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  مجله " پیام بهبودی" از دریافت نامه ها ، مقاالت ، داستان بهبودی، 
تجارب شما در برنامه و طرح های تصویری استقبال می کند. از شما 
دعوت می شود با مجله خودتان همکاری کنید. نامه های خود را در 
یک طرف صفحه و به صورت خوانا و روشن با ذکرنام، حرف اول فامیل و 

شماره تماس، به آدرس پستی یا الکترونیکی مجله بفرستید .
  مجله "پیام بهبودی " نامه های رسیده را ویراستاری کرده و از آنها 

متناسب با ظرفیت نشریه استفاده می کند .
  نامه های رسیده مسترد نخواهد شد . واضح است چاپ نامه ها 
و مقاالت، به مفهوم تایید مطالب آنها نمی باشد و فقط مبین نظرات 

فرستنده است .
  با تشکر از شورای فصل نامه

از تمامی کسانی که صمیمانه ما را در تهیه  این شماره یاری 
کرده اند، بسیار سپاس گزاریم.
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با مخاطبان

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

با سالم و درود، خدمت تمامی اعضای همدرد و دوستان بهبودی در سراسر ایران.
بهترین فرصت ها شاید برای هر کدام از ما وقت هایی باشند که اصالً فکرش را هم نمی کنیم. ماندن در انتظار 

روزهای نیامده و بودن در حسرت روزهای گذشته، تنها نتیجه اش، غفلت از زمان "حال" خواهد بود.
یک لحظه سکوت برای اکنونی که هرگز باز نخواهد گشت، ارزش زمان "حال" را به ما یاد آور می شود، 
لحظاتی ناب و آنقدر محسوس که در حال نفس کشیدنش هستیم و این لحظات پی یاپی هستند که زندگی 

ما را رقم می زنند.
فرصت های زیادی در زندگی هر کدام از ما هست که می توان از آنها بهترین بهره ها را برد، اما به محض 
غفلت، دیگر باز نخواهند گشت. شرکت در جلسه ای که در هر جای دنیا برگزار می گردد، بهترین فرصتی 
است که یک معتاد می تواند پیام بهبودی را دریافت کند، تازه واردی بارقة امید را در خود حس کند، راهِ حلی 
به معتادی در حال عذاب الهام گردد، پیام عضوی راهگشای درِد الینحِل دیگری شود و یا فرصتی اندک برای 

رهایی از افکار وسوسه آلود و اشتغال فکرِی عضوی که فقط، چند روز است به جمع ما پیوسته است...
این لحظات، لحظات نابی هستند که اگر در پی این فرصت ها، میان بیست و چهار ساعِت روزمره خود

فقط برای امروز...

 بگردیم، می بینیم که درست بیست و چهار ساعِت کامل، هدیة ارزنده ای است برای پیگیری اهداف 
و رسیدن به آرزوها و خواسته هایمان و مهم تر از این ها، جهت رسیدن به ارادة نیروی برترمان.

 فقط برای امروز فرمول با ارزشی است که با وصف تمرکز بر روی امروز، دورنمایی
                      واضح از آینده را ارائه می دهد، چرا که آینده چیزی نیست جز

عملکرِد  امروز ما.
به راستی هدف ما از آمدن به انجمن بعد از قطع مصرف و 
به ظاهر عادی شدن روال زندگی چیست؟! آیا این هدف 
را مدام مِد نظر  قرار می دهیم؟ آیا هر روز که به جلسه 
می آییم و هر لحظه که با دوستان مان در ارتباطیم یا هر
 خدمتی را که در انجمن متقبل می شویم، این هدف را 

دنبال می کنیم؟ 
آیا اعماِل روزمره ما، ما را به اهدافمان نزدیک می کند و
 یا از آن دورتر می سازد. همان گونه که می دانیم، 
 بهبودی فقط قطع مصرف مواد مخدر نیست! و مصرف 
نیز فقط به مواد مخدر ختم نمی شود و برای هر کدام 
از ما در مقاطع مختلف بهبودی، "مصرف" معنی و تعبیر 
خاِص خود را دارد، از این رو باید بطور پیوسته از خود 
بپرسیم که آیا واقعاً "هدف" مشخصی را در زندگی 

            دنبال می کنیم یا تنها زندگی می کنیم که 
          "مصرف" کنیم و "مصرف" می کنیم تا زندگی 
               کنیم. خداوندا ما را در بهبودی مان راهنمایی 

فرما و به ما نشان بده که چگونه زندگی کنیم.



مشارکت

درد و رنج، آزمون زندگی
به نام خداوند مهربان

عرض سالم و خسته نباشید به همه ي خدمتگزاران پیام بهبودي و عزیزان همدرد 
در سراسر ایران حدود سه، چهار سال سوء مصرف و حدود یک سال مصرف 
اجباري داشتم. بعد از دردهایي که زمان مصرف متحمل شدم تصمیم به قطع 
مصرف گرفتم، با همه ي ترس هایي که از قطع مصرف داشتم براي دومین بار قطع 
مصرف کردم. البته این بار از طریق مراکز ترک اعتیاد. توي جلسه گفتار درماني 
کلینیک بود که نام NA به گوشم خورد، در زمان مصرف چند باري در جلسات 
NA شرکت کرده بودم ولي چیزي یادم نمي آمد که بتواند کمکم کند به هر حال 

وارد NA شدم.
ترس تمام وجودم را گرفته بود. اینجا کجاست؟ من اینجا چه مي کنم؟ آیا کار 
درستي میکنم؟ و ... افکارم به سرعت پرسش و پاسخ را مي گذراند. به هر حال 
صبر کردم و مدتي در جلسات شرکت کردم تا این که با دوستان بهبودي آشنا 
شدم و آن احساس غریبي ام از بین رفت. ناگفته نماند که آشنایي من با دوستان 
بهبودیم یک معجزه بود. شب سوم بود که در محوطه ي جلسه تنها ایستاده بودم 
و داشتم با خدا حرف مي زدم، به او گفتم: خدایا من که اینجا کسي را نمي شناسم. 
چطور به یکي از این ها اعتماد کنم. اصالً کسي که باید به او اعتماد کنم را چطور 
پیدا کنم؟ و... که ناگهان یکي از دوست هاي قدیمي ام رادیدم، بعد از سالم و 
احوال پرسي با او رفتیم کنار یکي دیگر از دوست هاي بهبودي، در همین حین بود 
که به من پیشنهاد کارکردن قدم ها داده شد و آشنایي من با دوست هاي بهبودي 
و کارکرد قدم ها و روند بهبودي شکل گرفت. قدم ها را به مرور کار کردم و االن 

قدم 6 هستم و چند روز پیش تولد 3سالگي ام بود.
درد و رنج هایي که در طول پاکي ام کشیدم سه برابر دردهایي که در کل زندگیم 
کشیدم بودند. اما همین درد ورنج ها بودند که به من زندگي کردن آموختند و 
دیدگاه مرا نسبت به زندگي عوض کردند، جمله ي )فقط براي امروز از زاویه ي 
بهتري به زندگي ام نگاه مي کنم( یکي از بزرگترین موهبت هاي NA است که 
به من داده شده و خیلي کمکم مي کند. هر موقع که حالم بد مي شود، هیچ 
تصمیمی نمی گیرم، فقط صبر مي کنم و سعي مي کنم قدم 3را تمرین کنم، 

بعدش پیام خدا مي رسه و درس جدید را به من آموزش مي دهد.
با این دیدگاه امروز فهمیده ام و عمیقاً درک کرده ام که: در پس هر درد و رنجي 

درسي نهفته است و با یاد گرفتن این درس درد و رنج از بین مي رود.
صمیمانه به خاطر همه چیز از خداوند سپاس گزاري مي کنم و از او مي خواهم 
گرانقدر شما  از زحمات  تشکر  با  باشم،  براي NA خدمتگزار  تا  کمکم کند 

خدمتگزاران عزیز و با آرزوي سالمتي و پاکي براي تمام همدردانم.
کامران. ج- مرودشت

پیام بهبودی 4

توضیح و تصحیح 

 در شماره بیست و چهارم مجله پیام بهبودی )پاییز 89( صفحه ی 29، 
پاراگراف دوم، جمله ای در مورد کنفرانس خدمات جهانی به چاپ رسیده 
 W.S.C بود که صحیح آن به این شکل است : » کنفرانس خدمات جهانی

چیزی شبیه شورای منطقه انجمن ماست.« 
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کنند، چیست؟ اگر در روابط عمومی خود با سازمان ها و ارگان های مختلف، دچار 
مشکل شویم، راهنمای ما کیست؟

اگر در شرایطی خاص، با موضوع جدیدی در رابطه با انجمن خود روبرو شدیم، به 
چه منبعی مراجعه کنیم تا کماکان استقالل و خنثی بودن خود را حفظ کنیم؟

پاسخ روشن است: ما ابزاری قوی و تجربه شده به نام »سنت های دوازده گانه 
معتادان گمنام« را در اختیار داریم و از این بابت خداوند مهربان را شاکریم.

سنت های دوازده گانه راهکارهایی را در اختیار گروه های ما قرار می دهند که 
موجب می شود جمعیت ما آزاد و زنده بماند. سنت های دوازده گانه به این شکلی 
که در اختیار ما قرار دارد برای اولین با در سال 1946 میالدی به صورت شیوه 

آزمون و خطا شکل گرفته و به دست ما رسیده است.
یعنی در سال های پیش، هر آینه که گروه های قبل از ما، مرتکب اشتباهی         
می شدند و آن موضوع آن قدر جدی و حاد می شد که تمرکز اعضا را از موضوع 
این سنت ها  از  لزوم وجود یکی  بهبودی دور می کرد،  اصلی یعنی پاکی و 
متناسب با مشکل پیش آمده، خودنمایی می کرد و به تدریج سنت ها رونمایی 

می شدند.
پیدایش هر یک از این سنت ها، تاریخچه خاص خود را به دنبال دارد. شاید برای 
شما خواننده عزیز این مجله جالب باشد که بدانید تا قبل از پیدایش سنت سوم، 
که تنها الزمه عضویت را تمایل به قطع مصرف می داند، شرایط خاصی برای 
عضویت وجود داشت. و یا تا قبل از این که چیزی به نام سنت هفتم وجود داشته 
باشد اعانه های زیادی از سوی مردم عادی به حساب انجمن 12 قدمی آن زمان 
واریز می شد. مثال های زیادی در این مورد وجود دارد ولی من به همین مقدار 
در مورد شیوه آزمون و خطا و پیدایش سنت ها که طی سلسله مراحل تجربی 
بوجود آمده و پروسه الزم را طی کرده و به دست ما رسیده است بسنده می کنم. 
فقط ذکر این نکته را الزم می دانم که توجه داشته باشیم پیشینیان، چه رنج ها 

کشیده و چه خون دل ها خورده اند تا ما صاحب این دوازده سنت شده ایم.
این سنت ها ما را در برابر فشارهای داخل و خارج که ممکن است موجب نابودی 

مان شوند، حفظ می کند.
آن ها پیوندهای واقعی اتصال ما هستندو فقط با درک و اجرای شان 

است که مثمر ثمر واقع می شوند.
بعضی اوقات مشاهده می شود که اعضای انجمن با آب و تاب در مورد قدم ها 
و تأثیر شگرف آن بر روی بهبودی صحبت می کنند ولی وقتی موضوع بررسی 
سنت های دوازده گانه پیش می آید و زمان تبادل تجربه در مورد سنت ها فرا  
می رسد موضوع از تب و تاب می افتد، مثل خود من که زمانی فکر می کردم 
آشنایی با سنت ها و درک آن ها فقط مختص نماینده و منشی گروه و سایر 
خدمتگزاران ساختار خدماتی است و آنچه فقط برای دیگر اعضا اهمیت دارد 
قدمها است! حتی بارها مشاهده شده که در نیمه دوم جلسه، وقتی گرداننده اعالم 

سنت دوازدهم
»گمنامی اساس روحانی تمام سنت های ما می باشد و همیشه یادآور این است 

که اصول را به شخصیت ها ترجیح دهیم.«
ضمن تشکر از مسئول محترم کمیته فصل نامه که این فرصت خدمتگزاری را در 
اختیار من قرار داده، تمایل دارم که قبل از پرداختن به موضوع سنت دوازدهم، 

مطالبی چند در مورد اهمیت سنت ها را به عرض برسانم.
پاکی و بهبودی من ارزش زیادی دارد، شاید به همین خاطر است که در برنامه
NA عبارت »بهبودی شخصی در رأس امور است« به طور مرتب به ما گوشزد 
می شود. حال پرسشی که مطرح می شود این است که من این پاکی و بهبودی 

را در کجا به دست آورده ام؟
در چه جایی با اعضای دیگر آشنا شده، راهنما گرفته و مشارکت ها را شنیده ام؟ 
در چه محلی، روزهای خاصی را به جلسات کتابخوانی و مرور قدم ها، اختصاص 
داده اند؟ با کمی دقت متوجه می شوم که تمام این دستاوردها و پاسخ همه این 
پرسش ها فقط در این عبارت خالصه می شود. »گروه و جلسات« همان گروهی 
که زندگی مجدد خود را در آن یافتیم. با طناب همین گروه و جلسات خود را از 
چاه اعتیاد باال کشیدیم. حال که اهمیت گروه و جلسات با طرح    پرسش های 

باال روشن شد، سوال دیگری خودنمایی می کند. 
این گروه و جلسات که تمام دستاوردهای من ناشی از وجود آن است، به چه 

ترتیب تا کنون حفظ شده و در آینده چگونه قرار است حفظ شود؟
سپر دفاعی ما برای حفظ گروه ها از خطرها و آفاتی که ممکن است ما را تهدید 

چرا درک و اجرای سنت ها
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می کند. »حاال از دوستی که سنت ها را در اختیار دارد می خواهیم که آن را 
برای ما بخواند.« ناگهان همهمه ای در فضای جلسات می پیچد و گویی من و 
سایر اعضا، حرف های در گوشی و نجواهای دوستانه! خود را نگاه داشته ایم تا در 
هنگام خواندن سنت های دوازده گانه که فکر می کنیم جزو وقت های »کشته«! 
جلسات به حساب می آید آن را با بغل دستی و یا حتی چند نفر آن طرف تر در 

میان بگذاریم.
گمنامی  چیست و چرا اساس روحانی تمام سنت های ما می باشد؟

من هم مثل شما، هیچ گاه خاطره اولین بار ورود به انجمنNA را فراموش        
نمی کنم. انگار همین دیروز بود. در آستانه ورود به جلسه، شخصی مرا در آغوش 
گرفت و خوش آمد گفت. برگه ای به من داد که وقتی تیتر آن را خواندم دچار 
حیرت و ترس شدم، به جلسه معتادان »گمنام« خوش آمدید. با خود فکر کردم: 

آیا من به عضویت یک انجمن مخفی در آمده ام؟!
آیا من ناخواسته وارد یک تشکیالت زیرزمینی شده ام؟!

چرا این ها یکدیگر را با نام کوچک و پسوندهای 
عجیب و غریب و گاه خنده دار صدا می کنند؟!

ناگفته نماند که با شرکت مرتب شدر جلسات، 
مطالعه کتاب چگونگی عملکرد و سایر نشریات، 
قدیمی  دوستان  که  هایی  کارگاه  در  شرکت 
تجارب خود را در مورد سنت های دوازده گانه 
به  کامل  توجه  چنین  هم  و  کردند  می  بیان 
مشارکت دوستان در جلسات، به تدریج ابهامات 
ذهنی من بر طرف شد و اینک برداشت خود را 
از کلمه »گمنام« و »گمنامی« به دوستان تقدیم 
می کنم شاید این تجربه برای دیگری هم مفید 

محوری« همان چیزی است که منظور سنت دوازدهم 
از کلمه »گمنامی« می باشد.«

اصل  بخواهم  اگر  من  که  شود  می  مشخص  پس 
روحانی »گمنامی« را رعایت کنم باید »گم« شوم. 
باید نام »خود« را و خود »خود« را »گم« کنم. »من« 
باید »گم« شوم تا »گمنامی« رعایت گردد. »من« 
باید برود و »ما« جایگزین آن گردد. »من« باید در 
»ما« حل شود و ناپدید گردد تا »گمنام« شود. نام ها 
باید فراموش شوند. شخصیت ها باید در گروه »گم« 
شوند. »شخصیت ها« باید تحت الشعاع »اصول« قرار 
گیرند. این حکم دوازدهمین سنت ما می باشد. این 

باشد. در این مقاله، عالوه بر تجربه شخصی از متون کتب و نشریاتNA نیز 
استفاده شده است.

گمنامی در برنامه انجمن معتادان گمنام دارای مفاهیم گوناگون است.
اولین و ساده ترین مفهوم آن می تواند این باشد: صحبت هایی که از سوی اعضای 
انجمن در جلسه، به صورت مشارکت عنوان می شود نباید به خارج از جلسه درز 
کند و این اصل را باید به نحو احسن رعایت کنیم. بنابراین مطرح کردن این سوال 
که »در جلسه دیشب چه گذشت« از نظر  اصولی غلط است حتی اگر از طرف 
راهنمای ما طرح شود.!! حتماً راهنمای مان به ما یاد آوری کرده که »گمنامی« 
یکی از عوامل اصلی و اولیه بهبودی ماست و تمام سنت ها و انجمن ما در بر 

می گیرد.
در این صورت، تازه وارد با آرامش خاطر و احساس امنیت بیشتر، مشارکت کرده 
و مطمئن است که حرف هایش به خارج از جلسه درز نمی کند. ما باید یک 
 NA شنونده خوب باشیم و یک راز دار خوب!! این می تواند یکی از جاذبه های
برای تازه وارد باشد. مفهوم ساده دیگر گمنامی این است که اعضا یکدیگر را با نام 
کوچکشان صدا می کنند ولی با گسترده شدن انجمن و تشابه اسم های زیادی 

یعنی »گمنامی«. اگر سخت نیاز به نزدیک تر شدن به خدا را داریم، باید در گم 
 ،NAکردن نام خود و گمنامی بیشتر بکوشیم. در هر یک از دوازده سنت برنامه
اصول روحانی مختلفی نهفته است نکته جالب این که تنها اصل روحانی مشترک 
در تمام سنت ها، همین اصل »گمنامی« است. یعنی برای رعایت و انجام دادن 
سنت ها که حافظ شماره یک گروه ها هستند، باید اصل روحانی »گمنامی« 
رعایت شود و »من« باید در اجرای همه سنت ها، نام خود را »گم« کنم و بدون 
معطلی و تردید »ما« را جایگزین آن گردانم. این یعنی »گمنامی«. در ادامه مقاله 
به طور خالصه به بررسی این موضوع می پردازیم گه چرا رعایت اصل »گمنامی« 
در همه سنت ها، الزم است. چرا در اجرای سنت ها، »ما« حرف اصلی را میزند 
نه »من« در گروه گمنام ها  نمی جنگند »کسی می جنگنه که فکر می کنه 
صاحبشه، کسی می جنگنه که سعی داره در گروه نقش خدا را بازی کنه. کسی 
می جنگنه که فکر می کنهNA بدون او می میره« ولی عضوی که گروه را مقدم 

برخود می داند، نام خود را گم کرده و در گروه حل شده.
مگر »من« چه گناهی کرده که باید از سر راه »ما« کنار برود؟

که در بین ما وجود دارد، معموالً در موقع صدا کردن آن عضو و یا صحبت در مورد 
عضوی دیگر، از یک پسوند نیز استفاده می شود. ولی بهتر است که شأن دوستان 
در این مورد حفظ شود. با وجود آن که اغلب این پسوندها بسیار با مسمی است و 
بیشتر به مشارکت اعضا در روز اول آشنایی با NA، تکیه کالم بعضی از دوستان، 
لغزش های متوالی و یا شکل و فرم خاص فیزیک بدنی! آنها مربوط می شود ولی 

بهتر است شئونات اعضا رعایت شود.
مفهوم بعدی »گمنامی« می تواند این باشد که ما مجبور نیستیم عضویت خود را 
در انجمن NA در بوق و کرنا به اطالع عموم برسانیم. با وجود آن که انجمن ما 
یک انجمن مخفی نیست ولی اعضای آن می توانند گمنامی خود را حفظ کنند.

و اما مفهوم عمیق و گسترده »گمنامی« سنت ها و به خصوص سنت دوازدهم ما 
مبین این مسئله است که:

» انجمن NA راهنمایی و موضع کلی خود را به جای شخصیت افراد، از طریق 
اصول روحانی، اتخاذ می کند. این عدم وجود »خود« و فقدان »شخصیت های 

عدم وجود »خود« و فقدان 
»شخصیت های محوری« 

همان چیزی است که منظور 
سنت دوازدهم از کلمه 

»گمنامی« می باشد.
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نقش گمنامی در سنت اول:
گمنامی در سنت اول در مورد اتحاد اعضا، صحبت می کند و معتقد است که 
منافع مشترک ما باید در رأس قرار بگیرد. در این سنت به اصل »بهبودی بدون 
توجه به هویت« توجه زیادی می شود. به راستی اگر فردی به دنبال مطرح کردن 
خود و جویای نام باشد، چگونه می تواند سنت اول را رعایت کند؟ من به عنوان 
یک بیمار که »خودمحوری« می تواند جزئی از نواقص اخالقی ام باشد چگونه 
میتوانم از خواسته های خود بگذرم و منافع مشترک مان را در رأس امور قرار 
دهم؟ در این جا اصل روحانی »گمنامی« ما را به این صورت راهنمایی می کند:

ما باید از منافع و خواسته های خود بگذریم و منافع گروه را بر خواسته های خود 
ترجیح دهیم. یعنی خود را »گم« کنیم و »گم« شویم تا گروه آسیبی نبیند و 
به این ترتیب »خود« را جزئی از یک کل بزرگ تر بدانیم. چون مهم ترین دلیل 
همبستگی ما، راه حل مشترکی است که پیدا کرده ایم این است نقش »گمنامی 

در سنت اول«.
خداوندا، به من کمک کن تا بر این نیاز بیمار گونه »برتربودن« و »بهتربودن« 
که موجب گردیده تا نقش دکتر، رهبر، پیشوا و خدا را برای دیگران بازی کنم، 

غلبه نمایم.
نقش گمنامی در سنت دوم:

گمنامی در سنت دوم تنها مرجع در NA را برای راهنمایی اعضا، خداوند میداند 
و سپس راجع به وجدان گروه و این که رهبران ما خدمت گزاران ما هستند و 

حکومت نمی کنند، صحبت می کند.
وقتی که سنت دوم تنها مرجع نهایی را خداوند می داند، یعنی سایرین ناچارند 
نام خود را »گم« کنند. یعنی »من« ها از سر راه خدا کنار بروند و بگذارند خداوند 
کار خود را انجام دهد. طبق این سنت باید اجازه دهیم »گروه، راهنمایی خود را 
از وجدان دسته جمعی تمام اعضایش به دست آورد. اعضای گروه با نیروی برتر، 
مشاوره و در خواست راهنمایی می کنند. صداها در گروه به هم ملحق شده و 

»وجدان گروه« را تشکیل می دهند.«
اگر شخصی در این میان بخواهد حرف »خود« را به کرسی بنشاند و نقش وجدان 
گروه را نادیده بگیرد و یا از وجدان گروه که یک ابزار روحانی است استفاده دیگری 
بکند و اصل »نفی نفس« درخدمات را فراموش کند چه اصلی به عنوان یک ترمز 
قوی می تواند او را متوقف کند؟ پاسخ روشن است. اصل روحانی »گمنامی« به 
او یادآوری می کند که به ندای وجدان گروه تن در دهد حتی اگر با خواست و     
ایده های شخصی او یکی نباشد و در مقابل وجدان گروه نام »خود« را فراموش 
کند. حتماً ما به دفعات شاهد این مسئله بوده ایم که فرد یا افرادی همیشه سعی 
دارند که حرف اول و آخر را در گروه بزنند و این خالف اصل روحانی »گمنامی« 
است. چون این دسته از اعضا هنوز نام »خود« را فراموش نکرده اند ولی تجربه 
نشان داده است که این نحوه عملکرد عاقبت خوشی نداشته است و رعایت نکردن 

»گمنامی« موجب انزوا و دور شدن افراد جویای نام و تأیید طلب می گردد.
ما در انجمنNA آموخته ایم که هر اندیشة شایسته ای به چهره انسان زیبایی 
می بخشد و چه اندیشه ای شایسته تر از این که انسان »خود« را فراموش کند 

و به جای این که من قطره ای سرگردان باشم بهتر است هر چه زودتر به دریای 
آبی و شفاف »از خودگذشتگی« بپیوندم و در آن »گم« شوم.

در انجمن معتادان گمنام، همگی برابر هستیم و هیچ شخص یا گروهی در 
فهمیدن اراده یک نیروی برتر، انحصار ندارد گمنامی برای ما فروتنی به بار     

می آورد که مایه اصل بهبودی است.
نقش گمنامی در سنت سوم:

این سنت تنها الزمه عضویت را تمایل به قطع مصرف مواد می داند. آیا اصل 
روحانی »گمنامی« در رعایت این سنت هم موثر است؟

بلی. چون »گمنامی« اصلی است که موجب باز بودن درب جلسات به روی اعضا 
و خوش آمدگویی یکسان، به تمام شرکت کنندگان می شود.NA هیچ طبقه 
بندی برای عضویت قائل نیست و به هیچ وجه در NA عضو درجه دو، وجود 
 NA بیماری اعتیاد است و همگی اعضای ،NA ندارد. زیرا وجه مشترک در
به طور مساوی در تیررس و خطر هستیم. سهم همگی ما در استفاده از حق 

بهبودی، مساوی است.
 NA بنابراین اصل روحانی »گمنامی« اجازه نمی دهد که »من« سهم بیشتری از
بخواهم. این اصل اجازه نمی دهد که فردی از NA طلبکاری کند. این اصل به 
من می آموزد که »خودپرستی« باعث تباهی من می گردد و تنها وظیفه من 
عشق ورزیدن است و بیشتر کسانی موفق می شوند که تعریف و تمجید کمتری 

می شوند.
گمنامی یعنی این که نه باید بخواهم و نه باید انتظار داشته باشم که دیگران 
مطابق نظریات من عمل کنند. من باید نیروی خود را صرف بهبودی خود 

کنم.
نقش گمنامی در سنت چهارم:

از استقالل گروه ها صحبت می کند تا مادامی که این استقالل برروی سایر 
گروهها و یا NA در کل اثر نگذارد. اصل »گمنامی« به ما کمک می کند تا 
درک صحیحی از استقالل گروه داشته باشیم و توجه کنیم که در NA هر 
گروه از جایگاه و اهمیتی مساوی با دیگر گروه ها، برخوردار می باشد. گروه های 
بزرگ و قدیمی تر با رعایت اصل روحانی »گمنامی« و فراموش کردن »خود« در          
می یابند که هیچ برتری به سایر گروه ها ندارند و همین »گمنامی« باعث پیوستن 

تمام گروه ها به یکدیگر می شود.
ما ممکن است در اجتماع شخصی برجسته ای باشیم اما در انجمن معتادان 
گمنام نسبت به دیگران برتری نداریم. گمنامی از ما در برابر نواقص مان حفاظت 

می کند.
نقش گمنامی در سنت پنجم:

به هدف اصلی هر گروه می پردازد که رساندن پیام بهبودی است. در این سنت 
چگونه اصل روحانی »گمنامی« نقش خود را ایفا می کند؟

در این سنت هم، با ارجاع به اصل روحانی »گمنامی« به جای این که به فکر 
خود باشیم و منافع فردی خودمان را در نظر بگیریم »من« را فراموش کرده و با 
رساندن پیام بهبودی کار اصلی خود را انجام می دهیم. زیرا »گمنامی« به من یاد 
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گزارش عملكرد کمیته کارگاه آموزشي شوراي 
محلي 2  ناحیه NA 5 ايران

به نام خدا
»معتادان گمنام جمعیتي روحاني است که ایده آلي واال در مورد رفتار ما با 

یکدیگر دارد.«
با سالم و آرزوي بهبودي و توفیق در خدمت:

کمیته کارگاه شوراي محلي 2 در راستاي مسئولیت خود، ایجاد فضاي 
 NA صمیمي و دوستانه بین اعضا، باال بردن سطح آگاهي اعضا از روابط در
از بین بردن فاصله بین گروه ها با ساختار و انسجام خدمات با وجدان شوراي 
محلي و با حمایت خدمتگزاران ناحیه هفت ایران اقدام به برگزاري کارگاه 
سراسري ارتباطات ساعت 9 صبح 89/12/2 و جلسه پانل در ساعت 2 عصر 

همان روز نمود.
با همکاري و هماهنگي اعضاي کمیته، اعضاي خدمتگزار شوراي محلي، 
نمایندگان بین گروهي و چاپ فراخوان و اطالع  رساني صحیح و موثر بیش 

از دویست نفر در کارگاه و یکصد و پنجاه نفر در پانل شرکت کردند.
»ثمره کوشش هاي عاشقانه، در محصول آن است که موسوم آن همیشه به 

وقت خود فرا مي رسد...«

»پیشاپیش از لطف و حمایت شما سپاس گزاریم«
کمیته کارگاه آموزشي شوراي محلي 2 ناحیه 5

می دهد تا با رها شدن از خویش، راجع به سعادت دیگران فکر کنم.
تا مادامی که فردی، »خود« را »گم« نکرده و »منم« را به کنار ننهاده است، 

چگونه ممکن است بتواند در فکر رساندن پیام بهبودی به دیگران باشد؟
با احترام گذاشتن به اصل روحانی »گمنامی« توجه ما به نکات مشترک مان 
معطوف می شود تا آن چه ما را از هم دور می کند زیرا تفاوت های ظاهری که 
در بین ما وجود دارد در مقابل اهمیت هدف اصلی مان یعنی پیام رسانی، ناچیز 
خواهد شد و با فراموش کردن ایده های شخصی و رها کردن »من« مسایل دیگر 
را کنار می گذاریم. »نام« خود را فراموش کرده و با صدای بلند اعالم می کنیم 
که: هدف اصلی انتقال »پیام بهبودی« است نه شخصیت فردی اعضا. همین اصل 
روحانی »گمنامی« است که به ما یادآوری می کند خوشبختی از آن کسانی است 
که با رهایی از »خود« در فکر خوشبختی دیگران باشند. هرگاه بر خالف اصل 
روحانی »گمنامی« حس خودخواهی و خود محوری بر ما غلبه کرد، دست نیاز به 
سوی او دراز می کنیم و از او می خواهیم تا در فراموش کردن »خود« که گاهی 

اوقات کاری بسیار سخت است، ما را یاری کند.
اگر من در برنامه عهده دار خدمتی شده ام و یا به فردی بیمار، خدمتی می کنم 
و انتظار داشته باشم که پاسخ آن را دریافت کنم هنوز از اصل روحانی »گمنامی« 
فاصله دارم و با این توقع از ارزش کار خود کاسته ام زیرا زیباترین هدیه آن است 
که »گمنام« و بدون چشم داشت داده شود. اگر به اصل گمنامی وفادار باشم 
انگیزه های شخصی ما که قبالً موجب خسارات زیادی به خود و دیگران شده اند، 
به تدریج از بین می روند. اصل روحانی »گمنامی« در این سنت باعث می شود 
که موانع ناشی از »من« خود را از سر راهم بردارم و رها گردم. آن جا که »من« 

ناپدید می گردد، »ما« جایگزین می شود.
پروردگارا، مرا یاری ده که خدمت به دیگران را بدون چشم داشت، تشویق و 
هورا انجام دهم چون به تجربه دریافته ام زمانی که درصدد مطرح کردن خود 

نیستم، بیشتر و بهتر انجام می دهم.
نقش گمنامی در سنت ششم:

سازمانی را تأیید نمی کنیم، کمک مالی نمی کنیم، نام NA را به آن ها به عاریت 
نمی دهیم. ما با فراموش کردن »خود« هر کاری را که انجام می دهیم باید در 
خدمت گروه و انجمن باشد. تماس با سازمان ها و ادارات برای رو به راه کردن 
کارهای انجمن است نه مطرح شدن پیش این و آن »به عنوان یک انجمن هویت 
ما بر اساس گمنانی »خدمت فارغ از خود« و رساندن پیام توسط یک معتاد به 
معتاد دیگر می باشد. هر زمان که روحیه »گمنامی« را رعایت کنیم متوجه       
می شویم که تمام کوشش های مان، فقط روی رساندن پیام بهبودی به معتادی 

که هنوز رنج می برد، متمرکز می گردد.«
و عکس این قضیه هم صادق است. هر زمان که من روحیه »گمنامی« را رعایت 
نکنم، بیماری ام به سرعت فعال شده و به دنبال مطرح کردن »خود« رفته و پیام 
بهبودی تحت الشعاع »خودبینی« ام قرار می گیرد. برای رهایی از این روحیه، 
بهتر است اگر من در انجام خدمات خود به گروه، توفیقی نصیبم می شود، با 
نسبت دادن پیروزی هایم به خداوند، خود را از خطر سقوط در دام »خودبزرگ 

بینی« محافظت کنم تا به این شکل اصل روحانی »گمنامی« را رعایت کرده 
باشم.

می دانم که بدون رها کردن افکار قدیمی، روش های قدیمی و جهان بینی 
قدیمی که زاییده بیماری اعتیاد بوده است قادر نخواهم بود که به اهداف خود 

در برنامه، دست یابم.

ادامه دارد...
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بهبودي مرا  براي  تازه و تالش  شروع یک زندگي 
مجاب به ارتباط و درخواست یاري از کساني نمود که 
مشکلي همچون من داشتند و راه حلي براي آن پیدا 
کرده بوند، و بستري فراهم آمد تا من بتوانم در کنار 
دیگر معتادان، پاک زندگي کنم. پس از مدتي متوجه 
شدم که من نسبت به حفظ این بستر و براي بقاي 
انجمن و هر چه بهتر نمودن شرایطي که یک معتاد 
دیگر نیز بتواند از آن استفاده کند وظیفه و سهمي 
را به عهده دارم و با کارکرد سنت یک متوجه شدم 
که وحدت نقش بسیار مهمي در بهبودي من ودیگر 
اعضا دارد و منافع مشترک معتاداني که من براي 
ادامه بهبودیم به آن ها احتیاج دارم ایجاب مي کند که 

وحدت هر چه بیشتر این انجمن حفظ گردد.
و  کیفیت  به  زیادي  حدود  تا  وحدت  این  حفظ 
چگونگي ارتباط من با سایر اعضاي معتادان گمنام 
بستگي دارد یعني من در ارتباطاتم بتوانم همیشه 
دهم  قرار  چیز  همه  رأس  در  را  مشترک  منافع 
و  نیازها  نه  و  بنگرم  جمعي  منافع  به  همیشه  و 

خواسته هاي شخصي خویش.
کار کرد قدم ها باعث مي شود که خودم را بشناسم 
و جایگاه و ارزش هاي واقعي خودم را پیدا کنم، و از 
همه مهمتر به فروتني برسم و این فروتني الزمه ي 
حس همدلي و اتحاد در سنت یک است، یعني من 
احساس برتري اي را که در ارتباطاتم به واسطه ي 
دالیل مختلف به من دست مي دهد، رها کنم. زیرا 
وقتي که من فکر مي کنم از دیگران بیشتر مي دانم و 
از آن ها برتر هستم، از آن ها جدا مي شوم و برخالف 
اصل روحاني گمنامي عمل مي کنم و نمي توانم به 
راحتي در کنار دیگران قرار بگیرم و بهبودي خود 
را ادامه دهم؛ گاهي اوقات نیز ارتباطات خودم را با 
دیگران قطع مي کنم و نمي توانم به راحتي در کنار 

دیگران قرار بگیرم و بهبودي خود را ادامه دهم.
گاهي اوقات نیز ارتباطات خودم را با دیگران قطع 
برتري  من  انگیزه ي  و  نیت  واقع  در  اما  نمي کنم 
مي باشد و تا زماني در کنار دیگران هستم که بتوانم 
برتري خود را حفظ کنم و به محض این که احساس 

به  شروع  کنم  پیدا  خود  جایگاه  به  نسبت  خطر 
ناسازگاري مي کنم و باز هم از دیگران جدا مي شوم.

خود  انگیزه هاي  و  عملکرد  با  که  گرفتم  یاد  من 
مي توانم سهمي مهم در حفظ روحیه اتحاد و رعایت 
سنت یک داشته باشم. آگاهي و دانش برنامه مي تواند 
عامل مهمي در رعایت سنت یکم باشد و همواره اگر 
من بتوانم اصول روحاني انجمن را با انگیزه و نیت 
درست دنبال کنم، مي توانم با آرامش در کنار دیگران 
زندگي کنم. هنگامي که من سعي در بهبود روابط 
خود با دیگران نمایم و نخواهم به دیگران خسارت 
وارد کنم، زنجیره ي وحدت من با دیگران محکمتر 
مي شود و مسایل جزیي و پیش پا افتاده نمي تواند 

باعث تفرقه و جدایي من از دیگران گردد.
خود  سهم  رعایت  با  بتوانم  همواره  که  امیدوارم 

قطره اي از این دریاي بي کران باشم.
با آرزوي موفقیت و بهبودي روز افزون براي تمامي 

دوستان همدرد و خدمتگزاران مجله پیام بهبودي.
آرام. ش- سنندج
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عضو دايمی گروه
با سالم وعرض خدا قوت به تمام همدردانم،خیلی 
وقت بود که می خواستم تجربه خود را با سایر اعضا 
در میان بگذارم ولی بی حوصلگی مانع می شد .امروز 
تصمیم گرفتم و از خداوند خواستم اراده کندکه این 
کار را من انجام دهم.من در خانواده ای بدنیا آمدم 
که هیچ معتادی در آن نبود ولی خیلی زود پرچم دار 
اعتیاد فعال شدم وخود و سه تا از برادرانم را نیز در 
این راه دیدم. ولی باالخره پس از سالها اعتیاد فعال 
لطف خدا شامل حال همه ما شد و در حال حاضر 
مجموعاً بیشتر از ده سال پاکی در خانواده ما است.

از آنجا که خدمت در انجمن معتادان  گمنام کمک 
زیادی به من کرده است خواستم تجربه خود را با 
سایر اعضا در میان بگذارم یک سال پیش من شنیدم 
که در نزدیکی های جلسه ای که من میرفتم  به 
تازگی چند تا از اعضا جلسه ای را برگزار می کنندکه 
مربوطه  وشهرداری  شهری  کمیته  هماهنگی  با 
نیست. از آنجا که بیماری من در بعضی از مواقع با 
پرداختن به دیگران و دیدن عیوب دیگران مرموزانه 
بر روی من کار می کند.تصمیم گرفتم با حضور در 
آن جلسه که به قول خودم خصوصی بود و برهم زدن 
آن به آنها بفهمانم که این جلسه نیست و باید آن را 
من تعطیل کنم ولی به محض نزدیک شدن به آن، 
فکری از سر من گذشت که من در گذشته همه چیز 
را خراب کرده ام این بار اجازه دهم اگر چیزی باید 
خراب شود خداوند آن را انجام می دهد و با شرکت 
و اقرار خالصانه، عضو دایمی آن گروه شدم و پس از 
مدت کوتاهی در آن گروه خدمت گرفتم و جهت 
پیشبرد هدف آن یعنی سنت پنجم تالش می کنیم. 
امروز که این مطلب را می نویسم گروه در آستانه یک 
سالگی است و با هماهنگی کمیته شهری توانسته در 
جایی مسقف به کار خود ادامه دهد. باشد که دیگر 
هیچ معتادی از مصرف مواد مخدر جان خود را از 

دست ندهد.
                                                   علی.ف

نامه يك دوست
به نام خدا

اسم من رامین و یک معتاد هستم امروز سه سال و 
یک روز است که پاک هستم من عاشق مجله ي پیام 
بهبودي هستم. طي این سه سال من همه ي مجالت 
پیام بهبودي را خریداري کرده ام و آنها را خوانده ام 
و دوستان همدردم در هر شمارة منتشر شده به من 
نوید دادند که علیرغم همة مشکالتم به بهبودیم 

ادامه دهم و در خدمت 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 خدمت 
خزانه داری را به عهده 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 آن خانم 
گیالني که از دیار و استان من بود، بسیار دگرگونم 
کرد و گریه کردم و براي او و خانواده اش دعا کردم و از 
خداوند درخواست پاکي براي او و 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

غرور اول پاکي
با سالم و خسته نباشید

زماني که دارم این مطلب را مي نویسم موضوع مهمي 
افتاد و آن این بود که داشتم از غرور  اتفاق  برایم 
خود استفاده مي کردم، من در مدت 5 ماه و 11 روز 
پاکي به مسافرت با یار بازي خود با خانواده رفتم که 
احساس مي کردم نمي تواند بر من تاثیر بگذارد ولي 
بعد از برگشتن از سفر که چهار روز به طول انجامید 
با همسرم حرفم شد و تا سه روز بعد از بازگشت از 
سفر هنوز با او صحبت نمي کردم و هر چه سعي 
کردم که غرورم را زیر پا بگذارم و من جهت آشتي پا 

جلو بگذارم بیماریم اجازه نداد.
بیرون  به  خانمم  که  سوم  روز  پایان  در  سرانجام 
رفت شروع کردم به قدم کارکردن و قدم دوم را به 
پایان رساندم ولي وقتي داشتم برداشتم را از قدم 
دوم مي نوشتم حال خوبي نداشتم که چرا نمي توانم 
من براي آشتي کردن با همسرم پا جلو بگذارم که 
متوجه شدم من عقل سالمي ندارم و در همین حال 
و پایان برداشت قدم دوم نشریه پیام بهبودي را آوردم 
و شروع کردم به مطالعه و بعد از خواندن چند پیام 
از خداي خودم خواستم که کمکم کند و خداوند 
مهربان مرا یاري نمود و با الهام از نشریاتي که خواندم 
بدون هیچ گونه معطلی تلفن را برداشتم و با همسرم 
تماس گرفتم و توانستم بر غرور خودم غلبه کنم و از 
این بابت از خداي خودم و شما خدمتگزاران مجله ي 

پیام بهبودي بسیار سپاسگزارم.
این را نوشتم شاید پیامي براي افرادي که این نامه 
را مي خوانند باشد زیرا من بعد از 22 سال تخریب 
خودم و بیماري که براي خانواده به همراه داشتم 
اولین بار است که توانستم در درست زندگي کردن، 
زناشویي و حل مشکل پیش قدم باشم از خداوند که 
این انجمن را براي من تازه وارد که تازه قدم دوم 
خود را به پایان رساندم و توانستم فقط اندکي جلوي 
بیماري خود را بگیرم ممنون هستم. به امید پاکي 
طوالني تر و روشن تر شدن نور خداوند در قلب همة 

انجمني ها.
اقبال- اهواز
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وقتی باورم تغییرکرد
با مشتري هایم خوش برخورد باشم و به آن ها احترام بگذارم اما همه چیزخیلي 
آرام و ساده داشت در من شکل مي گرفت و نسبت به بهبودي در کارم متعهد 

مي شدم.
بارها از صداقت استفاده کردم و باعث موفقیتم شد، سعي کردم ازمشتري هایم 
سوء استفاده نکنم و نسبت به سود کارم قانع باشم. تعهدات مالي ام را به موقع 
انجام دهم و با همکارانم با صمیمیت رفتار کنم. برایم خیلي مهم است که کارم 
را دوست داشته باشم و احساس خوبي نسبت به آن داشته باشم و براي پول 
درآوردن دست به هر کاري نزنم. ازفکر و تالشم استفاده کنم و براي آن ارزش 
قایل شوم و براي خرج کردن و بخشیدن آن برنامه داشته باشم و مقداري هر چند 

کم، ماهیانه پس انداز داشته باشم.
امروز متوجه شدم که هر چه سن پاکي ام بیشتر مي شود باید مسوولیت پذیرتر 
شوم و همان گونه که NA به سوي خود اتکایي از نظر روحاني و مادي پیش 
 NA مي رود من هم باید در این مسیر قرار بگیرم و همان گونه که در ساختار
پول وسیله اي روحاني است و در برنامه ها و تصمیم هایش براي رسیدن به هدف 
اصلي پول و سرمایه یک ابزار مهم مي باشد. من هم به اندازه اي که امنیت مالي 
و روحاني در اختیار دارم به همان اندازه قدرت تصمیم گیري و برنامه ریزي در 

زندگي ام پیدا مي کنم.
از خداوند سپاس گزارم که توان تغییر را به من بخشید تا از طریق کارکرد قدم ها 
بتوانم در قسمت هایي از زندگي ام که ناتوان بودم تالش کنم و خرابي هاي زندگي ام 
را سامان دهم و به کارم به عنوان یک خدمتگزار به خودم، خانواده ام و اجتماع 

نگاه کنم.
با تشکر فراوان از خدمت گزاران پیام بهبودي
سیاوش. ن- ورامین

با سالم خدمت تمام اعضاي NA و خوانندگان مجله پیام بهبودي.
در زمان مصرفم به خاطر بي مسئولیتي و نداشتن ثبات در کارم بارها شغلم را از 
دست دادم و پولي که به دست مي آوردم بیشتر از هر چیز در راه خرید و مصرف 
مواد مخدر خرج مي شد، هیچ وقت احساس خوبي نسبت به کارکردن نداشتم و 
دیگر برایم مهم نبود که چه کاري دارم انجام مي دهم. اگر مواد نبود هیچ انگیزه اي 
براي کارکردن نداشتم و بارها به خاطر این بیماري مورد ترور و سوء ظن قرار 
گرفتم تا جایي رسیدم که قیافه ام به کار کردن نمي خورد و مجبور بودم از کارهاي 

خالف پول مواد را تهیه کنم.
وقتي وارد جلسات NA شدم نه پول، نه کار و نه خانواده و اجتماع برایم ارزشي 
نداشتند من فقط مي خواستم پاک بمانم که این کار را NA برایم انجام داد، 
بي تفاوتي نسبت به پول و کار تا سه سال از پاکي ام ادامه داشت و من هیچ 
برنامه اي براي آن ها نداشتم به عنوان یک کارگر ساده حقوقي دریافت مي کردم، 
تشکیل خانواده نداده بودم و مسئولیتي در خانواده ام نداشتم فقط روزگارم بدون 

مصرف مواد مي گذشت. 
فکر مي کردم آدم هاي پولدار و جنتلمن نمي توانند آدم هاي روحاني و خدمتگزاري 
باشند براي ظاهر و جسمم اهمیتي قایل نبودم و این را بهانه اي براي فروتني و 
تواضع خودم کرده بودم ولي روزي در طي کارکرد قدم ها با راهنمایم این باور 
اشتباه در هم شکست و متوجه شدم هنوز قسمت هاي زیادي از زندگي ام دچار 
اعتیاد و بي مسئولیتي  است و من دارم سر خودم را کاله مي گذارم و در بهبودي 

درجا مي زنم.
وقتي باورم تغییر کرد گویي زندگي ام به مرور شروع به تغییر کرد پس از مدتي 
ازدواج کردم و شغلم را تغییر دادم با این که پس از مدتي شکست خوردم اما 
دل سرد نشدم و تجربه اي که به دست آوردم باعث شد که در شغل جدیدم از 
آن استفاده کنم، همیشه این سوال در ذهنم بود آیا مي شود بین اصول روحاني 
و کار و پول، ارتباطي برقرار کرد؟ آیا مي شود از نیروي برتر در این قسمت کمک 

گرفت؟ 
در ابتدا به خودم اعتماد نداشتم و دچار ترس و نگراني بودم تا این که روزي پیامي 
با این متن به من رسید. » اگر به اندازه اي که امنیت مالي داري امنیت روحاني به 

دست آوري از بهبودي دور نمي شوي«.
با مشورت هایي که راجع به کارم و در طول کارم با راهنمایم داشتم کم کم تالش 
کردم خودم را باور کنم و اصل روحاني را در شغلم به کار بندم و نگاه صرف مادي 
به پول نداشته باشم و سعي کنم متکي به خود بودن را تمرین کنم. اوایل برایم 
مشکل بود و بارها از روي ناآگاهي یا بي تجربگي و عادت هاي گذشته اشتباه 
مي کردم ولي از آن ها درس مي گرفتم و دوباره شروع مي کردم، مثالً فکر مي کردم 
اگر در کارم صداقت داشته باشم ضرر مالي مي کنم یا برایم خیلي سخت بود که 
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به نام خداوند عشق ومهرباني 
امروز سعادتمند زندگي مي کنم. خیلي عالیه، حالم خوبه، اسمم علیرضا هست، 
از خداوند  معتاد هم هستم، مواد مصرف نمي کنم، پنج سال و بیست روزه، 
بي نهایت سپاسگزارم. سرشار از انرژي، عشق و محبت هستم و در تمام لحظات 
آمادگي خدمت به دیگران در من موج مي زند. دعاي هر روز صبح من این است 
که خدایا: به من عاجز و ناتوان لیاقت بده تا ابزاري باشم در دستان قدرتمند و 
با کفایت تو. در آبان ماه سال 82 پیام انجمن توسط دوستي که با هم مصرف 

مي کردیم به من رسید با ولع تمام وارد برنامه شدم.
حدود هشت، نه ماهي پاک بودم، منزل مان جا به جا شد و از برنامه هم جدا 
شدم و توسط الکل لغزش کردم و بعد هم شروع به مصرف مواد کردم. با اولین 
بار مصرف به قعر مصرف سقوط کردم. پانزده روز اول لغزش حدود 10 کیلو وزن 
کم کردم و به شدت درب و داغون شدم حال بسیار بدي داشتم. از صبح مشغول 
مصرف بودم تا شب. راه انجمن را بلد بودم ولي شهامت بازگشت را نداشتم. مقدار 
زیادي مواد سیاه خریده بودم که تا عید نوروز مصرف کنم و روز اول سال قطع 
مصرف کنم و به جلسه بروم و اعالم 24 ساعت پاکي کنم. ولي چند روزي از 
اسفند نگذشته بود که دیگر نتوانستم مصرف کنم. حال بسیار بدي داشتم، خمار 
بودم ولي مواد هم نمي توانستم مصرف کنم. آنفوالنزاي بسیار شدیدي گرفته بودم 

و این بیماري هم قوز باالي قوز شده بود.

نزدیکي هاي غروب بود که در اطاق تنها بودم، کف اطاق افتاده بودم، حتي بالش 
هم زیر سرم نبود، حال بسیار بدي را تجربه مي کردم. به مرگ فکر مي کردم. آخه 
از بچه هاي انجمن شنیده بودم خیلي از دوستان که لغزش کرده اند به جلسه 
بازنگشته و مرگ را تجربه کرده اند. ترس تمام وجودم را گرفته بود و با خودم فکر 
مي کردم احتماالً یکي از آن ها که با لغزش خواهد مرد، من هستم در همین افکار 
بودم که توجهم به تلویزیون جلب شد. صوت قشنگي شنیده مي شد و روي صفحه 
تلویزیون اسامي خداوند به زبان عربي به چشم مي خورد. لحظاتي گذشت ناگهان 
احساسم به سرعت عوض شد و با صداي بلند گفتم که من نمي میرم. خداوند 

حال مرا تغییر خواهد داد.
تکاني به خودم دادم و به جلسه اي که حدود 500 متري منزل مان بود رفتم و از 
آن شب در مسیر پاکي و بهبودي قرار گرفتم. امروز که سرگذشتم را مي نویسم 
احساس بسیار خوبي دارم و از خداوند بزرگ بخشنده عاشق و مهربان که نهایت 
محبت را به من کرده بي نهایت سپاسگزارم. خداوند مهربان بود که به من پیام 
امید و تغییر داد و امروز به لطف خودش و رعایت اصول انساني انجمن معتادان 

گمنام 5 سال و 45 روز است که پاکم و در مسیر بهبودی در حرکتم.
دوست تان دارم.
علیرضا. ر- شیراز

نزدیکی های غروب
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يك اتفاق روحاين: تجربه ي 

رابطه ي راهنام و رهجو

فقط برای امروز به کسی در 
NA اعتماد خواهم کرد، کسی 

که مرا باورمی کند و می خواهد 
در بهبودی ام به من کمك کند.

داره تو رو دعوت مي کنه و چند جمله ي امید بخش 
دیگر. همین که گوش مي کردم اشک از چشمانم 
سرازیر شد بعد از حدود ده دقیقه مکالمه ي تلفني 
به داخل خانه برگشتم. انگار بار سنگیني از دوشم 
برداشته شده بود. اي کاش مي توانستم این احساس 
قشنگي که به من دست داده بود را برایتان توصیف 
شکرگزاري  دادم  انجام  که  کاري  اولین  مي کردم. 
کردم، حدود بیست دقیقه مشغول شکرگزاري بودم 
و اشک مي ریختم و از خدا به خاطر این همه لطف 

وکرمش سپاس گزاري مي کردم.
لذت بخش ترین خواب زندگیم را آن شب تجربه 
کردم. فرداي همان شب با انرژي و روحیه اي مضاعف 
سرکار رفتم. به نظر من رابطه ي راهنما و رهجو به 
این بستگي دارد که رهجو از چه دیدگاهي به راهنما 
نگاه کنه. راهنما براي شخص من یک پل ارتباطي 
در مسیر  مرا  است که مي تواند  برنامه  و  بین من 
الگوي  یک  من  راهنماي  کند.  راهنمایي  بهبودي 
مناسب اخالقي و رفتاري براي من مي باشد. از او یاد 
گرفته ام که هر وقت شاد و پر انرژي هستم خود خواه 

نباشم و آن را با دیگران تقسیم کنم.
صادق بودن با راهنما ابزاري مناسب براي رسیدن به 

موفقیت است.
محسن. ش- کرمان

که  است  روز  و هشت  ماه  و هفت  دو سال  مدت 
باالخص  عزیز،  همدردان  مدد  و  خداوند  لطف  به 
راهنمایم پاک هستم. نمي دانم شما که مطالب این 
مجله را مي خوانید و از دوستان همدرد من هستید، 

رابطه ي شما با راهنمایتان به چه شکل مي باشد.
به  انجمن مي گذشت که  این  در  پاکیم  از  ماه  دو 
شخصي اعتماد کردم تا زندگي بدون مواد را تجربه 
کنم. با پیشنهاد ایشان شروع کردم به قدم کار کردن. 
دیدگاه من در آن مقطع از پاکي در مورد انتخاب 
راهنما، با دیدگاه االنم کامالً متفاوت بود. وقتي که از 
مرز یک سال پاکي گذشتم راهنمایم کتاب )مجموعه 
سواالت راهنماي کارکرد قدم( را به من هدیه کرد تا 
تشویقي باشه براي کارکردن قدم. هرگاه که چهره ام 
گرفته یا افسرده بود، به هر طریق ممکن با دادن 
پیامک و بعضي وقت ها حضوري با جمالت زیبا به 
من امید مي داد. نمي دانم چه نیرویي در کلمات او 
هست که من در سخت ترین شرایط روحي و رواني 
با شنیدن حرف هاي او احساس امنیت و آسایش 
مي کنم. همیشه سعي کرده ام که حد و مرز بین 
راهنما و رهجو، همراه با احترام متقابل را رعایت کنم. 
چند شب پیش در خلوت خودم سواالت قدم دو 
را جواب مي دادم. به این سوال رسیدم چه کارهایي 
باورم  نگاه مي کنم  کرده ام که حاال وقتي به آن ها 
نمي شود که من واقعاً چنین کاري را کرده باشم؟ 
و ادامه ي سوال: آیا رفتارهایي کرده ام که حاال از آن 
خجالت زده باشم؟ کمي فکر کردم، خیلي کارها بود 
که من کرده بودم که حاال باورش برایم سخت بود 
و مرا شرمنده و خجالت زده مي کرد، خسته شدم و 

جواب مناسبي پیدا نکردم.

وقتي براي خواب به رخت خوابم رفتم، تمام سواالت 
ذهنم را درگیر کرد. به گذشته ي خودم برگشتم: 
بود.  فعال  اعتیادم شدیداً  زماني که  و  اوج مصرف 
خواب  گذشته ام  اعمال  و  رفتارها  به  کردن  فکر 
را از من گرفت و شدیداً تحت تاثیر قرار داد. یک 
ساعت بیشتر گذشت ولي هرچه تقال کردم خواب 
نرفتم. دوباره کتاب را باز کردم ولي دستم به قلم 
نگاه  بگیرم.  راهنمایم تماس  با  نمي رفت. خواستم 
به ساعت کردم، ساعت 11/5 شب بود. گفتم شاید 
خواب باشد. پیام فرستادم که یک سوال دارم مي تونم 
تماس بگیرم بعد از دو دقیقه دو تا پیام پي در پي آمد 
با این متن: بفرمایید در خدمتم، بفرمایید در خدمتم. 

همسر و بچه هایم خواب بودند.
به خاطر این که صدایم مزاحم آن ها نشود بالفاصله 
شماره ي  خانه  راهروي  در  و  برداشتم  را  گوشیم 
کرد.  استقبال  من  از  باز  روي  با  گرفتم.  را  ایشان 
کردم  تعریف  را  ماجرا  تشکر  و  از عذرخواهي  بعد 
به گذشته ي سیاه  این سوال  تاثیر  تحت  گفتم  و 
خودم برگشتم و بدجور به هم ریختم، چه کار کنم؟ 
اگرتماس نمي گرفتم باید ساعت ها زجر مي کشیدم. 
بعد از این که کمي با من صحبت کرد از من پرسید: 
که  جوابي  چي؟  یعني  مي دوني  روحاني  بیداري 
مي دانستم را دادم. گفت: تو داري بیدار مي شي، خدا 



H&I

نحوه تشکیل و خدمات رساني 
H&I کمیته

همانگونه که گروه ها یک کمیته خدماتی را بوجود   
هدف  رساندن  انجام  به  در  ها  بدان  تا  آورند  مي 
کمیته  صورت  همان  به  کند:  کمک  اصلي شان 
وجود  به  را  فرعي  کمیته هاي  نیز  ناحیه  خدمات 
مي آورند: کمیته ي زندان ها و بیمارستان ها یکي از 
این کمیته هاي فرعي مي باشد. این کمیته کار خود را 

به دو صورت انجام میدهد:
1-با در اختیار گذاشتن آدرس جلسات و نشریات 
تایید شده دفتر خدمات جهاني انجمن معتادان 
به  دسترسي  که  معتاداني  دسترس  در  گمنام 

جلسات NA را ندارند.
2-با برگزار کردن پانل پیام رساني توسط اعضاي 
با تجربه و آموزش دیده در زندان ها بیمارستان ها 

و کلینیک ها
تاریخچه H&I در NA ایران 

امر پیام رسانی در NA ایران از سال 1369 آغاز و 
پس از وقفه ای در سال 1373 دنبال شد اما فعالیت 
با تصمیم نمایندگان  H&I به شکل یک کمیته 
نواحی در سال 1382 آغاز شد و یک نفر به عنوان 

مسئول این کمیته انتخاب گردید.
بار دیگرنقطه شروع بازپروري قرچک بود و این بار 
براي رسیدن  بود  آغازي  موفقیتي حاصل شد که 
پیام نجات و امید به کساني که شاید انتظارش را 

نداشتند.
اولین موفقیت برگزاري 2 جلسه در این بازپروري بود 

که بعد از گذشت 2 ماه به 3جلسه درهفته رسید.
در مهرماه 1382 این کمیته اقدام به جذب خدمتگزار 
هماهنگي  جلسه  اولین  و  داد.  کمیته  تشکیل  و 

مسولین H&I چند ناحیه برگزار کرد.
امروز در بهمن 1389 تمامي نواحي ایران از داشتن 

کمیته H&I بهره مندند.
در حال حاضر در 180 زندان 394 کلینیک پیام 
NA قابل دسترسي مي باشد. در طول هفته 310تیم 
پانل به زندان و 370 تیم پانل به کلینیک ها اعزام 

مي گردد. درطول هفته 1132 خدمتگزار به زندان 
1065 خدمتگزار به کلینیک ها اعزام مي گردد.

آرزوي ما این است که باتالش و فعالیت خدمتگزاران 
این کمیته به تمامي معتاداني که از شنیدن پیام 

NA به هر دلیلي محرومند دسترسي پیدا کنیم.
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ارزش درمانی کمک یک معتاد

تجربه خدمت در کمیته ي 
فرعي بیمارستان ها و زندان ها 

H&I
از اولین روزي که وارد انجمن معتادان گمنام شدم، 
2 سال گذشته و هنوز فراموش نکرده ام پسر جواني 
را که من را بغل کرد چون تا آن موقع من چنین 
محبتي از نزدیکترین کسان خود هم ندیده بودم. 
من در آن لحظه حس کردم یک نیرویي به بدن من 
اضافه شده که هیچ نیروي مواد مخدر یا مشابه آن 

نمي توانست جایگزین آن باشد.
بعد از یک سال که من به عنوان خدمتگزار گروه 
خانگي در هیأت نمایندگان حضور داشتم با دوستم 
که نمي خواهم گمنامي او را بشکنم آشنا شدم و این 
آشنایي باعث شد که با کمیته ي فرعي H&I آشنا 
شوم او مرا دعوت کرد به جلسه ي درون کمیته بروم 
وقتي که دعوت او را پذیرفتم، اولین بار در جلسه ي 
که  دانستم  و  شدم  حاضر   H&I کمیته ي  درون 

همان دوست مسئول کمیته است.
عنوان  به  آموزش هاي الزم در چند جلسه  از  بعد 
توانایي  رفتم.  درماني  کلینیک هاي  به  خدمتگزار 
داشتم و خودم از آن خبر نداشتم و همین دوستم به 
من پیشنهاد داد که به عنوان سرگروه در کلینیک ها 
سراغم  به  احساس خودکم بیني  اول  کنم  خدمت 

آمد که با راهنمایي هاي او شهامت پیدا کردم و در 
کلینیک ها به عنوان سرگروه هفته اي دو جلسه در 
 NA دو کلینیک مجزا همراه با دو نفر از اعضاي
که در کمیته ي H&I خدمت مي کردند به عنوان 
خدمتگزار با خودم به کلینیک ها مي بردم. اکنون هم 
به خدمت در این کمیته ادامه مي دهم در این یک 
سالي که به طور فعاالنه در امر پیام رساني در این 
کمیته خدمت داشتم یک احساس بدبیني، بي تفاوتي 
به سراغم آمده بود که مگر مي شود کساني که با دارو 

درمان مي شوند به پیام ما گوش بدهند.
من فکر مي کردم که NA نیروي انساني و پول را 
به حدر مي دهد، چون وظیفه ي من در کمیته ي 
تجربه  از طریق  آن هم  و  بود  رساني  پیام   H&I
درماني و یا نشریات NA که به رایگان در اختیار 
آن ها مي گذاشتم.تا این که بعد از یک سال خدمت 
در این کمیته در یکي از کلینیک ها مشغول خدمت 
بودم که پسر جواني که هم سن و سال پسر من بود 
با یک جعبه شیریني وارد شد، سالم کرد و شیریني 
را روي میز گذاشت بعد از پایان جلسه سوال کردم 
این شیریني چیست؟ که پسر جوان، با شهامتي که 
در چهره ي او نمایان بود گفت: شیریني پاکي من 
است که از گروه شما پیام گرفتم و مدت یک ماه 
 NA است قطع دارو کردم. پاک هستم به جلسات

مي روم.
من با شنیدن این جمله نمي توانم آن احساسي که 
به من دست داد را با کلمه توصیف کنم. در این جا 
بود که ارزش درماني کمک یک معتاد به معتاد دیگر 
تحقق یافت و من دوباره به خدمت دلگرم شدم و 
سعي مي کنم به طور صادقانه خدمت کنم چون در 
این کمیته من به رشد روحاني توصیف نشدني که 

مدت ها دنبالش بودم رسیدم.
 H&I اکنون سعي مي کنم با خدمت در کمیته ي
یک فرد مثبت و سازنده در NA و در اجتماع حضور 
فعاالنه داشته باشم تا بتوانم پیام خود را به معتادان 

در حال عذاب برسانم و به خانواده خدمت بکنم.
پیام.الف - همدان

تمامی سعی ما، 
رساندن پیام است



با سالم خدمت دوستان بهبودي 
سال 84 بود که پیام انجمن را از یکي از اعضاء این انجمن گرفتم اما متاسفانه 
دقیقا متوجه نشدم که پیام این انجمن چیست؟ من همیشه دنبال یک چیز 
خاص بودم تا شاید آن زندگي را برایم تغییر دهد اما ... سال 86 در زندان دوران 
حبس خودم را سپري مي کردم که یک روز متوجه شدم روزهاي 3 شنبه صبح 
بچه هاي NA مي آیند و داخل کتابخانه زندان جلسه پیام رساني برگزار مي کنند 
و چون من بیشتر آنها را مي شناختم خجالت مي کشیدم که با آنها روبه رو شوم. اما 
یک روز دلم را به دریا زدم و رفتم داخل کتابخانه و در جلسه NA شرکت کردم. 
آن روز حرف هاي بچه ها خیلي به دلم نشست مثل اینکه گمشده خودم را پیدا 
کرده بودم. همان جلسه بود که باعث شد تحولي عظیم در زندگي من رخ دهد 
کم کم درداخل همان زندان به کمک دوعضو دیگر دست به دست هم دادیم و 
اولین جلسه داخل زندان را برپاکردیم و در کنار هم به هم کمک کردیم تا بتوانیم 
پاک بمانیم جلسات ما در داخل زندان گاهي با بیش از 8 نفر برگزارمي شد. آن 
روزها من هم آرزو داشتم که یک روز خودم مثل اعضاي انجمن براي پیام رساني 
به داخل زندان بیایم. زندگیم را کامالً باخته بودم همسر و فرزندانم مرا رها کرده 
بودند و به من اهمیت نمي دادند تمام داشته هایم را از دست داده بودم. کنار 
خیابان مي خوابیدم و با یک دنیا آشفتگي به این انجمن پناه آوردم. امروز که 
دارم این نامه را مي نویسم 3 سال و4ماه و چند روز است که از آن اولین جلسه 
H&I در زندان مي گذرد و من در کنار همسرم و بچه هایم زندگي خوبي دارم 
و با آرامش زندگي مي کنیم. آنوقت که در زندان بودم از خدا مي خواستم حداقل 
کاري کند که من درخواب یک زندگي قشنگ را تا صبح ببینم اما وقتي صبح از 
خواب بیدار مي شدم و مي دیدم که حتي خواب آن را ندیده ام ناامید مي شدم. 
امروز همه آنچه را که مي خواستم در خواب ببینم در بیداري دارم. امروز من خودم 
هم خدمتگزار کمیته H&I هستم و براي پیام رساني به زندان مي روم تا شاید 
یک نفر دیگر یک روزدیگر به واسطه پیام این انجمن بیاید و از زندگي زیبا و پر 
از آرامش که من به واسطه اصول روحاني این انجمن نصیبم شده او هم بهر ه مند 
شود. باید بگویم که آخر خط من چنین بود که باید همه چیز را از دست مي دادم 

شاید براي کس دیگري آخر خط خیلي نزدیکتر باشد.
به امید آن روز / علي.ف- بندر انزلي
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آیا مي دانيد...؟!!
انتخاب نکرده  هیچ معتادي به میل خود زندان، تیمارستان و مرگ را 

است.
تمامي معتادان در حال عذاب در اعماق قلب خود پیام رهایي را مي طلبند.

تنها راه ممکن براي حفظ هدیه اي که به ماداده شده این است که آنرا با 
معتاداني که هنوز در عذابند در میان بگذاریم.

ما که در سیاه چال نومیدي گرفتار بوده ایم از اینکه مي توانیم به بهبودي 
دیگران کمک کنیم در خود احساس خوشبختي مي کنیم.

به نام خدا
با سالم خدمت تمامي دوستانم در هر کجایي که هستند. من نوید است معتاد.

خیلي وقت بود که مي خواستم مطلبي براي پیام بهبودي بنویسم ولي تنبلي 
همیشه باعث مي شد این کار عقب بیافتد. باالخره به کمک خداوند و با مشورت 

راهنمایم این تصمیم به مرحله عمل درآمد.
اوایل پاکي ام به اعضایي که خدمت مي کردند حسادت مي کردم، خیلي دوست 
داشتم که من هم خدمت کنم ولي سن پاکي ام اجازه نمي داد، خیلي عجله داشتم 
 NA پاکي ام باال برود تا بتوانم در گروه خدمت کنم. این اتفاق افتاد، من توي
بزرگ شدم و تبدیل به یه عضو خدمتگزار و فعال شدم. خدمت کردن رو خیلي 

دوست داشتم زیرا باعث مي شد مطرح بشم. 
توي یک جلسه سه بار اسمم به صدا در مي آمد و این موضوع خوشحالم مي کرد. 
بعد از مدتي رفتم سرکاري که نتونستم تو گروه و کمیته زندان ها و بیمارستان ها 
خدمت کنم. این موضوع خیلي ناراحتم مي کرد. سر گروه یکي از زندان هاي 
اصفهان مرتب به من زنگ مي زد و از من مي خواست با هم بریم پیام رساني تو 
زندان، ولي کار شیفتي من اجازه نمي داد. ناراحت بودم از این که احساس هاي 
خوب رو تجربه نمي کنم. براي رهجوهام جلسه قدم مي گذاشتم، با تازه وارد دم 
جلسه رابطه داشتم، با راهنمام در تماس بودم ولي کافي نبود. نمي دونم تو خدمت 

دنبال چي بودم؟ تا این که پیام دي ماه رو خوندم و همه چي عوض شد.
نگاهم به خدمت تغییر پیدا کرد. فهمیدم خدمت واقعي یعني انجام کار درست با 
انگیزه درست. انگیزه من براي خدمت شاید به رخ کشیدن استعدادهاي دروني ام 

بود، شاید حکومت کردن تو گروه بود و یا شاید....
با خوندن این پیام »در هر کاري که انجام مي دهم به دنبال موقعیت هایي براي 
خدمت مي گردم« متوجه شدم که من براي چي باید خدمت کنم و به چه 
شکل هایي مي تونم این کار رو بکنم؛ دیگه دلیلي نداشت حتماً منشي یک گروه 
 NA باشم و یا در یک کمیته در رأس باشم تا بتوانم خدمت کنم. نشریات
تونست به من یاد بده بدون انجام یک سري کارها مي شه حس ارزشمند بودن 
رو تجربه کرد. بعد از این هر لحظه آماده ام براي خدمت کردن به همنوعانم به 

معناي درست و واقعي.
خدمت باید کمک کند تا دیگران را دوست داشته باشم و بهشون احترام بگذارم.

خدمت نباید باعث بشه روبروي کسي قرار بگیرم و مقابل عقایدش ایستادگي کنم، 
بلکه فقط باید کنارهمدیگه باشیم و باید با هم قدم برداریم براي یک مسیر.

خدمت باید باعث بشه دوستان جدید پیدا کنم نه این که دوستان و اطرافیانم رو 
برنجانم و اون ها رو از دست بدم.

خدمت باید باعث بشه به یک فرد مسوول و سازنده اجتماع، تبدیل شوم.
خدمت باید باعث بشه سپاسگزاري عملي بکنم.

خدمت باید باعث بشه که یاد بگیرم به صداي مخالف هم گوش کنم و یاد بگیرم 
باید به همه احترام بگذارم.

از موقعیتي که براي خدمت دارم، سپاسگزارم.
نوید. ش- شاهین شهر



مشارکت

پیام بهبودی 16

عوض می کردم  روزهایی را بطور اجبار قطع مصرف می کردم اما هیچ یک برای 
حل مشکل من کافی نبود، دیگه داشتم کم کم از خانواده و اجتماع ترد می شدم 
تا اینکه پیام انجمن معتادان گمنام را توسط یکی ازهمکارانم دریافت کردم قطع 
مصرف کردم و به جلسه رفتم  برایم جالب بود که تعدادی توانسته بودند بدون 
مواد مخدر زندگی کنند و شاد باشند اما عدم رعایت اصول بهبودی باعث شد تا 
بعد از یک ماه لغزش کنم. قطع مصرف کردم و باز به جلسات برگشتم و باز هم 
لغزش کردم. احساس تفاوت، غرور، تسلیم نبودن، خودخواهی وخودمحوری من 
باعث می شد که بارها و بارها لغزش کنم حدود 2 سال به همین منوال گذشت 
پاک می شدم و لغزش می کردم دیگرکامالً به یک ورشکسته مالی، روحی، 
احساسی و عاطفی تبدیل شدم گریه می کردم دعا می کردم حتی چند باراقدام 
به خودکشی کردم اما خواست پروردگار چیزدیگری بود تا باالخره خداوند مهربان 
دعای مرا مستجاب کرد و معجزه ای که منتظرش بودم اتفاق افتاد، به آخرخط 
رسیده بودم به جلسات برگشتم و طبق معمول خوش آمدگو با آغوش باز از من 
استقبال کرد قطع مصرف کردم، راهنما گرفتم شروع کردم به کارکردن قدم ها، 
خدمت منشی را گرفتم دیگه عضوی فعال برای جلسه بودم تا اینکه در19ماه 
پاکی معجزه دیگری در زندگی من اتفاق افتاد در یک شرکت بزرگ و معتبر 
استخدام شدم کار و موقعیت شغلی بسیار خوبی دارم کمتر از2 سال با مشورت با 
راهنما و دوستان بهبودی صاحب یک قطعه زمین،یک واحد آپارتمان و اتومبیل 
خوبی شدم امروز به لطف پروردگار4سال و3ماه و17روزپاکی دارم با رهجوهایم 
قدم و سنت کار می کنم منشی جلسات اداری گروه هستم همسرم به جلسات 
خانواده معتادان می رود و12قدم کارکرده لطف پروردگار بزرگ و مهربان همواره 
شامل حال من بوده امروز روزهایی بسیار بسیار زیبا را درکنار همسرعزیز و 2 

پسردسته گلم سپری می کنم . 
با امید روزی که هرمعتادی به حلقه ما بپیوندد. باتشکر             
 بابک. و- شهرستان یزد

زمانی که به عجزخود اقرار می کنیم وتسلیم می شویم دریچه های نور 
و امید گشایش میابد.

به نام خدای مهربان و با سالم به همه دوستان همدرد و خدمتگزاران مجله پیام 
بهبودی. 

من بابک هستم، یک معتاد درحال بهبودی. من هفده سال از بهترین روزهای 
عمرم و جوانی ام را در دنیای تاریک اعتیاد مشغول مصرف انواع مواد مخدر بودم. 
اولین باردر سن 20سالگی به اصرارخودم مواد مخدر را تجربه کردم علیرغم اینکه 
مسموم شدم و 3روز را در بستر سپری کردم اما چیزی از درون مرا به مصرف 
مجدد تشویق می کرد و به من وعده می داد که بار دیگر این اتفاق تکرار نخواهد 
شد و همان هم شد. تصورم این بود که وقتی مصرف می کنم شجاع هستم اعتماد 
به نفس دارم قدرت تصمیم گیری خوبی دارم حواسم کامالً جمع مسائل اطرافم 
است به خوبی قادربه تشخیص و حل مشکالتم می باشم اما غافل از اینکه داشتم 
درختی را آبیاری می کردم که قرار بود طناب دار را از همان درخت برگردن خودم 
بیاویزم. کم کم میزان مصرف شدت گرفت و از ماهی یکبار به هفته ای یک بار 
رسید آن زمان من دانشجو بودم و چون می توانستم به کمک مواد مخدر درس 
بخوانم و نمرات خوبی کسب کنم این پیشرفت علمی را مدیون مصرف مواد مخدر 
می دانستم. ویژگی افراط بیماری اعتیادم درآن زمان باعث شده بود که روزی 
10الی 15ساعت در روز درس بخوانم تا اینکه توانستم در آزمون فوق لیسانس 
در رشته ریاضی با رتبه خوبی در دانشگاه کرمان پذیرفته شوم و جهت ادامه 
تحصیل به کرمان عزیمت کنم. طی دوران 2سالی که درآنجا مشغول تحصیل 
بودم به جهت دوری از خانواده و نداشتن هیچ گونه مانعی جهت مصرِف، آزادانه، 
هر روز مصرف می کردم و درس می خواندم، دوران تحصیل به پایان رسید و 
من خوشحال از اینکه توانستم با معدل خوبی فارغ التحصیل شوم به شهرخودم 
برگشتم و ازدواج کردم در واقع این شروع دوران تخریب و تباهی اعتیاد برای من 
بود میزان مصرف هر روز بیشتر و بیشتر می شد به لحاظ تخریب و عدم توانایی 
درانجام مسئولیت های شغلی و زندگی هر چند وقت یک بار شغل و شهرم را 

دریچه های نور
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سپاسگزاری برای 2000 تومان

یادم مي آید اوایل مصرفم در پارک نزدیک محلمان مشغول سیگار کشیدن با 
دوستانم بودم که با دیدن معتادي که از خماري خودش را روي چمن هاي پارک 
مي کشاند زدم زیر خنده چه خنده اي! و فکر نمي کردم چند سال بعد خودم هم 
گرفتار مي شوم و روزي هزاران بار آرزویم مردن خواهد بود، امروز با درسي که 
از گذشته ها گرفته ام سعي مي کنم مسایلي که در قالب مشارکت مي شنوم را به 
خنده و تمسخر نگیرم چون من یک معتاد با حاالت ذهني و رواني آنها هستم.
مسایلي که در یک نگاه سطحي هیچ ربطي به اعتیاد و مصرف مواد ندارد ابزارهایي 
است که بیماري از آن بهره مي گیرد. مثل رنجش، بیماري جسمي، فقر مالي، 
زندگي یکنواخت و بي روح، تا اعتیاد به شکل و فرم خاص دیگري فعال شود، 
پاک شدن در NA بدون تغییرات اصولي و در واقع بعد از مدتي از دام اعتیاد 
به اعتیاد خطرناک دیگري افتادن، اعتیاد جدیدم بسیار حاد و دریده شد و به 
مانند طوفاني پیچنده هر چیز را که سد راهم بود برمي چید غافل از اینکه اعتیاد 
مانند آب در هر قالبي شکل مي گیرد و این بار در قالب شهوتراني مرا تا حدمرگ 
و دیوانگي کامل برد، دیگر نمي توانستم طول مدت پاکي موادم را از دست بدهم 

و چهره واقعي ام را مخفي کنم. تالش کردم به صرف اراده خودم و باتصمیمات 
سست و سطحي با مشکلم کنار بیایم احساس مي کردم چون از مواد پاک هستم 

گرفتاري هاي دیگرم به مرور حل خواهند شد اما نشد...
اینکه به لطف خداوند مهربان روزنه امیدي گشوده شد و باگرفتن تجربه  تا 
ازدوستي با مشکالت مشابه خودم، به مرور فهمیدم به خودي خود این مشکالت 
ناپدید نمي شوند و همان طور که رنجش، تنهایي، عدم مشارکت و اقرار واضح به 
راهنمایم احتمال لغزش مواد مخدر را دارد، این بارمخدرِ شهوت مي تواند عاملي 
براي کاندید شدن من در زندان، تیمارستان و قبرستان باشد، پیروي از اصول ناب 
و زیباي انجمن گاهي اوقات سخت و بي اثر جلوه مي کند. اما یاد گرفتم صبر کنم 
و به امید روزهاي زیبا بنشینم و همان طورکه از پاکي مواد مراقبت مي کنم مراقب 
پاکي روح و روانم هم باشم تا نت ناهمسانی به هنگام خواب خوش در وجدانم 

طنین نیاندازد. »زنده باد آرامش«   
رسول. ر- خراسان

نت همسان

پیام  نشریه  زحمتکش  دوستان  خدمت  باسالم 
بهبودي 

 امروز که تصمیم گرفتم این نامه را بنویسم، دو سال 
و نه ماه و 9 روز از آشنایي من با انجمن مي گذرد. 
دلیل نوشتن این نامه اتفاقي بودکه چند روز پیش 
برایم افتاد و تجربه روحاني خوبي بود. از سه ماه پاکي 
به بعد سر کار قبلي خودم که تعمیرات ماشین بود 
رفتم و دوباره از شاگردي و ابتدا شروع کردم. بعد 
از مدتي براي یکي از دوستان بهبودي به صورت 
درصدي شروع به کار کردم. و حاال مدت چهار ماه 
است که به کمک خداوند دوباره مستقل شدم و براي 

خودم، مغازه کوچکي باز کرده ام.
چندماه اول، درآمدم بهتر از شاگردي بود ولي در ماه 
گذشته به علت نبودن کار، فشار مالي زیادي بر من 
وارد شد و از همه مهم تر که نمي خواستم از دیگران 
قرض کنم. نکته مهم و جالبي که در این بي پولي 
متوجه شدم، این بودکه من هر روز حتي دخل و خرج 
خود را نیز به خداوندي که درک کرده ام مي سپارم 

ولي در این مدت به همه چیز چنگ انداخته ام )براي 
رفع بي پولي( به جز درگاه خداوند.

بسیار ناامید شده بودم و شروع به دعا کردم و دو 
وقت  همان شب  نداشتم.  پول  بیشتر  تومان  هزار 
تعطیل کردن مغازه، یک مشتري آمد با کاري که 
برایش انجام دادم دو هزار تومان اجرت گرفتم. و آن 
شب متوجه شدم در بدترین اوقات خداوند منتظر 
نیاز من است که از درگاهش بخواهم تا اجابت کند. 
فکر نمي کردم روزي براي دوهزار تومان اینقدر شاد 
و سپاسگزار باشم. این مبلغ باعث شد که نور امیددر 
دل من دوباره شعله ور شود و سپاسگزار خداوند باشم 
امروز هنوز  نیازهاي مرا سریع مي دهد.  که جواب 
کارم رونق نگرفته اما امیدوارم و حرکت هاي خود را 
انجام مي دهم. ایمان دارم خداوند روزِي من را برایم 

مي فرستد.
ساسان. پ- مشهد 
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سایه واقعیت
بهبودي پا در مسیري گذاشتم که تا امروز 3 سال 
و3 ماه و 5روزاست که سعي کردم در مسیر بهبودي 
باشم و خدمت در انجمن معتادان گمنام را سرلوحه 
در  پاکي  از31روز  قراردادم  خودم  کارهاي  تمام 
جلسات خدمت گرفتم و به خاطر خدمتي که کردم 
امروز در جامعه طرز برخورد یا معامله یا هرکاري را 
که همیشه غیرممکن مي دانستم به راحتي انجام 
مي دهم و امروز ازخداوند مهربان تشکر مي کنم 
که دوست مرا جایي سر راه من قرار داد که هرگز 
فکرش را نمي کردم یکي دیگر از دستاوردهایي که 
انجمن معتادان گمنام و خدمت در انجمن براي من 
داشت این است که در زمان مصرف فکر مطالعه و 
امروز  ولي  نمي کردم  را  خواندن مطالب گوناگون 
به خاطر مطالعه نشریات انجمن و مخصوصا پیام 
بهبودي که تمام شماره هاي آن را در آرشیو شخصي 
جمع آوري و مطالعه مي کنم و همیشه سعي مي کنم 
در وقت آزاد به مطالعه نشریات بپردازم و جالب اینکه 
هر وقت فکر مي کنم تکراري شده فکر خراب من                      
مي گوید اینها را چند بار مي خواني برخالف میلم 
عمل مي کنم و مي خوانم یک مطلب تازه و تجربه 
تازه یاد مي گریم. از همه دوستان بهبودي تشکر    

مي کنم. دوست بهبودي شما
 مهرزاد.ف-ابرکوه،یزد

کارهایي را که انجام مي دادم تا آخر پیش نبردم 
نیمه کاره رها کردم و چند میلیون  را  کارگلخانه 
تومان بدهکارشدم و همه عوامل را مقصرکردم به غیر 
از خودم و با توجیه و بهانه هایي که داشتم دوباره 
خانواده به من اعتماد کرد و دوباره به شغل دیگري 
پرداختم با خرید یک دستگاه تریلر راهي جاده شدم 
و با مصرف بیشتر مواد شبانه روز کار مي کردم که 
بتوانم جبران بدهکاري هاي قبلي را بکنم ولي هرروز 
توانایي  کارایي کمتر دیگه حتي  و  بیشتر  مصرف 
کارهاي روزمره را از دست داده بودم از لحاظ فکري 
کم آورده بودم از لحاظ روحي احساس تنهایي شدید 
مي کردم در جمع اقوام و دوستان احساس تفاوت 
مي کردم و به خودم مي گفتم تو با اینها فرق میکني 
و باید تا آخر عمر مصرف کننده باشي ولي غافل از 
اینکه خداوند مهربان همیشه و همه جا کمک به 
من مي کند با روبه رو شدن با یکي از هم بازي هاي 
قبل که چند سالي بود از هم خبر نداشتیم سر راه 
من قرار گرفت کسي که با هم مصرف مي کردیم 
حاال با وضع ظاهري عالي و تغییر زیاد از همه نظر 
و چیزي که خیلي من را تعجب زده کرده بود طرز 
فکر و طرز صحبت هم بازي گذشته من بود و دوست 
نابودي که همیشه افکار زننده اي داشت حاال حامل 
پیام بهبودي براي من بود و من هم با تمام ترسي 
که از قطع مصرف داشتم با کمک خداوند و دوستان 

خدمتگزاران  و  همدردان  تمامي  خدمت  سالم  با 
محترم فصل نامه پیام بهبودي 

امیدوارم سال جدیدسالي خوش و توام با فکر آرام 
محترمتان  خانواده هاي  و  شما  براي  وخوشبختي 
باشد.امسال وقتي که بهار مي آید چهارمین بهاري 
بود که من در مسیر بهبودي تجربه می کردم دراین 
سي و چهار سال عمري که داشتم یازده بهار عمرم 
را با مصرف مواد مخدر تبدیل به زمستان سرد و بي 
 روح شده بود و من شده بودم شاهد عیني براي این 
جمله که مصرف مي کردم که زندگي کنم و زندگي 
مي کردم که مصرف کنم. تمام فکر و ذکر من شده 
بود تهیه و مصرف مواد، بعد از دوران خدمت سربازي 
با اینکه به خاطر تخصصي که داشتم و جهت همان 
و  تئوري  نمرات  لحاظ  از  و  بودم  دیده  کارآموزش 
عملي رتبه خوب را داشتم و در چند نوبت به من 
گفته شده بودکه مي تواني استخدام شوي ولي فقط 
مواد بودکه براي من تصمیم گیري مي کرد و خیلي 
راحت موقعیت هاي فراهم شده را یکي یکي از دست 
دادم و با فکر اینکه من خودم مي توانم همه کاري 
بکنم و مي توانم فرد موفقي باشم تصمیم گرفتم در 
یک مهاجرت معکوس به شهر زادگاه پدري برگردم 
و با پرداختن به کشاورزي آینده خودم را بسازم ولي 
زیربناي این تصمیم دوري از خانواده به خاطر راحت 
مصرف کردن بود. خانواده مخصوصا پدرم که از نیت 
اصلي من مطلع نبودند خیلي خوشحال شدند و تا 
جایي که در توان داشتند در تهیه طرح و سرمایه 
اولیه کمکم کردند و با ساخت گلخانه جهت کشت 
محصوالت کشاورزي خارج از فصل شروع به کارکردم 
و  آزادي  احساس  شدم  جدا  خانواده  از  که  وقتي 
استقالل مي کردم و درهمان زمان بودکه خانواده 
تصمیم گرفت که من ازدواج کنم تاچندوقت از اینکار 
سر باز میزدم و مي گفتم فعال موقعیت ازدواج ندارم 
چونکه مصرف خوراکي داشتم فکر مي کردم که هیچ 
کس نمي داند که من مصرف کننده هستم و اگر 
براي آزمایش ازدواج بروم همه متوجه خواهند شد. 
باهمان افکار زندگي مشترک را شروع کردم همیشه 
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در همان اولین جلسه  و  همدرد  اعضاي  تمام  خدمت  درود،  و  سالم  با 
NA دوستان بهبودي

خیلي وقت است که مي خواهم تا نامه اي بنویسم اما 
ترس و قضاوت، توان نوشتن را از من گرفته بود اما 
به کمک نیروي برتر ایمان را جایگزین ترس کرده و 
با زبان ساده درد دلم را بیان مي کنم برمي گردم به 
دوران کودکي ام که از خانواده ساده روستانشین به 
دنیا آمدم که در همان زمان احساس خالء بسیار 

بزرگي مي کردم.
همیشه غروب ها گوشه اي مي نشستم و حرف هاي 
درونم را براي خودم بیان مي کردم، گوشه گیري و انزوا 
براي من شده بود یک عادت روزانه به خاطر کمبود 
امکانات )مدرسه( مجبور شدم از خانواده ام جدا شوم 
و احساس تنهایي در من رشد کرد، با خانواده اي که 
با آن ها زندگي مي کردم احساس امنیت نمي کردم 
همیشه جایي خلوت گیر مي آوردم و گریه مي کردم 
که چرا من باید با تمام دنیا متفاوت باشم و در کنار 

خانواده ام نباشم.
رفتارهاي من خود را به صورت ضد اجتماعي نشان 
مي داد و به دنبال چیزي مي گشتم که خالء درونیم را 
پر کنم. این روند ادامه داشت تا این که در سن نوجواني 
به دنبال راهي مي گشتم که خودم را آرام کنم، خیلي 
دست و پا زدم اما هر چه تالش مي کردم بدتر غرق 
مي شدم )سیگار- مشروب- پول- نواقص شخصیتي- 
شهرت و غیره( ابزاري بودن که مي خواستم به کمک 
اما  کنم  قبول  هست  که  آن طور  را  زندگي  این ها 
جواب نداند تا این که براي اولین بار من با مواد مخدر 
آشنا شدم بدون آگاهي و بدون این که از عاقبت آن 
باخبرباشم دو دستي چسبیدم به مواد مخدر اوایل 
احساس مي کردم نیروي محرکي است براي زندگي 
کردن اما بعد از این که اجبار به مصرف پیدا کردم 
معضلي شد بر تمام دردهایم. شغلم- آبرویم- اعتبارم 
و ارزش ها و اعتقاداتم را با مواد مخدر عوض کردم. 
مصرف مي کردم اما خودم را توجیه مي کردم که از 
لحاظ مادي و معنوي ورشکسته کامل هستم. دیگه با 
چه امیدي مواد مخدر را کنار بگذارم، چند باري اقدام 
به خودکشي کردم اما شهامت این کار را نداشتم و 
ترس تمام وجودم را مي گرفت، مواد مصرفي خودم 

این را توسط راهنمایم یاد گرفته بودم که علیرغم 
میل باطني ام باید تمایل خود را به بهبودیم حفظ 
کنم اما گاهي اوقات احساس تفاوت با دیگر معتادان 
بهبودیم را تهدید مي کرد و اتفاقي که براي من افتاد 
نفر  چند  روزي  کند.  طرد   NAاز مرا  مي خواست 
از اعضاي NA که پایبند به اصول انجمن نبودند 
برگشتند و به من گفتند چرا این قدر در جلسات 
فعالیت  مي گیري،  مي کني، خدمت   NA شرکت 
باش!  متعهد   NA به  مصرفت  اندازه  مي کني، به 
جوابي نداشتم. از درون بهم ریختم و ترس و ناامیدي 
تمام وجودم را گرفته بود در میان راه خانه به خودم 
مي گفتم که حتما بایدتمام مخدرها رامصرف کنم 
تا بتوانم در NA زندگي کنم باید به گوشه خیابان 
بیفتم تا بتوانم عضو خدمتگزار NAباشم. دعا کردن، 
هیچي  بهبودي  بادوست  تماس  خواندن،  نشریات 
جواب نمي داد تا اینکه با نا امیدي مطلق مجله پیام 
مي زدم  ورق  که  همان طور  و  برداشتم  را  بهبودي 
نیروي برتر شماره تلفن یکي از اعضاي انجمن را در 
سر راه من قرار داد. با او تماس گرفتم و  جریان را 
با او به مشارکت گذاشتم و بعد از نیم ساعت حرف 
زدن، پیام خیلي قشنگي به من دادکه من به عنوان 
یک معتاد 29 سال بیماري اعتیاد دارم و تازه در این 
برنامه به کمک اصولNA و قرار گرفتن در مسیر 

بهبودي بیماریم را متوقف کردم.
ماده  نوع  مصرف،  مقدار  به  ربطي  اعتیاد  بیماري 
مصرف و مدت زمان مصرف ندارد و به این درک 
و  است  کشنده  بیماري  یک  اعتیاد  که  رسیدم 
هیچ کس را مستثني نمي کند و NA هرگز کسي را 
که عالقه به قطع مصرف داشته باشد از خود نمي راند 
و من به عنوان یکي از اعضاي انجمن هرگز احساس 
همدردي را با دیگرمعتادان فراموش نمي کنم. خدا را 
شکرامروز دیگر احساس تفاوت نمي کنم و زندگي 
به روال برنامه را ادامه مي دهم و همیشه مواظب دو 
مقوله مهم بیماري و بهبودي هستم وهرگز هدف 
اصلي خود را فراموش نمي کنم. با آرزوي موفقیت 
براي تمام همدردانم در سراسر ایران، من به همراه 

بهار امسال تولد 2سالگي ام را جشن گرفتم .
سنجر. الف- کامیاران

را عوض مي کردم اما غافل از این که بیماري اعتیاد 
مرا به طرف مرگ مي کشاند تا این که توسط یکي از 
اعضاي NA  به جلسه رفتم، وقتي که خوش آمدگو 
مرا بغل کرد احساس خیلي قشنگي بهم دست داد، 
خسته و عاجز ازدست مواد مخدر این قدر بر روي 
شانه هاي خوش آمدگو گریه کردم که از درون سبک 

شدم.
در همان اولین جلسه احساس امنیت مي کردم و 
تمایل خودم را حفظ کردم و مدام و به طور مستمر 
با اعضاي انجمن به جلسات مي آمدم بعد از مدتي 
راهنما گرفتم قدمهایم را شروع کردم- تسلیم در برابر 
مواد مخدر، بیماری اعتیاد و اقرار بر زندگي غیرقابل 
اداره، نقطه شروع بهبودي براي من بود وقتي که 
فهمیدم چیزي که مرا معتاد کرده بیماري اعتیاد 
بوده نه مواد مخدر و نه رفتارهاي من روشن بین شدم 
و دیوار انکار را شکستم با کارکرد قدم ها و رعایت 
اصول روحاني و خدمت کردن در انجمن احساس 
برگشت  راه هاي  از  یکي  کردم  تعهد  و  مسوولیت 
سالمت عقل براي من ادامه مسیر بهبودي و دانش 

به روز در انجمن معتادان گمنام بود.
اصل قضیه انجمن معتادان گمنام را گرفته بودم و 
در مسیر بهبودي در حال رشد بودم هر چند در 
اما  برمي خورم  و مشکالتي  واقعیات  به  مسیر  این 
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گزارش

برگزاری جلسات تحت شرايط خاص

جلسه گروه اتحاد در آالچیق یک پارک برگزار می گردد، که خدمتگزاران در نهایت سادگی به وسیله گونی به آن پوشش داده اند.
گروه اتحاد، اهواز - ناحیه 5

جلسه گروه پیام صبح در مکانی برگزار می شود که در گذشته پناهگاهی بوده برای نجات مردم از اثرات مخرب بمباران دوران جنگ و امروز اعضای NA برای بهبودی 
از اثرات مخرب بیماری اعتیاد به آن پناه می برند تا در جلسه NA شرکت کنند.

گروه پیام  صبح، اصفهان - ناحیه 7
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عنوان کارگاه: تازه واردان )راهنما و رهجو(
این کارگاه به منظور تبادل تجربیات گروه هاي همدان برگزار گردید چون ما با 

درمیان گذاشتن آن چه که داریم مي توانیم آن را حفظ کنیم.
هدف از برگزاري این کارگاه اجراي آگاهانه قدم 12 و سنت پنجم یعني رساندن 
پیام به معتادي که هنوز در عذاب است و همچنین روحیه ي تازه وارد بودن را با 
هر سن پاکي در خود تقویت کنیم. این کارگاه ارزش درماني کمک یک معتاد به 
معتاد دیگر را در ذهن شرکت کنندگان یادآور گردید. باید با خوشحالي و افتخار 
بیان کنم که در این کارگاه گروه هاي همدان شرکت فعال و پرشوري داشتند. 
شرکت کنندگان ضمن کسب تجارب جدید، تجارب خود را در اختیار سایرین 
قرار دادند. گرداننده محترم اقدام به گروه بندي حاضرین نموده و سپس یک 
سوال براي هر گروه مطرح نمود. هر گروه پس از تبادل نظر با هم تجربیات خود 
را در قالب 4 بند براي حاضرین قرائت نمودند سپس گرداننده هم نظرات خود را 

در قالب مشارکت در اختیار حاضرین قرار داد.
بخش اول

موضوعات مطرح شده:
1-راهنما کیست؟ 

2- چرا راهنما مي گیریم؟ 
3- چگونه راهنما انتخاب مي کنیم؟  

4- ویژگي هاي یک راهنماي خوب چیست؟
5- رابطه راهنما با رهجو؟ 

6- ارزش درماني کمک یک معتاد به معتاد دیگر چیست؟

7- تازه واردان چه کساني هستند و چرا باید به آن ها سرویس دهیم؟ 
8- چرا بعضي از تازه واردان به جلسات باز نمي گردند؟ 
9- یک عضو، راهنماي خود را چگونه انتخاب مي کند؟

بخش دوم
موضوعات مطرح شده:

1-مشارکت چیست؟ 
2- تازه وارد کیست و چرا تازه واردان مهمترین افراد جلسه مي باشند؟ 

3- اهمیت 90روز 90جلسه در NA چیست؟
امیدواریم دستاوردهاي مثبت این کارگاه به مرور خود را در سطح گروه هاي 
همدان نشان دهد. و همچنین امیدواریم بتوانیم به نوبه خود پیام عشق و امید و 
صمیمیتي که در طي برگزاري این کارگاه به ما ارزاني شد به سایر دوستان در 
انجمن معتادان گمنام و معتاداني که هنوز در عذابند برسانیم. NA براي ما محیا 
نموده و امکاناتي در اختیار ما قرار داده است که آموزش ببینیم و با چشم و گوش 

باز بیاموزیم و در گروه هاي خود این تجربیات را به مشارکت بگذاریم.
کمیته کارگاه هاي
 هیأت نمایندگان شماره 1 و 2 همدان

گزارش برگزاری کارگاه مشترک  کمیته شماره 1 و 2 همدان
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مسیری که طی می کنم
همیشه فکر مي کردم من باید بهتر از دیگران بنویسم. من باید چیزي را بنویسم 
که تاکنون کسي برایتان ارسال نکرده. من دانش  آن را دارم که بتوانم به هر طریق 
آنرا به رخ دیگران بکشم. من ... من ... من ...! این تفکر، این گرایشات خطرناک 
مرا تا بي نهایت ترس و بیهودگي مي کشاند و عاقبت همین خودخواهي و منیت ها 
باعث مي شود در عمل کم بیاورم و فقط دانش نداشته و این چرخه خودمحوري 

را اندوخته خود کنم.
آیا بهبودي همین را از من مي خواهد؟ آیا نواقص، گاه غیرملموس، که همه در 
ظرفي بزرگ و سیاه به نام بیماري اعتیاد ریخته شده، آرام آرام با همین افکار پوچ 
و بیهوده مرا در کام نیستي و نابودي خود باز هم فرو نمي برد؟! »من یک انسان 
فرهیخته و دانا هستم!، نه من معتاد نبوده و نیستم!« کمي مکث مي کنم! خدایا 

بپذيرم که آنچه دريافت کرده ام 
متعلق به کساني است که به آن 
نیاز دارند و با در میان گذاشتن 

پیام بهبودي با آنها، راه رهايي را 
براي خود و همدردانم مهیاکنم

این اراجیف و پریشان گویي هاي یک ذهن 
بیمار است )یعني من(. این اقرار صادقانه 
که در مسیر تسلیم و صداقت وروشن بیني 
باشد، نیست. الهي مرا از این افکار خودمحور 

و پریشان دور کن )آمین(
من امیر هستم. یک معتاد در حال بهبودي. 
ناتواني  و  عجز  به  اقرار  وجود  تمام  با 
برتر  نیروي  به  نیازمندم  همیشه  مي کنم. 
این مجموعه بهبودي. همدردي مثل شما، 
دردها کشیده ام و دربدري ها تحمل کرده ام 
تا دراین مسیر خداخواسته و پاک NAقرار 

گیرم. اما احساس مسوولیت، تقسیم تجربه ها و ... لحظه اي رهایم نمي کند. پس 
به طور مختصر آنچه در قدم هاي دوازده گانه، با وجود کارکرد دوازده قدم با لطف 
خدا و کمک راهنماي خوبم، رهایي از مصرف و مسیر پاک وروشن و امیدبخش 
بهبودي. طبق سوال قدم دوازدهم کتاب »راهنماي کارکرد قدم« تجربه ام را در 

خصوص تعهدم نسبت به بهبودي با شما مشارکت مي کنم.
این سوال مي گوید: 

»آیا من به بهبودي ام متعهد هستم؟براي حفظ و مراقبت از آن چه کارهایي انجام 
مي دهم؟«

یک بار که در یک جلسه قدم به همراه راهنمایم شرکت کرده بودم، حال بسیار 
بدي داشتم. نوعي احساس درماندگي و بیهودگي و خستگي و ... . طوري بودکه 
پس از حدود چهار سال و نیم پاکي مي خواستم بروم مصرف کنم. همه چیز را 
براي خودم به بن بست کشیده بودم و تنها راه فرار را مصرف مي دانستم. حتي 

مشارکت هم کردم، اما زیاد نتوانست کمکي بکند.
هر کس قسمتي از پاراگراف هاي کتاب را مي خواند، قسمتي از آنرا هم من خواندم 
و آنچه خواندم این بودکه »ما باید نسبت به بهبودیمان پشتکار داشته و ثابت 
قدم باشیم.« و بعد سوالي راکه در همین مورد بود، مشارکت کردم. این نوشته 

مثل آبي بودکه روي آتش برافروخته و سرکش روحم ریخته شد. تعهد نسبت به 
بهبودي و فهمیدم که این پیام، چقدر به موقع و تاثیرگذار بود،به طوري که دلم 
مي خواست احساسم را بدون هیچ حرف دیگري نسبت به این نوشته مشارکت 
کنم و کردم. و دریافتم که این پیام، هشداري به موقع توسط نیروي برتر به منظور 
مراقبت و حمایت عاشقانه او ازمن بود که اینگونه برایم ظاهر شد. با قطرات اشکي 
که ریختم از خداوند تشکرکردم، به خصوص اینکه تاکنون به مساله تعهد که 
مامعتادان باید نسبت به بهبودي خود داشته باشیم فکر نکرده بودم و اینکه چگونه 
مي توانیم از آن مراقبت کنیم. این نقطه عطفي بود درمسیري که طي مي کنم، 
یعني راه بهبودي. همین مساله باعث شد که آنرا در چند جلسه مشارکت کنم. 
چون خیلي به من کمک کرد. شاید که نه، حتماً همین پیام مثل یک ناجي مرا از 
ورطه و مهلکه یک لغزش دیگر )یکبار در9ماه 

پاکي لغزش کرده ام(، نجات دهد!
این تعهد و مراقبت، بستگي به عملکرد من 
دارد. اینکه هیچ گاه خودم را باالتر و کمتر از 
دیگران ندانم. »اینکه عجز و آشفتگي زندگي 
خود را بپذیرم. بپذیرم که سالمت عقل ندارم و 
اراده زندگي ام را به نیروي برتر بسپارم. بپذیرم 
که به خداوندي که خود درک مي کنم، اعتماد 
کنم و اراده و زندگي ام را به دست او بسپارم. 
بپذیرم در گذشته خرابي هایي به بار آوردم، یا 
دیگران را قرباني خودستایي هاي خود کرده ام 

یا خود مورد قرباني شدن و سوءاستفاده دیگران قرار گرفته ام.
بپذیرم  کنم.  براي خود هموار  را  رهایي  راه  اقرار صادقانه مي توانم  با  بپذیرم 
نواقص اخالقي خود  برابر موادمخدر عاجز هستم، درمقابل  همان طور که در 
نیزعاجزم. بپذیرم نیرویي هست که مي تواند کمبودهاي اخالقي مرا برطرف کند. 
بپذیرم و تالش کنم که تمامي ضررها و زیانها و خسارتهایي که زده ام را درصدد 

جبران آن برآیم.
بپذیرم فرایند بهبودي ادامه دارد و به طور روزمره خود را بررسي کنم، بپذیرم که 
از راه دعا و مراقبه و ارتباط آگاهانه با خداوندي که درک مي کنم قدرت اجراي 
او و اراده اش را در زندگیم مشاهده کنم. بپذیرم که آنچه دریافت کرده ام متعلق 
به کساني است که به آن نیاز دارند و با در میان گذاشتن پیام بهبودي با آنها، راه 

رهایي را براي خود و همدردانم مهیاکنم.«
آري تعهد و مراقبت از بهبودي چیزي است که از طریق قدم هاي دوازده گانه 
و رعایت اصول بهبودي، میسر مي گردد و این همه در سایه آرامش که پس از 

کارکرد قدم ها حاصل مي شود، به دست مي آید.
به امید برداشتن قدم هاي محکم در راه بهبودي 

امیر. ز- شاهین شهر
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پیام خداوند
به نام خدا

من فاطمه هستم معتاد در حال بهبودي که از سن 
18 سالگي به صورت تفریحي شروع به مصرف مواد 
کردم تا این که کم کم گرفتار شدم و با همسرم هم 
مصرف شدیم، پدر و مادرم هم از اعتیاد من با خبر 
شدن و همیشه گریه و زاري مي کردند، مي گفتند 
این چه بالیي است که بر سر خانواده ات آمده است 
من قول ترک مي دادم ولي به محض خماري همه 
ترک خیلي  براي  البته  فراموش مي کردم،  را  چیز 
اقدام کردم ولي چند روز بیشتر دوام نداشت تا این 
که یک دوست هم بازي پیام انجمن را به من داد که 

همیشه برایش دعا مي کنم.
غروب یک روز بهاري خسته از پاي بساط تصمیم 
گرفتم زنگ بزنم به بچه هاي جلسه و همین کار را 
کردم با هم قرار گذاشتیم و با هم صحبت کردیم، 

راهنمایي کرد که به جلسه بیا.
اوایل که به جلسه مي رفتم مواد مي زدم و پیش خودم 

آن ها را مسخره مي کردم، یعني چه که آدم پیش این 
همه معتاد بگوید من هم معتادم، اگر معتادي برو 
یک گوشه بمیر، تا این که به کمک یکي از بچه ها که 
سن باالیي داشت ترک کردم، همیشه مي گفت من 

سن باالیي دارم ولي تو جواني باید پاک شوي.
خیلي به من کمک کرد که من از او سپاسگزارم. 
همیشه مي گفتم من و همسرم باید با هم ترک کنیم 
چون نمي شود یکي مصرف کند و دیگري ترک کند، 
ولي با کمک خداوند و جلسات و دوستان بهبودي 
من به تنهایي ترک کردم و شوهرم همچنان مصرف 
کننده است ولي من خیلي عذاب کشیدم در کنار 
مصرف کننده چون اجازه نمي داد به جلسات بروم یا 
با کسي ارتباط برقرار کنم مي گفت مي خواهي ترک 
کني درب خانه را قفل کن و ترک کن و تنها پناه 
من خداوند متعال بود و دیواري که مداوم پاهایم را 

به آن مي کوبیدم.
بهتر  بگیر  تا دود  بیا چند  تعارف مي کرد  اوایل  او 
مي شوي ولي من نمي خواستم و نمي دانم چه نیرویي 
بود که مرا از مصرف دوباره مواد دور مي کرد و تا این 

که روز چهارم پاکي گفتم من مي خواهم بروم جلسه، 
گفت پول ندارم، گفتم عیبي نداره مي روم از کسي 
مي گیرم و بعضي وقت ها جسته و گریخته به جلسه 
مي رفتم و وقتي دید من واقعاً مي خواهم تغییر کنم 
باورش شد که دیگر نمي خواهم مواد بزنم دیگه کمتر 

اذیت مي کرد.
کنم  فراموش  را  جلسه  ساعت  من  اگر  حاال  ولي 
یادآوري مي کند و مرا به جلسه مي رساند با این که 
همسرم مصرف کننده است ولي زندگي زیبایي دارم، 
خدا را از این بابت شکرگزارم. امروز که این نامه را 
مي نویسم 2سال و 8ماه و 7روز است که پاک هستم 
و از خداوند و خانواده ام که حمایت ام کردند حتي 
راهنماي عزیزم که مرا خیلي کمک کرد، متشکرم. 
از شما بچه هاي پیام بهبودي بسیار تشکر و قدرداني 
مي کنم که درد دل ما را به گوش همدیگر مي رسانید 
و از خدا مي خواهم معتادهاي در عذاب را نجات دهد 
و براي همسرم که تصمیم به قطع مصرف گرفته 

است کمک عاجل بفرماید.
فاطمه- علي آباد کتول

جلیل. ش
مجید. ر – همدان

رضا.ی-  اراک
علی. الف- مالیر
محمد – شهریار

داوود و احمد.ک - تهران 
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گزارش اولین همایش فارسی زبانان اروپا )کلن(

باسالم و خسته نباشیدخدمت دوستان عزیز فصل نامه پیام بهبودی و همچنین 
سالمی گرم از آن سوی آبها خدمت عاشقان و خوانندگان فصل نامه. داریوش 
هستم یک معتاد از کشور سوئد شهر گوتنبرگ. حدود هفت سال و نیم پیش 
که برای اولین بار درجلسه ای در ایران مات و مبهوت گیج و خسته و زخمی و 
با دردی فراوان به دنبال چراها می گشتم که یک وقت در آخر جلسه با خواندن 
دعای آرامش، انقالبی در درونم شکل گرفت احساس عجیب و غریبی داشتم 
که تا اون لحظه، حس نکرده بودم به قول خودمون اون اتفاق قشنگه. انگار تازه 
متولد شده بودم هر کالمی از این دعا مانند آبی بود بر آتش درونم که جواب 
تمامی چراهای من را میداد و از همان روز به بعد و به کمک خداوند و انجمن 
تمامی دردها و  وسوسه ها... از بین رفت انگاری همان لحظه در نطفه خفه 
شد. و وقتی به اینطرف آبها برگشتم همیشه به دنبال اون حس زیبا می گشتم 
دوست داشتم باز این حال را تجربه کنم همیشه اینجا هم در همایش ها و در 
آخر جلسات دعای آرامش را می خوانیم. ولی به زبان مادری چیز دیگریست. 
تا اینکه بعد از چندین سال این اتفاق افتاد و برای اولین بار همایش انجمن 
معتادان گمنام در کل اروپا که میزبان آن کشور آلمان بود برگزار شد و بچه 
های شهر کلن آلمان این همت را به خرج داده بودن و الحق که جای تقدیر 
و خسته نباشید داره چون عشق بالعوض را در چهره تک تک شان میدیدی 
که با وجود خستگی فراوان ازهیچ گونه کمکی دریغ نمی کردند شور شوق 
عجیبی بود همدردانی که از کشورهای سوئد، آمریکا، فرانسه، ایتالیا، بلژیک، 
اتریش، انگلیس و جاهایی دیگری آمده بودند. می توانستی حضور خداوند را 
آن جا حس کنی همایش به مدت دو روز طول کشید که شامل سخنرانی ها 
و جشن و پایکوبی بود و از همه زیباتر و از همه باشکوه تردعای آرامشی بود 

که به زبان شیرین مادریم خوانده شد که زبان و قلم قادر به گفتن نیست شاید 
برای شما کمی غریب باشد ولی برای ما که در جلسات فارسی مان حداکثر 30 
نفر هستیم خواندن دعای آرامش حدود 300 نفر چیزی  نیست جز شبیه یک 
معجزه و آن هم این طرف آب ها به زبان مادری. این جا بو د که قدرت و حضور 
خداوند را در انجمن و سنت یک و سنت پنج را با تمامی وجود درک کردم که 
دیگر الزم نیست یک معتاد در تنهایی بمیرد هر جای دنیا باشی و عضو انجمن 
باشی بدان صندلی تو از قبل برایت آماده هست.و همه این ها و این همه برکت 
را مدیون خداوندی مهربان و انجمن معتادان گمنام میدانم. دوستتان دارم یک 

عضو کوچک از دریای بیکران انجمن .
داریوش- شهر گوتنبرگ، سوئد  

» معجزات اتفاق می افتد «
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»فرم نظر سنجی فصل نامه پیام بهبودی«
 

این صفحه جهت دریافت ایده ها و استفاده از خالقیت های شما و به منظور ارتقای سطح کیفی مجله پیام بهبودی طراحی 
گردیده است. ما ایمان داریم با حمایت روحانی اعضای انجمن معتادان گمنام، می توانیم مجله ای فراخور حال و نیز همسو با 

نیازهای شما تهیه و در اختیارتان قرار دهیم. از شما دعوت می شود که با مجله خودتان همکاری نمایید.

1.چه پیامی از طرح روی جلد دریافت نموده اید ؟ )در صورت تمایل طرح پیشنهادی خود را ارسال نمایید.(

2.کدامیک از مطالب این شماره، بیشتر مورد توجه شما قرار گرفته است ؟

     مشارکت              نامه ها                 دیدگاه               ترجمه              گزارش              اخبار

3.اگر شما مسئول مجله پیام بهبودی بودید، چه بخشی را اضافه، اصالح و یا حذف می نمودید ؟

4.تصاویر و صفحه آرایی این شماره، جذابیت و پیاِم الزم را برای شما به همراه داشته است ؟ )توضیح دهید(

5.نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود را بصورت مختصر و در چند سطر در همین فرم با ما درمیان بگذارید .

pb@nairan.org :پست الکترونیکی
آدرس نشریه: تهران، صندوق پستی 7143- 15875

فرم نظرخواهی شماره دو – مربوط به شماره 27 تابستان 90
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مفهوم ششم خدماتی

وجدان گروهي وسیله اي روحاني است ، براي دعوت از خداوند مهربان تا بر تصمیمات ما تأثیر گذارد 

 کسانیکه زندگی آنان با روحانیت  آمیخته است، اصواًل قبل از گرفتن تصمیمات مهم، دعا و مراقبه می کنند. » نخست، به منبع نیروی روحانی و دانش خود توجه    
می کنیم و سپس برای راهی که در پیش داریم. « طرح ریزی می نماییم.

»کتابچه دوازده مفهوم«

وجدان گروهي یک توانایی روحانی ضروری و حس درونی تشخیص درست و غلط برای ماست.

» کتابچه دوازده مفهوم _ مفهوم ششم«
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قدم ها این روند را در هم شکستند 
به نام خداوند

با ورودم به NA و پرهیز کامل از مواد مخدر، تجربه ي جدید و خوبي از زندگي 
کردن پیدا کردم و از لحظه لحظه ي زندگي ام لذت مي بردم، روزها و ماه هاي اولیه 
ورودم به انجمن برایم بسیار مسرت بخش و لذت بخش بود، حضور در اتاق هاي 
NA و هم صحبتي با دوستان بهبودي امید شاد زیستن را در من زنده مي کرد، 
گفت و شنود در مورد گذشته ي مشابهي که هر کدام به نوعي از آن جان سالم به 
در برده بودیم حال و احساس فوق العاده اي به من مي داد، دیدن کساني که بعد 
از مدت ها توانسته بودند طعم شادي و خنده را به خانه هایشان ارمغان ببرند برایم 

تازگي داشت و این ها سرآغاز خوبي براي یک زندگي نو بود. 
اینجا  از دوران پاکي کرد،  این مرحله مرا وارد عرصه ي جدیدي  از  ولي گذر 
مرحله اي بود که من باید با واقعیات زندگیم روبرو مي شدم، این که چه کسي 
هستم، چه مشکالتي دارم و چگونه باید با آن ها روبرو شوم مرا با چالشي روبرو 
کرد که من آن  را پیش بیني نکرده بودم، بله من راه زندگي کردن بدون مواد 
مخدر را بلد نبودم، من نمي دانستم چگونه باید پاک زندگي کنم و در عین حال 
با مشکالت زندگي از قبیل بي کاري، بي پولي، درد جسمي و یا مشکالت روحي 
و رواني سرکنم. در یک جمله باید بگویم که من راه زندگي کردن را بلد نبودم و 

نمي دانستم چگونه باید با آن کنار بیایم.
قبل از آمدن به NA مواد مخدر بدون آن که مشکالت مرا حل کند به طور 
مقطعي مرا ازآن ها دور مي کرد و همین مسئله باعث شده بود که روز به روز 
بر تعداد آن ها افزوده شود و تمامي این مشکالت در دوران پاکي به ناگهان در 
زندگي من نمایان شد. مشکالت روزمره زندگي گاهي چنان غیر قابل تحمل به 
نظرمي رسید که یاس و ناامیدي تمامي لحظات مرا فرا مي گرفت و مرا به شدت 

سرخورده و افسرده مي کرد.
در این زمان بود که من به دنبال راهي مي گشتم تا شهامت الزم براي رویارویي با 
این مشکالت را پیدا کنم و چقدر جالب بود که NA پیش بیني هاي الزم را براي 
این مرحله از بهبودي قبالً انجام داده بود، بله صحبت در مورد قدم ها بود و براي 

من روشن شد که داستان بهبودي، داستان قدم مي باشد، بایدقدم کار مي کردم.
با کارکرد قدم ها بود که آموختم باید رو در روي مشکالت بایستم و با آن ها روبرو 
شوم، کارکرد قدم ها شهامت الزم براي روبرو شدن با ترس هایم را به من داد، 
قدم ها نگرش من به زندگي را تغییر داد و به من آموخت که اگر من مشکل دارم 

پس من هم مسوول حل آن هستم.
به مرور زمان در NA آموختم که تمامي مشکالت من ریشه در بیماري اعتیاد 
دارد و براي به دست آوردن آرامش در زندگي باید با بیماري اعتیاد روبرو شوم. 
صحبت در مورد بیماري اعتیاد و این که این بیماري چقدر در زندگي من باعث 
دردسر شده بود گاهي باعث آزارم مي شد، ولي به هر حال چاره اي به جز روبرو 
شدن با آن را نداشتم. بیماري اعتیاد، بیماري که النه در مغز من دارد و به طور 

مرتب با من صحبت مي کند و به من راه کارهاي اشتباه مي دهد، ولي من همیشه 
به آن ها گوش مي دهم و آن ها را انجام مي دهم.

بیماري اعتیاد، بیماریي که همیشه مرا وادار به تکرار اشتباهات قبلي ام مي کند و 
من از سوراخي که قبالً گزیده شده بودم باز هم گزیده مي شوم. بیماري اعتیاد، 
بیماریي که مرا وادار به انجام کارهایي مي کرد که باعث حیرت و سردرگمي 

دیگران مي شدم.
ولي قدم ها این روند را در هم شکستند، در قدم ها به من گفته شد که مي توانم 
از این وضعیت رهایي یابم و قدم ها راه حل زندگي من شد، قدم ها محرک من 
به سمت کنده شدن از بیماري اعتیاد بودند و قدم ها به من گفتند که نیرویي 

مي تواند به من کمک کند.
ولي به راستي چه کسي مي توانست مغز معیوب مرا بازسازي کند. بسیاري 
از اطرافیانم، دوستان، آشنایان و خانواده ي من مي خواستند کمکم کنند ولي 
نتوانسته بودند،من در این مرحله احتیاج به نیرویي مافوق داشتم که به من کمک 
کند، نیرویي که کاري براي من انجام دهد که کسي تا به حال از عهده ي آن 

برنیامده بود و این کار فقط از عهده ي یک گزینه برمي آمد، خداوند.
بیماري اعتیاد در طي سال ها مرا از خداوند دور کرده بود و مرا در نقطه اي قرار 
داده بود که کارهایي مي کردم که خداوند دوست نداشت. بیماري اعتیاد دقیقاً در 
نقطه ي مقابل خداوند قرار دارد و من متوجه شدم که تمام آن کارهایي را که به 
عنوان اصول روحاني مي شناسم و خداوند دوست دارد که من آن ها را انجام دهم، 
بیماري اعتیاد مخالفتش را با آن کارها بارها به اثبات رسانده است و هر بار به نوعي 

مرا از انجام آن ها باز داشته است.
در گذر از مسیر بهبودي و کارکردن قدم ها و همچنین صحبت کردن با راهنما و 
دوستان بهبودي و تجربه  گرفتن از تمام کساني که هر کدام به نوعي کمک رسان، 
مشوق و یار و یاور من بوده اند به این آگاهي رسیدم که بیماري اعتیاد یعني 
اصول  معناي »تمام  دنبال  به  وقتي  و  اصول روحاني  تمام  با  مخالفت کردن 
روحاني« مي گردم به کلمه اي به نام خداوند مي رسم و شاید اغراق نباشد اگر 
بگویم که بیماري اعتیاد یعني مخالفت کردن با خداوند یا بهتر بگویم بیماري 
اعتیاد یعني بیماري بي خدایي و براي رهایي از بیماري اعتیاد راهي به جز آشتي 

با خداوند نمي شناسم.
داریوش. ع- چهار محال بختیاري
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درک من از قدم 4

به نام خدا 
سالم و درود به همدرداني که با پاکي و بهبودي و به اجرا گذاشتن اصول بر 
سرلوحه زندگي خود مي کوشند تا با جاذبه اي روحاني، کمک یک معتاد به معتاد 
دیگر را معنا بخشند. من با طرز تفکر پاکي از مواد مخدر به جلسات NA آمدم 
و هیچ گاه فکر نمي کردم که وارد مرحله جدیدي از زندگي شوم که توام با تغییر 

است.
فرآیند قدم ها مرا به هدفي معلوم سوق داد و فرآیند قدم 4 نشان دادن من به من 
بود که از این شناسایي تجربه دیدن نقش خود را در قدم 5 کسب کرده و پس 
از دیدن نقش خود احتمال وجود ضعف ها در قدم ها جایگاه مرا به من در قدم 
7 حتمي کرد. هدف از دیدن خود سرجاي خود براي حق دادن به کساني که 
احتماالً به آن ها خسارت زده بودم الزم و ضروري بود و در قدم 9 کاربرد جبران 

خسارت به هدف رها شدن از سنگیني بار آن ها منتهي شد.
زندگي معنادار همراه با یک روش جدید مستلزم این بود که به بیداري روح 
خود بپردازم به پاکي ها و خوبي هاي درونم بیش از قبل توجه کنم. آن چه را 
که مي توان به عنوان درد یا آزار در طول زندگي با آن برخورد کرده بودم نتیجه 
دانش محدود من از پیرامون خود بوده است. من حقیقتاً نمي دانستم که در برابر 
رویدادها چه واکنش هایي از خودم نشان مي دهم و چرا آن گونه رفتار مي کردم 

قدم دهم شروع روشن کردن خودم از تاریکي هاي درونم بود.
کارکرد این قدم به قدري در زندگي من حیاتي بود که تاثیرات آن در شعاع هاي 
مختلف زندگیم مشهود مي باشد، صداقت یکی از ارکان بهبودي است، کیفیتي 
است که براي رسیدن به حقیقت نیازمند آن بودم و تنها دست آویز براي رسیدن 
به خودم بود. براي رسیدن به راستگویي باید از حقایق مي گفتم و براي درستکار 
بودن باید به حقایقي که به آن دست پیدا کرده بودم عمل مي کردم این ها صورت 
نمي گرفت مگر آن که صادق باشم. الزمه ي اقرار به آن چه خودم از آن ها فراري 
بودم شهامت مي طلبید که حقیقت عریان خود را به خود نشان دهم، من به این 

شهامت نیاز داشتم تا بتوانم انرژي هاي نهفته در درونم را آزاد کنم.

بر ترس هایم غالب شوم تا در طول مسیر بهبودي بتوانم هر روز با تکه هاي جدیدي 
از خودم آشنا شوم که بسیار ناشناخته اند در واقع با قسمت تازه اي از وجودم آشنا 
شدم که در مقابل تجربه جدید نمي دانستم چه واکنشي نشان خواهم داد، پس 
از تجربه خود در موضوع جدید تازه پي مي بردم که چگونه برخوردي داشته ام. 
ممکن بود آزار ببینم یا نبینم، در هر حال پذیرش این که من هستم چه خوب 
چه بد الزمه ي گره گشا بودن را پذیرش احساسات حقیقي خود دیدم و فهمیدم 
که نه آن ها را سرکوب نه انکار کنم؛ بودن همیشگي با خود راه حل توانمند شدن 

در برابر ویژگي هاي انرژي گیرنده است.
زماني که نسبت به ویژگي ها ناآگاه باشم آن ویژگي قدرتمند مي شود و تضاد در 
شخصیت من به وجود مي آید که ارتباطات مرا ناپایدار خواهد کرد زیرا آن چه که 
حقیقت خود مي دانم بروز نداده و وانمود مي کنم به آن چیزي که نیستم هدف از 
ترازنامه نوشتن این بود تا از اتفاقاتي که برایم افتاده رها شوم نه آن چه که احتماالً 
دیگران برایم به وجود آورده بودند. براي این که بتوانم از تاثیر رنج ها بکاهم باید 
مي فهمیدم که خودم تا چه اندازه در به وجود آمدن آن رنج دخالت داشته ام تا از 
این پس آنگونه رفتار نکنم و هشیار باشم با توجه به احساسات که مسیر رفتار و 
زبان روح من است ترازنامه را آن طور که هست نوشتم نه آن طور که فکر مي کردم 

بهتر است بنویسم.
احساسات کهنه اي که مربوط به گذشته بود و سایه در روزمره گي من انداخته 
بود در ترازنامه به آن چه که ذهنم را درگیر آزاري نموده بود توجه کرده و آن 
را نوشتم بدون آن که بخواهم خود و یا دیگران را مقصر جلوه دهم تا بتوانم 
دلیل خشم و عصبانیت خود را بدانم تا در حاالت ناگهاني آن ها را مهار کنم، 
چون بیرون ریختن خشم از روي کینه و نفرت تنها مرا ناتوان تر مي سازد و 
بالعکس اگر بتوانم با شناسایي علل رنج از بیرون رنجور انرژي خشم جلوگیري 
کنم مي توانم توانمندترین علل ناآرامي غلبه کرده و عکس العملي آگاهانه داشته 
باشم رنجش هایي که روي هم تلمبار شده بودند، برایم تبدیل به یک عقده گردیده 
و به صورت خشم به گونه اي انفجاري سرباز مي کردند و خشمي را که از روي کینه 
و نفرت بیرون مي ریختم خود تبدیل به عقده اي دیگر شده بود که مادام العمر 

تحت تاثیر رنجش هاي رفتارهایي توام با پرخاشگري از خود نشان مي دادم.
اکثر رنجش هایم از انتظاراتي بود که از خود و دیگران و نیروي برتر داشتم که  
اگر بخواهم منطقي تر به آن ها نگاه کنم امروز به آن ها مي خندم که چرا تا به حال 
نتوانسته بودم از این زاویه به قضیه نگاه کنم، مي شود با نداشتن چنین انتظاراتي 
خود را آزار نداد. من همیشه به دنبال دالیل و دستاویزي براي رنجیدن از دیگران 
بودم، این رنجش ها براثر ناداني و جهل برایم به وجود آمده بود و گیره هایي از 
ترس هاي ناشناخته که مرا از خود واقعي دور نگه داشته بود براي رهایي از آن ها 
چیزي جز شناخت و آگاهي نمي توانست موثر باشد، اعتماد دارم که به علت 
عدم شناخت انگیزه ها و ناداني هایم در ندیدن حقیقت کوله باري از رنج را به 
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گرد همايي جهرم

بدین وسیله به اطالع کلیه اعضا و گروه هاي NA ایران مي رسانم که درتاریخ 
89/12/12 گردهمایي گروه هاي NAجهرم به صورت یک روزه برگزارگردید 
که جلسه صبح به صورت باز از ساعت 9/30الي11/30که در آن جلسه کلیه 
خانواده هاي اعضا و مردم عادي و تعدادی مسئوالن محترم شهرستان حضور 
یافتند و عصر همان روز جلسه کارگاهي آموزشي به صورت جلسه بسته 
برگزار گردید که در آن جلسه کلیه اعضاي گروه هاي جهرم و دیگرگروه هاي 
همجوار در یک فضاي روحاني و معنوي با یکدیگر به تبادل تجربه پرداختند.

در پایان ازکلیه اعضا و تمامي خدمتگزاراني که در این امر مهم با ما همکاري 
کردند کمال تشکر و سپاسگزاري را داریم.

کمیته برگزاري گردهمایي 
                                                                 گروه هاي NA جهرم 

گردهمايی گروه های تكاب

تاریخ  تکاب، در  به مناسبت دهمین سالروز NA گروه های شهرستان 
1390/2/18 همایش با شکوهی از سوی اعضای NA این شهرستان برگزار 

گردید. 
در این همایش عالوه بر اعضای انجمن NA تکاب و خانواده های محترم 
ایشان، حضور اعضای NA شهرستان های مجاور نظیر NA شاهین دژ 
و میاندوآب و همچنین اعضای NA روستاهای اطراف تکاب و مسئوالن 

محترم نشان از موفقیت اعضاي انجمن در امر پیام رساني داشت.

کمیته برگزاري گردهمایي 
                                                                گروه های NA تکاب

گردهمايی گروه های بابل

گردهمایی گروه های بابل )کمیته شهری 5 ناحیه 2 (
از اولین ساعات روز جمعه مورخه 90/2/30  اعضای گروه های شهرستان 
بابل و توابع باحضور در محل استادیوم ورزشی آزادی این شهر، شور و هیجان 
خاصی به این گردهمایی بخشیدند . این مراسم از ساعت 10:30 الی 13 
برگزار گردید که ضمن معرفی NA و آگاهی آحاد جامعه از این برنامة 
بهبودی با حضور تعدادی از مسئوالن ادامه پیدا کرد که الزم است از حضور 

اعضای شورای منطقه به عنوان سخنران تقدیر و قدردانی به عمل آید .

ما اعضای گروه های استان کردستان در تاریخ 90/2/15 اولین گردهمایی 
استانی  خود را تحت عنوان همایش اتحاد در شهرستان سنندج با موفقیت 
برگزار نمودیم که خوشبختانه بازتاب چشم گیری در میان مسئولین و 
همچنین خانواده ها و اعضای انجمن از لحاظ اطالع رسانی  و پیام رسانی 
داشت. انجمن معتادان گمنام استان کردستان 12 سال قدمت دارد و در 
حال حاضر 31 گروه NA  در قالب دو هیأت نمایندگان در این استان  
مشغول فعالیت می باشند . ما  برای همه اعضای NA در سراسر دنیا آرزوی 

بهبودی را داریم .  

دوش مي کشیدم اما این کوله کشي چاره ي درد من نبود باید این بار را به زمین 
مي گذاشتم تا با راحتي بیشتر مسیر را طي کنم.

نوشتن ترازنامه، پیدا کردن انگیزه ها و اعتقادات و دیدن نفس خود و پذیرفتن 
آن باعث شد که در ارتباطات ناموفق گذشته با اطرافیانم تغیراتي حاصل شود و 
تالش کنم که در چرخه معیوب اعتیاد گیر نیفتم و با اعتماد به نفس به مشکالت 
دروني و بیروني روبرو شوم. هدف از کارکرد قدم هم برایم دریافت این مهم بود 
که براي شناسایي خود در هر لحظه به توان باالیي نیاز  دارم و پرداختن به آن 
چه در گذشته برایم اتفاق افتاده تاکید بر آن ها به وجود آوردن نگراني و دلخوري 
تالشي بیهوده است که تنها توانم را به تحلیل مي برد. با نگرشي به ضعف هاي خود 
آماده شدم براي قدم بعد که دیدن نفس خودم در تمام موضوعاتي است که گمان 

مي کردم دیگران برایم به وجود آورده اند.
امروز معتقدم که دیگران به اندازه ي درخواست خودم با من ارتباط برقرار مي کنند. 
عذاب دیگر بس است از اقرار به عجز تا بیداري روح چشم اندازي زیبا و دلفریب 
است و زندگي به روال برنامه هر روز مرا به این هدف نزدیکتر مي کند من به 
شخصه تمام احساسات بشري را در روند کارکرد قدم 4 تجربه کردم و در خاتمه 
با احساسي آکنده از شور شعف، شیفتگي و رضایت از این که یک قدم به خودم 

نزدیک تر شده ام آماده کارکرد قدم بعدي شدم.
زهرا. الف- شیراز
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آمده ام که بمانم
به نام او که خدایش نامند

باسالم
اسم من مهدي و معتاد هستم، مي خواستم یک مشارکت کنم، مشارکت عشق 

و امید!
دوستان من اون اوایل که تازه وارد انجمن معتادان گمنام شدم مشارکت شما 
باعث شد تا به یک زندگي عادي و طبیعي برگردم. می خواستم همان عشقي که 
به من دادید را به دیگران بدهم و شاید مشارکت من هم باعث شود یک معتاد 

دیگر هم به زندگي برگردد.
توي این چند وقت که پاکي دارم با نشریات و پیام بهبودي آشنا شدم و هر فصل 
پیام بهبودي را با عشق تهیه کردم. توي تنهایي خیلي از مشارکت هایي که شما 
عزیزان کردید به من کمک کرد که به دام بیماریم )اعتیاد( نیفتم. هم  اکنون که 
این مشارکت را برایتان مي نویسم یک روز تعطیل را در پیش رو دارم. ساعت 6 
صبح برحسب عادت که صبح زود سر کارمي روم بیدارشدم. دیدم خوابم نمي آید. 
خیلي وقت بودکه مي خواستم براتون یک نامه بنویسم. اول دستم به قلم نمي رفت 

ولي برخالف میلم عمل کردم و شروع به نوشتن کردم.
دوستان من خیلي زود با مواد آشنا شدم. فکر کنم توي سن 12سالگي بودم تازه 
مي خواستم بروم اول راهنمایي، یک دوست در محل داشتم. حس کنجکاوي و 
شیطنت درون ما بیداد مي کرد. ما براي اولین بار مي خواستیم مواد سیاه مصرف 
کنیم. پول هایمان را روي هم گذاشتیم ولي چون خیلي بچه بودیم و مي دانستیم 
که به ما جنس نمي دهند از دوستي که از ما چند سال بزرگتر بود خواستیم براي 
ما جنس را تهیه کند و اون این کار را برایمان انجام داد. آن روز رفتیم بیرون از 
کرج و با هم براي اولین بار مصرف کردیم و استارت مصرف مواد براي ما اونجا 
خورد و از اون روز به بعد هر هفته و یا هر ماه این کاررا انجام مي دادیم و از آنجا 
که من ورزش مي کردم سیگار هم نمي کشیدم و فقط مواد مصرف مي کردم و از 
آنجایي که بیماري روي من سوار بود مي گفت تو مثل دیگر معتادان نمي شوي، 

تو ورزشکاري، تو سیگار هم نمي کشي. 
آن اوایل وام هاي خوبي مواد مخدر به من داد،مثال وقتي مواد مصرف مي کردم و به 

باشگاه مي رفتم با همه کشتي مي گرفتم و همه را از کت و کول مي انداختم. ولي 
من باز هم انرژي داشتم. خیلي تأیید مي شدم. توي باشگاه و توي دوستان. االن 
که آمدم توي برنامه تازه فهمیدم داستان چي بوده. از آنجا که بیماري ما پیش  
رونده بود خیلي زود با مواد سبز آشنا شدم. اولین باري که مواد سبز مصرف کردم 
حالم خیلي بد شد احساس مي کردم که باید االن بمیرم. ولي از آنجا که تأیید 
طلب بودم و نمي خواستم کم بیاورم و با گفتن نه مشکل داشتم بازهم از فردا این 

کار را به برنامه روزانه مان اضافه کردیم، موادمخدر، ورزش. 
وقتي مواد مخدر مصرف مي کردم نمي توانستم باشگاه بروم. دیگر ورزش کردن به 
من حال نمي داد. به جاي این که مواد را از برنامه روزانه کنسل کنم، ورزش را از 
برنامه ام کنسل کردم. سرتان را درد نمي آورم همین طور بیماري پیش رونده ادامه 
داد که تحصیل و ورزش را کنار گذاشتم و چسبیدم به رفیق بازي. این مکان و آن 
مکان رفتن و خیلي افراطي مواد مصرف مي کردم. از هر نوع که فکرش را بکنید 
دیگر خیلي مي شود که توضیح بدهم چگونه با الکل و چیزهاي دیگر که به اجبار 
آنها افتادم بنویسم. با خانواده درگیري و آن کشمکش ها که مي دانید. و از آنجا 
که کلیه نواقصم فعال بودند همیشه حق مال من بود و از همه رنجش مي گرفتم 
و به انزوا و تنهایي رفتم و هیچ کس و هیچ چیز را جز مواد توي اون تنهایي هایم 
راه نمي دادم، چه صبري خدا به خانواده ما معتادان داده با همه این ها خانواده 

تحمل مي کردند.
براي من که االن با این انجمن دوازده قدمي آشنا شدم تحمل یک معتاد برایم 
خیلي سخت است.چه رسد به خانواده هایمان که هیچ اطالعاتي هم ندارند. دیگر 
از این وضعیت خسته شده بودم. مي خواستم یک جور دیگر زندگي کنم فکر 
مي کردم مشکل من مواد مصرفي من است و از این شاخه به آن شاخه خیلي 
پریدم. مثالً مواد را ترک مي نمودم الکل مصرف مي کردم و به اجبار آن مي افتادم 
و حال و اوضاعم درست نمي شد و خیلي مواد دیگر را جایگزین آن یکي مي کردم. 
ولي مشکل جاي دیگري بود. خیلي دکتر رفتم، مراکزدولتي براي ترک اعتیاد 
رفتم ولي برای حِل مشکل من کافی نبود. چهار روز پاک مي ماندم و دوباره شروع 
مي کردم. دیگر هیچ امیدي نداشتم که پاک شوم و بتوانم مثل یک انسان سالم 
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زندگي کنم. 24 ساعت پاکي برایم آرزو شده بود. شب ها توي خلوت خودم گریه 
مي کردم که این چه زندگي است که درست کردم؟ فکر مي کردم این مشکالت 
به خاطر ایِن که توي این خانواده به دنیا آمده ام احساس تفاوت مي کردم و 
داستان سرایي مي کردم. توي خودم به محله ام گیر مي دادم. مي گفتم اگرتوي این 
محل نبودیم و توي یک محله باال شهر بودیم، اینجوري نمي شدم. خالصه من 
این سال هاي آخر مصرف مواد براي ترک کردن خیلي تالش کردم ولي به هیچ 
نتیجه اي نرسیدم. نا امید شده بودم فکر مي کردم که باید با مصرف مواد بمیرم 
و کاري نمي شود کرد و تا آخر عمرم باید مصرف کنم. یک شب از خداوند طلب 
کمک کردم. بهش گفتم خدایا من را یا بکش و یا یک بار دیگر پاکم کن. قول 
مي دهم دیگر مواد مصرف نکنم. چند روز بعد با همه تنفري که از NA داشتم، 
آمدم داخل جلسه یک گوشه نشستم. اون باال پشت میز یک قیافه برایم آشنا آمد. 
نوبت اون شد که حرف بزنه )منشي( یک دفعه جرقه زده شد. با اون همه ناامیدي 
که آمده بودم دوست و همبازي قدیم و بچه محل خودم بود. آن را که دیدم آنجا 
نشسته دلگرم شدم. جلسه تمام شد با هم کلي صحبت کردیم. خیلي عوض شده 
بود، خوشگل و مودب شده بود. حدود 11-10 ماه پاکي داشت. من هم که برایم 
یک باور شده بود، پیش خودم گفتم اگر اینجا توانسته پاک بمونه، حتما من هم 
مي تونم. چون در دوران مصرف وضعیت بدتري داشت. از اون پرسیدم چکاري 
باید انجام بدهم و او هم تجربه خود را در اختیار من گذاشت و من هم که تسلیم 
شده بودم و دیگر نمي خواستم با هیچ چیز دیگري بجنگم. گفتم هر کاري که 

بگي انجام مي دهم. در آنروزها خیلي چیزها یادگرفتم. من که فکر مي کردم همه 
چیز را مي دونم تازه فهمیدم که هیچ چیز نمي دونم. 

این یعني فروتني، پذیرفتم که یک معتاد هستم و با این هیکل و خانواده و محل 
و شهر و کشور دیگر از واقعیت فرار نمي کردم، روي صبر خودم کار مي کردم و 
همه چیز را سریع نمي خواستم و گذاشتم هرچیز فرآیند خودش را سپري کند. 
به جلسات بیرون آمدم و به من گفتند نود روز، نود جلسه و با گفتن چشم دیگر 
مشکل نداشتم. هر حرف معقولي که بهم مي زدند گوش مي کردم. گفتند راهنما 
بگیر و به یک نفر اعتماد کردم که هم عملکرد داشت و هم دانش برنامه، او سنگ 
صبور و مورد اعتماد من شد و قدم ها را به من انتقال داد و با کارکرد 12 قدم 
خیلي چیزها دستگیرم شد. متوجه شدم که یک بیماري دارم به نام اعتیاد که 

شاخه هاي زیادي دارد. 
بزرگ ترین آن فراموشي و خود محورري است دیگر سعي کردم چیزهایي را 
که در این انجمن یادگرفتم با دیگران در میان بگذارم. چون ما آنچه که داریم 
با در میان گذاشتن آن مي توانیم آن را حفظ کنیم و از روي خود خواهي و خود 
محوري دیگر عمل نمي کنیم و به دیگران حق انتخاب و حق زندگي مي دهیم 
که خیلي به این اصول اعتقاد دارد،  چون برایم کار مي کند. امیدوارم که همیشه 
با این اصول زندگي کنم و درکنار شما دوستان با محبت باشم و دستانم ازدستان 

شما جدا نشود.
مهدي- کرج

گزارش گردهمایی شورای محلی شماره 4 ناحیه 8 ایران . »فارس و بوشهر«
پیام ما امید، وعده ما آزادی

با سالم
در تاریخ 90/3/8 گردهمایی گروههای NA شورای محلی شماره 4 ناحیه 8 ایران 
متشکل از گروه های مرودشت، زرقان و پاسارگاد و بخش های همجوار در محل 
تاریخی تخت جمشید برگزار شد. همکاری خدمتگزاران 56 گروه این شورای محلی 
نمادی کامل از قدم 12، سنت 5 و مفهوم 1 بود . وحدت و همدلی شرکت کنندگان 
باعث به وجود آمدن فضایی روحانی و معنوی در مکان باستانی تخت جمشید شد. 
نکته حائز اهمیت در این همایش حضور بیش از 5 هزار نفر از اعضاء و خانواده ها بود 
که در هنگام خاتمه جلسه با نظم  خاصی محل را ترک کردند . شورای محلی شماره 4 
ناحیه 8 از حمایت خدمتگزاران این شورا، از حمایت شوراهای همجوار و خدمتگزاران 
محترم ناحیه 8 و خدمتگزاران شورای منطقه ایران که ما را در جهت رسیدن به 
هدف خود یاری کرده اند صمیمانه تشکر بعمل آورده و در پایان از مسئوالن محترم 
شهرستان مرودشت که با حضور و حمایت معنوی خود موجب دلگرمی ما شدند تشکر 

و قدردانی می نماییم .

گردهمایی NA در تخت جمشيد 



"یکی از راه های که از طریق آن می توانم حقیقت را در 

بهبودی جستجو کنم ، نوشتن است امروز درباره بهبودی 

خود می نویسم ."

" کتاب فقط برای امروز"

PayamBehboodi , Narcotics Anonymous - Iran , Summer 2011


