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مشارکتقدم سوم - چگونگی عملکرد.مورد نتیجه ی تالش هایامن رها می کند. معاف منی سازد. اما از حرص و جوش مداوم در قدم سوم ما را از کارکردن و کوشش به هیچ وجه 
پیام بهبودی

پیام بهبودیمشارکت

ک��ارم را به شرکت در جلس��ات بهبودی ترجیح برایم باقی نماند، حقیقتًا شرکت در جلسات محل اما دیگ��ر وقتی برای شرکت در جلسات بهبودی بانکی زیاد، حاصل درآمدم از آن شرکت شد اما!!! ویای شمال، آپارتمان مجردی، زمین و حساب سرعت پول دار شدم، ماشین 50 میلیون تومانی، سمت مدیری��ت در آن شرکت منصوب شدم! به شدم و به خاطر رعایت اصول برنامه مدتی بعد به دوستان در یک شرکت ساختمانی مشغول به کار می کردم. چند ماه پس از آن به پیشنهاد یکی از بعدازظهرها ه��م در یک رست��وران ظرف شویی ی��ک پیکان مدل پایین ش��روع به مسافرکشی و از 2س��ال پاک��ی، از زندان آزاد ش��دم و روزها با عزم��م برای پ��اک مان��دن جزم تر می ش��د. بعد انگار هرچقدر مشکات م��ن بیشتر می شد، من حت��ی چیپ 2 سال پاک��ی ام را در زندان گرفتم. مشک��ات باعث نشد که من م��واد مصرف کنم. زندان تحم��ل کیفر کردم، ول��ی هیچ یک از این جل��ب رضایت شاکی ها، نزدیک ب��ه یک سال در بدهی ه��ای دوران مص��رف به زن��دان افتادم و تا کن، درس��ت می شود. در 9 م��اه پاکی به خاطر او ب��ا لبخن��دی روحان��ی و مهرب��ان گفت: صبر را بفروش��م تا هزینه ی زندگ��ی ام را تامین کنم. اعضای قدیمی گفتم: می خواهم یکی از کلیه هایم می آی��د در 2 یا 3 ماه پاکی ب��ودم که به یکی از اوایل از نظ��ر مالی بسیار آشفت��ه بودم. یادم 
در عرض یک س��ال از دست دادم، نزدیک به 18 و بع��د همسر و فرزندم من را ترک کردند. همه را ماشین های��م، بعد حساب بانکی ام به پایان رسید اخراج شدم. ابتدا وی��ای شمال را فروختم، بعد و هم زمان با کم شدن توان کاری ام از شرکت هم مالم افتاد. به سرعت گرفتار اجبار به مصرف شدم اعتیادم دوباره فعال ش��د و مثل خوره به جان و بیشت��ر از چن��د روزی ط��ول نکشی��د که آتش تهی��ه می ک��ردم. روزی فقط چن��د گیاس ولی اوای��ل مشروب های بسی��ار بسیار گران قیمت مشروب مصرف کردم! ب��ه 5 سالگی ام، با یک��ی از دوستان هم محفلی ام، ط��ول کشید تا یک شب که چند روزی مانده بود تومانی خود در رفت و آمد شدم. این مسئله 2 سال )آزارا( گران قیمتم مدام به ویای چندصد میلیون سرعت جذب محافل شب نشینی شدم و با اتومبیل شب ترازنامه ی مالی شرکت را بررسی می کردم، به بانکی ام شدم، به جای کارکرد ترازنامه قدم10، هر دائماً در حال بررسی میزان سود و پرکردن حساب دیگ��ر تماس برقرار کردم، به جای کارکرد قدم ها، ج��ای تماس با راهنمایم، ب��ا مدیران شرکت های ب��ه مرور ارتباطم با هم��ه ی اعضا قطع شد. به دادم!  لق
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سال هاست که قصد نوشنت نامه ای رو دارم، ولی تا امروز موفق نشده بودم. امروز که تولد یک شهاب. ع –  قم 

به انجام هرکاری را داشته باشم. سال پاکی ام را جشن می گیرم، به این باور رسیدم که آن اتفاق روحانی باید بیفتد تا من متایل 

8 سال پیش با انجمن آشنا شدم! آن موقع یک جوان 24 ساله بودم که مرصف ماده صنعتی 

)کراک( همه ی دارو ندارم را به آتش کشیده بود و دیگر نه راه پس داشتم، نه راه پیش. 

هر دری را زده بودم تا بلکه بتوانم فقط 24 ساعت مرصف نکنم، ولی نشد که نشد. تا عاقبت 

در یک گاوداری که متعلق به پدربزرگم بود برای ترک اجباری زندانی شدم. به طور اتفاقی کارگر 

آن گاوداری یکی از اعضای انجمن از آب درآمد و او، من را با انجمن آشنا کرد. من که بچه ی قم 

بودم، پیام انجمن را در یک گاوداری در شهر ورامین دریافت کردم. الحق و االنصاف جای خوبی 

بود، توانستم پاک مبانم. بعد از یک ماه به قم برگشتم و راهنام گرفتم و قدم ها را رشوع کردم. 

یک سال پاکی ام، تجربه ی لغزش خود را با گروهم سال پاک بودنم نکردم و فقط در شب جشن تولد وارد بودن خود خارج نشدم. هیچ گاه صحبت از 5 از آن شب به بعد هرگز از آن حال و هوای تازه معتاد 24 ساعت. را ب��اال گرفتم  و با صدای بلند فریاد زدم، شهابم، لطفا خود را معرفی کن��د؛ من بلند شدم، دستم بار در جلسات معت��ادان گمنام شرکت می کند؟ منشی گفت : آیا دوست��ی هست که برای اولین آن ش��ب با محمد رفتیم ب��ه آن جلسه ی جدید، فاصله داشت، در حدود 30 کیلومتر. وقتی فردای انتخ��اب کردم، جلسه ای ک��ه خیلی با منزل من شد ...محمد ش��د راهنمایم، یک جلسه ی غریب توالت ریختم. و داستان جدید زندگی من شروع وسای��ل مصرفم ب��ه دور ریختم. م��واد را در چاه یکی دیگر از دوستانم خودشان را به من رساندند. تقاضای کم��ک کردم.نیم ساعت بع��د محمد با را بری��د. این بار دست نی��از دراز کردم و عاجزانه دارم، دارم می می��رم، به دادم ب��رس. گریه امانم محم��د، سام م��ن شهابم، به کم��ک تو احتیاج را برداشت��م و شماره گرفت��م ........091215، الو وسای��ل مصرف را زمین گذاشت��م ، گوشی تلفن بی اختیار و بدون هی��چ تصمیم قبلی بلند شدم، چیزی مث��ل سکوت مطل��ق( م��را در برگرفت. نشد، چند ساعتی به همین منوال گذشت، )یک هرچه مصرف ک��ردم  هیچ تغییری در من ایجاد مصرف ک��ردم، عجیب تر این که، نشئه هم نشدم، نک��رده بودم ولی خمار نبودم، پایپم را پر کردم و عجیب ب��ود، در حدود 10 ساعت بود که مصرف م��اه پارسال )1390( بود ک��ه، پایپم را پر کردم، مصرف و طرد شدن از جلسات. تا عاقبت، 7 دی کمک  گی��ری را از من می گرف��ت و  باز مصرف و ب��ا اص��ول آشنا هست��م( و این موض��وع قابلیت را پس می زدم و می گفت��م: )خودم می دانم، من ه��ر کس ک��ه می خواست به من کم��ک کند، او اما پشت تجربه 5 س��ال پاکی ام پنهان می شدم، برگ��ردم. چند روزی هم قط��ع مصرف می کردم. خاصه یک��ی دوبار سعی ک��ردم به جلسات عزیزم را نمی گذاشتند ببینم و ...گذاش��ت، چک هایم همه برگشت خ��ورد، فرزند دادگاه درخواست طاق کرد، مهریه اش را به اجرا مصرف بیشتر و بیشتر هدایت می کرد. همسرم از کنم، اما )شیشه( اجازه نمی داد، بیماری ام مرا به می کردن��د. چند ب��ار سعی ک��ردم قطع مصرف م��ن می بستند. مثل یک جزام��ی با من برخورد باقی نگذاشته بودم. هرکجا می رفتم درها را روی ش��دم، دیگر هیچ جایی و هی��چ پلی پشت سرم اطراف��م پراکنده شدند. ب��ه سرعت کارتن خواب م��اه در این حالت باقی مان��دم، تمام دوستانم از 

ره��ا شدم و از آن لحظه به بعد درها به روی من می کشیدم، پ��اره کردم، مثل یک کبوتر سبک و ک��ه 5سال پاکی ام را با آن ب��ه دنبال خود یدک در میان گذاشتم. وقت��ی آن سیم بکسل قوی را 
در برنامه حضور دارد.سالگ��ی قطع مصرف کرده و االن مدتی است که اصولی که از شما یاد گرفتم، پدرم هم در سن 57 خاطر طرز رفتار صحیح با پدر مصرف کننده ام و چیز ندارم.ناگفته نماند، در این یکسال پاکی ام به بر روی بهبودی ام متمرکز کرده ام و ترسی از هیچ که از جلسات دور شوم. فقط برای امروز افکارم را دارم و هیچ چیز، هیچ چیز، این بار باعث نمی شود عشق و عاقه ی بی حد و حسابی است که به شما معت��ادان گمنام باقی بمان��م. الگوی بهبودی من می می��رم پاک بمیرم و یک خدمتگذار در انجمن جلسات اداری شرکت می کنم.آرزو دارم روزی که روی زمیم جمع می کنم، گردگیری می  کنم و در جلس��ه می روم، ج��ارو می کنم، فیلت��ر سیگار از ب��ه زندگی امیدوارانه تر ادام��ه می دهم.هر روز به می گفت: "صبر ک��ن، درست می شود" می افتم و باور نکردند، ولی یاد حرف آن دوست قدیمی که خودم و همسرم اقدام ک��رده ام. هنوز آن ها من را طریق مشاوره  خانواده در جهت اصاح رابطه بین همچنین دادگاه حکم طاق برایم صادر نکرد، از را پی��ش خود می آورم و ب��رای او پدری می کنم.هفته ای دو روز فرزندم که یک پسر 7ساله است، و م��ن نیز آن ه��ا را از صمیم قل��ب دوست دارم، پاسخ شده ام، اعضا گروه من را بسیار دوست دارند در همین جلسه، منشی روزهای پانل و پرسش و کنم و به طور اقساطی پ��ول آن را به او برگردانم. پدرم یک پراید برایم خرید، مشروط به این که کار از ن��و شروع و کار کردم. االن در قدم 11 هستم. آن ها هستم، با راهنمایم قدم ها و سنت ها را دوباره رهج��و گرفته ام، در حال ک��ار کردن قدم ها با چاره ای جز تغییر طرز تفکر قبلی ندارم.تغییر کردن زندگی می کنم و به قول کتاب پایه، ام��روز یکسال و 15روز است که پاکم، با نیت باز شد. 

در یک گاوداری که متعلق 
ترک اجباری زندانی شدم. به پدربزرگم بود برای 

به طور اتفاقی کارگر آن 
گاوداری یکی از اعضای 

انجمن از آب درآمد و او، 
شهر ورامین دریافت کردمانجمن را در یک گاوداری در من که بچه ی قم بودم، پیام من را با انجمن آشنا کرد. 
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سال نهم   شماره سی و چهارم      بهار 1392 
شماره ثبت: 21065  

  نشریةداخلی انجمن معتادان گمنام ایران

  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 نام خانوادگی و شماره تماس، به آدرس پستی یا الکترونیکی مجله 
بفرستید.

ظرفیت نشریه استفاده می کند.  مجله "پیام بهبودی" نامه های رسیده را ویراستاری کرده و از آنها متناسب با 

  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 .

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

؟؟؟؟؟
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بوی بهار، در البه الی برگ ها می پیچد. نسیم خوش بهاری،  طبیعتی تازه را نوید می دهد.  برگ ها جان می گیرند و چشم اندازی 

سبز،  از پس پنجره های گشوده،  جلوه گری می کند.   نوروز،  از نفس های معتدل بهار می تراود و در سفره ی گل دار هفت 

سین دمیده می شود.  بهار می آید؛  با چمدانی پر از شکوفه و لبخند.  بهار می آید و از رد گام هایش،  رودهایی زالل،  زمین 

چرک را به شست وشو می خواند.  نوروز از راه می رسد و خاک،  در رستاخیزی شگفت،  رسنت آغاز می کند. 
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سرمقاله
پیام بهبودی

سردبیر-وحیــد.ن

5

مردمان ش��هر، دس��ت در دس��ت مهربانی 
ب��ا گل و آینه به ش��ادباش ه��م می روند. ما نیز 
همه س��رخوش و دل گرم و سرشار از مهربانی، 
کوله ب��اری مختصر می بندیم تا هم قدم ش��ویم، 
بهب��ودی را با به��ار. گاه خورش��ید می تابد و بر 
ابرها پادش��اهی می کند و گاه، ب��اران می بارد و 
بر پیکر آس��مان و زمین، لباس طراوت و تازگی 
می پوشاند. هر رفتنی را آمدنی است و هر آمدنی 
را رفتنی؛ چنان که زمستان می رود و بهار می آید، 
ش��ب می رود و روز می آید؛ بهار نیز آمده تا گرد 
غفلت را از رخسارمان بشوید و از خواب های دراز 
خرگوشی، بیدارمان کند؛ تا در بهبودی خویش 

بدانیم که رکود، شیوه ی اعتیاد است! 
زمانی که طبیعت، نو مي ش��ود. ما چرا » نو« 
نش��ویم؟ باید در وجود خویش هم عیدي پدید 
آورد و به خانه تکاني دل و روح پرداخت. باید در 
کنار» تحویل سال «، شاهد » تحول حال « بود 
و با آغاز س��ال نو، الگویی نو را در بهبودی ایجاد 
کرد. باید خانه ی دل ها را خانه تکانی کرد و دل 
پژم��رده را جانی دوباره بخش��ید، آینه قلب ها را 

جال داد و زنگار اعتیاد را از جان زدود. 
دوستان بهبودی، گذشِت شب و روز وسپري 
ش��دن هفته ها و ماه ها، براي ما یک »کارنامه« 
تشکیل مي دهد. در این لحظات کارنامه ی سال 
گذش��ته خودم��ان را مرور کنیم، ت��ا چگونگی 
عملکرد خود را در » ترازنامه ی« خویش بنگریم. 
بهبودی ما، مرهون تصمیم��ات، برنامه ریزي ها، 
اولویت بندی ها، تداوم در تهیه ترازنامه شخصی، 
مراقبت ه��ا، کارکرد عمیق قدم ها و س��نت های 

دوازده گان��ه و چگونگی تمری��ن اصول روحانی 
اس��ت. ما مس��ئول بهب��ودی، زم��ان، فرصت و 
توانمندی ه��ای خویش هس��تیم. بهب��ودی ما 
هزینه ی خاص خود را دارد و مراقبت خاص ما را 
می طلبد. باید از همین لحظه برای امروز و ساِل 
در پیش روی مان، برنامه ریزی کرده و شروع به 
جستجوی هدف و معنا در زندگی خویش کنیم.

کتاب راهنم��ای کاردکرد ق��دم می گوید: 
»وقتی م��ا درباره اینک��ه از کج��ا آمده ایم و 
بهب��ودی در زندگی برای مان چ��ه به ارمغان 
آورده اس��ت فکر می کنیم، مملو از احس��اس 
سپاس و ش��کرگزاری می ش��ویم« به همین 
منظور و به شکرانه ی عبور از گردنه های اعتیاِد 
فع��ال، به ش��کرانه ی مقاومت و ایس��تادگی، 
به ش��کرانه ی فرصتی نو که ارزانی مان ش��ده، 
»هفت س��ین بهبودی« می گشاییم و به پاس 
ارزش درمان��ی ک��ه تنها تنور گرم��ی و تنها 
اجاق روح های س��رما زده مان، فرصت را برای 
سپاس گزاری غنیمت می ش��ماریم. ما ایمان 
داریم تا مادامی که به طور مرتب در جلس��ات 
شرکت کنیم، دیگر هیچ گاه دست های ما یخ 
نمی زنند؛ چرا که در دست های یکدیگر است 
و آن را در هر جلس��ه، به هم گ��ره می زنیم و 
میل به صعود در مسیر بهبودی در وجودمان 

جلوه گر می گردد. 
و ام��ا همراهان، س��ال گذش��ته سرش��ار از 
تحوالت برای ما بود؛ شتاب تغییرات آن قدر زیاد 
بود که ناخواس��ته و گه گاه از آن جا مي ماندیم. 
انتش��ار منظم فص��ل نامه پیام بهب��ودی، تولید 

مجله توس��ط ش��ورای منطقه ایران، پوش��ش 
خب��ری همزم��اِن کنفرانس خدم��ات جهانی، 
انتش��ار مقاالت آموزش��ی با هم��کاری کمیته 
کارگاه  ش��ورای منطقه، ایج��اد تعامل با کمیته 
وب س��ایت و انتشار اخبار سایت، تداوِم تعامل با 
کمیته زندان ها و بیمارستان ها، به پایان رساندن 
پروژه ی س��نت های دوازده گانه، آغ��از پروژه ی 
مفاهی��م خدماتی، راه اندازی بخش��ی با عنواِن 
آشنایی با نواحی NA ایران، تغییر قطع و تمام 
رنگی شدن مجله، شیوه ی نویِن صفحه آرایی و 
... ماحصل کار ما در سال 91 بود. از این شماره 
به بعد نیز تالش خواهیم کرد تا به یاري خداوند، 
حمایت شما و همت خدمتگزاران، تغییراتی را در 
مجله پیام بهبودی ایجاد کنیم که در شماره های 
بعدی، به م��رور آن را مش��اهده خواهید نمود. 
قصد داریم تا در مجله، اخبار و تحوالت روزانه ی 
NA را پوشش داده و آن را منعکس کنیم، قصد 
داری��م تا در هر ش��ماره از مجله، جدول کلمات 
طراحی نموده و به چاپ برس��انیم؛ سعی داریم 
تا با خبرنگاران افتخاری مجله همکارِی بیشتری 
نموده و به مصاحبه با اعضای گروه ها پرداخته و 
درک آن ها را با هر سن پاکی از اصول و مسائلی 
که در انجمن وجود دارد منتش��ر کنیم. برآنیم 
تا ص��دای ش��ما را بصورت مس��تقیم در مجله 
رس��اتر کنی��م و درخواس��ت هایتان را به گوش 
خدمتگزاران برسانیم و ... اما در این راهِ طوالنی، 
اندیش��ه ی ش��ما عزیزان را به یاری می طلبیم. 
تنهای مان نگذارید و با نظرات خود ما را همراهی 
کنی��د. به ما بگویید که چگون��ه بهتر می توانیم 
به ش��ما خدمت کنیم، بگویید که چه نیازهایی 
دارید ک��ه مجله می تواند پاس��خگوی آن ها در 
مورد چاپ مطالب مرتبط باش��د. بنویس��ید که 
کدام یک از قس��مت های مجله برای شما جذاب 
و نیز کدام یک از بخش های آن از نظر ش��ما نیاز 
به اصالح و تغییر دارد. ضمناً ما به صورت روزانه 
منتظر دریافت نامه ها، مطالب، مقاالت، تصاویر و 
گزارش های خبری شما هستیم. لطفاً تجربیات 
بهب��ودی خود در بخش های مختلف را در قالب 
مش��ارکت به آدرس صندوق پس��تی و یا پست 

الکترونیکِی ما ارسال نمایید.
از خداون��د مهربان، برای تمامِی ش��ما طلب 
ش��ادی و بهبودی روزافزون می کنیم، صد سال 
به از این سال ها و ایام به کام. در سال جدید باز 
افتخار آن را داشتیم که به لطف و یاری خداوند 
و تالش خدمتگزاران، سی و چهارمین شماره از 
نشریه را در فروردین سال نو 1392 تهیه، تنظیم 
و تقدیم کنیم. این شماره از مجله پیام بهبودی 

پیشکش شما. 
همواره شاد و بهاری باشید
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چون معلم بودم، اعتیاد من 

 را واداشته بود تا خود را از 

دیگران باالتر ببینم. کسی را 

به عنوان راهنام منی پذیرفتم 

و این غرور بی جا باعث شد 

لغزش کنم

  سید - بیرجند  

چهار سال پیش از طریق یکی از دوستانم با انجمن آشنا 
شدم. مدت دوماه با توجه به مسافت صدکیلومتری محل 
زندگی ام و محل برگزاری جلسات در آن  شرکت می کردم. 
در آن زمـان سـرگردان بودم و خیلی با عجله نسـبت به 
خرید کتب انجمن  که در جلسه به فروش می رسید اقدام 
نمودم. به دنبال کسـی می گشـتم که راهنمایم باشد، اما 
چون معلـم بودم، اعتیاد من  را واداشـته بود تا خود را از 
دیگران باالتر ببینم. کسی را به عنوان راهنما نمی پذیرفتم 

و این غرور بی جا باعث شد لغزش کنم.
اما این چند مدتی که در انجمن پاک بودم، تاثیر زیادی 
در من گذاشـت. هـر وقت حالم از مصرف بد می شـد، در 
آرزوی بهبـودی بودم. تا اینکه باالخـره تصمیم خودم را 
نهایی کردم و متوجه شـدم سـرم را  داخـل برف کرده ام 
و فکـر می کنم کـه دیگران مرا نمی بیننـد، در صورتی که 
همه ی مردم از همکار و غیره متوجه اعتیادم شـده اند جز 
خـودم. پس از مدتی با حمایِت برادرم که او نیز 6 ماهگی 

خودش را گذرانده بود، مجددا به جلسات آمدم.
امروز که این نامه را می نویسـم ششمین روز پاکی من 
اسـت و ضمن گرفتـن راهنمای موقت هر روز به جلسـه 
مـی روم و همچنیـن تلفنـی نیـز از دوسـتان راهنمایی 
می گیـرم. ذهنـم را به معتـاد دیگری سـپرده ام تا من را 
راهنمایی کند و به این درک رسـیده ام که به تنهایی قادر 
به ادامه نیستم. ازتک روی خودداری می کنم و بهبودی را 
بـا عنایت نیروی برتر که من را انتخاب کرده و راه را پیش 
رویم گذاشـته، ادامه خواهم داد. از شـما می خواهم برای 

همه ی آنانی که در بند اعتیادند دعا کنید. 



شخص متواضع کسی است که تصویر 

واقع بینانه ای از خود دارد و از جایگاه 

خود در اجتامع به خوبی خرب دارد. 

قدم هفت-چگونگی عملکرد
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هدف من از نوش��تن نامه، تشکر از این رسانه  و پاک ماندن در 
روس��تاهای دورافتاده به کمک مجله پیام بهبودی اس��ت. من در 
کرج بزرگ شدم و در آن جا معتاد شدم ولی برای فرار از بیماری ام 
و نداشتن آگاهی به روستا پناه آوردم و در این جا زندگی کردم. 

بع��د از یک س��ال پیام انجم��ن را از یکی از اعض��ا که بعدها 
راهنمایم شد گرفتم. پس از گذراندن دوران سم زدایی، به روستا 
و کنار همسرم و پسرم برگشتم. سپس با راهنمایم همکار شدم تا 
بتوانم بیش��تر از تجربه ی او استفاده کنم. 6 ماِه مداوم با هم برای 
چراندن گوس��فندان به صحرا می رفتیم. کتابچه ی سفید و کتاب 

پایه را هم زمان با چوپانی کردن می خواندم. 
بعض��ی اوقات پس از اتمام کار و بعد از خوردن ش��ام به منزل 
راهنمایم می رفتم و با خواندن مجله ی بهبودی و کتاب راهنمای 
کارکرد قدم و گوش دادن به س��ی دی های انجمن، وقت مان را با 

هم می گذراندیم.
هیچ موقع از یادم نمی رود که جلسات مان 2 نفری بود و زماِن 

خواندن دعای آرامش، دست مان به همدیگر قفل شده بود.
بعد از یک س��ال ش��روع به رس��اندِن پیام کردیم. به شکرخدا 
االن من حدود 5 س��ال پاکی دارم و البته به کمک شما دوستان 
تعدادم��ان 5 نفر ش��ده و جلس��ات م��ا به صورت چرخش��ی در 

خانه هایمان برگزار می شود. 
ضمناً ما از کمیته ی اطالع رس��انی درخواس��ت اطالع رسانی 
به جهت گس��ترش NA در روس��تای مان و جایی برای برقراری 

جلسات کرده ایم. ما با هم توانستیم، شما هم می توانید. 

  علی . خ – قمچقای بیجار

با وجود اینکه بی سوادم ولی برای 

ار در قدم 5 هستم.
دومین ب

شخصی هستم بی سواد. مدتی است که تصمیم داشتم رشح و حال اعتیادم را بر روی کاغذ آورده و با همدردانم 

توسط نوشنت بتوانم مشارکت کنم، اما نوشنت بلد نبودم، تا روزی توفیق شامل حامل شد و یکی از دوستان، گفتار من 

را بر روی کاغذ آورد تا بتوانم با شام دوستان ابراز همدردی کنم. 

 ابراهیم . ع – نی ریز 

از دور دست ها پیامی 

در اوایل اعتیادم با مصرف مواد، کاری 
می کردم تا هم��ه تاییدم کنند و همین 
تاییدها باعث ش��د که 14 سال مصرف 
کننده و گوش��ه گیر ش��وم! ب��ا کارگری 
و گه گاه��ی با ف��روش مواد ب��ه امورات 
زندگی��م می پرداختم و هم پ��ول مواد 
مصرفی ام را تهی��ه می کردم. بعد از 14 
س��ال مصرف که خس��ته و افسرده و با 
کوله ب��اری از غم و اندوه و با ناامیدی به 
آخر خط رسیده بودم، فکر و ذکرم ترک 
مواد شده بود و برای قطع مصرف از یکی 
از روستاهای نی ریز به بندرعباس رفتم. 
بعد از استفاده ی قرص و دوا و دکتر، در 
بندرعباس با انجمن آش��نا شدم و پس 
از آن به روس��تای خ��ودم آمدم. در این 
روس��تا تنها بودم و هیچ گونه همدردی 
نداشتم. در زمستان چندین کیلومتر با 
موتور به شهرس��تان می رفتم. همان جا 
هم تنها و غریب بودم. از همه راه خسته 

و مان��ده ب��ودم. از راه دور و از بی رفیقی 
خس��ته ش��ده بودم، ولی از راهی که به 
پیش گرفته بودم ناامید نش��دم و صبر و 
حوصله کردم. در نهایت باعث شد امروز 
5 س��ال و چند ماه پ��اک بمانم و پاکی 
من باعث ش��د که چندین دوست دیگر 
از روستای خودم و روستاهای اطراف، از 

این مخمصه نجات پیدا کنند. 
امروز وقتی که فکر می کنم تازه متولد 
ش��ده ام و همه چی��ز را به دس��ت آوردم، 
هم��ه ی این ها را مدی��ون انجمن می دانم. 
به امید آنکه روزی برسد که یک انجمنی 
واقع بی��ن  باش��م و مش��کالت و مس��ائل 
اجتماعی و کنونی را دقیق تر مورد بررسی 
قرار دهم تا در راستای هدف اصلی انجمن 
و رس��اندن پیام به معتادی ک��ه هنوز در 
عذاب اس��ت قدم موثری بردارم. با وجود 
اینکه بی س��وادم ولی ب��رای دومین بار در 

قدم 5 هستم.
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بعد از چندی یکی 
از دوستانم به من 
پیشنهاد داد برای 
رهایی از گزند 
سرمای زمستان، 
شب ها در 
ماشینش بخوابم. 
صبح که از خواب 
برمی خاستم، 
به خاطر جای 
نامناسب و تنگ 
داخل ماشین، 
چند دقیقه ای 
طول می کشید 
تا گرفتگی 
استخواِن گردن، 
کمر و عضالتم 
برطرف شود. اما 
از بی جایی بهتر 
بود. با تمام این 
شرایط سخت 
سر کار می رفتم 
و تنها چیزی که 
اهمیت داشت 
این بود که در 
بدترین شر ایط 
هم مصرف نکنم.

داس��تان زندگی من یک رویداد استثنایی 
نیس��ت. ش��اید هزاران زن و مرد همانند من 
بعد از بارها لغزش از س��ر ناچ��اری راهی جز 
انجم��ن نیافته ان��د. در اوای��ل بهب��ودی ام به 
خاطر مش��کالت قانونی و همچنین عدم باور 
و درک خان��واده از مس��یر جدی��دی ک��ه در 
زندگ��ی برگزیده بودم و آس��یب و خس��ارت 
به بار آورده، مجبور بودم ش��ب ها در پش��ت 

باِم یک��ی از دستش��ویی های پ��ارک نزدیک 
خانه م��ان بخوابم. من در ابت��دای راه بودم و 
دوس��تان زیادی نداشتم، به جز راهنما و یکی 
دو دوس��ت دیگر. البته در ح��ال حاضر پس 
از گذش��ت هشت سال دوس��تان زیادی را در 
کنار خود دارم و به داش��تن تک تک ش��ان به 
خودم می بالم. سختی های زیادی را در آن ایام 
گذراندم؛ شب ها من بودم و تنهایی ام و نگاهی 

از آنجایی که رسگذشِت زندگی و دوراِن اعتیاد اعضا با هم متفاوت است و در هرکدام تجربه ای نهفته است، پس بیان 

آن می تواند بهرتین پیام برای اعضا بوده و زمانی این پیام می تواند واضح، شفاف و تأثیرگزار باشد که بدون هیچ گونه 

غلو و بزرگ منایی از اعامِق وجود رسچشمه و در دِل دیگر همدردان جاری گردد.

مصطفی.ق - تهران

که به س��قف آسمان داش��تم و ستارگانی که 
گاه��ی ابرها هم آن را از من می گرفتند. رازها 
و دردهایی را که س��ال ها با خود حمل کرده 
بودم، با آن ها درمیان می گذاشتم. اما امیدوار 
بودم، امید به فردایی بهتر و آرزوهای زیادی را 
در ذهن می گذراندم؛ آن روزها داشتن سقفی 
باالی س��رم و غذایی گرم و گرفتن دوش آب 
گرم برایم آرزو ش��ده بود. بعد از چندی یکی 
از دوستانم به من پیش��نهاد داد برای رهایی 
از گزند سرمای زمستان، شب ها در ماشینش 
بخواب��م. صبح که از خواب برمی خاس��تم، به 
خاطر جای نامناس��ب و تنگ داخل ماشین، 
چن��د دقیقه ای طول می کش��ید ت��ا گرفتگی 
استخواِن گردن، کمر و عضالتم برطرف شود. 
ام��ا از بی جایی بهتر بود. با تمام این ش��رایط 
س��خت س��ر کار می رفتم و تنه��ا چیزی که 
اهمیت داشت این بود که در بدترین شر ایط 
هم مص��رف نکنم.امروز بعد از گذش��ت چند 
سال، تنها خاطره ای از آن ایام به جای مانده، 
اما تکرار آن تسلی روح زخم خورده و مرهمی 
ب��ر درد تازیانه های اعتیاد و س��رمایه ای برای 

ماندگاری در مسیر بهبودی است.
دو سال قبل وقتی متوجه شدم که بیماری 
هپاتی��ت گرفته ام، تمام دنی��ا برایم تیره و تار 
شد. گاهی افکار مسموم به سراغم می آمد ولی 
خدا را شکر که به ندای بیماری ام پاسخ ندادم. 
خیلی وقت ها که به مرگ می اندیشیدم، ترس 
به س��راغم می امد و به گریه می افتادم. گاهی 
ایمان��م ضعیف می ش��د، اما نی��روی امید به 
زندگ��ی، قدرتمندتر از نی��روی بیماری ام بود 
و با همین نیرو خود را تس��لی م��ی دادم و با 
سعی و تالش به دنبال درمان وضعیت ام بودم 
و س��المتی و زندگی ام را به دس��تان خداوند 
مهربان س��پرده بودم. در آن لحظات حس��ی 
درونی و ناشناخته به من دل گرمی می داد؛ آن 
حس درونی دس��تان حمایت گر نیروی برترم 
بود که عاش��قانه مرا به سمت جریان زندگی 
معن��وی هدایت می ک��رد و درد را برایم قابل 
تحمل نمود تا اینکه در این جنگ فرسایشی، 
اراده خداون��د، اصول روحانی و تمایل و ایماِن 

درونی من بر بیماری غلبه کرد.
همواره از نیروی برترم سپاس��گزارم. خیلی 
وقت ه��ا خواس��ته هایم را ب��رآورده نکرد ولی 
تقریباً به تمام آنچه که بدان نیاز داشتم دست 
پیدا کردم. امروز که در هشتمین سال بهبودی 
هستم، هنوز گاهی ردپای اعتیاد در زندگی ام 
وقف��ه ایجاد می کن��د. اما خدایی هس��ت که 
کافی ست از او درخواست کمک کنم تا راهی، 

روزنه ای و امیدی در زندگی ام گشوده شود.
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نباید از احساساتی که در اثر مرگ یک عزیز برانگیخته می شود، 

فرار کنیم. از طریق آزاد گذاشنت خود برای تجربه این احساسات، 

در بهبودی و ویژگی های ذاتی انسانی سهم بیشرتی داریم. 

فقط برای امروز 29 مرداد

مشارکت
پیام بهبودی

از سن پانزده سالگی با الکل و مواد مخدر آشنا شدم و به بهانه ی جدا 
شدن پدر و مادرم شروع به مصرف مواد مخدر کردم تا زمانی که ازدواج 
کرده و صاحب یک فرزند شدم. پس از سال ها و باز به خاطر از دست 
دادن فرزندم، برای تسکین دردم مجدداً شروع به مصرف مواد مخدر 
کردم! هرچند که دردم را فراموش نکرده و تنها به مصرف ادامه می دادم. 
پس از چند سال صاحب فرزند دوم شدم و باز به خاطر مواد مخدر فرزند 
دومم را نیز از دست دادم تا جایی که دیگر احساس کردم دنیا برایم به 
آخر رسیده و فقط مواد می تونه منو از دست این دنیا خالص کنه! هر روز 
و هر ساعت مصرفم بیشتر و بیشتر می شد. تا جایی که دیگه خانواده ام 
طردم کردند و دیگه هیچ جایگاهی نزد خانواده ام نداشتم. حتی پدری 
که بعد از جدا شدن از مادرم مثل یک ناجی حمایتم می کرد، منو رها 
کرد! به خاطر دارم که حتی ساعت ها پشت درب منزِل پدرم می موندم 
ناچاری خودم رو به  از روی  اینکه  تا  باز نمی کرد.  ولی درب رو به روم 
پاسگاه معرفی کردم تا به زندان بروم و قطع مصرف کنم. این کار را با 
خواهرم که همبازِی مصرف من بود انجام دادیم و خودمعرف به زندان 
اما  رفتیم. چند روزی آنجا بودیم و قرار بود که به زودی آزاد بشویم. 
یک روز صبح چند خانم به زندان آمدند و جلسه ای تشکیل داند و به 
من نیز یک پمفلت دادن تا بخوانم. اولین کلمه ای که من و خواهرم را 
به طرف خودش جذب کرد، معتادان گمنام بود. این پیامی بود که کمکم 
کرد تا قطع مصرف کنم و تا االن به مدت 3 سال و نیم هست که پاک 
 هستم و به طور مرتب در جلسات بهبودی و جلسات کارکرد قدم شرکت
می کنم. خدا  را شکر که به لطف او در خانواده ام جایگاهی پیدا کردم 
خدمت  انجمن  در  خودم  حاضر  حال  در  می شوند.  قائل  ارزش  برایم  و 
به جلسات  که دسترسی  معتادانی  گوش  به  رو  انجمن  پیام  تا  می کنم 

ندارند و از درد اعتیاد در عذاب هستند برسونم.

یک روز صبح چند خانم 

به زندان آمدند و جلسه ای 

تشکیل داند و به من نیز یک 

پمفلت دادن تا بخوانم. اولین 

کلمه ای که من و خواهرم را 

به طرف خودش جذب کرد، 

معتادان گمنام بود.

خدیجه.م - قزوین
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مشارکت
پیام بهبودی

در جلس��ه ی خانگی من ح��دود 50 نفر 
ش��رکت می کنند، ولی احساس می کنم که 
باید حرف��م را به گوش معتادان بیش��تری 
برسونم، ش��اید اینطوری بتونم خوشحالی ام 
را بین همدردان بیش��تری تقسیم کنم. در 
جلسه ای که ش��رکت می کنم، من جزء کم 
س��ن و سال های جلسه هستم و از این بابت 
احس��اس رضایت و خرس��ندی می کنم که 
تمام فرصت های زندگی ام را از دست ندادم 
و زود ب��ا این موهبت زیبای بهبودی آش��نا 
شدم. در این برنامه و در همین مدت کوتاه 
با چیزهایی فراتر از پاک ماندن آش��نا شدم 
و ای��ن چیزی نبود جز پ��اک زندگی کردن، 
دوست داش��تن خودم و به دنبال آن دوست 

داشتن دیگران. 
وقت��ی می بینم که من ه��م می توانم در 
این س��ن و س��اِل کم به دوس��ت همدردی 

ک��ه س��نش بیش��تر از م��ن اس��ت کمک 
کن��م، ب��ه ماهیت ای��ن برنامه پ��ی می برم 
و زمانی ک��ه به دوس��ت هم��دردم می گویم 
که ای��ن پیامی که م��ن به ت��و می گویم از 
ط��رف خودم نیس��ت و از ب��رکات آگاهی و 
 تجربه اس��ت، بیش��تر احس��اس خشنودی 

می کنم. 
چون خیل��ی زود فهمیدم ب��رای حفظ 
چیزهای��ی را ک��ه دارم بای��د از آن ه��ا ب��ا 
همدردانم مش��ارکت کنم. در ای��ن برنامه 
فهمیدم که اعتیاد س��ن و سال نمی شناسد 
و هیچ گونه حدوم��رزی ندارد و به هرجایی 
نفوذ کند، آن جا را به نابودی و فنا می کشد.

در این برنام��ه فهمیدم که بهبودی ذخیره 
کردنی نیس��ت و باید بصورت مداوم با این 
برنام��ه در تماس باش��م ت��ا از این موهبت 

برخوردار شوم.

یاسین . م - بوشهر 

در انجمن بسیاری از اوقات که حرفی از 
مدیریت مس��ئوالنه به میان می آید، اعضاء 
بیش��تر بر روی پول تمرک��ز می کنند و از 
یک قس��مت مهم، یعنی قس��مت معنوی 
غاف��ل می ش��وند! در انجم��ن جه��ِت باال 
بردن س��طح آگاهی م��ان و برطرف کردِن 
چالش ه��ا، گارگاه ه��ای متع��ددی برگزار 
می ش��ود، اما جالب اینجاست که خودمان 
از کارگاه ه��ا حمایت نمی کنیم ولی  مرتباً 
به دنباِل اشکاالِت برگزاری آن هستیم! ما 
بابت کمیته های فرعی هزینه می کنیم، اما 
به بهانه های مختل��ف از کمیته ها حمایت 
نمی کنیم و صرفاً آن ها را مورد انتقاد قرار 

می دهیم! اعضای خدمتگزاری هستندکه برای رشد انجمن، زحمات 
بس��یاری کش��یده و زمان و انرژی زیادی صرف می کنند که در واقع 
منابع غنِی ما هستند، ولی ما با خرده گیری افراطی از نحوه ی خدمات  
و مقاومت تعصبی در مقابل ایده های جدیدشان، باعث منزوی شدن 
آن ه��ا و به هدر رفت��ن منابع روحانی انجمن می ش��ویم! NA برای 
تک ت��ِک اعضای خود، هزینه متقبل ش��ده اس��ت؛ ای��ن هزینه ها از 
برگزاری جلس��ات، توزیع نش��ریات و تجربه ی رایگان شامل شده، تا 
فرصت خدماتی که آموزش ببینیم و درخدمت انجمن و اجتماع خود 
باش��یم. توجه داشتن به وحدت و منافع مشترک مان ما را به سمتی 
می ب��رد که محیطی ام��ن و با محبت ایجاد کنیم و بس��تری فراهم 
س��ازیم برای یک معتاد در حال عذاب. به امی��د روزی که مدیریت 
مس��ئوالنه را در م��ورد خدمت و خدمتگزاران ه��م به زیبایی هرچه 

تمام تر پیاده کنیم. 

از  چیزهايی فراتر 
در این برنامه فهمیدم پ�اک مان�دن

که اعتیاد سن و سال 

منی شناسد و هیچ گونه 

حدومرزی ندارد و به 

هرجایی نفوذ کند، آن جا را 

به نابودی و فنا می کشد.

اعضای خدمتگزاری 

هستندکه برای رشد انجمن، 

زحامت بسیاری کشیده و 

زمان و انرژی زیادی رصف 

می کنند که در واقع منابع 

غنِی ما هستند، ولی ما 

با خرده گیری افراطی از 

نحوه ی خدمات  و مقاومت 

تعصبی در مقابل ایده های 

جدیدشان، باعث منزوی 

شدن آن ها و به هدر رفنت 

منابع روحانی انجمن 

می شویم

بنام آن که برترین نیروی درونی من اس��ت و تا زمانی که او را دارم،  هیچ احتیاجی 

به یک نیروی خارجی برای شادابی ندارم.  قبل از هر سخنی باید بگویم یک معتاد 

هستم و مدتی است که از برنامه ی بهبودی برخوردار شده ام.  مدت هاست که دمل 

می خواهد با همدردانم درد و دل کنم و ازطریق مجله ی پیام بهبودی مشارکتم را را 

به گوش همدردانم در رسارس کشور پهناورم برسانم. 

حفظ مناب�ع روحان�ی

حفظ مناب�ع روحان�ی
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عظیم - رشت 
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اگر امیدواریم در بهبودی خود پیرشفت کنیم، بد 

نیست به تجربیات موثر، روشن بین باشیم. مهم 

نیست این تجربیات از کجا منشأ می گیرد. 

فقط برای امروز 14 بهمن 

مشارکت
پیام بهبودی

در انجمن یاد می گیریم که به دیگران محبت کنیم 
و ب��رای هم احترام قایل ش��ویم و آنچه ک��ه از توانمان 
برمی آید برای پشتیبانی از یکدیگر و گروه انجام دهیم. 
در چنین ش��رایطی به طرز عجیبی دلمان می خواهد از 
یکدیگر و جلس��ه مراقبت کنیم. »با اتحاد می شود پاک 

ماند و همه کار کرد اما به تنهایی نمی شود. «
مهم ترین عامل ش��کوفایی و گس��ترش گروه های ما 
پشتیبانی محبت آمیزی است که یک معتاد از خود در 
کمک به یک معتاد دیگر نش��ان می دهد و ما با س��هیم 
ش��دن در بهبودی یکدیگر باعث قوی تر ش��دن هرچه 
بیش��تر اتحادمان می ش��ویم. اتحادی که از آن صحبت 
می ش��ودبا شبیه ش��دن به یکدیگر تفاوت دارد. اعضای 

NA با یکدیگر تفاوت هایی گوناگون و عمده دارند و از 
اش��خاص مختلف با سوابق خانوادگی، فرهنگی مختلف 
دور هم جمع ش��ده اند و طبیعی اس��ت هرکدام با خود 
تصورات، افکار و استعدادهایی به جلسات آورده اند و این 
اختالف س��لیقه هیچ اشکالی ندارد و همین باعث غنی 
شدن انجمن می گردد و کمک می کند تا راه های جدید 
و مختلفی برای دس��تیابی به معتادی که محتاج کمک 
است پیدا کنیم. زیرا هدف ما رساندن پیام به معتادانی 
اس��ت که هنوز در عذاب می باشند و این را باید بدانیم 
ب��رای خدمت کردن همگی م��ا، در انجمن جای کافی 

موجود است، اگر خدمتگزار باشیم. 
ما هر زمان که برای پش��تیبانی از هدف اصلی مان با 

یکدیگر متحد شویم دیگر تفاوت هایی که میانمان وجود 
دارد باعث نادیده گرفتن منافع مشترکمان نخواهد شد.

کار ک��ردن با یکدیگر نه تنه��ا باعث کمک دوجانبه 
می ش��ود بلکه عامل اتحاد و یگانگی در انجمن می شود 
و همی��ن به نوبه ی خ��ود باعث خواهد ش��د پیام امید 
را بهتر برس��انیم. تفریحات، دوس��تی و معاشرتی که ما 
در بی��رون از انجمن با یکدیگر داری��م اتحاد انجمن را 
تقویت می کند. زندگی ما و زندگی اعضاء آینده به اتحاد 
بستگی دارد، بدون دوستی و اتحاد قلبNA از تپش باز 
می ماند و شاه رگ حیاتی انجمن دیگر حامل و آورنده ی 
برکات هستی بخش نخواهد بود و هدیه ی خداوند به ما 

بی هدف خواهد شد . 

ش�اه رگ حیاتی 
انجم�ن

علی . ل -  درود لرستان 

ما هر زمان که برای 

پشتیبانی از هدف 

اصلی مان با یکدیگر متحد 

شویم دیگر تفاوت هایی 

که میامنان وجود دارد 

باعث نادیده گرفنت منافع 

مشرتکامن نخواهد شد.

 وقتی بدانیم که وحدت، زیربنای
 کاربردی و تنها ستون بقای انجمن
 ماست، آنگاه به این درک خواهیم
 رسید که حفظ روابط خوب ما با
 یکدیگر، مهم تر از تمام مسائلی
 است که ممکن است باعث دوری ما
 از یکدیگر شوند

 کارگاه آموزشی شورای منطقه ایران با
   تحت عنواِن فضای موثر خدماتی
 آدینه 27 بهمن ماه 1391   
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مشارکت
پیام بهبودی

س�کوت مطلق

شهاب. ع –  قم 

سال هاست که قصد نوشنت نامه ای رو دارم، ولی تا امروز موفق نشده بودم. امروز که تولد 

یک سال پاکی ام را جشن می گیرم، به این باور رسیدم که آن اتفاق روحانی باید بیفتد تا من 

متایل به انجام هرکاری را داشته باشم. 

8 سال پیش با انجمن آشنا شدم! آن موقع یک جوان 24 ساله بودم که مرصف مواد صنعتی 

همه ی دارو ندارم را به آتش کشیده بود و دیگر نه راه پس داشتم، نه راه پیش. 

هر دری را زده بودم تا بلکه بتوانم فقط 24 ساعت مرصف نکنم، ولی نشد که نشد. تا عاقبت 

در یک گاوداری که متعلق به پدربزرگم بود برای ترک اجباری زندانی شدم. به طور اتفاقی 

کارگر آن گاوداری یکی از اعضای انجمن از آب درآمد و او، من را با انجمن آشنا کرد. من که 

بچه ی قم بودم، پیام انجمن را در یک گاوداری در شهر ورامین دریافت کردم. الحق و االنصاف 

جای خوبی برای من بود، توانستم پاک مبانم. بعد از یک ماه به قم برگشتم و راهنام گرفتم و 

قدم ها را رشوع کردم. 

اوایل از نظر مالی بسیار آشفته بودم. یادم می آید 
در 2 ی��ا 3 م��اه پاکی ب��ودم که به یک��ی از اعضای 
قدیمی گفتم: می خواهم یکی از کلیه هایم را بفروشم 
تا هزین��ه ی زندگی ام را تامین کن��م. او با لبخندی 
روحانی و مهربان گفت: صبر کن، درس��ت می شود. 
در 9 ماه پاکی به خاطر بدهی های دوران مصرف به 
زندان افتادم و تا جلب رضایت ش��اکی ها، نزدیک به 
یک س��ال در زندان تحمل کیفر کردم، ولی هیچ یک 
از این مشکالت باعث نشد که من مواد مصرف کنم. 
حتی چیپ 2 سال پاکی ام را در زندان گرفتم. انگار 
هرچقدر مش��کالت من بیش��تر می ش��د، من عزمم 
ب��رای پ��اک ماندن جزم تر می ش��د. بعد از 2س��ال 
پاکی، از زندان آزاد شدم و روزها با یک پیکان مدل 
پایین ش��روع به مسافرکش��ی و بعدازظهرها هم در 
یک رستوران ظرف ش��ویی می کردم. چند ماه پس 
از آن به پیش��نهاد یکی از دوس��تان در یک شرکت 
س��اختمانی مشغول به کار ش��دم و به خاطر رعایت 
اصول برنام��ه مدتی بعد به س��مت مدیریت در آن 
ش��رکت منصوب ش��دم! به س��رعت پول دار شدم، 
ماش��ین 50 میلیون تومانی، ویالی شمال، آپارتمان 
مجردی، زمین و حساب بانکی زیاد، حاصل درآمدم 

از آن شرکت شد اما!!!
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قدم سوم ما را از کارکردن و کوشش به هیچ وجه 

معاف منی سازد. اما از حرص و جوش مداوم در 

مورد نتیجه ی تالش هایامن رها می کند. 

قدم سوم - چگونگی عملکرد.

مشارکت
پیام بهبودی

 اما دیگر وقتی برای شرکت در جلسات 
بهبودی برایم باقی نماند، حقیقتاً شرکت 
در جلس��ات محل کارم را به ش��رکت در 
جلس��ات بهبودی ترجی��ح دادم! به مرور 
ارتباطم با همه ی اعضا قطع ش��د. به جای 
تماس با راهنمایم، با مدیران ش��رکت های 
دیگ��ر تماس برقرار کردم، به جای کارکرد 
قدم ها، دائماً در حال بررس��ی میزان سود 
و پرکردن حس��اب بانکی ام شدم، به جای 
کارکرد ترازنامه قدم10، هر شب ترازنامه ی 
مالی شرکت را بررسی می کردم، به سرعت 
جذب محافل شب نشینی شدم و با اتومبیل 
گران قیمتم مدام به ویالی چندصد میلیون 
تومانی خود در رفت و آمد بودم. این مسئله 
2 سال طول کش��ید تا یک شب که چند 
روزی مانده بود به 5 س��الگی ام، با یکی از 
دوس��تان هم محفلی ام، مش��روب مصرف 

کردم! 
بس��یار  بس��یار  اوای��ل مش��روب های 
گران قیم��ت تهیه می ک��ردم. روزی فقط 
چن��د گیالس ولی بیش��تر از چند روزی 
طول نکش��ید ک��ه آتش اعتی��ادم دوباره 
فعال ش��د و مث��ل خوره به ج��ان و مالم 
افتاد. به س��رعت گرفتار اجبار به مصرف 
شدم و هم زمان با کم شدن توان کاری ام 
از ش��رکت هم اخراج ش��دم. ابتدا ویالی 
ش��مال را فروخت��م، بع��د ماش��ین هایم، 
بعد حس��اب بانک��ی ام به پایان رس��ید و 
بعد همس��ر و فرزندم م��ن را ترک کردند. 
همه را در عرض یک س��ال از دست دادم، 
نزدی��ک به 18 م��اه در ای��ن حالت باقی 
ماندم، تمام دوس��تانم از اطرافم پراکنده 
ش��دند. به س��رعت کارتن خواب ش��دم، 
دیگر هیچ جایی و هیچ پلی پش��ت سرم 
باقی نگذاشته بودم. هرکجا می رفتم درها 
را روی من می بس��تند. مثل یک جزامی 
ب��ا من برخورد می کردند. چند بار س��عی 
کردم قط��ع مصرف کنم، اما وسوس��ه و 
اجب��ار اجازه نم��ی داد، بیم��اری ام مرا به 
مصرف بیش��تر و بیش��تر هدایت می کرد. 
همس��رم از دادگاه درخواست طالق کرد، 
مهریه اش را به اجرا گذاش��ت، چک هایم 
هم��ه برگش��ت خ��ورد، فرزند عزی��زم را 

نمی گذاشتند ببینم و ...

خالص��ه یکی دوبار س��عی ک��ردم به 
جلس��ات برگردم. چن��د روزی هم قطع 
مص��رف می ک��ردم. ام��ا پش��ت تجربه 5 
سال پاکی ام پنهان می شدم، هر کس که 

می خواس��ت به من کمک کند، او را پس 
می زدم و می گفتم: )خودم می دانم، من با 
اصول آش��نا هستم( و این موضوع قابلیت 
کمک  گی��ری را از م��ن می گرف��ت و  باز 
مصرف و مصرف و طرد شدن از جلسات. 
ت��ا عاقب��ت، 7 دی م��اه پارس��ال بود که 
وسایل مصرفم را به دست گرفتم، عجیب 
بود، در حدود 10 س��اعت بود که مصرف 
نک��رده بودم ول��ی خمار نب��ودم، باالخره 
مصرف کردم، عجیب تر این که، نشئه هم 
نشدم، هرچه مصرف کردم  هیچ تغییری 
در من ایجاد نشد، چند ساعتی به همین 
منوال گذش��ت، )یک چیزی مثل سکوت 
مطلق( مرا در برگرفت. بی اختیار و بدون 
هی��چ تصمیم قبلی بلند ش��دم، وس��ایل 
مصرف را زمین گذاشتم ، گوشی تلفن را 
برداشتم و ش��ماره گرفتم ........091215، 
الو محمد، س��الم من شهابم، به کمک تو 
احتیاج دارم، دارم می میرم، به دادم برس.

گریه امانم را برید. این بار دس��ت نیاز دراز 
کردم و عاجزانه تقاضای کمک کردم.نیم 
ساعت بعد محمد با یکی دیگر از دوستانم 
خودشان را به من رساندند. وسایل مصرفم 
را دور ریختم. مواد را در چاه توالت ریختم 
و داس��تان جدید زندگی من شروع شد... 
محمد شد راهنمایم، یک جلسه ی غریب 
انتخ��اب کردم، جلس��ه ای ک��ه خیلی با 
منزل م��ن فاصله داش��ت، در حدود 30 
کیلومتر. وقتی فردای آن ش��ب با محمد 
رفتیم به آن جلسه ی جدید، منشی گفت 
: آیا دوس��تی هست که برای اولین بار در 
جلسات معتادان گمنام شرکت می کند؟ 
لطفا خود را معرفی کند؛ من بلند ش��دم، 
دستم را باال گرفتم  و با صدای بلند فریاد 

زدم، شهابم، معتاد 24 ساعت. 

از آن ش��ب به بع��د هرگز از آن حال و 
هوای تازه وارد بودن خود خارج نش��دم. 
هیچ گاه صحبت از 5 س��ال پ��اک بودنم 
نکردم و فقط در شب جشن تولد یک سال 
پاکی ام، تجربه ی لغزش خود را با گروهم 
در میان گذاش��تم. وقتی آن سیم بکسل 
قوی را که 5سال پاکی ام را با آن به دنبال 
خود یدک می کش��یدم، پاره کردم، مثل 
یک کبوتر سبک و رها شدم و از آن لحظه 

به بعد درها به روی من باز شد. 
امروز یک سال و 15روز است که پاکم، 
با نیت تغییر ک��ردن زندگی می کنم و به 
قول کتاب پایه، چ��اره ای جز تغییر طرز 

تفکر قبلی ندارم.
رهج��و گرفت��ه ام، در ح��ال کار کردن 
قدم ها با آن ها هستم، با راهنمایم قدم ها و 
س��نت ها را دوباره از نو شروع و کار کردم. 
االن در قدم 11 هس��تم. پدرم یک پراید 
برایم خرید، مشروط به این که کار کنم و 
به طور اقس��اطی پول آن را به او برگردانم. 
در همین جلس��ه، منشی روزهای پانل و 
پرسش و پاسخ ش��ده ام، اعضا گروه من را 
بسیار دوس��ت دارند و من نیز آن ها را از 
صمیم قلب دوست دارم، هفته ای دو روز 
فرزندم که یک پسر 7ساله است، را پیش 
خود م��ی آورم و برای او پ��دری می کنم.

همچنی��ن دادگاه حکم طالق برایم صادر 
نکرد، از طریق مش��اوره  خانواده در جهت 
اصالح رابطه بین خودم و همس��رم اقدام 
کرده ام. هن��وز آن ها من را ب��اور نکردند، 
ول��ی یاد ح��رف آن دوس��ت قدیمی که 
می گفت: "صبر کن، درس��ت می ش��ود" 
می افت��م و به زندگ��ی امیدوارانه تر ادامه 
می دهم.ه��ر روز به جلس��ه می روم، جارو 
می کنم، فیلتر سیگار از روی زمین جمع 
می کنم، گردگیری می  کنم و در جلسات 
اداری شرکت می کنم.آرزو دارم روزی که 
می می��رم پاک بمیرم و یک خدمتگزار در 
انجمن معتادان گمنام باقی بمانم. الگوی 
بهبودی من عش��ق و عالق��ه ی بی حد و 
حسابی است که به شما دارم و هیچ چیز، 
هیچ چی��ز، این بار باعث نمی ش��ود که از 
جلسات دور شوم. فقط برای امروز افکارم 
را ب��ر روی بهبودی ام متمرک��ز کرده ام و 
ترسی از هیچ چیز ندارم.ناگفته نماند، در 
این یکس��ال پاکی ام ب��ه خاطر طرز رفتار 
صحیح با پدر مصرف کننده ام و اصولی که 
از ش��ما یاد گرفتم، پدرم هم در سن 57 
س��الگی قطع مصرف ک��رده و االن مدتی 

است که در برنامه حضور دارد.

در یک گاوداری که متعلق 

به پدربزرگم بود برای 

ترک اجباری زندانی شدم. 

به طور اتفاقی کارگر آن 

گاوداری یکی از اعضای 

انجمن از آب درآمد و او، 

من را با انجمن آشنا کرد. 

من که بچه ی قم بودم، پیام 

انجمن را در یک گاوداری در 

شهر ورامین دریافت کردم
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مشارکت
پیام بهبودی

اوایلی که به برنامه وارد ش��دم هدفم 
ای��ن بود که از این طری��ق بتوانم با قطع 
مصرف، مقبولیت و مادیات از دست داده 
را به دس��ت بیاورم. قصد کارکرد قدم ها 
و س��نت ها را هم نداش��تم و به هیچ وجه 
نمی خواس��تم در NA  ماندگار شوم. اما 
از اول بهب��ودی که اعضا دس��ت من را به 
گرم��ی گرفتند و به م��ن خدمت کرده و 
آنچه را در طول پاکی شان آموخته بودند، 
با عش��ق به من بخش��یدند و این چنین 
کاره��ا، کم کم من را به س��مت NA  و 

اعضای آن جذب کرد.
قدم ه��ا را آغ��از ک��ردم  و وقت��ی که 
در بط��ن آن ق��رار گرفتم ه��ر روز آرزو 
می کردم که جلسه ای در محل سکونتم، 
در روس��تای مالوجه، برقرار باشد. بعد از 
گذش��ت چند س��ال این آرزو به حقیقت 
پیوست و من به آرزویم رسیدم و گروهی 

افق�ی  در برابرم�ان

 عباس . م -  کردستان

اواخر مرصفم بود و به خاطر سوء  مرصف مواد مخدر، کامالً به یاس و انزوا کشیده شده بودم. دیگر نه راه پس داشتم و نه راه پیش. از لحاظ مالی 

چیزی برای از دست دادن نداشتم. پدر، مادر، همرس، خانواده و اقوام، دیگر من  را قبول نداشتند. یعنی ساده تر بگویم فقط من  را تحمل می کردند.

از طریق یک همدرد پیام برنامه ی NA  را شنیدم و وارد برنامه شدم. با دنبال کردن این برنامه، دیگر مجبور نبودم روانه ی عاقبت تلخ خود یعنی 

زندان، بیامرستان و مرگ شوم.

در روستا تش��کیل شد. من نیز به عنوان 
نماینده ی بین گروه و به عنوان خدمتگزاِر 
گروه انتخاب ش��دم. گ��روه روز به روز در 
کارش پیش��رفت می ک��رد و باعث جذب 
افراد تازه ای می ش��د و بن��ده نیز هر ماه 
می بایست در جلسه هیئت نمایندگان در 

سنندج، شرکت می کردم.
بع��د از چند م��اه ش��رکت و تماس و 
ارتباط با س��ایر گروه ها ی��ک روز جمعه، 
ب��ه اتفاق س��ایر دوس��تان به جلس��ه ی 
هیئت نماین��دگان به س��نندج رفتیم و 
بعدازظهر آن روز در راه برگشت ماشینی 
را که من راننده ی آن بودم، با پنج نفر از 
دوس��تانم، واژگون شد و متاسفانه در این 
حادثه یکی از بهترین دوس��تانم که اتفاقاً 
راهنم��ای بنده نیز ب��ود، فوت کرد؛ یکی 
دیگر از همدردانم به شدت مصدوم شد و 
خودم نیز از ناحیه ی سر و جمجمه دچار 

شکس��تگی شدید ش��دم و طبق گفته ی 
پزش��کان به صورت معجزه آس��ایی زنده 
ماندم، و به گفته ی آن ها فقط دست خدا 
بود که حافظ متالشی نشدن مغزم شده 

بود.
من بی��ش از یک ماه تع��ادل گفتاری 
نداش��تم و هم اکنون نی��ز تعادل حرکتی 
ن��دارم ؛ م��رگ دوس��تم که هم��درد و 
راهنمای��م ب��ود، آن قدر برایم س��خت و 
دش��وار بود که اصاًل باور نمی کردم فوت 

کرده و دیگر او را نخواهم دید!
کلمه ی خ��دا و حکمت خدا آن روزها 
آزرده ترین کلمه ای بود که از اول بهبودی 
می ش��نیدم و همیش��ه و ه��ر روز دنبال 

چراها در افکار خودم بودم!
اکث��ر اوق��ات خ��ودم را مس��ئول این 
اتف��اق می دانم و با خ��ودم جنگ درونی 
دارم که چ��را چنین ش��ده، و بعد از آن 
حادث��ه  و تجربه ی تلخ، چیزی که به من 
کمک ک��رد، حضور اکثر اعضای معتادان 
گمنام در اس��تان و جای جای ایران بود 
که ه��ر روز با من تماس داش��تند و این 
رواب��ط همچنان ادام��ه دارد. ضمناً مرور 
و مطالع��ه ی نش��ریات NA  کمک قابل 

مالحظه ای به من کرد. 
م��رور قدم ها، از جمله قدم3 و قدم11 
بود که هر روز بهتر از همیشه با خواست 
خدا و اراده ی خدا دوباره آش��تی کنم. در 
ح��ال حاضر با کمک هم��دردان، راهنما 
و خان��واده و کمک های پزش��کان معالج، 
مهم ت��ر از همه ب��ا کمک خداون��د توان 
بازگشت به جلس��ات را کم کم به دست 

آوردم.
از خداوند می خواهم که به من کمک 
کند تا ادامه دهنده ی راه راهنمایم که در 
این دنیا نیست و همچنین کسانی که در 
راه NA، جان خود را از دست دادند باشم 
و بتوانم به تمامی همدردانم خدمت کنم.

مرگ دوستم که 

همدرد و راهنامیم 

بود، آن قدر برایم 

سخت و دشوار بود 

که اصالً باور منی کردم 

فوت کرده و دیگر او را 

نخواهم دید!
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شعله ی روحانی که برای بازیابی آن در دوران بهبودی 

سخت تالش کرده ایم، آن قدر با ارزش است که به 

خاموش کردِن آن از طریق نشئه شدن هرگز منی ارزد. 

فقط برای امروز 31 تیر 

مشارکت
پیام بهبودی

ساالر .خ - جوانرود

احساس  همیشه  که  بودم  آدمي  من 
به  منحصر  احساس  مي کردم.  تنهایي 
نصف  همیشه  که  مي شد  باعث  فردي 
چیز ها  خیلي  از  کنم.  زندگي  ونیمه 
طرف  از  شدنم  سرزنش  مي دیدم.  آزار 
مدل  پوشیدنم،  لباس  خاطر  به  دیگران 
با  روابطم  حتي  و  رفتارهایم  موهایم، 
دوستانم. چون در شهر کوچکي زندگي 
مي کنم و در خانواده اي مذهبي هستم، 
همیشه در معرض دید بودم و این باعث 
مي شد؛  دیگران  از  رنجش هایم  افزایش 
چون دوست نداشتم مطابق میل دیگران 
داشتم  دوست  واقع  در  کنم.  زندگي 

خودم بوده و آزاد باشم.
 احساساتي که همیشه تجربه مي کردم 
خود  رنجش،  کینه،  حقارت،  »تنهایي، 
شدن  گسترده  باعث   ... و  بیني  بزرگ 

اين زندگي بهتر مي ش�ود

از  بیشتر  روز  هر  مي شد.  دروني ام  خالء 
دیروز احساس نارضایتي مي کردم. غروِر 
که  مي شد  باعث  بود  درونم  که  کاذبي 
و  شوم  طرد  دیگران  طرف  از  همیشه 
باز در نهایت تنهایي را تجربه می نمودم. 
با  به خاطر رضاي خدا  بود که  این  باورم 
در  که  است  وحیف  مي زنم  حرف  مردم 
این اجتماع زندگي مي کنم. تا اولین بار 
از روي کنجکاوي با یکي از دوستانم که 
االن هم در حال عذاب است مواد مخدر 
مصرف کردم و ظاهراً آرامشي را که یک 
عمر به دنبال آن بودم پیدا کردم! در واقع 
گم شده ام را یافتم!!! من به مصرف کردن 
ادامه دادم و احساس نیاز پیدا کردم، به 
طوري که مواد مخدر، پل بین ارتباط من 

با دنیاي پیرامونم شده بود.
من مصرف را ادامه دادم تا به مرحله ي 

مرحله  این  در  رسیدم؛  به مصرف  اجبار 
بزرگترین  به  تبدیل  من  شده ي  گم 
قطع  به  تمایل  شد.  زندگي ام  مشکل 
مصرف داشتم اما بعد از قطع مصرف هاي 
پي در پي باز شروع به مصرف کردم و من 

جواب این معما را نمي دانستم!!!
پس از مدتی از طریق یکي از دوستانم 
و در جلسه شرکت  آشنا شدم  انجمن  با 
تفاوت ها  دنبال  معمول  طبق  اما  کردم، 
بودم و فکر مي کردم که شرایط من با این 
با  ربطي  هیچ  من  و  مي کند  فرق  آدم ها 
این افراد ندارم، من ظرفیت مصرف را دارم 
انکار  را  اعتیادم  من  نشدم.  تابلو  هنوز  و 
مي کردم، در حالي که همان اوایل مصرف، 
اطرافیانم به مصرف کردن من و غیر قابل 

اداره بودن زندگی ام پي برده بودند.
به  اول  جلسه ي  همان  در  کاش  اي 
خیلي  ما  مي گشتم،  شباهت ها  دنبال 
ترس ها،  خماري ها،  بودیم.  هم  شبیه 
و  گناه  احساس   ، رنجش ها  حقارت ها، 
خجالت و ... . احساساتي که من داشتم 
مي شناختند.  و  مي فهمیدند  آدم ها  این 
به  باز  مدتي  چند  و  رفتم  من  خالصه 
رسیدم!  عجز  به  و  دادم  ادامه  مصرف 
عاجز  و  داشتم  تمایل  خودم  بار  این 
همه ي  با  سني  لحاظ  از  اینکه  با  بودم؛ 
به  امر  همین  و  داشتم  تفاوت  ها  آن 
من  اما  مي کرد،  کمک  کردنم   مقایسه 

ماندم.
من 22سال سن داشتم و همه ي اعضا 
به پیشنهاداِت  اما  بودند،  از من بزرگ تر 
دوستانم عمل کردم. در 90 روز اول به 
90 جلسه رفتم، راهنما گرفتم و پس از 
گذشت مدتی قدم کار کردم، با سنت ها 

آشنا شدم و خدمت گرفتم.
 امروز از همیشه براي رفتن به جلسه، 
کردن،  خدمت  و  راهنمایم  با  ارتباط 
آرامشي  همان  امروز  هستم.  بي قرارتر 
که در دوران مصرف به دنبال آن بودم را 
بدون هیچ گونه مصرفي و با رعایت اصول 
برنامه معتادان گمنام تجربه مي کنم. باور 
و  ندارم   امتیازي  هیچ  زندگي  در  کنید 
اما  نیستم،  برخوردار  موقعیتي  هیچ  از 
نیرویي در درونم دارم که مي گوید: این 
که  اعتمادي  با  و  مي شود  بهتر  زندگي 
دارم که  اطمینان  دارم،  برترم  نیروي  به 

زندگِي خوبي در انتظارم است.  
بتواند  امید روزي که هر معتادي   به 
با زبان و فرهنگ خاص خود  را  پیام ما 

دریافت کند.

ما خیلي شبیه هم 
بودیم. خماري ها، 
ترس ها، 
حقارت ها، 
رنجش ها ، 
احساس گناه 
و خجالت و ... . 
احساساتي که من 
داشتم این آدم ها 
مي فهمیدند و 
مي شناختند.
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مشارکت
پیام بهبودی

ب�رگ برن�ده
از ابتدای ورودم به انجمن معتادان گمنام، با مجله پیام بهبودی آش��نا ش��دم 
و از هم��ان ابت��دا مطالعه این مجله تاثیر بس��یار زیادی در بهبودی من داش��ته. 
همواره دوس��ت داش��تم تا نامه ای رو هم براتون بفرس��تم ولی نمی دونم چرا هر 
بار این موضوع رو به تعویق می انداختم!  ش��اید بی معرفتی منو می رسونه؛ در هر 
حال ش��اید قرار بود این اتفاق بعد از گذش��ت پنج سال، در این لحظه از شب که 
نتونستم راحت بخوابم. دلیل بی خوابیم رو نمی دونم! ولی تنها چیزی که به ذهنم 
رس��ید تا از این شرایط بهترین استفاده رو بکنم، روشن کردن کامپیوتر و شروع 

به تایپ بود.

خیلی جالب��ه وقتی به این فک��ر می کنم که زمانی، 
خودمو تنهاترین انس��ان، روی کره خاکی می دونس��تم 
ولی امروز در هر ش��رایطی، در هر زمان و مکانی راهی 
برای برقراری ارتباط با انس��انهای دیگه دارم. دقیقاً در 
همچین لحظاتی چنان حس قوی و عمیقی بهم دست 
م��ی ده که خودم رو از هر لحظه دیگه به خدا نزدیک تر 
می دونم و جالب این جاس��ت که ب��ا هیچ کلمه ای و نه 
هی��چ جمله ای نمی تونم وصفش کنم و فقط در ژرفای 
وج��ودم لمس��ش می کنم؛ ه��ر بار این وص��ال صورت 
می گی��ره آن چنان از درون پر می ش��وم که هیچ لذت 
دیگ��ه ای نمی تون��ه همچین تاثی��ری رو در من بوجود 
بیاره و دوس��ت ن��دارم هیچ وقت از دس��تش بدم، ولی 
واقعیت تلخی وجود داره که باعث میش��ه این لحظات 

زیبا رو از دست بدم و اون بیماری اعتیادمه...
گاهی اوق��ات فکر می کنم همی��ن واقعیت به ظاهر 
تلخه که باعث می ش��ه ت��ا دوباره به خ��دا روی بیارم، 
احس��اس کنم بهش نیاز دارم و باید ازش کمک بخوام 
و ه��ر بار که این فراق و وصال اتف��اق می افته، خدا رو 
بیش��تر درک می کنم، ایمانم بهش بیش��تر می ش��ه و 

باورش عمیق تر.
اولی��ن ش��بی ک��ه وارد جلس��ه ی معت��ادان گمنام 
ش��دم، پاک نبودم. خیلی خس��ته بودم، خسته از نبرد 
فرس��اینده ای که مدت ها به طول انجامیده بود و من هر 
چه را که در توانم بود برای پیروزی در این جنگ انجام 
داده بودم ولی در نهایت بازنده ی آن من بودم، در واقع 
از هم��ان ابتدا من بازنده ب��ودم. نبردی که در آن فقط 
شکس��ت بود و خفت و زخم های عمیقی که بر جس��م 

نحیف و روح بیمارم گذاشته بود.
وارد ات��اق ش��دم؛ از هم��ان ابتدای 
ورودم با دنیای جدیدی مواجه ش��دم، 
از آغوش گ��رم خوش آمدگ��و تا  نظم 
و س��کوت جلس��ه، از حرف های آشنای 
اعضا تا تش��ویقم به عنوان تازه وارد، از 
اعالم پاکی های دور از انتظار تا حمایتم 
بعد از پایان جلسه توسط افرادی که تا 

به حال با آنها روبه رو نشده بودم.
 ش��ب زیبا و فراموش نشدنی ای بود، 
به طوری ک��ه آن چنان تاثی��ر عمیقی در 
من بوجود آورده بود که تصمیم گرفتم 
ب��دون مص��رف هیچ م��اده مخدری در 
جلسه بعدی شرکت کنم و به لطف خدا 
این گونه هم ش��د. ش��رکت در جلسات 
احس��اس خیلی خوبی به م��ن می داد؛ 
همان احساس��ی که در م��واد مخدر به 
دنبالش می گش��تم، مخصوص��اً وقتی با 
دقت به مش��ارکت اعضا گوش می دادم 
باع��ث آرام��ش خاصی در من می ش��د 
و روح خس��ته م��ن را التی��ام م��ی داد. 
روزها و هفته ه��ا و ماه ها  به طور مرتب 
در جلس��ات ش��رکت کردم و تجربیات 
زندگی ب��دون مواد مخدر را به دس��ت 
می آوردم ت��ا این ک��ه در فرآیند قدم ها 
احساس کردم بدون مواد مخدر هم در 
بسیاری موارد در عذاب هستم، در حال 
جنگیدن هستم و خود را در بند اعتیاد 
گرفتار می دیدم و آشفتگی را در وجود 

خود احساس می کردم.
گاه��ی اوقات در طی روز، س��اعت ها 
خ��ود را غ��رق در دغدغه ه��ای روزمره 
زندگ��ی ک��رده و تمام وج��ودم را پر از 
ت��رس می کنم! بع��د از مدت��ی متوجه 
می ش��وم تمام آن لحظ��ات فقط خودم 
را بی دلی��ل آزار داده ام و هر بار که در 
این چرخه  ق��رار می گرفتم فرصت های 
بسیار خوب رش��د را از دست می دادم. 
آری، گرچه من از اس��ارت مصرف مواد 
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هر زمان که درد تغییر نیافنت از ترس تغییر 

نیافنت شدیدتر بشود، مطمئناً دست از لجاجت 

برخواهیم داشت. 

قدم ششم - چگونگی عملکرد

مشارکت
پیام بهبودی

  برحس��ب ی��ک اتفاق و کنج��کاوی مواد مصرف 
ک��ردم، بعد از تالش های مختلف برای قطع مصرف، 
که البته هیچ وقت موفق نش��دم. برحسب یک اتفاق 
و کنجکاوی ه��م وارد انجمن ش��دم.  باخودم گفتم 
سرکی بکش��م و بروم، اما اتحاد، همدلی و صمیمیت 
اعضا مرا نگه داشت؛ گروه برایم جاذبه خاصی داشت، 
احساسی که هیچ وقت تجربه نکرده بودم، اوایل  فقط 
ب��ه دنبال تفاوت ها بودم. اما این هم دلیل کافی برای 
رفتن نبود و خوشبختانه ماندم. اوایل خیلی به دنبال 
دلیلی بودم تا روزنه ای پی��دا کنم برای نماندنم؛ این 
بارهم خوش��بختانه موفق نش��دم. امروز به اینکه آیا 
انجمن روزنه برای فرار دارد یا نه، اصال فکر نمی کنم، 
اگرهم داش��ته باش��د، که مطمئنم ندارد بازهم برایم 
اهمیت��ی ندارد، چون هیچ چیز تا به حال نتوانس��ته 
م��را به خود جذب کند به غیر از انجمن. نمی خواهم 
اغراق کرده باش��م زیرا هدفم از نوش��تن این نیست، 
امروز س��عی می کنم با واقعیت ه��ای زندگی روبه رو 

ش��وم و این یک واقعیت است، شاید امروز مشکالت 
زیادی در زندگی ام دارم، ش��اید زندگی ام زیاد تغییر 
نک��رده، ام��ا در درون خیل��ی کش��مکش دارم،ک��ه 
آموخته ام آغاز تغییر من اس��ت، تغییر درونی.  برای 
اولین بار احس��اس می کنم که این کشمکش نه تنها 
مانع حرکت من اس��ت بلک��ه برعکس نیروی حرکت 
من در مسیر بهبودی اس��ت، امروز آموخته ام روشن 
بین باش��م و عینک بدبینی را برای لحظه ای هرچند 
کوتاه از روی چشمانم بردارم و به مثبت ها نگاه کنم. 
امروز با این واقعیت که معتادم نه تنها آشتی کرده ام 
بلک��ه حتی دقیق تر به آن ن��گاه می کنم، وآن را یک 
فرصت مناس��بی می دانم، فرصتی مناسب برای سفر 
بی انتهای بهبودی، سفر به اعماق وجود خود، سفری 
برای ش��ناخت خود و در نهایت ش��ناخت خدا بدان 
گون��ه که او را درک می کنم چراکه امروز وجودش را 
بهتر و بیش��تر در بهبودی ام حس می کنم؛ امروز چه 

زیباست، خواست و اراده خداوند. 

 مجید.الف- رزجرد

منی دانم کلامت و واژه ها قادر به گفنت متام احساسات  من هستند یا نه؟ آیا قلم در دستم توانایی گفنت حرف دمل را دارد یا نه؟ و اصال من 

توان یک مشارکت صادقانه با تو دوست همدرد را دارم یا نه؟ از روزی که رشوع به کارکرد قدم کردم متوجه یک مسئله شدم که کاغذ و 

قلم چه توانی دارند که من متام خودم را در آن می گویم. امروز باور دارم که قدرت کاغذ و قلم برای مشارکت صادقانه تواناتر از زبان من 

است، خیلی وقت بود که می خواستم برایتان بنویسم.

مخدر رها ش��ده ام ولی چی��زی فراتر از 
مصرف م��واد، من را در دام خود گرفتار 
می کند و آن بیماری اعتیاد است نیروی 
مخربی که دلیل آش��فتگی های زندگی 
امروزم اس��ت وتقریبا در تمام جنبه های 
زندگ��ی ام تأثی��رات س��ویی می گذارد. 
هر ب��ار که بیماری ام فعال می ش��ود در 
نهایت به تنهایی، خود مش��غولی و یاس 
وناامیدی منتج می گردد و دوباره خودم 

را زندانی افکار بسته خود می کنم.
اف��کاری ک��ه زمزم��ه می کنن��د “تو 
می توانی”، “اعتماد نکن”، “حق همیشه 
با توس��ت”، “جلس��ه تا ک��ی؟” و ... اما 
نیروی��ی را در انجم��ن معت��ادان گمنام 
وج��ود دارد ک��ه هر وقت ب��ه آن رجوع 
کرده، دوباره آن احساس آرامش و آزادی 
را تجربه می کنم و در مسایل زندگی مرا 
را راهنمای��ی می کند ت��ا از جنگیدن و 
خودآزاری ه��ای بی فایده دس��ت بردارم 
خودم را دوس��ت داش��ته باشم و آزادانه 
زندگ��ی کنم و در قدم ه��ای دوازده گانه 
معتادان گمنام، مرا با اصولی آشنا کرده 
اس��ت که کاربرد آن در زندگی ام باعث 

شده تا از بند اعتیاد خود رها باشم.
امروز از آن ش��ب هیج��ان انگیز پنج 
س��ال می گ��ذرد؛ دنی��ای جدی��د م��ن 
هم چنان در حال رش��د اس��ت. از لحاظ 
ش��خصیتی، تغیی��رات بنی��ادی در من 
ش��کل گرفت��ه، آدم شکس��ت خورده ی 
دی��روز بودم ولی امروز ب��ه یکی از افراد 
موفق و قابل قبول جامعه تبدیل شده ام؛ 
از زندگی کردن لذت می برم چیزی که 
در گذشته برایم بی ارزش بود، هدف های 
بزرگ��ی را در زندگ��ی دارم و ب��ه آینده 
امیدوارم. از مش��کالِت زندگی هراس��ی 
ندارم و س��عی می کنم ب��ا آن ها روبه رو 
ش��وم، چون امروز برگ برنده در دستان 
من اس��ت که در انجمن معتادان گمنام 

به من اعطا شده “رهایی از اعتیاد«
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مقاله

افق�ی  در برابرم�ان

آرام�ش بهب�ودی از طوف�ان اعتی�اد، ت�ا  اين زندگي بهتر مي ش�ود             

باش�م... ن�ه میهم�ان  بمان�م  ام  آم�اده 

س�فر به اعماق وجود

متف�اوتنگاهی  پی�ام بهب�ودی 
ل  ب�اس�ا

پی�ام بهب�ودی 
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مشارکت
پیام بهبودی

سالم. من یک انجمن��ی بیس��ت و دو 
است  سال   3 به  نزدیک  امروز  که  ساله ام 
بهبودی خوبي  و دوستان  پاک هستم  که 
در این راه، همراه من هستند. من، معتاد را 
کسي غیر از خودم و معتاد بودن را دور از 
سرنوشت خودم می دانستم! اما روزی که با 
اولین فرد انجمنی مالقات و در جلسات به 
صورت مرتب شرکت کردم، پایه های ای��ن 
باور به کلي سست شد و فرو ریخت. حدود 
آشنا  مخدر  مواد  با  که  بود  سالم  چهارده 
شدم، آن روز ها مواد مخدر مرهم دردها، 
نگراني ها و ترس های من بود. ب��ه ظاهر از 
اضطراب رهایم می ک��رد و دیگر تنش های 
پولي،  بي  عزیزانم،  مرگ  خانوادگي ام، 
نداشتن رابطهی خوب با خانواده، هم سن 
برایم  تنهایي  مداوم  احساس  و  ساالنم  و 
هیچ مفهومي نداشت. مواد مخدر سر پناه 
سرخوردگي  و  پوچي  احساس  برای  امني 
جدیدی  احساسات  آن  با  و  بود  شده  من 
را تجربه می ک��ردم. اما بعد از حدود یک 
سال مصرِف مداوم فهمیده بودم که دیگر 
نمی توان��م مقابل وسوسه ی مصرف کردن 
بایستم و آن را مصرف نکنم. روزهای  آن 
آخر مصرفم دیگر نميتوانستم به دانشگاه 
اعضای  پدرم،  جیب  به  روز  هر  و  بروم 
خانواده��ام و دیگران دستبرد می زدم، در 

تمام  و  نمی ک��ردم  با کسي صحبت  خانه 
روزهایم پر شده بود از نشئگ��ی و تنهایي و 
مکانی که هر روز به آنجا می رفتم تا در کنار 
باقِي مصرف کنندگان باشم. روزهای اولي 
که وارد انجمن معتادان گمنام شده بودم، 
در جلسات نیز منزوی بودم و فکر می کرم 
و  کم سن  من  که  بدانند  دیگران  اگر  که 
سال هستم و یا به زندان نرفتهام و یا طعم 
نشئگی مواد خاص��ی را نچشیده ام و یا هر 
چیز دیگر، مرا نميپذیرند و تحقیرهایي که 
یک عمر با من بوده اند، تکرار خواهند شد. 
اما امروز با تمام اعضای جلسهای که یک 
روز در آن تازه وارد بودم، دوست هستم و 
گاهي به آن ها نیز کمک می کن��م. امروز 
سنت سوم را از طریق رعایت دیگر معتادان 
با  دیگر  و  کرده ام  درک  قلباً  و  وضوح  به 
دید کوتاه به تازه وارداني که به NA وارد 
می شون��د نگاه نکرده، در مورد آنها قضاوت 
نادرست نمی کنم و سعی می کنم که آنها 
ترسی  و  مخدر  مواد  از  دور  زندگی  در  را 
که خودم نیز تجربه کرده ام، شریک کنم. 
دیگر  نگاهی  دوستان  شما  با کمک  امروز 
خوبی  رابطهی  و  ام  کرده  پیدا  مسائل  به 
جاده ی  در  و  ام  کرده  قرار  بر  خداوند  با 
آرزوهایم قدم برم��ی دارم. به امید رهای��ی 

تمام معتادان ار اعتیاد فعال. 

متف�اوتنگاهی 
عباس.ح_تهران

می خواهم بخشی از داست��ان زندگی ام را برایتان تعریف کنم. 
ت��ازه شروع به مصرف مواد مخدر کرده بودم که همزمان تصمیم 
گرفت��م با دختر مورد عالقه ام که از اق��وام نزدیک مان بود ازدواج 
کنم. با وجود تمام مشکالتی که داشتم، تنها شرط همسر آینده ام 
ب��رای ازدواج با من قطع مصرف بود. قاطعانه و صادقانه به او قول 
ت��رک دادم. چون فکر می کردم تفننی و گاه به گاه مصرف می کنم 
و ه��ر زمانی که اراده کنم، قادر ب��ه ترک آن هستم. ولی میل به 
مص��رف بعد از ازدواج هم رهایم نک��رد. چون هنوز فکر می کردم 
می توانم آن را کنترل کن��م. غافل از اینکه موادمخدر مرا کنترل 

کرد و اجبار به مصرفم شروع شد. 
ک��ار به جایی کشید که همسر و تمام اقوام و نزدیکانم متوجه 
اعتی��اد شدید من شدن��د. ولی هنوز خود را معت��اد نمی دانستم. 
ب��ه خاطر سهولت در زمان و مکان مص��رف به بهانه های مختلف 
همس��رم را ه��م، وارد بازی خود ک��ردم. تا اینکه ه��ر دویمان با 
ه��م، هم مصرف شدیم. 3 فرزن��د داشتیم و مجبور بودیم از تمام 
تفریحات و مسائل روزمره مان بکاهیم تا بتوانیم از عهده ی مخارج 
زندگی و پول مصرف مان برآییم. در اوج اعتیادم بودم که یک روز 
از مح��ل کارم نیز اخراج شدم و ... . ب��ا برنامه ی انجمن معتادان 
گمن��ام تا حدودی آشنا بودم و به شدت ب��ا برنامه ای که حرف از 
پرهی��ز کامل می زد، مخالفت می کردم. ول��ی به پیشنهاد یکی از 
اعضا خانواده به صورت آزمایشی در جلسات شرکت کردم و چون 
تمام درها به رویم بسته شده بود، مجبور شدم پا به دری بگذارم 

که دست خداوند،  مرا از پشت حمایت می کرد.
پ��ا به جایی گذاشتم که همگی آم��اده ی گرفتن دستم بودند. 
یک بار دیگر لیاقت زندگ��ی آن هم به نوعی کاماًل متفاوت نصیبم 

شد. 
االن 2س��ال و 2ماه است که پاک هست��م و همسرم نیز 6ماه 
پاک��ی دارد. هردویمان خدمتگزار انجم��ن شده ایم. در این مدت 
معجزات��ی در زندگ��ی ام رخ داده ک��ه در خواب ه��م نمی دیدم. 
بزرگترین تجربه ی من در این مدت این است که بیماری اعتیاد، 
و نه مواد مخدر، تمام وجود من را تحت تاثیر قرار داده بود و نیز تا 

حدودی فرق بین پاکی و بهبودی را درک کرده ام.
برای تمامی شم��ا عزیزانم در معتادان گمن��ام پاکی همراه با 

بهبودی طلب می کنم.

را معتاد نمی دانستم خود 
 رامین.ج -  اهواز 



بهبودی معنایی فراتر از پاک ماندن 
دارد و به معنای افزایش قدرت 

است. 
فقط برای امروز 11 شهریور 
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از زمان��ی که یادم می آید ورزشکار ب��ودم و یک محل، همه 
آرزو داشتن��د ک��ه فرزندشان شبیه به من ش��ده و فرزندانشان 
دوست داشتن��د که روزی من مربی ورزش آنه��ا باشم. ولی تا 
چش��م بازکردم، طوف��ان اعتیاد همه چیز را ناب��ود کرده بود و 
دیگر نه تنها اهالی محل، بلکه خانواده نیز آرزوی مرگ زودرس 

من را داشتند. 
من همیشه دوست داشتم معل��م خوبی شوم، ولی اعتیاد از 
م��ن، بی سوادی تنبل و ضعیف ساخته بود. در و دیوارهای خانه 
همیشه از انواع غذاها نقاشی شده بود و سروصورت پدر و مادرم 
از حرف های مردم و ترور شخصیتی شان سرِخ سرخ شده بود. 

امروز که این دردها را می نویسم حدود 4 سال است که پاک 
هستم و این دردها ام��روز، سرمایه ی پاکی من هستند. خدا را 
شکر بابات پیام رسانی که آن روزها پیام انجمن معتادان گمنام 
را به من رسانید ت��ا امروز من به آرزوهایم برسم و هدف اصلی 
انجمن NA را که رساندن پیام بهبودی به معتادی که در حال 
عذاب است را دنب��ال می کنم. دیگر در و دیوارها از انواع غذاها 
رنگین نیستند. بلکه عشق و صفا، چیپ و انواع نشریات و پیام ها 

اتاق من را رنگ کرده اند. 
خدمت می کنم، راهنمای خوبی برای رهجوهایم شده ام و در 
ضم��ن مربی خوبی هم برای شاگردان ورزشی ام شده ام. از همه 
مهم تر پدر و مادرم امروز سربلند هستند و دعای مردم همیشه 

بدرقه ی راهشان است. 
دیگ��ر خبری از طوف��ان اعتیاد نیست، چ��ون امروز آرامش 

حقیقی حکم فرماست.

با همه ی کم س��وادی ام، سعی می کنم که 
احساساتم  را بیان کنم.

به خاطر آشنایی پدر و مادرم با مواد مخدر، 
از زمان��ی که کم سن و سال بودم با مواد آشنا 
شدم و چندین سال از بهترین دوران زندگی ام 
را درگیر اجبار به مصرف بودم. جوانی ام را هدر 

دادم و با دنیای خودم در انزوا و تنهایی زندگی 
می کردم. تم��ام روزهایم تک��راری بود و هیچ 
احس��اس خوبی نسبت به خ��ودم و خانواده ام 
نداشتم و تمام فکر و عملکرد من  را بیماری ام 

کنترل می کرد. 
س��ه فرزند دارم و اصال ب��زرگ شدن آنها را 
ندیدم! سال های سال خ��ودم را اسیر جهنمی 
ک��رده بودم ک��ه دیگ��ران هم در ای��ن جهنم 
می سوختن��د؛ می توانم بگویم ک��ه همه از من 
گری��زان بودن��د و م��ن زندگی ام را ب��ه دور از 
خانواده سپری می ک��ردم . به هیچ عنوان قادر 
به حل مشکالتم نب��ودم و اعتیاد نمی گذاشت 
ک��ه اصاًل این مشکالت را ببینم و حس دوست 
داشت��ن از ذهن من پاک شده ب��ود. تا این که 
بوسیل��ه ی برادرم پی��ام انجم��ن را گرفتم، اما 
تسلی��م برنامه نش��دم و پ��س از مدتی لغزش 

کردم و دو سال در لغزش ماندم و تا حد مرگ 
پیش رفتم. آن چه که از جسم، روح و زندگی ام 
مان��ده بود هم��ه را از دس��ت دادم و دوباره با 
روحی��ه ای شکس��ت خ��ورده و پ��ر از ترس و 
ناامیدی به انجمن برگشتم و در آن جا دوستان 
همدردم از من استقبال کرده و من را در آغوش 

گرفتند. دست��م را باال گرفتم و خودم را معتاد 
معرف��ی کردم، با این کار تسلیم شدن را شروع 
ک��ردم و 90 روز به جلسه آمدم و در این مدت 
راهنما گرفتم و شروع به کارکرد قدم ها نمودم. 
خدمت گرفتم و به پیشنهادات راهنمایم عمل 
کردم و زندگی جدیدی را آغاز نمودم. امروز در 
تم��ام زندگی و عملک��ردم، خداوند را احساس 
می کنم و به لطف خ��دا با همسر و فرزندانم با 
آرامش زندگی می کنم و اکثر مشکالت زندگی  
را پذیرفت��ه ام و کم کم با صبر، قادر به حل آنها 
هستم. امروز متوجه ش��ده ام که تمام راه هایی 
ک��ه قباًل برای قطع مص��رف و در قطع مصرف 
باقی ماندن رفته بودم، همه اش اشتباه و از روی 
ناآگاهی بوده اس��ت. در پایان از خداوند تشکر 
می کنم که راه انجمن معتادان گمنام و زندگی 
بدون مواد مخدر را به من و دوستانم نشان داد.

     روح اهلل -  کرمان 

سعید . ک - روستای اسفریز

آرام�ش بهب�ودی  از طوفان اعتی�اد، ت�ا               
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هنوز شمع 1 سالگی ام را فوت نکرده 
بودم که ب��ه همراه راهنما و چند نفر 
از دوستان، در جلسه درون کمیته ای 
زندان ها و بیمارستان ها شرکت کردم. 
مثل این که وارد دنیای دیگری شده 
باشم. آنجا پر ب��ود از جاذبه، هیجان 
و همه جا صحب��ت از پیام رسانی به 
کسانی بود که دسترسی به جلسات را 
ندارند. هرکس تجربه اش را در اختیار 
دیگری می گذاش��ت و عده ای هم به 
دنب��ال تهیه و ت��دارک نشریات برای 
بردن به مراکز بودند. شور عجیبی در 
من به وجود آمده بود و خیلی دوست 
داشتم یکی از آنها شوم؛ با شرکت در 
جلسات آموزشی تمایل خود را نشان 
دادم،  ت��ا اینکه ی��ک روز دوستی  از 
م��ن خواست تا در پان��ل پیام رسانی 

که قرار بود در کانون اصالح و تربیت 
برگ��زار شود، شرکت کنم. با توجه به 
شرایط سن��ی ام پیشنهادی عالی بود. 
ب��ا راهنمایم مشورت ک��ردم و او هم 
مثل همیشه مرا ب��ه خدمت تشویق 
ک��رد. یک هفته تا روز خدمتم در آن 
مرکز مان��ده بود ولی انگ��ار لحظه ها 
نمی گذشتن��د، یک هفت��ه برای من 
حک��م سال ها انتظ��ار را داشت. شب 
قب��ل از رفتن دعا می ک��ردم که خدا 
کمکم کند و ب��ا خودم فکر می کردم 
که در آنجا چه بگویم و چگونه پیام را 
برسانم. باالخره روز موعود فرا رسید و 
من همراه دو تن از دوستانم در مرکز 
حاضر شدیم. قبل از وارد شدن سعی 
ک��ردم نکاتی را ک��ه در جلسه درون 
کمیته ای آموخته بودم، رعایت کنم. 
مثاًل انگشترم را در آوردم. گردنبندم 
را باز ک��ردم و هم��ه ی وسایلم را به 
هم��راه کیف پولم، ب��ه مسئول مرکز 
تحوی��ل دادم و از ای��ن ک��ار راض��ی 
ب��ودم. به داخل مرک��ز هدایت شدیم 
و سربازی که هم��راه ما بود، ما را به 
سم��ِت نمازخانه ی کان��ون راهنمایی 
ک��رد. ص��دای بلندگ��وی مرک��ز را 
می شنیدم که می گفت: زمان برگزاری 
جلس��ه NA است، کسانی که تمایل 
دارن��د در این جلس��ه شرکت کنند، 
می توانند به نمازخانه مراجعه نمایند. 
خوشح��ال بودم که سنت 3 در پشت 
دیوارها هم کاربرد دارد. جلسه شروع 
شد؛ حدود دوازده نفر از نوجوانان در 

دن
م دا

ی�ا
پ

؟؟؟
تن 

گرف
یام 

 يا پ

جلسه شرکت کرده بودند و شیطنت 
در  می توانست��م  را  بازی گوش��ی  و 
چشمان شان ببینم و هریک از آنها به 
نوعی سعی داشتند محبت شان را به 
م��ا ابراز کنند. بع��د از خواندن دعای 
آرام��ش یکی از آنها ک��ه از لهجه اش 
متوجه ش��دم ک��ه از شهرستان های 
کرد نشین است، ب��ه سمت من آمد 
و با لهجه ی زیبای محلی اش هنگامی 
که مرا در آغوش گرفته بود گفت که: 
به جرم قتِل پدرش در آنجا می باشد. 
شروع کرد به تعریف کردن داستان و 
من در حالی که بغض گلویم را گرفته 
بود ،فق��ط گوش کردم. در آخر گفت 
به احتمال زیاد اعدام خواهم شد، ولی 
هم��ه ی امیدم این است که بلندگوی 
کانون شروع جلسه NA را اعالم کند 

و من بتوانم در جلسه شرکت کنم. 
خوشحال از این بود که پاک است 
و م��واد مخدر مص��رف نمی کند. با او 
خداحافظ��ی ک��ردم و از مرکز خارج 
شدیم و هنوز ه��م پس از چند سال 
ب��ه ای��ن موض��وع فکر م��ی کنم که 
برای پی��ام رساندن رفته بودم یا پیام 

گرفتن؟ 
پی��ام آن روز برایم ای��ن بود که با 
وجود انجمن، ناامیدی معنایی ندارد 
و در ه��ر شرایطی که باشی می توانی 
با اص��وِل روحانی برنامه، پاک زندگی 

کنی.
 به امید روزی که دلیل مرگ هیچ 

کس مصرف مواد مخدر نباشد.     

قبل از وارد شدن 
سعی کردم نکاتی 
را که در جلسه 
درون کمیته ای 
آموخته بودم، 
رعایت کنم. 
مثاًل انگشترم 
را در آوردم. 
گردنبندم را باز 
کردم و همه ی 
وسایلم را به 
همراه کیف پولم، 
به مسئول مرکز 
تحویل دادم
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»آرمانی« نام برند یک خانه مد بین املللی است که در سال 1975 میالدی توسط »جورجیو آرمانی« 

و »رسجیو گالئوتی« در میالن پایه گذاری شد. این برند بین املللی از چندین مارک تشکیل شده 

که در زمینه مد، پوشاک و سایر زمینه های مرتبط فعالیت می کنند. در میان این مارک ها می توان 

موارد زیر را نام برد :  »امپوریو آرمانی، آرمانی جینز، آرمانی اکسچنج، آرمانی جونیور و آرمانی 

کاسا«.نام »آرمانی« در متام دنیا به عنوان یکی از برندهای ارائه دهنده مد فاخر شناخته می شود 

و یکی از موفق ترین نام های حال حارض صنعت مد و پوشاک است.»

روزی که باور کردیم این برنامه می تواند بیش از 
فقط کمک به پاک ماندن برای ما انجام دهد، 

روزی است که از آن به عنوان نقطه عطفی در 
بهبودی خود یاد می کنیم. 

راهنامی کارکرد قدم - قدم دوازده

H&I
پیام بهبودی

در سال های زیادی که از بیماری اعتیاد 
رنج می بردم، خیلی تالش برای قطع مصرف 

کردم ولی بی فایده بود.
هم��راِه برادرم و یک��ی از دوستانم برای 
درمان به یک کلینیک مراجعه کرده بودیم، 
البته نه برای خودم! بلکه برای دوستم، چون 
تصور می کردم که من هنوز می توانم مصرف 
کنم. پس از ثبت ناِم دوستم در هنگام خروج 
از مرکز درمانی، بردارم برگه هایی از نشریات 
NA ک��ه از مرکز گرفته بود را به من داد و 

گفت: “شاید این ها به درد تو بخورد”
آن شب در حالی که با بی میلی و از روی 
کنجک��اوی نشری��ات را مطالع��ه می کردم، 
احساس کردم تمام دردها و حرف های دِل 
من است که در آن ها نوشته شده. اشتیاقی 
 NA در من پدید آمد که سری به جلسات

بزنم.
 ،H&I اولی��ن روز حض��ورم در جلس��ه
ک��ه در آن کلینیک برگزار می شد مصادف 
گشت با جابه جایی مسئول کمیته. مسئول 
جدی��د دست��ه گل��ی را به پ��اس تشکر به 
مسئول قبلی اهدا کرد و آن دوست، گل را 
ب��ه من که تازه وارد بودم هدیه کرد. همین 
امر باعث ایجاد تمای��ل به شرکِت دوباره ی 
من در جلسات و خدمت به همدردانم شد.

از آن روز به بعد در جلسات NAشرکت 
ک��ردم، گ��وش دادم و از تجربی��اِت سای��ر 
اعض��اء بهره گرفت��م. اکنون نی��ز به عنوان 
یک خدمتگزار در کمیته H&I مشغول به 

خدمت هستم.

در جلسات بسیار شنیده بودیم که تنها هدف این انجمن 
رسان��دن پیام ب��ه معتادی است که هن��وز در عذاب است و 
تص��ور می کردیم هر یک از اعضا، ب��ه محض مواجهه با یک 
مص��رف کننده به سراغ او رفت��ه و می پرسند: خسته نشدی 

؟ و ... .
ب��ه مرور با آشنایی بیشترب��ا این برنامه متوجه شدیم که 
NA براساس مفاهی��م دوازدگانه اش ب��رای انجام خدماتی 
خاص کمیته هایی را تشکیل داده و با مشخص سازی حدود 
اختی��ارات به آن کمیته ها، مسئولیت هایی را واگذار می کند 
ت��ا گروه تمرکزش از مسئولیت اصلی اش که همانا برگزاری 
مرتب جلسات و ایجاد جو بهبودی است را از دست ندهد . 
یکی از این کمیته ها ی فرعی، کمیته ی بیمارستان ها و 
زندان ها است که به صورت اختصاری H&I نامیده می شود 
. ای��ن کمیته با تشکیل مرت��ب جلسات آموزشی، اعضائی را 
که تمایل به خدمت دارند، دور هم جمع کرده تا با مشورت 
یکدیگر و تبادل تجربیات نسبت به بکارگیری اصول روحانی 
در پی��ام رسانی آشنا شده و سپس به صورت گروه های چند 
نفره در قالب یک تیِم پیام رسان، به مراکزی که معتادان در 
آن ج��ا حضور دارند مراجعه و با برگزاری جلساتی ویژه، پیام 
NA را ک��ه همان پیام عشق و امید است، به همدردانی که 
به جلسات عادی NA دسترسی کامل ندارند و یا دسترسی 

محدودی دارند می رساند.
از جمله فعالیت های این کمیته، پیام رسانی در زندان ها، 
مراک��ز درمانی، تادیب��ی، بیمارستان ه��ا و زندان های روانی  

می باشد. 
ی��ک جلسه H&I همیشه با همکاری یک کمیته فرعی 
H&I برگزار می شود و فعالیت آن در رابطه با معرفی برنامه 
ی انجم��ن معتادان گمن��ام و بعضی اص��ول روحانی آن به 
شکلی س��اده و شفاف و تجربه ی چگونگ��ی باقی ماندن در 

قطع مصرف، به افراد معتاد می باشد .
نکته جالب این ک��ه الزمه ی عضویت در H&I  همچون 

عضوی��ت در NA  تمای��ل است. ولی تمای��ل برای خدمت 
کردن کافی نیست، باید آموزش پذیر بود، در جلسات درون 
کمیته ای شرک��ت نموده و آموزش های��ی الزم را پشت سر 
گذاش��ت و الزمه ی ت��داوم این خدمت، تعه��د و مسئولیت 

پذیری می باشد .
 برای خدمت در این کمیته الزم نیست که تجربه زندان 
و یا مراکز درمانی داشت. همان طورکه در  قدم دوازده آمده 
است؛ ما با در میان گذاشتن آنچه که داریم، می توانیم آن را 
حفظ کنیم. از آن جایی که این خدمت مستقیماً در راستای 
رسی��دن انجمن معتادان گمنام ب��ه هدفش در تالش است، 
این خدم��ت را یکی از موثرترین خدمت ه��ا بشمار آورده و 
اعض��ای آن را منابع بسیار مهم��ی در انجمن به حساب می 
آورن��د. خدمت به همدردانی که ندیده ایم و ممکن است در 
آینده نیز نبینیم ، روحیه ی عشق، ایثار، مسئولیت پذیری و 

فداکاری را در اعضاء تقویت می کند .
خدم��ت در H&I فرص��ت ارزشمن��دی را در اختی��ار 
معتادان قرار میده��د تا آنها سپاسگزاری خود را نشان داده 
و احس��اس مسئولیت خ��ود را ارضاء ک��رده و پیام NA را 
بدون هیچ چش��م داشتی منتقل کنند .کمیته H&I حتی 
نسب��ت ب��ه همدردانی ک��ه بدالیل معلولیت ه��ای جسمی 
)ناشنوایی،نابینای��ی و ناتوانی( قادر به دریافت پیام نیستند، 
احساس مسئولیت کرده و با عشق و فداکاری تالش می کند 
تا ب��ا آماده سازی و ایج��اد شرایطی مناس��ب پیام NA را 
به آنان نی��ز برساند.تا به کمک خداون��د دستیابی به چشم 
انداز NA ک��ه همانا رسیدن به روزی است که ، یک معتاد 
هرمعتادی این امک��ان را داشته باشد تا پیام ما را به زبان و 

فرهنگ خود دریافت و تجربه کند، را محقق سازد.
به امید روزی که هیچ کس از درد اعتیاد نمیرد.    

پی نوشت: 
برگرفتـه از بولتـن عضـو NA و ارائـه خدمات در 

بیمارستان ها و زندان ها

  مهدی . حـ  شهرستان رودان    

معج�زه ی 
نش�ريات 

معرفی کمیته زندان ها و بیمارس�تان ها
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ترجمه
پیام بهبودی

اولی��ن باری بود که به ی��ک جلسۀ NA می رفتم. 
احساس تنهایی، درماندگی و ناامیدی می کردم و فکر 
می کردم تنه��ا کسی بودم ک��ه نمی خواستم در آنجا 
باش��م. یک��ی از اعضا، از روی پمفل��ت چنین خواند:” 
تنها الزمه ی عضوی��ت، تمایل به قطع مصرف است”. 
من چنین تمایل��ی نداشتم اما تمایل داشتم که فقط 
عواق��ب مصرف ام را متوقف کن��م. به خودم می گفتم: 
“تو به اینج��ا تعلق نداری و جای��ت اینجا نیست”. تا 
آنجایی که مق��دور بود، از وسط جلسه فاصله گرفته و 
نزدی��ک درِب خروجی  نشستم. می خواستم بالفاصله 
پ��س از به پایان رسی��دن آن جلسه ی طاقت فرسا، از 

آنجا فرارکنم. 
ی که در ذهن ام وجود داشت، دایمأ درحال وزیدن 
بود و م��ن اصأل از این حالت خوش��م نمی آمد. سعی 
ک��ردم تمرکزم را متوج��ه هرموضوع دیگ��ری بکنم 
و ب��رای چن��د لحظه توجه ام به جم��الت کوتاهی که 
دیگ��ران مشارکت می کردند جلب ش��د. ذهنم مرتباً 
ب��ا من حرف م��ی زد و افکار جدیدی ت��وأم با تجربه، 
نیرو و امی��د دیگران، که درآن مقطع وراجی به نظرم 
می رسید، سراغم می آمد. در آن زمان با الگوی افکارم 
که اکن��ون برایم عادی شده، آشنا نب��ودم.  آنچه که 
افکار و توجه مرا به خود جلب می کرد، پرحرفِی دیگر 
اعضا نبود، بلک��ه واژه ها و جمالت کوتاهی بود که در 

میان مشارکت ها به گوش می خورد. 
یک��ی از اصطالحاتی که توج��ه ام را به خود جلب 
کرد این بود : “اگر بی��ش از حد نزدیک درِب ورودی 
جلسه بنشینی توس��ط گرگ ها ربوده خواهی شد! یا 
چی��زی مشابه آن.  خیلی سری��ع مفهوم اصطالحاتی 
را که برخ��ی از اعضا عنوان می کردن��د، درک کردم. 
یکی دیگر از اعضا به نکته ای دیگر اشاره نمود: “ هیچ 
مشکل��ی را نمی توان با همان افکاری که آن مشکل را 
ایج��اد کرده اند حل نمود و برای ح��ل آن مشکل به 
افک��ار وسیع تری نیاز است”. ب��ا شنیدن این جمله به 
خ��ود آمدم. تا آن لحظه متوج��ه نشده بودم که برای 
تغییر دادن شرایطم، باید اول طرز تفکرم را تغییردهم.

ب��ا نگاهی به اعضای دیگ��ر در اطراف جلسه سعی 
کردم ب��ه مشارکت دیگ��ران توجه نکن��م و یک باره 
چشمم ب��ه کلمه ی “آرامش” ک��ه روی یکی از بنرها 
نوشت��ه شده بود، افتاد.  سپس وزش توفان مجددأ در 
ذهنم شدت گرفت و من دنبال چیز دیگری گشتم تا 
افکارم را از آن منح��رف کنم. مشارکت یکی دیگر از 
اعض��ا توجه ام را جلب کرد و دلیل آن صداِی خونسرد 
و اطمینان بخش مشارکت کننده بود. سپس زمانی که 

خط�اب ب�ه ت�ازه وارد
درفک��ر پیدا کردن مورد دیگ��ری برای جلب 

توجه ام بودم، عضو دیگری چنین مشارکت 
ک��رد: “آرامش رهای��ی از توفان نیست، 

آرام��ش آسایشی است ک��ه در میان  
بدست می آوریم”. از خودم پرسیدم 
:آی��ا این اشخاص قادرن��د افکار مرا 
بخوانند؟ و بالفاصل��ه متوجه شدم 
که جواب ای��ن سؤال منفی است و 

موضوع، چی��ز دیگری است.  به نظر 
می رسید که علی رغ��م تفاوت هایی که 

بین افراد مختلف وجود داشت، نقاط تشابه 
زیادی نی��ز در میان آن ها دیده می شد و درک این 

واقعیت برای مِن تازه وارد کمی مشکل بود. 
باید دلیل خوب و موجهی برای اینکه من به آنجا 
تعلق نداشتم پیدا می کردم. ب��ا استفاده ازآن جهلی 
ک��ه در آن مقطع درمن وجود داش��ت توانسته بودم 
دی��وار مقاومتی را درمقابل برنام��ه بنا کنم. احساس 
م��ی کردم که اصطالحات  “نیروی برتر”  و “خداوند 
بدانگونه ک��ه او را درک می کنی��م” الفاظی مذهبی 
بودند و انجمن هم یک فرقه ی شبِه مذهبی بود. روی 
قسمت جلوی صندلی ام نشستم و مغرورانه به خودم 
گفتم آها...، من به ماهی��ت این اشخاص پی برده ام. 
این جا نوعی مذهب را به آدم یاد می دهند!  همین که 
غرور و خودپرستی ام عود می کرد با شنیدن جمله ی 
دیگ��ری از مشارکت کننده ی بع��دی، آن تبدیل به 
فروتنی وحس خجال��ت می گردید: “ انجمن ما یک 
برنامه مبتن��ی بر اصول روحانی است و این اصول ما 
را متح��د می سازد”. متوجه عدم آگاهی خود شده و 

کمی ازخودم خجالت کشیدم.  
بازهم به جلسات بازگشت��م اما دلیل این کار را 
نمی دانست��م. درابتدای جلسه این جمله را شنیدم: 
اگر طی 24 ساعت گذشت��ه مواد مصرف کرده اید، 
لطف��أ ازمشارک��ت خ��ودداری کنید، ام��ا خواهش 
می کنی��م درجلس��ه حضور داشت��ه باشید. پمفلت 
ه��ای مختلف طبق معمول خوان��ده شدند. متوجه 
سکوت کاملی ش��دم که درجلسه حکم فرما بود. به 
دیگ��ر اعضا نگاهی انداختم و به خودم گفتم : فقط 
یکی دو نفر از این اعضا طی 24 ساعت گذشته مواد 
مص��رف نکرده اند. سپس احساس کردم که دیگران 

داشتن��د به من 
می کردند  نگ��اه 
و به خودم گفتم: 
بمانی  ساکت  اگر 
تو  می کنند  فک��ر 
ک��رده ای.  مص��رف 
ب��ه من گفت  غرورم 
که باید چی��زی بگویی 
تا آنها این فک��ر را درباره ی 
تو نکنند. ب��دون اختیار گفتم: سالم اسم من ِکوین 
است و طی 24 ساعت گذشته مواد مصرف نکرده ام. 
وقت��ی که هم��ه گفتند سالم ِکوی��ن و برایم دست 
زدن��د، خجالت کشی��دم و گونه هایم س��رخ شدند. 
دیگران همه ب��ه من نگاه کردن��د و احساس کردم 
انتظارداشتند حرف های بیشت��ری بزنم، اما توانایی 
ای��ن کار را نداشتم و احس��اس حماقت شدیدی به 
م��ن دس��ت داد. در مابقی جلسه منتظ��ر ماندم تا 
کس��ی راجع به من صحبت کند و مرا مورد تمسخر 
قرارده��د. امیدوار ب��ودم که این اتف��اق می افتاد تا 
بهانه ای ب��رای ترک جلسه و بازنگشت��ن به آنجا به 
دس��ت می آوردم. ام��ا این اتفاق نیفت��اد و درعوض 
آنچه ک��ه درجلسه شنی��دم، مرا مطمئ��ن کرد که 
تنها این من نب��ودم که احساس تنهایی، درماندگی 
و ورشکستگ��ی می کردم. دیگ��ران هم این احساس 
را داشتن��د و توفان مشابه��ی را در ذهنشان تجربه 
ک��رده بودند. درس��ال اول پاکی ام من ب��ه بیش از 
400 جلس��ه رفتم. اکنون ه��م دربهبودی هستم و 
چهارجلسه را درهفته پر می کنم. با راهنمایم تماس 
داشته و مرتب او را مالقات می کنم. با کمک انجمن 
و اعض��ای آن هنوز ه��م  تالش می کنم هم خودم و 
هم بیماری ام را بهت��ر بشناسم. همانطور که وکال و 
پزش��ک ها به یادگرفتن و تحصیل ادامه می دهند تا 
درکارشان مه��ارت بیشتری بدست بیاورند، من هم 
بهبودی ام را در حد توانم تمرین می کنم. این پایان 

کار نیست بلکه آغاز آن است. 

 ِکوین ر - مجلۀ The voice of recovery  )صدای بهبودی(
آوریـل، مـی  و جوئیـه 2008- منطقـۀ سـونوما کاونتـی



»آرمانی« نام برند یک خانه مد بین املللی است که در سال 1975 میالدی توسط »جورجیو آرمانی« 

و »رسجیو گالئوتی« در میالن پایه گذاری شد. این برند بین املللی از چندین مارک تشکیل شده 

که در زمینه مد، پوشاک و سایر زمینه های مرتبط فعالیت می کنند. در میان این مارک ها می توان 

موارد زیر را نام برد :  »امپوریو آرمانی، آرمانی جینز، آرمانی اکسچنج، آرمانی جونیور و آرمانی 

کاسا«.نام »آرمانی« در متام دنیا به عنوان یکی از برندهای ارائه دهنده مد فاخر شناخته می شود 

و یکی از موفق ترین نام های حال حارض صنعت مد و پوشاک است.»
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بسیاری از ما پس از سال ها مترین در دروغ گویی 
و عدم صداقت به معتادان گمنام آمده ایم. با این 
همه می توانیم یاد بگیریم که صادق باشیم و باید 

رشوع به مترین بکنیم. 
قدم یک - چگونگی عملکرد

ترجمه
پیام بهبودی

اگ��ر بخواه��م تجارب��م در رابطه ب��ا جبران 
خس��ارت را بنویس��م، ب��ه چندی��ن صفح��ه 
نی��از خواه��م داشت. در ب��دو ک��ار راهنمایم 
از م��ن خواست ک��ه سه ستون ب��رای جبران 
خسارت هایم ترتیب ده��م: االن/بعداً/هرگز. در 
س��ال سوم بهبودی ام، موف��ق شدم نام کلیه ی 
کسان��ی را که در لیست جب��ران خسارتم قرار 
داشتن��د، خط بزن��م. دراینجا دو م��ورد از این 

جبران خسارت ها را مشارکت می کنم. 
زمان��ی که داشتم به آخر خ��ط می رسیدم، 
همیشه بی پول ب��ودم و کمک هزینه ای را که 
دولت به من م��ی داد بالفاصله خرج می کردم. 
با این پ��ول، اول مواد مصرفی ام رو می خریدم، 
سپ��س اجاره ی محل اقامت��م رو داده و قدری 
م��واد غذایی هم می خری��دم. درضمن پول دو 
بسته تنباکوی سیگار را نیز از پیش می دادم که 
ه��ر دو هفته یک بار از مغازه دار تحویل بگیرم. 
آخرین باری که این کار را کردم، چند روز پس 
از تحوی��ل بسته ی دوم بود ک��ه من مجدداً به 
مغازه رفت��ه و دو بسته ی دیگر تنباکو را نسیه 
خری��دم. بعد از آن چون پ��ول پرداخت اجاره 
را نداشت��م، مجبور به ت��رک آن محل شدم و 
به مغ��ازه دار نیز بدهکار ماندم. درحدود شش 
سال بعد، یعن��ی درمقطع پاکی سه سال، اسم 

کار خ�دا در ق�دم نه�م

آن مغ��ازه دار هنوز در لیس��ت جبران خسارِت 
م��ن قرارداشت و من به قصد پرداخت بدهی ام 
به مغازه اش رفت��م. دراینجا باید بگویم که من 
همیشه قبل از تالش برای هر جبران خسارتی، 
دع��ا می کن��م. وقتی ک��ه وارد مغ��ازه شدم از 
شخصی که آنج��ا بود سراغ صاح��ب مغازه را 
گرفت��م. او گفت مغ��ازه را سه س��ال پیش از 
شخص دیگری خریده است.  من توضیح دادم 
ک��ه آمده بودم یک بده��ی قدیمی را پرداخت 
کن��م. وی گف��ت که من می توان��م این پول را 
پی��ش او بگذارم اما او، صاح��ب سابق مغازه را 
در یک سال گذشت��ه ندیده است.  من تصمیم 
گرفتم اینکار را نکنم و درحین خروج از مغازه 
ب��ا صاحب قبلی آنج��ا که داش��ت وارد مغازه 
می ش��د روبرو شدم. بده��ی ام را به او پرداختم 
و او گف��ت ک��ه کار من باعث ش��د ایمان او به 

ارزش های انسانی احیا شود.  
اخی��راً دری��ک جلسه ی ش��ورای منطقه در 
سیدنی شرکت ک��ردم. من به عنوان یک عضو 
کمیته ی خدماتی منطقه در آنجا حضور داشتم. 
به نظ��ر می رسد که هر وق��ت در این جلسات 
شرکت می کنم، موفق می ش��وم مشکل ایجاد 
کنم و باعث رنجش کسی بشوم. این جلسه هم 
در ای��ن رابطه مستثنی نب��ود. من بابت حضور 

در آنجا واقعاً احس��اس خوشبختی می کردم و 
ازشنی��دن تجارب روحانی دیگر اعضای کمیته 
ل��ذت برده ب��ودم. در پایان جلس��ه از شرکت 
کنندگان خواسته شد که دستاوردهای خود را 
ط��ی این جلسه ی دو روزه مشارکت کنند. من 
مطمئن بودم ک��ه کسی در آنجا از من رنجش 
گرفت��ه بود. از ی��ک طرف نمی ش��د در همان 
زمان از او جبران خسارت کنم و از طرف دیگر 
رانن��ده ی آژانس هم بی��رون جلسه منتظر بود 
ت��ا مرا به فرودگاه ببرد. تنها کاری که توانستم 
بکن��م، عذرخواهی از او در طی خروج از مکان 

جلسه بود.  
درفرودگاه، بیرون ترمین��ال مورد نظر بوده و 
داشتم اتفاقاتی را ک��ه افتاده بود برای راهنمایم 
اس ام اس می ک��ردم. همزمان نیز دعا می کردم تا 
بتوان��م نقش خود را در بوجود آمدن این رنجش 
دربی��اورم. ناگهان دیدم ی��ک تاکسی جلوی من 
ایستاد و شخص مورد نظ��ر از آن بیرون آمده و 
به طرف من آمد.  من به حرف های او گوش داده 
و افکار خود را نی��ز با او درمیان گذاشتم؛ بعد از 
گفتگوی دو معت��اد درحال بهبودی با یکدیگر و 
در رأس قراردادن اصول روحانی، همدیگر را بغل 
کرده و ب��ا هم دست دادیم. هردو اشک درچشم 
داشتیم و بابت اینکه خداوند هردوی ما را در یک 
زمان در آنجا قرارداده بود سپاسگزار بودیم. بدین 
ترتیب هیچک��دام با انرژی منفی به محل اقامت 
خود بازنگشتیم. به این می گویند "کار خدا".             

رابرت ِد باب- بایرون بِی
مجلۀ NAToday استرالیا، مارس 2012
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 NA گروه های
که با انتخاب 
نماینده بین 
گروهی، هسته 
اصلی ساختار 
خدماتی را 
تشکیل می دهند، 
موظف هستند 
که آن را حمایت 
نیز بکنند و 
می بایست هماره 
به خاطر داشته 
باشند که در 
نهایت، مسئول 
هر اتفاق خوب 
یا بدی خودشان 
می باشند. 
گروه ها با ارائه 
پیشنهادات 
هوشمنـدانه و 
نیازهای خود، 
در حقیقـت خط 
مشی ساختـار را 
تعیین می نمایند
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روزهای آموزش
پیام بهبودی

در مفهوم اول ب��ه این موضوع اشاره شد 
 NA ک��ه ساخت��ار خدمات��ی را گروه های
تشکی��ل داده ان��د ت��ا نقطه اتص��ال و اتحاد 
گروه ه��ا باش��د. ل��ذا در قب��ال تشکیل آن 
مسئولیت داشت��ه ومسئولیت حفظ وتامین 
مناب��ع مورد نیاز آن را نی��ز برعهده دارند. به 
همین علت گروه ه��ا، اختیار دار نهایی وتام 
االختی��ار ساختار خدماتی معت��ادان گمنام 
می باشن��د. در واق��ع و ب��ه زب��ان عامیان��ه، 
عنان اختیار ساخت��ار همواره باید در دست 
گروه هایNA باشد. باید توجه داشته باشیم 
که کلی��ه منابع ساختار خدمات��ی، صرفاً از 
سوی گروه ه��ا تأمین می گ��ردد. این منابع 
عبارتند از: ای���ده، وج��دان، پ��ول و نف��ر 

)نیروی انسانی و خدمتگزار مورد اعتماد( 
خط مش��ی ساختار خدماتی ب��ا گروه ها 
می باشد. مسئولی��ت و اختیار، الزم و ملزوم 
یکدیگرن��د . گروه های NA ک��ه با انتخاب 
نماینده بین گروه��ی، هسته اصلی ساختار 
خدمات��ی را تشکی��ل م��ی دهن��د، موظف 
هستن��د ک��ه آن را حمای��ت نی��ز بکنند و 
می بایس��ت هم��اره به خاط��ر داشته باشند 
ک��ه در نهای��ت، مسئول هر اتف��اق خوب یا 
بدی خودش��ان می باشند. گروه ه��ا با ارائه 
پیشنهادات هوشمن�دانه و نیازهای خود، در 
حقیق�ت خط مش��ی ساخت�ار را تعیین می 
نماین��د و بدی�ن گونه مفه��وم » ساختار در 

خدمت گروه هاست« تحقق می یابد.
یک��ی از مهمترین و حیاتی ترین منابعی 

ک��ه ساخت�ار بدان نی�از دارد، مناب�ع انسانی 
م��ی باش��د.  NA برای بقای خ��ود احتیاج 
ب��ه خدمتگزار دارد که ای��ن خدمتگزاران با 
انتخاب آگاهانه اعض��ای گروه، تحت عنوان 
نماین��ده ب��ه ساختار اع��زام ش��ده و از آن 
حمای��ت و مراقب��ت می کنن��د و به صورت 
مستقیم و غیرمستقی��م تأثیر وجدان گروه 
خ��ود را می گذارند. ضمن��اً به غیر از تأمین 
و اعزام نی��روی انسانی و خدمتگ��زار، برای 
توسعه هدف اصلی، گروه ها مسئولیت تأمین 
نیازه��ای مالی ساختار را نیز بر عهده دارند. 
چرا که برای انجام مسئولیت هایی که گروه 
بر عه��ده ساختار خدمات��ی گذاشته، منابع 

مالی مکفی نیز، مورد نیاز ساختار است .
ساختاری که به وسیلۀ گروه ها تشکیل و 
بوج��ود آمده است، باید از طرف گروه ها نیز 
در تمامی جوانب حمایت و پشتیبانی شود. 
در ه��ر جائیکه من دست��م را به نشانۀ دادن 
رأی و تأیی��د موضوعی ب��اال می آورم، یعنی 
نسبت به آن موضوع خود را متعهد می دانم. 
این تعهد در مقاب��ل خداوند، اصول روحانی 
و ت��ک تک معتادان و اعضائ��ی است که به 
م��ن اعتماد کردن��د و مرا خدمتگ��زار مورد 
اعتمادشان دانستن��د و عمل نکردن به این 

تعهد یعنی بی مسئولیتی.
در گروه های ما اصل اساسی، پرداختن به 
ارزش درمانی کمک یک معتاد به یک معتاد 
دیگ��ر است. در ساختار نیز اصل، کمک یک 
گ��روه به گروه دیگر، ی��ک کمیته به کمیته 

دیگر، یک ناحیه به ناحیه دیگر، یک منطقه 
به منطقه دیگر و یک ساختار به یک ساختار 
دیگ��ر اس��ت.  در غیر این ص��ورت گروه ها 
امنیت هایشان از بین خواهد رفت، ساختار 
ب��ه خط��ر خواهد افت��اد و ایمان ب��ه ارزش 
درمانی از بین رفته، ترس جایگزین اعتماد و 
ایمان خواهد شد که در این صورت یقیناً روز 
مرگ ما فرا خواهد رسید و معتادان خواهند 
م��رد. در مواردی که تصمیمات ممکن است 
تأثیر گذار بر  NA در کل باشد، باید گروه ها 
را بطور مستقیم مورد مشورت قرار داد و این 
بدان معنی است که بایست اطالعات و زمان 
کافی برای فک��ر کردن و شکل گیری کامل 
فراین��د تصمیم س��ازی در گ��روه و متعاقبا 
ایجاد فضای باز ب��رای تأثیرگذاری مستقیم 

گروه ها صورت گیرد.
این مهم ممکن است از طریق برگزاری 
یک مجم��ع عمومی که نمایندگان و گروه 
ه��ا از قبل در جری��ان موضوعات مطروحه 
در آن مطلعن��د صورت گی��رد و یا با دادن 
فرصت ب��ه نمایندگان بی��ن گروهی برای 
رج��وع به وج��دان گروهی ش��ان و کسب 
تکلیف و گرفتن ایده ه��ا و اختیارات الزم، 

انجام شود.
پر واضح است که درباره مواردی همچون؛ 
 ، NA ن��ام، هدف، ماهیت، 12قدم و 12سنت
فقط کلیت انجم��ن ما صالحیت ابراز نظر و 

تصمیم گیری را خواهد داشت. 
شماره بعدی مفهوم سوم

کارب�رد مفاهی�م 
خدمات�ی ت�ا کج�ا؟

مفه�وم دوم 



27

فهم اینکه ما منحرص به فرد نیستیم، 

نشانه ای است قوی از آن که فروتنی 

یافته ایم.

) قدم 7 - چگونگی عملکرد( 

آموزش
پیام بهبودی
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دومی��ن مقال��ه ی خود را در کم��ال تواضع 
وگذش��ت تقدیم ب��ه تمام نمایندگ��ان و نایب 
نمایندگان��ی مي نمایی��م که ساعت ه��ا وقت و 
ان��رژي خود راصرف NA مي کنن��د؛ امیدوارم 
عشق نهفته در پس این چند خط، سپاسگزاري 
کوچک��ي باش��د ب��راي خدم��اِت بي وقف��ه و 

عاشقانه ی شما.
اولین مسئولیت نماینده: در هنگام شروع 
جلس��ه خدماتي است؛ حضور به موقع و همراه 
داشت��ن امکاناِت ثبت گزارش��ات و تصمیمات، 
مي توان��د نظ��م را در وج��ود ما پ��رورش داده 
وگروهم��ان را از همان ابتدا ب��ه دنیاي بزرگتر 

وصل نماید. 
دومیـن مسـئولیت نماینـده: در هنگام 
خواندن وشنیدن گزارش��ات است که با روحیه 
قدرشناس��ي گزارش��ات را مطالعه نم��وده و به 
ساعت ه��ا وق��ت، ان��رژي و عشقي ک��ه در پس 
اقداماِت خدمتگ��زاران نهفته است توجه نماییم 
واگر اشتباه یا اشکالي دیدیم، آن را همراه با ارائه 
راه حل، در یک فضا و زمان مناسب ابراز کنیم. 

سـومین مسـئولیت نماینده: در هنگام 
گفتگوست؛ صحبت کردن ب��ا لحني که باعث 
دل گرم��ِي و تحکیم روابِط ما ب��ا یکدیگر شده 
و در آن صداقت، صمیمی��ت و صراحت لحاظ 
گ��ردد و به هی��چ عن��وان، باع��ث دلسردي و 
تخریب دیگران نشود. کالمي که فاقد صداقت 
و صمیمی��ت اس��ت و فقط از مزی��ت صراحت 
برخ��وردار است، جز "زخم" چی��زي به همراه 

نخواهد داشت.
چهارمین مسـئولیت نماینده: در هنگام 
بای��د  اس��ت؛  وتصمیم گی��ري  تصمیم س��ازي 
تصویري واض��ح از تمامِي مناب��ع NA داشته 
باشی��م و آن را ب��ه دیگران منتق��ل نماییم. به 
ص��داي موافق، مخالف و معت��رض خود توجه 

داشت��ه باشی��م و ببینی��م چه چی��زي به نفع 
همگان است، نه فقط به نفع خودمان.

پنجمین مسـئولیت نماینده: در هنگام 
ط��رح سئ��وال از دیگ��ران است؛ ی��ک سئوال 
مي تواند ریشه هاي مختلفي داشته باشد. مانند 
کسِب اطالعات، آزار دیگران، تخریب دیگران و 
ی��ا مراقبت و راهنمایي دیگران. در هنگام طرِح 
سئ��وال باید بدانیم، آیا قصور و نیت ما در برابر 
کسان��ي که اشتباه کرده ان��د، بیشتر احتیاج به 

راهنمایي دارند یا تخریب و تمسخر! 
ششمین مسـئولیت نماینده: در هنگام 
بروز شایعات و اطالع��ات دست دوم این است 
ک��ه بدون تحقی��ق و بررسي هی��چ شایعه  و یا 
اطالعاتی را قبول، رد یا نقل ننماییم. بها دادن 
ب��ه شایعات هدیه اي گران بها به نام اعتماد را از 

ما مي گیرد. 
هفتمین مسـئولیت نماینـده: در هنگام 
بلوکه شدن پ��ول در گروه یا ساختار این است 
 NA که اطالعات واقعي را در مورد احتیاجات
در کل ارائه دهیم و به مضرات نگه داشتن پول 
توجه کافي داشته باشیم. ضمناً با حفظ سادگي 
NA از تجمالت وتشریفات خودداري نماییم. 

هشتمین مسـئولیت نماینده: در هنگام 
شنیدن بدگویي در مورد دیگران است؛ با عوض 
کردن موضوع و آغاِز کالمي آشتي جویانه، باعث 
صلح و اتحاد شویم واز گوش هاي خود به عنوان 
هدیه ي خداوند مراقبت نماییم. به راستي امروز 

گوش هاي خود را چگونه به خدا مي سپاریم؟ 
نهمیـن مسـئولیت نماینـده: در هنگام 
انتخاب خدمتگ��زاران این است که از موهبتی 
به نام دقت بیشترین استفاده را براي کمک به 
NA داشته باشیم. دقت در ویژگي هاي رهبرِي 
موث��ر و جدا شدن از افکار قالبِي خود، مي تواند 
ما را در مسیر خدمات و ساختار سالم رهنمون 

سازد. آن گاه با اطمینان هدیه گرانبهاي خدمت 
را به فردي امانتدار بسپاریم.

دهمین مسـئولیت نماینـده: در هنگام 
مواِجهه با زخم زبان و اتهاماِت بي رحمانه است! 
کتاب راهنماي کارکرد NA مي گوید: بدترین 
خسارت ه��ا، خسارت های��ي است ک��ه با قلب 
دیگ��ران سر و کار دارد. اگر خودمان در معرض 
زخِم زبان قرار گرفتی��م، با استعانت از خداوند 
مهرب��ان و صحبت با اعضای دیگر NA حال و 
روحیه ی خود را حف��ظ مي نماییم و با در نظر 
گرفتن هدف اصلي مان به تمرین اصل گذشت 
مي پردازی��م. ه��ر چند سخت اس��ت و دشوار، 
ام��ا آنان که ب��ه NA وفادارن��د، در سختي ها 
و گرفتاري ه��ا، ه��دف اصلي ش��ان را فراموش 
نمي کنند و همچنان پ��ا برجایند. اگر دوستي 
را در معرض زخم زبان و اتهام دیدید، با تمامي 
نی��روِي روحاني خ��ود از آن شخ��ص حمایت 
مي نماییم. راستي چه زماني ما و خدمتگزاران 
م��ورد اعتم��اد بیشت��ر از همیشه ب��ه حمایت 

وپشتیباني نیاز داریم؟
یازدهمین مسئولیت نماینده: در هنگام 
تفرق��ه و دو دستگي این است که بدانیم هرگاه 
در کارهاي مان تضادي وج��ود دارد، به معناي 
این است که از اصول مان غافل شده ایم! هر نگاه 
و کالمي که باعث دور شدن ما از یکدیگر شود، 
جزی��ي از اصول روحان��ِي حقیقي ما با یکدیگر 
نیست؛ ما بیش از همه به در کنار یکدیگر بودن 

محتاجیم، نه انتقاد و طرد.
دوازدهمین مسئولیت نماینده: در هنگام 
گزارش دادن به گروه این است که گزارش را به 
شکل��ي واقعي و با کالمي وحدت آفرین، شاداب 
و ج��ذاب ارائه نمایی��م و از حالت ه��ا وکلماتي 
ک��ه باعث غریبگي و بدبین��ي نسبت به ساختار 

مي گردد، پرهیز نماییم.

هفتمین 
مسئولیت 
نماینده در هنگام 
بلوکه شدن 
پول در گروه یا 
ساختار این است 
که اطالعات 
واقعي را در مورد 
احتیاجات NA در 
کل ارائه دهیم و 
به مضرات نگه 
داشتن پول توجه 
کافي داشته 
باشیم. ضمنًا با 
حفظ سادگي 
NA از تجمالت 
وتشریفات 
خودداري نماییم 

دوازده  ق�دم 
و دوازده  مس�ئولیت 

نماين�ده

کمیته کارگاه های شورای منطقه 
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 ناحیـه شـما دربرگیرنده ی 
 چـه اسـتان ها و شـهرهایی 

می باشد؟
ناحیه ما شامل دو استان خوزستان 
و ای��الم می باش��د. است��ان خوزستان 
شام��ل 49شه��ر و 53روستا است که 
در آن جلسات بهب��ودی برپا می شود 
و همچنین در استان ایالم در 13شهر 

جلسات بهبودی برگزار می گردد.
 مختصـری از ناحیـه خـود 
بگوئید. اینکه از چه سـالی و 
با چه تعداد گروه و جلسـاتی 

آغاز به کار کردید؟
جلساتNA بط��ور رسمی از سال 
1381 در شه��ر اه��واز ب��ا دو جلسه 

شک��ل گرف��ت. پ��س از مدت��ی و در 
سال ه��ای بع��د در شهره��ای دیگ��ر 
 NAاست��ان خوزستان نی��ز جلسات
آغ��از به کار کرد. در است��ان ایالم راه 
اندازِی جلسات بهبودی از سال 1385 
بوده و هیئت نمایندگان اهواز از سال 
1382 ش��روع به کار نم��ود.  پس از 
مدتی شهرهای دیگر استان خوزستان 
به این ساخت��ار پیوستند و در نهایت 
استان ایالم از سال 1385 به ساختار 
این ناحیه وصل شد که تا به امروز این 
دو است��ان، ساختار ناحیه5 را تشکیل 
می دهند. الزم به ذکر است که استان 
کهکیلویه و بویراحمر هم جزء ساختار 
ناحیه5 بود که نزدیک به دوسال است 

که به ناحیه 8)استان فارس( پیوستند.
 هم اکنون ناحیه شما دارای 
چه تعـداد گروه و جلسـاتی 

است؟ 
گ��روه   290 دارای  ناحی��ه  ای��ن 
می باشد ک��ه در طول هفت��ه 1717 

جلسه بهبودی برگزار می کنند.
 گروه های بانوان ناحیه شما 
چـه تعـدادی اسـت و به چه 

شکلی برگزار می گردد؟
ناحی��ه م��ا دارای 5 گ��روه بان��وان 
می باش��د ک��ه بصورت مستق��ل و در 
مکان های مناس��ب و مسقف جلسات 

بهبودی خود را برگزار می کنند.
 جلسـات شما عمومًا در چه 
مکان هایی برگزار می گردد؟ 

در اکثر شهرهای استان خوزستان، 
به ج��زء مرکز این است��ان، اکثراً این 
جلس��ات در مکان ه��ای مسق��ف ب��ا 
همک��ارِی شهرداری ه��ا و حسینیه  ها 
برگ��زار می ش��ود، اما در شه��ر اهواز 
بیشترین تعداد گروه ها، جلسات خود 
را در فض��ای ب��از اع��م از پارک ها و با 
همکاری شهرداری برگزار می کنند. در 
استان ایالم نیز با همکاری شهرداری 
جلس��ات خ��ود را در مکان ه��ای آن 

سازمان برگزار می کنند.
 تعـداد اعضای ناحیه شـما 

چند نفر است؟ 
تع��داد اعض��ای ناحی��ه ی 5 بطور 
تقریبی نزدیک به16000 نفر می باشد.
 لطفاً کمی از روابط فی مابین 
اعضای خود برای ما بگویید. 

روابط اعضاء بر پایه ی ارزش درمانی 
کمک یک معتاد ب��ه معتاد دیگر و بر 
اس��اس همدلی، اتح��اد و هدف اصلی 
می باش��د. ولی با توجه ب��ه گوناگونی 
اعض��اء، داشتن اخت��الف نظر و عقاید 
امری طبیع��ی می باشد. ام��ا با توجه 
به اهمیت اص��ول برنامه، این اختالف 
مانعی جهت حفظ روابط صحیح بین 

اعضاء نمی باشد.
 مشـکل امروز شما در مورد 

جلسات بهبودی چیست؟
عمده ترین مشکل امروز ما، مربوط 
ب��ه نداشتن مکان مناس��ب و مسقف 
جه��ت برگ��زاری جلس��ات بهبودی 

آشنایی با نواحی NA ایران������
حیه5(

)نا

لطفاً خودتان را معرفی کرده و سن پاکی تان را اعالم کنید. 

با عرض سالم و خسته نباشد. ضمن تشکر از کمیته ی فصل نامه، به دلیل فعالیت های زیاد، ایجاد تحول و دگرگونی در این 

مجله، اسم من علی.س و مدت 7سال و 8ماه است که پاک هستم. من هم منصور. ر که 8سال و 8ماه پاک هستم.

خبرنگارمجله پیام بهبودی

پیام ناحیه 5
سعی می کنم 
خود را همانطور 
که واقعاً هستم، 
ببینم. به آنچه 
دیگران درباره ی 
من می گویند 
گوش می دهم و 
خود را از دید آنها 
 مشاهده 
می کنم

مصاحبه
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می باش��د! زی��را در مکان ه��ای غی��ر 
مسقف، برگزاری این جلسات معموالً 
دارای مشک��الت زی��ادی می باش��د و 
نمی توان به خوب��ی فضای امنی را در 

این مکان ها تجربه کرد.
 موفقیت شـما در برگزاری 

جلسات بهبودی چیست؟
از موفقیت های گروه های این ناحیه 
می توان به چند م��ورد مانند: نظم در 
برپائی و استم��رار در جلسات، رعایت 
و بکارگی��ری 12 ق��دم و 12 سن��ت 
معتادان گمنام، حفظ سادگی و جذب 
تازه واردین در سنین مختلف، استفاده 
از فرمت ه��ای گوناگ��ون در برپای��ی 
جلسات، برق��راری و حف��ظ رابطه ی 
مؤثر ب��ا موجرین و همسایه ها، برپایی 
مرتب جلسات اداری و ترازنامه گیرِی 
گروه��ی و تمایل اعضاء جهت خدمت 
ک��ردن در گروه ها و معرف��ی اعضای 

خدمتگزار به ساختار اشاره کرد.
 چشـم انداز انجمن NA در 

ناحیه شما چطور و تا چه حد 
به وقوع پیوسته است؟ 

ب��ا توجه ب��ه شرای��ط جغرافیایی و 
اقلیمی استان خوزستان و ایالم که از 
گویش های مختلف شکل گرفته است، 
این رویا به نحو مطلوبی در ناحیه ی ما 

شکل گرفته و ادامه دارد.
از ف��روش پیام بهب��ودی در ناحیه 

خود اطالعی دارید؟
ب��ا توجه ب��ه درخواس��ت کمیته ی 
فصل نامه، که ه��ر ناحیه قبل از چاپ 
نشری��ه و ب��ر اساس نیاز خ��ود تعداد 
مجله ی م��ورد نی��از خ��ود را به این 
کمیته اعالم کند، ای��ن ناحیه بالغ بر 
5000 جل��د خری��داری و ب��ه فروش 

می رساند.
 فکر می کنید اعضای شـما 
چه توقعاتی از مجله دارند که 

دوست دارند برآورده شود؟ 
توق��ع و مشورت های��ی از جمل��ه : 
موضوع��ات خدماتی گنجان��ده شود، 

سعی ش��ود سلیقه و تنوع و شادابی و 
نشاط بیشتری داده شود، به نامه ها و 

ایمیل ها بیشتر توجه گردد.
 پیـام بهبـودی تـا چه حد 
توانسته در گسترش پیام در 

ناحیه شما موثر باشد ؟
در  توانست��ه  زی��ادی  ح��دود  ت��ا 
گسترش پیام موفق باشد و همچنین 
ب��ا سادگ��ی و مطال��ب جال��ب باعث 
رسان��دن و رش��د پیام ش��ده و تاثیر 
 آن در ک��ل اعض��اء غی��ر قاب��ل انکار 

است.
 برای اعضایی که قصد سفر 
به منطقه شما را دارند، نحوة 
دسترسی به جلسات چگونه 

است؟ 
از طری��ق دفترچ��ه تلف��ن ماندگار 
می توانن��د با کمیت��ه آدرس جلسات 
این ناحی��ه تماس بگیرن��د. از طریق 
سای��ت انجمن معت��ادان گمن��ام در 
صفح��ه ی آدرس جلس��ات و در ایام 
نوروز از طری��ق چادرهای نوروزی که 
در ورودی ه��ای شهرها برپا می شوند، 

کمک بگیرند.
 سوغات بهبودی ناحیه شما 
چیست؟ فکر می کنید در چه 
زمینه ی بهبـودی یا خدماتی 
می توانید بـرای دیگران الگو 

باشید ؟
جلس��ات  ب��ودن  دست��رس  در 
بهبودی، نظم در برگ��زاری و ساعات 
مقرر برپایی، ح��د فاصل مناسب بین 
جلسات بهب��ودی و برخورد مناسب و 

میهمان نوازی اعضاء با میهمانان.
 لطفـًا در پایـان یـک پیام 
بـه نمایندگـی از ناحیه خود 
بـه اعضـای معتـادان گمنام 

بگویید.
سع��ی می کن��م خ��ود را همانطور 
ک��ه واقع��اً هست��م، ببینم. ب��ه آنچه 
دیگران درباره ی من می گویند گوش 
 می دهم و خود را از دید آنها مشاهده 

می کنم.
در پایان از اینکه به ما فرصت دادید 
و در این گفتگو شرکت کردید، از شما 

سپاسگزاریم

خوزستان

ایالم

ناحیه 5 شامل دو 
استان خوزستان 
و ایالم می باشد. 
استان خوزستان 
شامل 49شهر 
و 53روستا 
است که در آن 
جلسات بهبودی 
برپا می شود 
و همچنین در 
استان ایالم در 
13شهر جلسات 
بهبودی برگزار 
می گردد

شماره تلفن 
ماندگار کمیته 
آدرس جلسات 
ناحیه 5 جهت 
دسترسی به 
نزدیک ترین 
جلسه

09169032918

مصاحبه
پیام بهبودی
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 ناحیـه شـما دربرگیرنـده ی چـه 
استان ها و شهرهایی هست؟

ناحی��ه 6 تشکی��ل ش��ده اس��ت از استان 
مرکزی؛ این استان شامل شهرستان های اراک، 
خمین، کمیجان، شازند، ساوه، زرندیه، مامونیه، 
محالت، خن��داب، دلیجان، آشتیان، فرمهین و 
تفرش هست. ضمناً 27 بخش و بیش از 2500 
روست��ا را دارا می باشد. ناحی��ه 6 ایران در این 
مح��دوده جغرافیایی در قالب 9 کمیته شهری 
و ی��ک کمیته ی حوم��ه، به ارائ��ه خدمات به 
گروه های خود و پیام رسانی به معتادان در حال 

عذاب مشغول است.
 مختصری از ناحیـه خود بگویید. 
اینکـه از چه سـالی و با چـه تعداد 

گروه و جلساتی آغاز به کار کرد؟
در س��ال 1376 سازم��ان بهزیستی استان 
مرکزی 4 تن از افرادی را که برای ترک اعتیاد 
خ��ود به آن سازم��ان مراجعه نم��وده بودند را 
ب��ه تهران فرستاد و آنه��ا را در نزدیکی یکی از 
جلس��ات بهبودی معتادان گمنام )جلسه ظفر( 

 NAبه قصد آشنایی با نحوه ی برگزاری جلسات
اسک��ان داد. پ��س از چن��دی آن 4 نفر به اراک 
بازگشتن��د و اولین جلس��ه ی NA  در مهرماه 
س��ال 1376 در طبقه س��وم ساختمان مرکزی 
سازمان بهزیستی در ابتدا به صورت یک جلسه 

در هفته شروع به فعالیت کرد. 
 هـم اکنـون ناحیه شـما دارای چه 

تعداد گروه و جلساتی است؟ 
ناحی��ه 6 شامل 643 جلسه هفتگی در قالب 

133 گروه به کار پیام رسانی مشغول است.
 گـروه هـای بانوان ناحیه شـما چه 
تعدادی اسـت و به چه شکلی برگزار 

می گردد؟
بان��وان ناحی��ه 6 در حال حاض��ر در قالب 4 
گروه فعالیت می کنند. گروه های بانوان ناحیه 6 
جلسات خود را به شک��ل مختص بانوان برگزار 
می کنن��د. گروهای بانوان ب��ا فرستادن نماینده 
و هم با اعزام خدمتگ��زار به کمیته شهری های 
ناحی��ه و فعالی��ت در تیم ه��ای کمیت��ه اطالع 
رسان��ی، کارگاه ها و زندان ه��ا و بیمارستان ها و 

بعضاً با سمت مسئول کمیته و مسئول اداری و 
با حضوری موثر و فعال، ساختار خود را حمایت 

می کنند.
در چـه  عمومـاً   جلسـات شـما 

مکان هایی برگزار می گردد؟ 
فضای مورد استفاده گروه ها جهت برگزاری 
جلس��ات بهب��ودی در است��ان مرک��زی طبق 
آمارگی��ری اخیر شورای منطقه:  45%  مربوط 
ب��ه شهرداری ه��ا -  18%  مربوط به آموزش و 
پرورش –  15% مربوط به اداره کل تربیت بدنی  
-  12% از فضاهای موجود مربوط به مساجد - 
ومابقی به صورت متفرقه می باشد. " در خصوص 
ارتباط م��ان با اجتماع"  انجمن معتادان گمنام 
در این ناحیه با تمام نهادهای دولتی، مذهبی، 
دانشگاهی، انتظامی، کارخانجات و سمن هایی 
که به نوعی با موض��وع اعتیاد مرتبط هستند، 
ارتباط��ی مفید و ارزن��ده دارد؛ این کیفیت در 
ارتباط��ات، یکی از نقاط  ق��وت در پیام رسانی 
و اط��الع رسانی های ماست.  الزم به ذکر است 
که تمام تالش و اولویت اصلی کمیته ی اطالع 
رسانی ناحی��ه ما در جهت حف��ظ و گسترش  

روابط ارزشمندمان با اجتماع است.
 تعداد اعضای ناحیه شما چند نفر 
اسـت؟ میانگین سـن اعضای شـما 

چند سال است ؟
به استناد آم��ار گرفته شده در سال 1388  
آمار اعضای است��ان مرکزی در ناحیه ی شش، 
12000 نف��ر ب��رآورد گردی��د و پ��س از آن 
آمارگی��ری دراین ناحی��ه انجام نش��ده است.  
اکثری��ت شصت درص��دی را در بی��ن اعضای 

حیه6(آشنایی با نواحی NA ایران������
)نا

 لطفاً خودتان را معرفی کرده و سن پاکی خود را اعالم کنید .
باعرض سالم به حضور شام و سایر خدمتگزاران فصل نامه، بهمن هستم و نه سال و یازده ماهه که پاکم.  عرض سالم و 

احرتام دارم حضور خوانندگان فصل نامه؛ بنده هم حمید هستم و نه سال از آخرین باری که مرصف می کردم، می گذره 

خبرنگارمجله پیام بهبودی

سوغات ناحیه 6
رابطه دوستانه 
و صمیمانه، و 
تعهد عملی 
اعضاء نسبت به 
هدف اصلی مون، 
باعث موفقیت 
و رشد انجمن 
معتادان گمنام در 
این ناحیه بوده 
است. این عشق 
و همبستگی، 
اساس ارتباط  
و سوغات ما 
به تمام نواحی 
سراسر ایران 
است
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درح��ال بهبودی ناحیه، گ��روه سنی 30 تا 40 
سال به خود اختصاص داده است.

 لطفـاً کمـی از روابـط فـی مابین 
اعضـای خود برای مـا بگویید )مثاًل 

ارتباط راهنما و رهجو(
چیزی که ما به آن واقف هستیم، بین اعضاء 
NA عموم��اً یک رابط��ه ی دوستانه و صمیمی 
برق��رار اس��ت ک��ه در ای��ن رواب��ط، همدلی و 
مشارکت و حس مسئولیت بین اعضاء به وضوح 
نمای��ان است. در رابطه با قسمت بعدی سئوال 
رابطه راهنما و رهج��و، باید عرض کنم که هر 
چه پیشتر می رویم در حاِل بهتر شدن است. در 
واقع کیفیِت این رابِطه با اهمیت، نسبت به قبل 
بهت��ر است. هرقدر که آگاه��ی اعضاء از برنامه 
بیشتر می ش��ود، بهتر می توانند متوجه کارآیی 
و کاربرد این اصل یعنی راهنما، بشوند.  کمیته 
کارگاه ها نیز تأثیر بسزایی در مورد این موضوع 
با اهمیت بر عهده دارد که البته گام های موثری 
هم، جهت ارتق��اء آگاهی اعضاء برداشته است.  
گروه ها هم با برگزاری جلسات روزهای آموزش 
و ... انتخ��اب موضوع جلسه و خواندن نشریات 
در این خصوص، سهم بزرگی را انجام داده اند. 

مـورد  در  شـما  امـروز  مشـکل   
جلسات بهبودی چیست؟

موضوعی که به طور جدی مانع پیام رسانی 
گروه ها بشود وجود ن��دارد.   اما رعایت نکردن 
برخی موارد، کاِر پیام رسانی را برای گروه های 
NA  سخ��ت می کند، که یک��ی از آنها تجمع 
اعض��اء انجم��ن در خ��ارج از جلس��ه در حین 
برگ��زاری جلسه است  ک��ه گروه ها را از لحاظ 
رواب��ط عموم��ی با جامعه دچ��ار چالش  کرده 

است.
  موفقیت شما در برگزاری جلسات 

بهبودی چیست ؟
انجم��ن معت��ادان گمن��ام توانست��ه است 
وجه��ه ی خوب و مثبت��ی را از خود به اجتماع 
معرفی نمای��د و راه زندگی بدون موادمخدر را 
به معتادان بسیاری آموزش دهد. یکی از دالیل 
فراگیر ش��دن پیام انجمن ما، سادگِی آن است 
که پیام مارا برای ه��ر معتاد با هر سطح سواد 
و موقعیت اجتماعی و فرهنگی قابل فهم کرده 
اس��ت. ضمناً یکی دیگر از دالیِل مهم و اساسی 
موفقی��ت ما لط��ف خداوند و حمای��ِت معنوِی 
مسئولین و ستاد مبارزه با مواد مخدر می باشد 
که م��ا را همیشه مورد لط��ف و مهربانی خود 

قرار داده اند.
 رویـای انجمـن ما در ناحیه شـما 
چطور و تا چه حد به وقوع پیوسـته 

است؟ 
گستردگی جلسات گروه های NA در تمام 
شهرها و بخش ه��ای استان و اکثریت روستاها 
و فراگیر ش��دن پیام انجمن معتادان گمنام در 
بین هم��ه ی اقوام استان با ه��ر آیین و عقیده 
ای ، بیانگر این است که رویای مان تا حد قابل 
توجهی محقق گشته است. البته هنوز تا تحقق 
واقعی رویای مان راهی ب��س طوالنی در پیش 

رو داریم.
 پیـام بهبودی تا چه حد توانسـته 
در گسترش پیام در ناحیه شما موثر 

باشد؟
تأثی��راِت بسیار مثبِت مجل��ه پیام بهبودی 
در راست��ای هدف انج��ن را هرگ��ز نمی توان 
نادی��ده گرفت.  با توجه ب��ه ویژگی  و جذابیت 
مجل��ه که در به کارگیری رن��گ، طرح، مطلب 
و عنوان دق��ت نظر کافی اعمال شده، توانسته 
سطحی وسیع ت��ر از جامعه ه��دف )اعضا( را، 
از قبی��ل خانواده ها ی اعض��ا و بعضاً مسئولین 
و حتی معتادان غیرعض��و را مخاطِب خودش 
ق��رار دهد و جایی برای خ��ودش باز کند.  در 
است��ان مرک��زی در هرفص��ل 3500 مجل��د 
فصل نام��ه سف��ارش داده می ش��ود، اگر فرض 
کنی��م حداقل هر مجله را فقط 2 نفر بخوانند، 
در واق��ع  7000 نف��ر پی��ام ب��ه روز انجمن را 
دریافت می کنند. که این اطالعات حاوی اخبار 
همایش ه��او کارگاه های مربوط ب��ه جامعه ی 
بزرِگ NA  ای��ران، مشارکت ها، موفقیت ها و 

دستاوردها می باشد.
 بـرای اعضایـی کـه قصـد سـفر 
بـه منطقـه شـما را دارنـد، نحوه ی 
دسترسی به جلسات چگونه است؟ 

ای��ن اعضا اگر یک��ی از تلفن ه��ای ماندگار 
کمیت��ه آدرس  های ناحیه و یا منطقه را داشته 
باشند، می توانن��د از این طریق  فقط با یک یا 
دو تم��اس تلفنی، راهنمایی دریافت کنند و در 
نزدیک تری��ن جلس��ه حضور یابن��د.  در سایت 
انجمن هم ، برای کسانی که به رایانه دسترسی 
دارند بخشی مربوط ب��ه آدرس جلسات وجود 
دارد. در تعطی��الت نوروزی نی��ز کمیته اطالع 
رسان��ی و روابط عمومی نیز  در میادین و معابِر 
ورودِی تم��ام شهرستان های است��ان، اقدام به 
برپایی غرفه و اکیپ های اطالع رسانی میکند و 
با  ارائه آدرس جلسات، بروشور، نقشه و کروکی 
گروه ه��ا، مراجعین را راهنمای��ی می کند. الزم 
بذک��ر است که  شم��اره ماندگار کمیته آدرس 
جلسات ناحیه شش 09193501878 می باشد
 سـوغات بهبـودی ناحیـه شـما 

چیست؟ 
دقیقاً نمی دونم چی باید بگم!!!  هرجا که در 
رساندن پیاممان توفیقی داشتیم و یا توانستیم 
توی ناحیه مون هدفی رو به سر انجام برسونیم، 
متوج��ه دو عام��ل مهم شدم، رابط��ه دوستانه 
و صمیمان��ه، و تعه��د عملی اعض��اء نسبت به 
هدف اصلی مون، باعث موفقیت و رشد انجمن 
معت��ادان گمنام در این ناحی��ه بوده است. این 
عشق و همبستگی، اس��اس ارتباط  و سوغات 
ما ب��ه تمام نواحی سراسر ای��ران است.  ناحیه 
م��ا در زمینه ی اطالع رسان��ی و روابط عمومی 
کمیته ی باتجربه ای دارد ک��ه در صورت  نیاز، 
می تواند فروتنانه تجربیاِت خودش را در اختیار 

دیگر نواحی  قرار دهد.
برای شـما و تمامی اعضای ناحیه 6 

آرزوی موفقیت داریم.

ناحیه 6 تشکیل 
شده است از 
استان مرکزی؛ 
این استان شامل 
شهرستان های 
اراک، خمین، 
کمیجان، شازند، 
ساوه، زرندیه، 
مامونیه، محالت، 
خنداب، دلیجان، 
آشتیان، فرمهین 
و تفرش هست. 
ضمناً 27 بخش 
و بیش از 2500 
روستا را دارا 
می باشد

گستردگی 
 NA گروه های
در تمام شهرها 
و بخش های 
استان و اکثریت 
روستاها و فراگیر 
شدن پیام 
انجمن معتادان 
گمنام در بین 
همه ی اقوام 
استان با هر آیین 
و عقیده ای ، 
بیانگر این است 
که رویای مان تا 
حد قابل توجهی 
محقق گشته 
است 
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فرید.ص  بندرخمیر                  
 مهرداد.م  مهاباد     

بنیامین.گ  ترکیه     
پیمان.م  سوئد 

علیرضا.ع - گوانگجو،چین
براتعلی  اصفهان     

سیدابوالفضل.ا  بیرجند   
جواد.ا  زاهدان 

ابوالقاسم  زاهدان         
حمید  تهران    

حسام.پ  تهران      
عباس.ح  تهران    

علیرضا  مالزی   
محمد.م  اراک
مجید.ا  مشهد

حمید  سعادت شهر    
محسن  اصفهان 
بهزاد.د  رشت   

بهروز  جهرم      
محمدیحیی.ص  فریمان

فریدون.ش کمیته کارگاهها
اسماعیل.ب اهواز  

علی.ب  دزفول  
تقی.ا  مشهد        

عظیم  رشت 
نوشین  ورامین 

فرزاد.م  سنندج  
فخرالدین.ص  بیجار  

عباس.س  شیراز
حمید.ا  سیرجان    

کیسـی.ال )خبرنامه معتـادان گمنام 
ایندیاناآمریکا(     

مهدی  همدان        
مهدی.ح  رودان   

منصور.ک  شوش      
یعقوب.ح  ورامین      

محسن.م  میچان   
کاووس.د  شیراز   

مجید.ا  تهران    
اشکان.ز  سمنان   
کرم.پ  برازجان  

مصطفی.ق  تهران    
مرتضی.ب  همدان 

حسین.ر  قم    
اسماعیل.ح  مشهد    

محمد.ا  لرستان    
غالمعباس.ر  خاوران،فارس      

اسماعیل.گ  اسفراین  
افشین.ص  همدان  

نیما.ف  ساری   
احسان.ن  مشهد 

محمود.س  رامهرمز
مصطفی.ط - بلداجی

جواد.ا - چهارمحال     
رضا.م  همدان     

مسعود.ب  اهواز   
محمد.ب  نهاوند   
سعید  شهرکرد    

مجید.ا  رزجرد،قزوین     
حیدر.ن  شیروان

داریوش.ن  تبریز   
رجب.ف  بابل     

علیرضا.ج  همدان    
حامد  شیراز       

ساالر.خ  جوانرود  
عباس.ا  قیرو،کارزین     

سعید.ا  تهران  
ایرج.ق       
عباس.غ   
مجید.م    
حمید.ح    
محمد.ن   
احمدرضا.ر

مریم.ه  
یوسف.س      

غالم حسین.ح - فارس
یاسین.م - بوشهر کنگان

عبداهلل.م - رامشیر
حجت اهلل.الف - فارس

سعید.خ - اسالم آباد غرب
مهدی.ق - کنگاور
حسین.ز - شهریار

سعید.خ - اسالم آباد غرب
میالد.ح - بابلسر

علی.خ - رباط کریم
محمد - بندرعباس

مهناز.ک - شیراز
هیران.م - شیراز

علیرضا - رفسنجان
محسن.ر - شهررضا

عباس.ص - گنبدکاووس
فرامرز.ک - سنندج

شهاب.ع - قم
محمد.ن - مشهد

حمید.ش - استهبان
علی.ل - درود

علی.خ - قم
معتمد.ح - کرمان

رضا.م - کرمان
سعید.ک - اصفهان
حسین.ج - زنجان

امیر.ر - تهران
عباس.م - قروه

گنجعلی.ن - کرمان
ابراهیم.ع - نی ریز
محمد.م - شهریار

حمید.د - شیراز
داریوش.ن - بوشهر

منصور.ر - بوشهر
ابراهیم.م - شهریار

محسن.ص - اصفهان

میثم.ر - چالوس
محمد.ح - شیراز

حسین.ب - نهاوند
رسول.ک - گچساران

حسین.الف - تهران
علیرضا.ن - قزوین
محمود.ک - اراک

سنجر.الف - کامیاران
سیمین.ح - اسالمشهر

مسعود.ز - ساوه
نصرت اهلل.ک - نجف آباد

منصور.س - اصفهان
حسین.م - آدران
علیرضا.ر - شیراز

مسعود.س - گرگان
اصغر.ح - اصفهان

علیرضا.گ - گرگان
سهراب.م - سده

نادر.ن - تهران
باقر.م - تهران

اصغر.م - اصفهان
اردالن.ب - نهاوند

ولی اهلل.ک - اصفهان
قاسم.م - تهران

سوما.س - سنندج
ابوذر.الف - بم

علیرضا.ق - شیراز
گمنام - گلستان
مرتضی- تهران

احسان - مشهد
چ. اهواز

اکبر - آق نقده
احمد - ایزه 

ع - تهران
شاپور - فارس

اسامی ایمیل های ارسالی به مجلهاسامی نامه های ارسالی  به مجله 

مجله پیام بهبودی همیشه یک جای خالی برای نامه ها،مقاالت و تجربیات شما در صفحاتش دارد.
پست الکترونیکی: pb@nairan.org آدرس نشریه: تهران، صندوق پستی 7143- 15875

لطفاً در نامه ها  و ایمیل های ارسالی نام و حرف اول نام خانوادگی و شهر محل سکونت خود را ذکر نمایید
در صورت تمایل می توانید شماره تماس خود را جهت ارتباط یادداشت کنید.

 جایی برای ترجمه زخم های کهنه... 
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تاالر گفت و گو
پیام بهبودی

داستان��ی در رابطه ب��ا روزهای اولیه معت��ادان گمنام هست که 
می گوی��د: روزی یک��ی از اعضاء اولیه داش��ت در سطل آشغالی که 
بی��رون دفتر خدم��ات جهانی ب��ود، جستجو می کرد! وقت��ی از او 
پرسیدند که چه کار می کند، او گفت دارد دنباِل شیشه خالی نوشابه 
می گردد ت��ا با برگرداندِن آن ها بتواند گرویی ش��ان را از مغازه پس 
بگیرد و به اندازه کافی پول داشته باشد تا برای پاسخ به نامه عضوی 

در آالسکا، تمبر پستی خریداری کند... .
این داستان 2 نوع از اعانه هایی که در سنت هفتم از آن صحبت 
شده را به تصویر می کشد. از یک طرف ما وقت و انرژی خود را اعانه 
می کنیم، مانند: حضور منظم در جلسات، شرکت فعاالنه در خدمات 

و مشارکت با تازه واردان در هر زماِن ممکن.
از طرف دیگر ما از پول خود اعانه می کنیم تا به پرداخت هزینه 
خدمات��ی که برای زنده نگه داشت��ن و رشد NA الزم است، کمک 
کرده باشیم. پولی که ما در سبد می اندازیم کمک می کند تا گروه ها 
ب��ه کار خود ادامه دهند و فضای امن بهب��ودی را برای آن تازه وارِد 
متزلزل��ی که بیرون درب جلسه مردد است که آیا وارد جلسه بشود 
یا نه، فراهم کنند. پولی که به دست ساختار خدماتی می رسد صرف 
حمایت از خدمات می شود تا معتادان دیگر در جامعه ی ما و سراسر 
دنی��ا، از این که امید برای آن ها وج��ود دارد، آگاه شوند. همان گونه 
که هزینه های شخصِی ما مانند - کرایه خانه، غذا و غیره - هرسال 
افزای��ش می یابد، به مقدار پول��ی که نیاز است تا خدمات اساسی ما 
ادامه یابد نیز افزوده می شود. به خصوص که NA در حال رشد است 

و ما به دنباِل راه های بیشتری برای دسترسی به معتادان هستیم.
الزم بذک��ر است که سهم منصفانه به این معنی نیست که همه 
بای��د به یک اندازه کمک کنن��د، بلکه به این معنی است که هریک 
از م��ا براساس دارایی های خود هرچقدر که می توانیم، کمک کنیم. 
زمان��ی که در نتیجه بهبودی، وضع زندگ��ِی ما بهتر می شود، اغلب 
پی می بریم که تواِن کمک بیشتر نیز داریم... . علیرغم توانایی زیاد 
یا ک��م، کمک به ساخت��ار خدماتی عمل��ی از روی ایمان است که 
کمک می کند تا از یک سری از ترس های خود رها شویم. این اقدام 
ی��ادآور این است که تا جایی که به نیازهای روحانی خود بپردازیم، 
مشکالت زندگی در حد قابل قبولی تخفیف می یابند. ما ایمان داریم 

که یک نیروی برتر از خودمان در خرد جمعی ما بروز می کند.

قسـمتی از بولتن شـماره 24. جهت مطالعه بیشـتر می 
توانید به مسـئول نشـریات گروه خود مراجعـه نموده و این 

بولتن را خریداری نمایید.

انگیزه های ما مهم است،  و  امید ها 
اما اصل قضیه عملکرد ماس�ت 

دوستان بهبودی، س��الم گرم و سرشار از عشق را 
از سوی خدمتگزاران کمیته وب سایت پذیرا باشید.

»کم��ک یک معتاد به معت��اد دیگر« پایه و اساس 
برنام��ه بهودي ماست و فعالیت ه��اي خدماتي ما نیز 
مي توان��د از همی��ن اصل استفاد کن��د. )بیانیه روابط 

عمومي( 
برپای��ه همین نظ��رات بود که کمیت��ه وب سایت 
تالش کرد تا با ایجاد فضایي امن و مناسب به منظور 
گفت وگ��و و تب��ادل  تجربی��ات در ارتباط ب��ا مسائل 

خدماتي، »تاالر گفت وگو« را راه اندازي کند. 
بیش از صدها عضِو این تاالر، روزانه مشغول تبادل 
تجربیات خ��ود در ارتباط با مسائل��ي هستند که در 
کاره��اي خدماتي ب��ا آن روبه رو مي شون��د؛ از همین 

روس��ت که از تم��ام شما اعضاي انجم��ن در سراسر 
کشور تقاضا مي کنیم، با مشارکت در بحث هاي جدي  
و فراگیري که در این تاالر دنبال مي شود، باعث رشد 
و ارتق��اء آن ش��ده و همچنین با ارس��ال نظرات ما را 
یاري کنید.به عنوان خدمتگ��زاران مورد اعتماد شما 
در وب سایت انجم��ن، تالش داریم تا روشي جذاب و 
روشن را براي روابط خ��ود با اعضا و سایر افرادي که 
خارج از انجمن هستند، ایجاد کرده و توسعه بخشیم. 
 NA ما تالش مي کنی��م تا ناِم نیک و تصویر عمومي
را در ح��د توان باال ببریم و پلی ارتباطي باشیم میان 

اعض��اي انجمن و سایر افرادي ک��ه در جامعه نیاز به 
کمک دارند.  

ما ب��ا تهیه خبرنامه به طور ماهانه، اخبار مربوط به 
انجم��ن را از طریق ایمیل براي هزاران نفر از اعضا در 
سراسر کشور ارسال مي کنیم؛ تا به این ترتیب سهمي 

اندک در ایجاد همدلي  و پیوند اعضا ایفا کنیم. 
طي م��اه گذشته ب��ر روي سای��ت رسمی انجمن 
معت��ادان گمنام ایران، صفحاتي ب��راي معرفي و ارائه 
اخب��ار و تاریخچ��ه نواحِي تشکیل دهن��ده ی شورای 
منطق��ه ایران، ایجاد شده اس��ت. این صفحات تالش 
مي کند تا ب��ه معرفي فعالیت هاي این نواحي بپردازد. 
به منظور آشنایي ب��ا فعالیت هاي انجمن مي توانید از 
این صفح��ات دیدن کنید و نیز ای��ده و نظرات خود  

را ب��راي بهت��ر و پربارتر شدن  ای��ن بخش ها براي ما 
ارسال کنید. 

همچنین این نوید را به شما می دهیم که در »تاالر 
گفت وگ��و« به زودي برگ��زاري کارگاه هاي مجازي را 
خواهی��م داش��ت. الزم بذکر است که ای��ن بخش با 
همکاری کمیته کارگاه ه��ای شورای منطقه ایران در 
ح��ال انجام است و ما در حال ایجاد صفحاِت مربوطه 
هستی��م.  امیداریم با ارائه تجربی��ات مختلف در این 
کارگاه ه��ا، باعث رشد و ارتق��اء سطح آگاهي عمومي 

در انجمن شویم. 

از مش�ارکت نظرات و تجارب
با يکديگر نهراس�ید  خود 

کمیته وب سایت
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