


16
پیام بهبودی

زمستان 1392

17

مشارکت
پیام بهبودی

پیام بهبودیمشارکت

Na
rco

tic
s A

no
ny

mo
us

.Ira
n

Na
rco

tic
s A

no
ny

mo
us

.Ira
n

خدایا کمکم کن تا حامل پیام مثبتی باشم و تجربه شخصی من 
شمعی رو  در زندگی اون دخرت و پرسی که االن تکیده و تنها یک 
گوشه نشسنت و به مردن فکر می کنن روشن کند، تا اونها هم 
این مسیر روحانی رو امتحان کنند، حتی اگر مثل اون روزهای 

من، باور ندارند.

مبینا - رشت 

 ما   دریافتیم که هیچ راهی جز تغییر کامل طرز تفکر قبلی خود نداریم، واال
همانطور که برای دیگران کار کرده است، کار می کندوقتی ما حداکثر کوشش خود را به کار می بریم، این برنامه، برای ما هم،  دوباره مصرف را شروع می کنیم

 وقتی نیروی محرک ما در زندگی خارج از کنرتل مان 
و غیر قابل کنرتلی را دارد. باشد عاجز هستیم، اعتیاد ما مطمئناً نیروی بیش برنده 
»راهنامی کارکرد قدم، قدم یک«

روانی و جسمی بسیار آسیب دیده نداش�تم! با اینکه از لح�اظ روحی، متعجب می ش�دم، ول�ی قصد ترک همه آدم مثل من درد کشیده بودند قلب منو می لرزون�د و از اینکه این بودم، ولی داس�تان ها و مشارکت ها افت�اد. هنوز قط�ع مص�رف نکرده که چش�مم به مجله پی�ام بهبودی دقیقًا یادمه زمستان سال 90 بود 
می خ�وام ت�رک کن�م و مث�ل یک اگه خ�دا یه فرصت دیگ�ه بهم بده گفتم تو دع�اِی آرامش رو حفظی؟ یه گوش�ه نشس�ته بودیم که بهش یک روز با یک�ی از بچه های همدرد خونه و تا دو ماه مصرف کردم. یادمه آرزوهامم دیگه زنده نبودند. اومدم ی�ک م�رده متح�رک ب�ودم؛ حتی انداخته ب�ودم روی صورتم و مانند نروندن، هیچی یادم نمیاد. شالم رو اینجاس�ت ک�ه من�و از خودش�ون به جلس�ات NA گذاش�تم، جالب مص�رف کردم و برای ب�ار اول پام رو می دونه ای�ن دیگه چه داس�تانیه!! وجودمو گرفت و با خودم گفتم: خدا ان�گار م�ن رو می شناس�ین؟! ترس طوری من�و در آغ�وش گرفتین که و متعج�ب بهش�ون گفت�م: چ�را وحش�ت کردم. با چشم های خیس بودم ک�ه از در آغوش گرفتنش�ون به خونمون اومدن آنقدرگیج و نشئه رس�ید. یادمه اون ش�ب سرد وقتی هیچ وقت ندیده بودمش�ون، به من پی�ام انجمن توس�ط خانم هایی که هیچ وقت روح از جسمم جدا نشد. جدی اقدام به خودکشی کردم. ولی بارها ب�ه صورت های وحش�تناک و دیگه هیچی نبودم جز یک جس�م. و آرزوهام�و، م�واد از م�ن دزدید و که م�واد مصرف کنم. تم�ام اهداف رو از دس�ت دادم. صرف�ًا زنده بودم بگ�م بهترین س�ال های نوجوانی ام یا پنج سال تو عذاب بودم. می تونم زندگی ام رو پیدا کردم. حدوداً چهار ش�روع به مصرف کردم و گمشده ی ح�دوداً پان�زده س�اله ب�ودم که بودم.

رو به مبینا می�ده که بتونه باورهای باور کردم که نیروی برتر ش�هامتی درکم از قدم دوم بود. تظاهر به این من را در مس�یر بهبودی حفظ کرد، روحانی زندگی کنه. تنها چیزی که س�اله هیچ وقت نمی تون�ه با اصول من این ب�ود که یک جوان بیس�ت یک خأل وحشتناک شد. باور اشتباه کارکرد قدم چهارم، بهبودی ام دچار در مقطع هجده ماهگی و در زمان پیروز شوی«.   دنیا برایم زیبا بود »تس�لیم ش�و تا تناقضش به اندازه تمام زیبایی های من از قدم یک آغاز ش�د. قدمی که مصرف مواد مخدر. ش�روِع بهبودی و... بیم�اری اعتی�اد ب�ود ن�ه فقط پریشونی، ترس، ناامیدی، بی قراری متوج�ه ش�دم ک�ه عل�ت اون همه شروع به کارکرد قدم ها کردم. تازه هم سن و سال هام باشم. با راهنمایم نبود. ولی س�عی ک�ردم پیامی برای س�ن و س�ال من بیش�تر در جلسه نوزده س�اله بودم و یک�ی دو تا هم تفاوت ها. زمانی که وارد برنامه شدم روز به خاطر س�ن پایینم رفتم توی خدا قطع مصرف کردم. بعد از چند چیپ سی روزه گی بگیرم و با کمک رو ت�وی مواد پیدا کن�م. آرزوم بود دیگه نمی تونستم اون امنیت کاذب نش�ئگی هایم بوی خماری می داد و ضربات مهلک مواد خسته شده بود. مبینای کوچولوی درونم از خوردن به من ش�هامت تغییر ب�ده. این بار از جلسه خارج ش�دم. گفتم خدایا اعالم پاکی رس�ید گریه ام گرفت و و خوش آمدگو ایستادم. وقتی زمان روز با نش�ئگی تمام به جلسه رفتم افسردگی مجدداً مصرف کردم. یک پاک می ترس�یدم. تا اینکه به بهانه وحش�تناک ب�ود و از دنی�ای افراد زندگ�ی بدون مواد مخ�در برای من اما اجب�ار به مصرف نمی گذاش�ت. دوس�ت داش�تم قطع مصرف کنم، چند روز دوباره وارد جلسات شدم. دع�ای آرامش رو خوندی�م و بعد از دخت�ر خوب زندگی کن�م. دو نفری 

سپاسگزارم.زندگی ام شده و آرامشم از خداوند تغیی�رات مثبتی ک�ه باعث برکت دارم. ب�ه خاط�ر س�ه س�ال پاکی، شغلی هستم که عاشقانه دوستش و در ح�ال کارکرد س�نت ها. دارای هستم. دانش�جوی مقطع کاردانی مرد. امروز باز هم خدمتگزار انجمن تغییر و رش�د کنم وگ�ر نه خواهم رو کشوندم توی مسیر. می بایست راهنمایم با چن�گ و دندون خودم ی�ک بار دیگر با کمک خدا و کمک تحول عمیق همراه با تسلیم کامل. قدم ه�ا نی�از دارم. ی�ک تغیی�ر و م�ی داد ک�ه در زندگی ش�دیداً به صفر رسیده بود. این مسأله نشون می گرفت�م و ت�وان روحان�ی ام به توی جم�ع مصرف کننده ه�ا قرار ش�ده ام. زی�را به ص�ورت متوال�ی احس�اس کردم به لغ�زش نزدیک رو با راهنمام قط�ع کردم. تا اینکه دیگه برام ارزش�ی نداشت. تماسم اصول برایم تکراری شده و تسلیم آش�فتگی زندگ�ی ام ش�ده بودم. بیش�تر از دوران مص�رف، متوجه چرخ�ه نواق�ص گیر ک�ردم، حتی ول�ی متأس�فانه ب�ه م�رور روی رو جدی و نه سخت بگیرم. این برنامه ها کمکم کرد که زندگی برنامه هم خدم�ت می کردم. انجام برای یادگیری بودم و در کنارش در درس خون�دم و ب�ه دنبال حرفه ای اش�تباه رو تغیی�ر ب�ده. کار کردم، 
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ما اغلب می گوییم هیچ کس اشتباهاً به جلسات NA منی آید. کسانی که معتاد نیستند 

وقتشان را تلف منی کنند که بفهمند معتاد هستند یا نه. حتی به فکر چنین مسأله ای هم 

منی افتند. اگر در مورد معتاد بودن یا نبودنتان به تردید افتاده اید، احتامالً معتاد هستید.

 برگه به معتادان گمنام خوش آمدید.

لحظات س�خت...
بیش از هفت س��ال است که در برنامه 

هستم. زندگِی زمان مصرفم بسیار سخت 

و طاقت فرس��ا بود. همیش��ه در مس��یر 

بی راهه ب��ودم و به خان��واده و اطرافیانم 

خس��ارت های فراوان��ی زدم. تنهای��ی و 

بی پول��ی روح م��را عذاب م��ی داد و تمام 

اینها را از روی بدشانسی می دانستم. همه 

را مقصر مش��کالتم می دانستم و از همه 

انتظار و توقع داشتم. با مواد و بدون مواد 

حال و روز خوبی نداشتم و فکر می کردم 

آنهایی که پول، ماشین، خانه و کار دارند، 

زندگی می کنند و زندگی مال آنهاس��ت 

و همیش��ه حس��رت می خوردم. چند بار 

خواستم خودکشی کنم اما خواست خدا 

این نبود. لطف خدا ش��امل حال من شد 

و با انجمن معتادان گمنام آش��نا ش��دم. 

نیت م��ن به پاک ماندن نب��ود و فقط از 

روی ناچاری و بی پولی به اینجا آمدم. به 

اصرار دوستانم راهنما گرفتم  و شروع به 

کارکرد قدم ها کردم. کم کم به شخصیت 

خ��ودم و بیماری ام پی بردم. در این چند 

س��ال در مس��یر بهبودی بدبختی زیادی 

کش��یدم. اما موفق شدم تشکیل خانواده 

بدهم، ماش��ین بگیرم، پس انداز کنم و به 

لطف خدا صاحب فرزند ش��وم. اما امسال 

یکی از عزیزانم را از دست دادم. چند ماه 

بود که متوجه شدیم پدرم تومور مغزی و 

سرطان ریه دارد. چند ماه در بیمارستان 

ب��ود و اکنون چند روزی اس��ت که  فوت 

کرده اس��ت. قس��مت نبود که امسال در 

جش��ن هفت س��الگی ام پیش من باشد. 

متوجه ش��دم که حت��ی با وج��ود تمام 

لحظات س��خت زندگی و م��رگ عزیزان 

نیز می توان پ��اک ماند و زندگی کرد. هر 

روز که نگاه می کنم، می بینم مواد مخدر 

قربانی می گی��رد. من زندگی و پاکی ام را 

مدی��ون تجربه هزاران معتاد هس��تم. به 

بهترین و امن ترین جای دنیا پناه آورده ام 

و دوس��تان و راهنمایم نق��ش مهمی در 

بهبودی من داش��ته اند. چ��ون من را در 

مس��یر خدمت، قدم ها، سنت ها و مفاهیم 

خدماتی ق��رار دادند. در آخر امیدوارم در 

هیچ جای��ی از دنی��ا معت��ادی از بیماری 

اعتیاد نمیرد و هی��چ خانه ای چراغش از 

بیمارِی اعتیاد خاموش نشود.

حجت.چ - اراک، قدمگاه

با عرض سالم و خسته نباشید خدمت 

مجله خوب پیام بهبودی.

 اسم من ش��ادی و یک معتاد هستم. 

پس از آغاز زندگی مش��ترک با همس��رم 

که یک مصرف کننده بود، با تمام تنفری 

ک��ه از اعتیاد و مصرف کننده ها داش��تم، 

پس از پنج س��ال زندگی با او هم مصرف 

ش��دم تا جایی که دیگ��ر او مانع مصرف 

م��ن می ش��د! هر م��وادی که همس��رم 

مصرف می کرد من نیز امتحان می کردم. 

مصرف کردم و مصرف کردم تا جایی که 

دیگراجبار به مصرف شده و تازه آنجا بود 

که نمی خواس��تم قبول کنم که اجبار به 

مص��رف دارم و انکار می کردم! برای تهیه 

موادم دس��ت و پا می زدم! وضعیت مالی 

زندگی مان تضعیف شده بود، ولی با تمام 

مش��کالتم اول مواد مصرفی ام را به اندازه 

کافی تهیه می ک��ردم و مابقی هر چه که 

بود را برای زندگی و فرزندانم می گذاشتم. 

تا اینکه همسرم راهش را پیدا کرد و پاک 

ش��د. با این حال اصاًل اعتقادی به برنامه 

و پاک شدن نداش��تم، آنقدر پیش رفتم 

ت��ا جایی که دیگر تمام داش��ته هایم را از 

دس��ت دادم. حتی دیگر کسی به دیدارم 

نمی آمد و تمایلی به دید و بازدید با کسی 

را نداشتم و زندگی ام واقعاً غیر قابل اداره 

ش��ده بود. به اصرار همس��رم به جلسات 

رفت��م و نق��ش ی��ک آدم پ��اک را بازی 

می ک��ردم! مصرف می کردم و  به جلس��ه 
می رفتم و می آمدم.

آنقدر رفتم و آم��دم تا یک روز با خود 

گفت��م؛ من که با تمام مش��کالتم هر روز 

به جلسه می روم و با دوستان بهبودی در 

ارتباط هستم، پس چرا من هم مثل آن ها 

حالم خوب نیس��ت و از جلس��ات انرژی 

نمی گیرم! چرا باید حتماً مواد مصرف کنم 

تا حالم خوب ش��ود!؟ این شد که تصمیم 

به پاک شدن گرفتم. با محل کار همسرم 

تم��اس گرفتم و با صداق��ت همه چیز را 

برای��ش گفت��م و از او درخواس��ت کمک 

کردم، او هم با تمام بالهایی که به سرش 

آورده بودم، باز هم مثل همیشه درخواست 

م��را قبول ک��رد و به من کم��ک کرد که 

پاک شوم. این ش��د که به حلقه دوستان 

پیوس��تم، در جلس��ات ب��ه پیش��نهادات 

دوس��تان گوش کردم، راهنما گرفتم و به 

حرف ه��ای راهنمایم اعتماد کردم، قدم ها 

را کار کردم و س��عی کردم آن ها را در حد 

توان، در زندگی ام پی��اده کنم. امروز یک 

سال و هفت روز اس��ت که پاک هستم و 

جلسات و بهبودی ام را اولویت زندگی قرار 

داده ام و بابت تمام داش��ته های امروزم از 

نیروی برترم سپاسگزارم.

با آرزوی بهبودی برای همه ی دوستان 

ک��ه جزیی از بهبودی من هس��تند و دعا 

برای معتادان در حال عذاب.

 شادی.ر - اهواز      

متوجه شدم که 
حتی با وجود 
تمام لحظات 
سخت زندگی 
و مرگ عزیزان 
نیز می توان پاک 
ماند و زندگی 
را بازی می کردمکرد... نقش یک ش�خص پاک 

از دست دادِن فردی که دوست دارم را می پذیرم و جهت 

دستیابی به قدرت الزم برای پذیرفتن احساساِت خود، 

ی برتر رجوع می کنم. به افرادی که امروز در زندگی 
به نیرو

من هستند، بیشترین عشق خود را ابراز می کنم
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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 

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

  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 .

مجله پیام بهبودی، در هیچ کجای ایران، خدمتگزاری تحت عنوان خبرنگار افتخاری ندارد. 

لطفًا از عکس برداری در کارگاه ها جهت ارسال به مجله، جداً خودداری فرمایید.

 این کار صرفاً با هماهنگِی رابطین نواحی انجام می پذیرد.
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دوستان مهربان و همراهاِن فرهیخته، عرض ادب و ارادت. 
باز هم زمستانی دیگر رسید و سالگردي و فصل نامه اي. با انتشار این شماره از مجله، پیام بهبودی وارد دهمین 
سال فعالیت خود شد. از اینکه یک سال دیگر همراهی مان کردید تا در آستانه زمستان 92 دهمین سال دنیایی 
شدن »پیام بهبودی« را نظاره گر باشیم، از ش�ما سپاسگزاریم و امیدواریم که در سال جدید نیز، پشتیبان ما 

در ادامه ی این مسیر روحانی باشید.
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سردبیر-وحی��د.ن

 درست از زمستان سال 1383 که اولین 
شماره مجله به چاپ رس��ید، پیام بهبودی 
توانس��ته اس��ت بی وقفه، هر فصل منتشر 
ش��ود و این به جز حمای��ت خداوند، مرهون 
اس��تقبال خوب خوانندگان محترم و همت 
و تالش هم��کاران و همراهان پیام بهبودی 
اس��ت؛ چه آن دس��ته از خدمتگزاران مورد 
اعتم��ادی که اینک س��عادِت همراهی آنان 
را در کن��ار خوی��ش نداریم و چ��ه عزیزانی 
که همچن��ان در این ت��الش روحانی، پیام 

بهبودی را یاری می کنند. 
ب��ه ای��ن مجموع��ه همراه��ی خ��وب و 
مس��اعدت مطلوب اعضای ش��ورای منطقه 
ایران، در این یک ده��ه را نیز اضافه کنید، 
تمام��ی این موارد باعث گش��ت ت��ا امکان 
انتشار منظم و مستمر پیام بهبودی تاکنون 
فراهم شود و از این بابت جای سپاسگزاری 

است.
اینک ک��ه اهداِف اعالم ش��ده برای پیام 

بهب��ودی در آغاِز ش��کل گیری را به خاطر 
می آوری��م و عملک��رد مجل��ه در ط��ول نه 
سال گذشته را مرور می کنیم، علی رغم فراز 
و نشیب هایی که مجله داشته و با اذعان به 
بسیاری کاستی هایی که می توانست نباشد 
و بس��یاری کارها که باید می شد، خدای را 
سپاس می گوییم که چارچوب کلی وظایف 
و اهداِف یادش��ده را پی گرفته ایم و با تماِم 
دش��واری هایی که انتشار منظم یک نشریه 
همراه ب��ا حف��ظ اص��ول و محدودیت ها و 
توقع��ات و التزامات به حقی که در پرداختن 
به مس��ایل اعتی��اد و بهبودی وج��ود دارد، 
توانسته ایم بخشی از نیازمندی ها و توقعات 
خوانن��دگان عزیز را برآورده س��ازیم. اینکه 
تشخیص خوانندگان عزیزی که شماره های 
مجل��ه را پی گرفته ان��د در خصوص حرکت 
مجله در چارچوب یاد شده و دنبال نمودِن 
اهدافی که از آغاز راه برشمرده ایم چیست، 

برای ما بسی ارزشمند است. 

 اینک��ه مجل��ه چق��در توانس��ته اس��ت 
هماهن��گ ب��ا توق��ع و خواس��ت اعض��ای 
محترم انجمن حرکت کند پرسش��ی است 
ک��ه پاس��خ ها و اظهارنظره��ای خوانندگان 
محترم در نظرخواهی مجله و نیز مکاتبات و 
تماس های مستمر این عزیزان، همواره نقطه 
امید و مایه دلگرمی خدمتگزاراِن مجله بوده 
است. پر واضح اس��ت این به معنای نادیده 
انگاش��تن انتقادها و خواس��ته های برآورده 

نشده خوانندگان محترم نیست. 
خوشحال می شویم تا در آستانه دهمین 
س��ال فعالیت پیام بهبودی، مشمول لطف و 
عنایت ش��ما خوبان قرار گیریم تا به رس��م 
دوس��تی و با دل نوش��ته ای که ب��رای ما به 
یادگار می گذارید، قرین مهرتان واقع شویم  
و چ��ه هدیه ای بهتر از این که ما خواننده ی 

دل نوشته ی شما باشیم.
 به ما بگویید که از »پیام بهبودی« در 
دهمین سال انتشار، چه انتظاراتی دارید؟ 
چه پیش��نهادی برای بهبود کار مجله و 
نیز خدمتگزاران خود در نش��ریه دارید؟ 
ک��دام بخ��ش از مجله مورد توجه ش��ما 
بوده و فکر می کنید کدام یک از مطالِب 
مجله برای شما موثر واقع نشده است. ما 
هم چن��ان نیازمند ایده ها، نقطه نظرهای 
اصالحی و پیشنهادات مخاطباِن فهمیِم 
خود هستیم و پیش��اپیش این همراهی 
ارزشمند را می س��تاییم و سپاسگزار آن 
می باش��یم. لطفاً همانند گذش��ته دست 
نوش��ته ها و نقطه نظرات راه گشاِی خود 
را در قالب نامه و یا ایمیل برای ما ارسال 

کنید. 
مجل��ه  مس��ئولین  تم��ام  از  پای��ان  در 
پی��ام بهبودی ک��ه در تمامی این س��ال ها 
مسئولیت انتش��ار مجله را برعهده داشتند، 
خدمتگزارانی که عاش��قانه در شکل گیری 
هر صفحه از مجله کوششی عاشقانه کردند 
و همین طور کلیه عزیزانی که در امر چاپ و 
توزیع ما را همراهي کرده اند تش��کر کرده و 
برایشان روزگاري همراه با لبخند و سالمت 

آرزو مي کنیم.
امیدواریم در این س��الی ک��ه از فعالیِت 
مجله گذش��ت و همه ی این س��ال هایی که 
در پی آمدند و رفتند، رضایت شما را فراهم 
آورده باشیم که این، یگانه آرزوی ما است. 

خرس��ندیم که همراه با انتش��اِر س��ی و 
هفتمین ش��ماره از مجله، دهمین سال این 

همگامی را با شما جشن می گیریم.

پیام بهبودی

ده سـالگِی دیدارمبارکــــ
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یادم هست حدود هفت روز پاک بودم و 
برای اولین بار پش��ت درب یکی از جلسات 
شهرمان خسته و ناامید ایستاده و میل شدید 
مصرف، درونم درحال فعالیت بود و اجباری 
که به من می گفت »برو مواد مصرف کن«. 
سِر دو راهی مانده بودم که وارد جلسه شوم 
یا اینکه تسلیم اعتیاد شده و مصرف کنم. آن 
شب با بغِض عجیبی که داشتم راهم را کج 
کرده و به پارِک محله مان رفتم و ساعتی را 
در تنهایی س��پری نمودم. روز بعد در حالی 
که باز گرفتار همان وسوس��ه بودم، به ناچار 
وارد اولین جلسه NA شدم. از همان شب 
مرتب در جلس��ات حاضر می ش��دم. چون 
چیزی را که س��ال ها به دنبال��ش بودم و با 
انواع و اقس��ام مواده��ا و رفتارهای اعتیادی 

نتوانستم پیدا کنم، در اولین جلسه NA به 
آن دست یافتم.

اوایل پاکی  با مش��کالت خ��اِص خودم 
روب��ه رو بودم. پدر و مادرم را در س��ال های 
پیش از دس��ت داده بوده و س��ال ها بود که 
با برادر بزرگترم زندگی می کردم.  به دلیل 
رفتاره��ای دیوان��ه وار و بیمارگونه ام، دیگر 
تحمل م��ن و رفتارهای مخ��رب ام برایش 
غیرقاب��ل تحمل ش��ده و در حالی که تنها 
پان��زده روز پاک بودم، مجبور به ترک خانه 
پدری مان ش��د؛ من مان��دم و کوله باری از 
احساس��ات ک��ه از درون آزارم می دادند! از 
طرفی بی��کاری هم، معضلی جداگانه برایم 
شده بود. شرایط مالِی بدی داشتم، اما هیچ 
یک توجیهی نش��دند ب��رای اینکه بخواهم 

زمانی که اولین پیام بهبودی را مطالعه کردم، آرزویم این بود که روزی من هم بتوانم تجربه ام را در راستای 

اعتیاد و بهبودی بنویسم. اما هر بار افکار معتادگونه مانع از انجام این کار می شد. احساسی مثل خجالت، 

ترس و اینکه من مال این حرفا نیستم! اما این بار بر خالف این افکار رشوع به نوشنت کردم.

اکبر.د - ازنا

مواد مص��رف کنم. دیگر دنبال راهی برای 
فرار از مش��کالت و احساساتم نبودم. زیرا 
جایی به نام معت��ادان گمنام را پیدا کرده 
بودم که به آنجا تعلق داش��تم و احساس 
امنیت و امیدواری می کردم. عشق و امید 
همدردانم مرا به ادامه راه پاکی و بهبودی 
تش��ویق و متمایل می کرد. حضور مرتب 
و مداوم در جلس��ات، گرفتن راهنما، بیان 
صادقانه افکار و احساسات، مطالعه نشریات 
و کارکرد قدم ها کمک زیادی در رش��د و 
ماندنم در این مس��یر کردند. اما چیزی را 
که درک کردم این بود که می بایست تغییر 
می کردم، آن هم نه فقط مالی و جس��می، 
بلک��ه تغیی��ر ژرف در اف��کار، عقاید و نوع 
رفتارم. ای��ن کار را هیچ کس غیر از خودم 
ب��ا کمکی که از برنام��ه دریافت می کردم 
نمی توانست برایم انجام دهد. آسان نبود 
اما، با اجرای اصول روحانی، شدنی بود. در 
روند بهبودی یک وابستگِی عاطفی را که 
مانعی بر س��ر راهم ش��ده بود قطع کردم. 
دردناک بود اما توانس��تم با ترس از دست 
دادن و تنهایی روبه رو بش��وم و از آن گذر 
کنم. همچنین بعد از ش��ش س��ال که از 
درس خواندن فاصله گرفته بودم شروع به 
ادامه تحصیل کرده و به دانش��گاه رفتم. با 
برگشتن به شهر خودم اولویتم خدمت در 
انجمن معتادان گمنام بود. هر چند قبل از 
آن هم باز در گ��روه خدمت می کردم اما 
این بار نماینده بین گروه جلسات خانگی ام 
ش��ده و به همین روال ادامه دادم. در این 
مس��یر با م��رگ راهنمایم مواجه ش��ده و 
ناگهان ش��رایط واقعاً برایم بحرانی شد. اما 
این بار به خودم اجازه داش��تن احساسات 
دردناک و ناخوش��ایند را دادم و تمام توان 
و انرژی��م را برای حفظ پاکی ام گذاش��تم. 
می دانستم که با مصرف کردن نه راهنمایم 
زنده می ش��ود و نه من به آرامش می رسم. 
هیچگونه دس��تاویزی برای مصرف مجدد 
نداش��تم و از آنجایی که ب��ه برنامه ایمان 
داشتم به جای منزوی کردن خود، بیشتر 
از قبل به دوستان همدرد و انجمن معتادان 
گمن��ام پناه آوردم و به خدمت ادامه دادم. 
همچنین این اعتقاد در من محکم تر ش��د 
که »مادامی که ای��ن راه را دنبال می کنم 
از هی��چ چی��ز واهمه نداش��ته باش��م«. و 
نی��ز می دانم به محض تس��لیم نبودن و 
بی تفاوتی نسبت به اصول دوباره در چرخه 

اعتیاد فعال گرفتار می شوم.

چیزی به جز آن که بـودم...

 به خودم اجازه داشنت 

احساسات دردناک و 

ناخوشایند را دادم و متام 

توان و انرژی ام را برای 

حفظ پاکی ام گذاشتم. 

می دانستم که با مرصف 

کردن نه راهنامیم زنده 

می شود و نه من به آرامش 

می رسم



انجمنی به وسـعت کره ی زمین

عباس هس��تم یک معتاد، سی و پنج 
ساله و متولد افغانستان. 

س��ال های اول بعد از تولد، پدرم را از 
دس��ت دادم و از همان سال های کودکی 
احس��اس تنهائی و احس��اس تفاوت در 
م��ن بیداد می ک��رد. به ط��وری که خود 
را از دیگ��ران ج��دا می دیدم و در نتیجه 
احساس تنهائی و حقارت مرا به انزوا برد. 
پنج س��الم بود که به هم��راه خانواده به 
ایران مهاجرت کردیم و از همان موقع با 
انواع احساسات منفی روبرو شدم و هیچ 
کاری برای از بین بردن این احساسات از 
من بر نمی آمد. ترس وتردید و احساس 
ناامن��ی در من فوران می کرد. در س��ن 
پانزده س��الگی با مواد مخدر آشنا شدم. 
چون احساس می کردم تنها چیزی است 
که مرا تسکین می دهد. حدود پانزده سال 
مخدر مصرف کردم و به جایی رسیدم که 
دیگر مواد هم تسکینم نمی داد و خودش 

بزرگ ترین مش��کل من گردی��د. افکارم 
جنگی، ذهنم ناآرام و زندگی ام آش��فته 
ش��ده بود. به نظر من دنی��ای اطرافم پر 
ب��ود از ظلم و بی عدالتی. از همه رنجش 
داش��تم. مخصوصاً از خدا که چرا من را 
آفریده است. شدت این احساسات باعث 
می شد احس��اس رضایت و خوشبختی 
نکنم. از خودم فاصله گرفته بودم و خودم 
را گم کرده ب��ودم. بیماری اعتیاد مرا به 
موجودی وحش��تناک وغیرقابل تحمل 

تبدیل کرده بود.
 تحمل��م برای خ��ودم نیز غیر ممکن 
ش��ده ب��ود. بیم��اری اعتیاد ک��ه هیچ 
ش��ناختی از آن نداشتم مرا به موجودی 
گوشه گیر، ناامید و منزوی تبدیل کرده 
ب��ود. هیچ چی��ز برایم معنایی نداش��ت 
و احس��اس بی ارزش��ی مرا آزار می داد. 
ه��ر روز از خدایی که هی��چ ارتباطی با 
او نداش��تم طل��ب مرگ می ک��ردم. تا 

عباس- افغانستان

اینکه ب��ا انجمن معتادان گمنام آش��نا 
شدم. آش��نایی ام با انجمن نقطه عطفی 
ب��ود در زندگی سراس��ر درد و رنجم. از 
بدو ورود ب��ه انجمن دنیای من به کلی 
تغییر کرد. ارتباط��م با خودم، با نیروی 
برترم، با جامعه و اطرافیانم به س��رعت 
تحت تأثیر اصول روحان��ی دوازده قدم  
انجمن معت��ادان گمنام روز به روز بهتر 
شد. چیزی را در درون خودم پیدا کردم 
ک��ه مدت ها آن را گم ک��رده بودم. دنیا 
برایم قابل تحمل ش��د و توانستم مثل 
دیگران زندگی کنم. به جای اینکه فقط 
به نیازها و خواسته های خودم فکر کنم 
نیازها و مسائل دیگران هم برایم اهمیت 
پیدا کرد. من که یک موجود خودخواه و 
خودپرست بودم به یک انسان خیرخواه 

و باگذشت مبدل شدم.
با زندگی بر اس��اس اص��ول روحانی 
برنام��ه و س��پاس گزاری از خداون��دی 
که مرا به انجمن راهنمائی کرد س��عی 
می کن��م پیام را به دیگران برس��انم. در 
همین راستا با ارتباط با سایر هموطنانم 
در ایران و آش��نایی با گروه های افغانی 
زبان در س��ایر نقاط باعث ش��د پیام به 
کشورمان افغانس��تان هم برسد. اکنون 
مدت سه سال است که جلسات انجمن 
در کاب��ل، هرات، م��زار و غزنی به طور 
مرتب برگزار می ش��ود. حدود سیصد و 
پنجاه نفر عض��و در حال بهبودی داریم 
که پیام انجمن را با زبان و فرهنگ خود 
بس��ط و گس��ترش می دهند. به کمک 
همدردانمان در ایران و با حمایت های 
بی دریغ شورای منطقه و دفتر خدمات 
جهان��ی، کارگاه های آموزش��ی جهت 
ارتقای س��طح آگاهی اعضا برگزار کرده 
و چیپ، سکه و نشریات برای آن گروه ها 
ارسال نموده ایم. ضمناً به  تاز گی مجله 
پیام بهبودی نیز از سوی شورای منطقه 
ایران به افغانستان اهدا می گردد. از خدا 
به خاطر این همه لطف س��پاس گزارم و 
از کس��انی که هم قوم و نژاد من نبودند 
ولی با کمک های خود معنی عشق بدون 
ش��رط را به من فهماندند و مرا از انزوا و 
تنهائی نجات داده، با یک زندگی سالم 
و با نشاط آش��نا کرده و با تمام نواقص 

و بیماری ام  مرا پذیرفتند، سپاسگزارم.
با تشکر از بچه های پیام بهبودی که 

این فرصت را در اختیار من گذاشتند.

در همین راستا 
با ارتباط با سایر 
هموطنانم در 
ایران و آشنایی 
با گروه های 
افغانی زبان 
در سایر نقاط 
باعث شد پیام 
به کشورمان 
افغانستان هم 
برسد. اکنون 
مدت سه سال 
است که جلسات 
انجمن در کابل، 
هرات، مزار و 
غزنی به طور 
مرتب برگزار 
می شود

وحدت از هدف ما نشأت می گیرد و برای هر یک از 

معتادان امکان رساندن پیام را به روش منحرص به فرد 

فراهم می سازد. 

»فقط برای امروز، 1 بهمن«
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آیا تا به حال شطرنج بازی کرده اید؟ طرف مقابل 
یک مهره را جا به جا می کند و ش��ما را به فکر فرو 
می برد که چه نقشه ای دارد. این مقدمه ای بود برای 

بیان یک تجربه شخصی.
من هم عضوی از انجمن معتادان گمنام هستم 
که بابت پاکی و بهبودی ام سپاس��گزارم. حدود دو 
س��ال پاک بودم که ش��بی بعد از جلسه بهبودی، 
ت��ازه واردی نزد من آمد و خواس��ت که راهنمای 
او ش��وم و من نیز قبول ک��ردم. بعد از مدتی کوتاه 
لغ��زش کرد و ت��ا مدتی او را نمی دی��دم و تصورم 
این بود که آمده بوده تا س��ر و گوشی آب بدهد و 
برود، هنوز جوان است و با مصرفش حال می کند. 
گه گاه او را در جلس��ات می دی��دم تا اینکه متوجه 
شدم در جلس��ه دیگری خدمت گرفته است، به او 
نزدیک ش��ده و جویای احوالش ش��دم و گفت که 
راهنما دارد و قدم ها را کار می کند. تا اینکه شش 
س��ال بعد گروه خانگی ما نیاز به رابط بین گروهی 
داش��ت. من و چند عضو دیگر که سابقه ی خدمت 
در کمیته شهری را داشتیم کاندید شدیم. در این 

زمان متوجه ش��دم همان دوس��تی که راجع به او 
قضاوت کرده و فکر می کردم نمی تواند پاک بماند 
نیز جزو کاندیدها اس��ت. بعد از سؤال های گروه و 
پاسخ داوطلب ها برای رأی گیری به بیرون از جلسه 
رفتیم. وقتی برگشتیم متوجه شدم همان شخص 
برای این پُس��ت خدماتی انتخاب شده است. اینجا 
ب��ود که بار دیگر به دلیل قضاوت نا به جایم پیش 

خودم شرمنده شدم. این پیام را گرفتم 
که خداون��د وقتی مهره هایش 

را می چیند به تمام جوانب 
آن آگاه اس��ت. این اتفاق 
مرا به این نتیجه رس��اند 
ک��ه تص��ورات باطل من 
دلیل��ی ب��ر فع��ال بودن 

بیم��اری اعتیادم اس��ت. 
ام��روز خوش��حالم به این 

درک رس��یده ام که سهم من 
در انجم��ن و زندگی ام پیروی از 

اصول روحانی می باشد.

مهره های شـطرنج
ه.م - بابل

چن��د روز پیش به یکی از جلس��ات 
بهب��ودی رفت��م و خوش آمدگو ش��دم. 
حال و احساس خوبی داشتم و مشغول 
اس��تقبال از عزیزان همدردم بودم. چند 
دقیقه بعد ی��ک مصرف کننده با حال و 
احوال خیلی بد و نشئه،  می خواست وارد 
جلسه شود. یکی از دوستان به دلیِل عدِم 
آگاهی از من خواست بروم و مانع ورود او 
به جلسه شوم! من نیز به دلیل اینکه در 
این مورِد حساس آگاهِی الزم رو نداشتم، 
وقتی رفت��م و خواس��تم بیرونش کنم، 
متوجه شدم که یکی از دوستان قدیمی ام 
اس��ت. رنجش های زیادی از او داشتم به 
همین خاطر با عصبانیت و حالت بدی به 
طرفش رفتم. او من رو شناخت و خواست 
عکس العمل نشان بدهد. اما قبل از اینکه 
به او برسم برای یک لحظه تأمل کردم و 
اراده ام را به مراقبت خدا سپردم؛ بالفاصله 
او را بغل کردم و خیلی صمیمانه به طرف 
صندلِی خالی هدایتش ک��ردم. او کاماًل 
گیج و مبهوت مانده بود. خالصه ... امروز 
او را ب��ا ظاهری مرتب و آرام در جلس��ه 
مشغول مشارکت و شکرگزاری از خداوند 
دیدم. امروز قش��نگ ترین روز زندگی ام 
بود. خداوند را شاکر و سپاسگزارم بخاطر 
اینک��ه آن روز حضورش رو به من اثبات 
کرد و من ب��ا کمک خدا از روی نواقصم 
عمل نکردم و با فروتنی و عشقی که در 
این شش سال یاد گرفتم توانستم کینه ها 

و رنجش ها را دور بریزم.

نفـرت دیـروز، 
عشـق امروز

محمدرضا.گ - بروجرد
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ما می دانیم که هرگز عالج منی شویم و بیامری مان را تا آخر عمر 

با خود خواهیم داشت، اما با وجود داشنت این بیامری، بهبود پیدا 

می کنیم و هر روز فرصت تازه ای به ما داده می شود.

کتاب پایه، فصِل معتاد کیست

علیرضا .گوانگجو-چین

ب��ا س��الم و خس��ته نباش��ید خدمت 
خدمتگ��زاران گمنام مجله پیام بهبودی و 
عرض تش��کر و قدردانی از حس��ن سلیقه 

دست اندرکاران این مجله.
بعد از هفت سال باالخره یاد وخاطره ی 
پدر مرحوم م��ن که عضو NA بود، باعث 
ش��د امشب دست به قلم شوم و نامه ای به 
شما بنویسم. من هم مثل اکثر همدردانم 
به علت بیم��اری اعتیاد و اینکه پدرم مواد 
مخدر مصرف می ک��رد، خیلی زود با مواد 
آش��نا ش��دم و مراحل اعتیاد را طی کردم 
و در این فرایند تخری��ب، کار، خانواده و... 
همگی را فدا و قربانِی رابطه ام با مواد کردم. 
یادم هست سال هفتاد و پنج با دو فرزندم 
که ده س��اله و دوازده ساله بودند، همسرم 
از من جدا ش��د و به منزل پدرم آمدم و بر 
اثر شدت اعتیاد دست به هر کاری زدم. در 
نهایت سر از زندان درآورده و بی آبرو شدم. 
خیلی دوست داشتم قطع مصرف کنم اما 
بلد نبودم، یعنی می توانستم ترک کنم اما 
در حال��ت ترک باقی مان��دن را بلد نبودم. 
اوایل که انجمن به ش��هر م��ا آمده بود، از 
مقابل جلس��ه ی محل مان عبور می کردم، 
اما خیلی بدبین بودم و در دلم توهین نیز 
می کردم، چرا ک��ه می گفتم همگی این ها 

دروغ اس��ت، اما وقتی خیل��ی از بچه های 
محل که رنگ و رخسارش��ان تغییر کرده 
بود را می دی��دم، با خود می گفتم ش��اید 
راست بگویند، اما چگونه؟ خالصه در بهار 
سال هشتاد و پنج توسط یکی از اعضا پیام 
انجمن را دریافت کردم و پس از سم زدایی 
از روز پنجم به جلس��ه آمدم؛ با شرکت در 
جلسه راهنما گرفتم و از چندی بعد قدم ها 
را ش��روع کردم و به مرور در دِل گروه جا 
افت��ادم و ب��ه این باور رس��یدم که همگِی 
بچه ها هر ش��ب به جلسه می آیند تا برای 
پ��اک ماندن به من کمک کنند. در هجده 
م��اه پاکی ام پدرم تمای��ل به قطع مصرف 
نش��ان داد و پس از او م��ادرم و برادرم نیز 
قطع مصرف کردند. ضمناً امروز پسرم نیز 
بی��ش از دو س��ال پاک��ی دارد و به غیر از 
مادرم همگی خدمتگزار NA هستیم. بابت 
این همه لطف از خداوند و انجمن متشکرم 
و یاد پدر مرحومم را گرامی می دارم. او در 
سن هفتاد و دو سالگی و بیست روز قبل از 
وفاتش، تولد پنج سالگی خود را در بخش 
آی سی یوی بیمارس��تان جشن گرفت و 
این پیام را به ما داد که در هر شرایط، سن 
و سال و دارا بودِن هر نوع مشکِل جسمانی، 

می توان پاک ماند.

پیـام انجمـن ... مـن و خانـواده ام
امیر.ف - قم

بعد از چند وقت، این اولین فرصتی است که نصیب من شده تا خودم 
را به زبان فارس��ی و به عنوان یک معتاد معرفی کنم و از احساساتم به 
زبان مادری ام مشارکت کنم. چون در تمام مدتی که در جلسات فارسی 
زب��ان حضور ندارم، به زبان دیگری مش��ارکت ک��رده ام و البته به دلیل 
شرایط خاص اینجا، همیشه خودم را یک معتاد و الکلی معرفی کرده ام 
تا مبادا احساس متفاوت بودن با دیگر اعضا به سراغم بیاید و فکر کنم 

الکل مشکل من نبوده است.
احساس��ی که در تمام این مدت در جلسات تجربه کرده ام این است 
که هیچ وقت نتوانستم از ته دل، صادقانه احساسم را مشارکت کنم و رها 
شوم و همیشه از نوعی احساس خود کم بینی رنج می برم و دیگر این که 
نسبت به دیگر اعضا احساس حسادت می کنم؛ چون آن ها به راحتی به 

زبان مادری شان مشارکت می کنند ولی من نه.
در ش��هری که من زندگ��ی می کنم یک جلس��ه الکلی های گمنام 
برگزار می ش��ود، که تعداد اعضای آن در ش��لوغ ترین زمان به ش��ش یا 
هفت نفر هم نمی رس��د و من تنها عضو ایرانی آن جلسه هستم. با این 
وجود، سپاس گزار این انجمن هستم که حداقل می توانم در هفته در دو 
جلس��ه شرکت کنم. البته این را هم بگویم که در این انجمن، دوستان 
بس��یار نازنینی دارم که در غربت در کنار آن ها احساس امنیت عاطفی 
می کنم. ولی همه ما که از کشورهای مختلف هستیم از احساس تنهایی 
و احساس انزوایی که همیشه با آن در جنگیم درد می کشیم. لحظاتی در 
زندگی ام در غربت وجود دارد که گمگشته می شوم و توانایی شناسایی 
احساساتم و تش��خیص خوب و بد را ندارم. ولی نیروی برترم به کمکم 
می آید و پیامش را به من می رساند و من دوباره به آرامش می رسم و پایم 

را از روی خطوط قرمزی که در بهبودی ام وجود دارد، عقب می کشم.
احس��اس فعلی من از زندگی در غربت این اس��ت که با وجود تمام 
مسایل موجود، می توانم با رعایت اصول روحانی این انجمن پاک بمانم و 

البته به مسیر خود در بهبودی ادامه دهم.
چقدر آرامش پیدا کردم از اینکه توانستم صادقانه مشارکت کنم و از 
همه عزیزانی که با خدمت ارزشمندشان این فرصت را برایم مهیا کردند، 

صمیمانه سپاس گزارم.

لحظاتی در غربـت
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با  فکر خراب کشـمکش 

  توقع هر انسانی از خواندن سرگذشت 
انسانی دیگر، موّفقّیت هایی است که بعد 
سختی های بسیار به دست آورده است. 
ولی این سرگذشتی بر خالف آن ها است. 
من در خانواده ای متّدین متولد ش��دم. 
آن ها راه لذت ب��ردن از مذهب را یافته 
بودند. برای من برنامه داش��تند. به من 
رسیدگی می کردند و از همه مهم تر، مرا 
دوست داشتند. در تربیت من هیچ چیز 
کم نگذاش��تند و هرگز به خاطر راحتی 
من از اصولشان چشم پوشی نمی کردند 
و امی��د به آینده ای روش��ن ب��رای من  

داش��تند. در تصمیماتی ک��ه می گرفتم 
مرا مختار می دانس��تند و به من اعتماد 
داش��تند. وقتی به گذشته نگاه می کنم 
می بین��م، از ابتدا همه چیز داش��تم. در 
درس و ورزش پیش��رفت داشتم و آن ها 

را دوست داشتم.
        ولی همه ی آن چیزی که داشتم، 
از انحط��اط و پوچی من جلوگیری نکرد 
و س��رانجاِم ناب��ودی و م��رگ تدریجی 
م��را تغییر نداد. آن زندگی پر از عش��ق 
و مهربانی تبدیل به کابوس��ی ش��د که 
هرگز فکر نج��ات از آن به ذهنم خطور 

نمی ک��رد. اکنون میدانم ک��ه دلیل آن 
همه بدبختی خانواده، دوستان، اجتماع 
و خدا نبودند، فقط خودم بودم. کس��ی 
که در همه ی شرایط حق انتخاب داشته 
و سرنوش��تش را خودش تعیین کرده و 

می کند.
 دلم می خواهد کمی از گذشته خود 
بگویم که چگونه پس��ر خ��وب خانواده، 
بالی خانه شده بود و شاگرد دوم مدرسه 
ترک تحصی��ل کرد، ورزش��کار موفق و 
بازیگر تئاتر مدرسه به فراموشی سپرده 
ش��د و مؤّذن مسجد راه خود را گم کرد. 
وقتی به گذش��ته فکر می کنم به راستی 
افسوس می خورم و با حسرتی بسیار به 
دنبال دلیل تصمیم خ��ود می گردم که 
به خاطر چه چیزی به همه چیز پش��ت 

کردم!؟
       اوای��ل ک��ه به دنیای مواد مخدر 
پا گذاش��تم لذت هایی بدست آوردم که 
در ج��ای دیگری نبود و هر چه بیش��تر 
مصرف می کردم، کمت��ر آن لّذت اّولین 
ب��ار مصرف را به دس��ت م��ی آوردم. در 
نهای��ت مصرف��م فق��ط ب��رای خماری 
نکش��یدن و سر پا ایس��تادن بود. شاید 
در ابتدا توانس��ته بودم مواد را به عنوان 
قس��متی از زندگی قبول کنم ولی مواد 
تمام زندگی مرا می خواس��ت و کارهایی 
که ب��رای ادامه اعتی��ادم انج��ام دادم، 
چهره ی زش��ت اعتیاد را نمایان تر کرد؛ 
دیگر نمی توانس��تم از ای��ن واقعیت که 
من معتادم فرار کنم. برای مصرف مواد 
دس��ت ب��ه کارهایی زدم ک��ه بر خالف 
تمام اعتق��ادات و ارزش هایم بود. به هر 
دری که می زدم، نمی توانس��تم بحرانی 
که زندگی مرا ب��ه عاقبتی چون زندان، 
تیمارستان و مرگ می کشاند، حل کنم. 
هر روز از خدا درخواست مرگ می کردم 
ولی باز هم هم��ان راه را ادامه می دادم. 
خیلی وقت ها دچار افکاری می شدم که 

سالم به همه ی خوانندگان گرامی مجله ی پر محتوای پیام بهبودی. بسیار خوشحامل که فرصت نوشنت در 

این مجله برای ما فراهم شده است و از کسانی که این فرصت را برای ما فراهم آورده اند صمیامنه تشکر 

و قدردانی می کنم.

حمید.ر
عقلی که 
بزرگ ترین موهبت 
الهی برای انسان 
است، بیماری 
اعتیاد باعث شده 
که به بزرگ ترین 
دشمن برای 
زندگی من تبدیل 
شود؛ همیشه دنیا 
را در نظرم خراب 
نمایش می دهد 
و بعد با القای نا 
امیدی مرا به ناکجا 
آبادی می کشاند 
که تا به حال هیچ 
انسان عاقلی به آن 
پا نگذاشته است.
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با  فکر خراب کشـمکش 
فقط مرا به مصرف بیش��تر سوق می داد. 
خانواده ام را با دیگران مقایسه می کردم. 
خودم را نیز با دیگران. حتی گاهی خودم 
را جای حیوانات می گذاش��تم و به آن ها 
حسودی می کردم ولی در پایان چاره ای 
جز مصرف بیش��تر نداشتم. نمی دانستم 
برای چه به دنیا آم��ده ام. آیا فقط برای 

بدبختی کشیدن آفریده شده ام!؟
 وقت��ی به آخر خط رس��یدم و دیگر 
راهی نداش��تم، انجم��ن معتادان گمنام 
را س��ر راه خود دیدم و به جلس��ات راه 
یافتم. خدا را شکر که او حتی بنده های 
بد خود را هم فراموش نمی کند. با ترس 
بسیار وارد انجمن شدم. شاید هم دنبال 
راه گریز ب��ودم. منتظر حرفی، نگاهی یا 
هر چیز دیگری بودم که بگویم: »انجمن 
هم به من کمک نکرد« بعد هم بروم اّما 

اتفاق دیگری افتاد.
 وقتی در جلسات کمی گوش هایم را 
تیز کردم، فهمیدم که مش��کل من مواد 
مخدر نیس��ت. بلکه این عقل بیمار من 
است. عقلی که بزرگ ترین موهبت الهی 
برای انسان اس��ت، بیماری اعتیاد باعث 
ش��ده که ب��ه بزرگ ترین دش��من برای 
زندگی من تبدیل ش��ود؛ همیشه دنیا را 
در نظ��رم خراب نمای��ش می دهد و بعد 
با الق��ای نا امیدی مرا ب��ه ناکجا آبادی 
می کش��اند که ت��ا به حال هیچ انس��ان 

عاقلی به آن پا نگذاشته است.
  امروز هم در کش��مکش با این فکر 
خراب هس��تم و خود را به جایگاه اصلی 
انس��انی می کش��انم. البت��ه الزم اس��ت 
بگویم که در این راه دوس��تان بهبودی 
کمک های بسیاری به من کردند و بدون 
این کمک ها هرگز قادر به درک بیماری 
اعتیاد نبودم. جایی که خودم نتوانستم 
به خودم کمک کنم، جایی که راه نجات 
را در گذش��ته ی تل��خ خ��ود می دیدم، 
کمکی که نیاز داش��تم، به من رساندند. 
معت��ادان گمنام کمکی را ک��ه احتیاج 
داش��تم، در زمان مناسبی به من رساند. 
از خدا می خواهم که در ادامه ی مس��یر 
بهب��ودی مرا یاری دهد. از ش��ما هم به 
خاطر توجه و صبرتان سپاسگزارم. تنها 
پیام ما در کل این اس��ت که یک معتاد، 
هر معتادی، می تواند قطع مصرف کند، 
اشتیاق به مصرف را از دست بدهد و راه 

تازه ای برای زندگی پیدا کند. 

با س�ام و تشکر از شما دوس�تان مجله پیام بهبودی و تمام دوستان همدردم در تمام نقاط جهان که به 
صورت مستقیم و غیر مستقیم در پاکی من شریک هستند، خواستم تجربه ام را در مورد گمنامی بیان کنم.
در اوایل پاکی ام وقتی دو یا س�ه ماه بیشتر پاکی نداشتم، در جلسات وقتی دوستان در مورد گمنامی 
می گفتند؛ شکستن گمنامی می تواند به قیمت جان یک همدرد تمام شود، همیشه پیش خودم می گفتم 
»شکس�تن گمنامی = جان یک همدرد« مگه میش�ه آخه؟ چه جوری؟؟!! تا اینکه چهار ماه پاکی داشتم 
و گمنامی من شکس�ته ش�د و به دلیل اینکه من با اصول آشنا نبودم، بس�یار ناراحت شدم. به حدی که 
از جلس�ات خانگی ام زده ش�دم و همان روز تصمیم گرفتم که به یک جلس�ه خارج از ش�هر خودم بروم 
و مش�ارکت کنم. از لحاظ روحی و روانی حال بس�یار بدی داش�تم، وقتی در آن جلسه داستان شکسته 
شدن گمنامی ام را مشارکت کردم، دیگرنتوانستم داخل جلسه بنشینم و وقتی از جلسه خارج شدم، به 
دلیل اشتغال فکری و ناراحتی از شکستن گمنامی ام زمانی که پیاده در حال عبور از خیابان بودم، با یک 
ماش�ین مینی بوس تصادف کردم و به صورت معجزه آسایی نجات پیدا کردم و خداوند یک هدیه دوباره 
به من داد. آنجا بود که واقعاً فهمیدم بله، شکستن گمنامی واقعًا می تونه به قیمت جون یک همدرد تمام 
بش�ه حاال نه اینکه حتمًا همون لحظه موادمصرف بکنه؛ شاید یک همدرد از جلسه دور بشه و هیچ وقت 
دیگه به اونجا برنگرده و یا حتی به دالیِل دیگه ای جونش رو از دس�ت بده.از خداوند بابت درک گمنامی 
سپاسگزارم و ازش عاجزانه می خوام که به من کمک کنه همیشه رازنگه دار باشم. به امید روزی که هیچ 

معتادی به علت درد اعتیاد و شکستن گمنامی جونش رو از دست نده.

یـک همـدردشکسـتن گمنامی، بـه قیمت جان 
احمد . ن -  فاورجان 

یاد می گیریم انعطاف پذیر شویم... وقتی چیزهای جدید 
آشکار می شود احساس زندگی می کنیم. مهم ترین فکر ما 
برای ما دردرس ایجاد کرد... بهبودی تغییر فعالی در عقاید و 

نگرش های ماست.
کتاب پایه
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ودیعه گ��ذاری مایمل��ک معن��وی انجمن، 
حاصل خرد جمع��ی و وجدان گروهی انجمن 
معت��ادان گمن��ام در طی س��الیان طوالنی در 
رابطه با حفظ و نگهداری نشریات، آرم و غیره... 
است. هرکس که سئوالی در مورد چگونگی به 
وج��ود آمدن نش��ریات و تائی��د آن؟ مالکیت 
نشریات؟ چگونگی تغییر و تحول در نشریات؟ 
چه کس��ی حق چ��اپ آن را دارد؟ و یا با پول 
حاصل از فروش نش��ریات چ��ه کارهایی باید 
انجام شود؟ دارد، می تواند به این متن مراجعه 
کن��د. مت��ن »ودیعه گ��ذاری مایملک معنوی 
انجم��ن« مدرکی جامع و فراگیر اس��ت که در 
آن خط مش��ی کل انجم��ن در رابطه با حفظ 

امانت داری و درس��ت کاری در چاپ و انتش��ار 
پیام ما و پاس��خ گویی بدنه خدماتی مس��ئول 

چاپ و انتشار ذکر گردیده.
مف��اد مت��ن »ق��رارداد ویع��ه« در رابطه با 
مایمل��ک معنوی، حق چاپ محفوظ، آرم و نام 
NA براس��اس قوانین بین الملل��ی و با در نظر 
گرفتن اصول روحانی تهیه گردیده و به خوبی 
رواب��ط بین بدنه های خدمات��ی و انجمن را در 
جایی که نش��ریات و آرم NA مد نظر اس��ت، 

پوشش می دهد. 
انگیزه به وجود آوردن »قرارداد ودیعه« این 
اس��ت که اعضای فعلی و آیندگان NA از این 
موضوع اطمینان داش��ته باشند که هیچ کس، 

حتی خدم��ات جهانی قادر به سواس��تفاده از 
مایمل��ک معنوی NA نیس��ت. ای��ن قرارداد 
به خوبی حدود اختیارات خدمات جهانی را در 
رابطه با نشریات و آرم NA مشخص می کند. 
نشریات، آرم و نام NA متعلق به هیچ شخص 
خ��اص، کمیته و ی��ا هیئت خاصی نیس��ت و 
برطبق »قرارداد ودیعه« از طرف کل انجمن به 
خدمات جهانی سپرده شده تا از آن محافظت 

نماید.  
در کلی��ه راهنما ه��ای خدماتی ک��ه اولین 
آن به ن��ام » درخت NA « در س��ال 1975 
میالدی )1353 شمسی( و آخرین آن به نام » 
راهنمای خدمات جهانی« که اخیرا چاپ شده 
اس��ت، نقش دفتر خدمات جهان��ی از قرار زیر 

تعریف گردیده:
 وظیف�ه اصل�ی دفتر خدم�ات جهانی 
نشر و توزیع نشریات NA است که شامل 
چاپ، نگه�داری و توزیع کلیه نش�ریات 

موجود می گردد  
در س��ال 1982 میالدی)1360 شمس��ی( 
و همین ط��ور س��ال 1988 می��الدی)1366 
شمس��ی( و س��ه س��ال بعد در س��ال 1991 
میالدی )1369 شمسی( این تصمیم در رابطه 
با دفتر خدمات جهانی و شرح وظایف آن مورد 
تائید وجدان گروه کنفرانس خدمات جهانی و 
نمایندگان )وکالی( مناطق مختلف از سراس��ر 

جهان قرار گرفت.
بیانی�ه زیر از ط�رف کنفرانس خدمات 
جهان�ی و وکای مناطق مختلف در رابطه 
با دفتر خدمات جهانی و وظایف آن صادر 

گردیده است:
•بدین وس��یله تائید و تصویب می گردد که 
مالکیت کلیه مایملک معنوی و نشریات انجمن 
NA ک��ه تاکنون تولید و چاپ گردیده و یا در 
آینده تولید و چاپ خواهد شد، در اختیار دفتر 
خدم��ات جهانی قرار می گی��رد تا از طرف کل 
انجم��ن معت��ادان گمنام، آنها را ن��زد خود به 

امانت نگهداری کند.
تائی��د و تصوی��ب می گ��ردد تنها ناش��ر، 
تولیدکنن��ده و توزیع کننده نش��ریات NA از 
قبیل کتاب، پمفلت، کتابچه، چیپ، سکه و هر 
ن��وع محصولی با آرم یا نام NA دفتر خدمات 

جهانی است. 
دفتر خدمات جهانی و هیئت امناء وظیفه 
محافظت از کلی��ه مایملک معنوی NA را به 
عهده دارند و موظف هس��تند در صورت لزوم 
از طری��ق قانون بر علیه هرنوع سواس��تفاده از 

مایملک معنوی چیسـت؟
هیئت امنای خدمات جهانی

نشریات، آرم و 
نام NA متعلق 
به هیچ شخص 
خاص، کمیته و 
یا هیئت خاصی 
نیست و برطبق 
»قرارداد ودیعه« 
از طرف کل 
انجمن به خدمات 
جهانی سپرده 
شده تا از آن 
محافظت نماید  

آیا می دانید نشریات، چیپ، سکه، محصوالت و آرم و نام NA متعلق به کیست؟ 
آیا می دانید چه کسی اجازه چاپ و توزیع نشریات NA را دارد؟

پیام بهبودی
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مایملک معنوی اقدام نمایند. 
تبصره 1: شکل و فرم محصوالت و نشریات 
که شامل ظاهر، طراحی، حروف چینی، کیفیت 
کاغذ، صحافی و جلدسازی، و غیره می شود بر 
طب��ق صالحدید دفترخدم��ات جهانی تعیین 

می گردد.
تبصره 2: هر نوع قرارداد اجاره، اخذ مجوز، 
جزئی��ات تولید، کمیت تولید و موجودی انبار، 
طرف معامله و ق��رارداد، نحوه توزیع و فروش، 
قیمت گذاری نش��ریات و محصوالت و غیره به 
عهده دفتر خدمات جهانی گذاشته می شود تا 

بر طبق صالح دید خود عمل کند.  
 NA آخری�ن و جدیدتری�ن اعامیه

در مورد چاپ غیرقانونی نشریات:
اگرچه ما ب��ه عنوان هیئ��ت امناء خدمات 
جهانی انجم��ن معتادان گمنام، س��عی داریم 
تا محتاط باش��یم و در مسائل مختلف در حد 
امکان دخالت نکنی��م، اّما وقتی که صحبت از 
چاپ غیرقانونی نش��ریات NA در میان است، 

چاره ای جز دخالت نداریم.
نگه��داری، اداره، چ��اپ و توزیع نش��ریات 
بهب��ودی و دیگ��ر مایمل��ک معن��وی انجمن 
معتادان گمنام به نحوی که به معتادان کمک 
کند تا به بهبودی از بیماری اعتیاد دست یابند 
و در حالیک��ه 12 ق��دم و 12 س��نت NA را 
رعایت می کنند، پیام بهبودی را به معتادان در 
حال عذابند برسانند، وظیفه و مسئولیت دفتر 

خدمات جهانی است. 
ما ب��ا این ایده که بعض��ی از اعضاء انجمن 
در ای��ن رابطه عقاید و نظ��رات متفاوتی دارند 
و حت��ی بعضی اوقات وجدان گ��روه انجمن را 
نادیده می گیرند، غریبه نیستیم. اّما این اعضاء 
نبای��د فراموش کنند که هر عقیده یا باوری در 
مورد ساختار خدماتی یا مس��ائل دیگر دارند، 
چ��اپ و توزی��ع غیرقانونی نش��ریات غیر قابل 

توجیه و محکوم است.
مس��ئولیت و وظیف��ه خدم��ات جهانی در 
حفاظ��ت از مایمل��ک انجم��ن ب��ه وضوح در 
نش��ریات انجم��ن از قبیل راهنم��ای خدمات 
جهانی و و بولتن های متعدد در مورد مایملک 
معن��وی و اساس��نامه ه��ا و آئی��ن نامه های 
مختلف ذکر گردیده اس��ت. این تصمیمات و 
سیاست ها حاصل دردها و مشکالت بسیاری 
است که دردهه های 1980 و 1990 میالدی 
انجمن از آن رنج برده اس��ت. ایامی که خیلی 
از ما پس��ت های خدماتی فعلی را نداش��تیم، 
یا ش��اید حتی پاک نبودیم. ای��ن تصمیم که 

وظیف��ه چاپ و توزیع نش��ریات ب��ه خدمات 
جهانی س��پرده شود پس از جلس��ات فراوان 
در کنفران��س خدمات جهان��ی و هیئت امناء 
و حت��ی درگیری های قانونی حاصل ش��د. در 
نهایت نمایندگان انجمن از سراس��ر جهان در 
س��ال 1991 میالدی با اکثری��ت آراء تصمیم 
به تفوی��ض اختیار به طور کام��ل به خدمات 
جهانی گرفتند و در سال 1993 قرارداد ودیعه 
گذاری مایملک معنوی به طور قانونی به ثبت 
رس��ید. حال هرگونه چاپ و تولیدی خارج از 
این فرآیند، در اصل به معنی نادیده گرفتن و 
ب��ی احترامی به تصمیمات و وجدان گروه کّل 

انجمن است.
وظیف��ه ما به عنوان هیئت امناء واضح 
و مش��خص اس��ت. ما خیلی ساده سعی 
داری��م تا مس��ئولیت های خ��ود را انجام 
دهیم و اعتمادی که به ما به عنوان هیئت 
امناء شده اس��ت را محترم بشماریم. اگر 
ما در یک س��ازمان دیگ��ر هیئت امناء یا 
هیئ��ت مدیره بودیم، خیل��ی راحت یک 
نامه اخطار برای کس��انی که به مایملک 
انجم��ن تعدی و دس��ت درازی کرده اند، 
می نوشتیم و از ایش��ان می خواستیم که 
فوری دست از این کار بردارند و در نهایت 
ش��کایت قانون��ی می کردیم. اّم��ا ما یک 
سازمان معمولی نیس��تیم، بلکه انجمنی 
روحان��ی هس��تیم که مجبوریم مس��ائل 
تجاری را نیز مدیریت کنیم. تنها افرادی 
که می توانن��د از مایملک NA محافظت 
کنن��د، اعضاء و گروه های NA هس��تند. 
فقط اعضاء و گروه ها می توانند تصمیماتی 
که توس��ط انجمن گرفته شده است را به 
اجرا در آورند و از اینگونه سوء استفاده ها 

جلوگیری نمایند.
آخری��ن باری که این مس��ائل در کنفرانس 
خدمات جهانی مطرح گردید، شرکت کنندگان 
در کنفران��س پ��س از بحث ها و بررس��ی های 
طوالنی و براس��اس سنجش و بررسی های که 
توس��ط یک کمیته موقت که به همین منظور 
تشکیل شده بود، اعالمیه زیر را خطاب به کّل 

انجمن صادر نمود:
نشریات تائید ش��ده انجمن، تنها نشریاتی 
هس��تند که می توانند در سطح انجمن توزیع 
ش��ده و به فروش رس��ند و هیئت مدیره دفتر 
خدمات جهانی مس��ئول حفاظ��ت از مایملک 
انجمن اس��ت و اجازه دارد برای هرگونه تجاوز 
یا تعدی به نش��ریات انجم��ن اقدامات الزم را 

انجام دهد.
در ضمن در همین جلس�ه، تصمیمات 
زیر نیز توس�ط وج�دان گ�روه کنفرانس 

خدمات جهانی گرفته شد:
با 67 رای مثب��ت، 9 رای منفی و 3 رای 
ممتنع تصمیم گرفته شد که تا دوباره تصویب 
و تاکی��د ش��ود که مالکیت تمامی نش��ریات و 
مایمل��ک معنوی NA چه در گذش��ته تولید 
و فراهم ش��ده باش��ند و چه در آینده تولید و 
فراهم ش��وند در اختیار خدم��ات جهانی قرار 
دارد، که ای��ن دفتر وظیفه دارد تا برطبق رای 
کنفرانس خدمات جهانی و از طرف کّل انجمن 
این مایملک را نزد خود به ودیعه نگه دارد و از 

آن محافظت کند.
 با بی��ش از دو س��وم آراء تصویب مجدد 
و تاکید ش��د که دفتر خدمات جهانی بر طبق 
رای کنفرانس  خدم��ات جهانی و کل انجمن 
ناش��ر و توزیع کننده انحصاری کلیه نش��ریات 
انجمن ش��امل کتاب ها، کتابچه ها، پمفلت ها و 

کلیه مایملک معنوی دیگر انجمن است.
 به اتفاق آرا تصمیم گرفته ش��د که جهت 
در دس��ترس ب��ودن کتاب��ی ارزان قیمت که 
دربرگیرنده اص��ول بنیادین بهبودی باش��د و 
به تازه واردان کم��ک کند کتابی به نام “ یک 

راهنما جهت معرفی NA “چاپ گردد.
نتیجه گیری

ب��ا توجه به م��وارد فوق، انجم��ن معتادان 
گمن��ام در کل، وج��دان گروهِی خ��ود را در 
رابطه با چاپ نش��ریات بهبودی خیلی شفاف 
بیان کرده اس��ت. هرگونه تالشی توسط اعضاء 
یا گروه ها جهت چاپ نشریات به طور واضح بر 
خالف وجدان گروه NA اس��ت و به هیچ وجه 
 NA ی��ا دلیلی قابل توجیه نیس��ت. گروه های
در سراس��ر جهان به عنوان مالکین نش��ریات 
و خدم��ات جهانی به عنوان امین ایش��ان باید 
به کم��ک یکدیگر س��عی نمایند ت��ا از منافع 
NA حفاظت کنند و از هرگونه سوءاس��تفاده 
جلوگیری نمایند. اعضاء و گروه های NA حق 
دارند و مس��ئول هستند تا هر جا که می توانند 
 NA از سوءاس��تفاده از نش��ریات و مایمل��ک

جلوگیری نمایند.

منابع:
و  مایمل�ک  بولت�ن  از  1-قس�متی 

قرارداد ودیعه در انجمن
2-قس�متی از اعامیه هئیت امنای 

خدمات جهانی

ما با این ایده که 
بعضی از اعضاء 
انجمن در این 
رابطه عقاید و 
نظرات متفاوتی 
دارند و حتی 
بعضی اوقات 
وجدان گروه 
انجمن را نادیده 
می گیرند، غریبه 
نیستیم. اّما این 
اعضاء نباید 
فراموش کنند 
که هر عقیده یا 
باوری در مورد 
ساختار خدماتی 
یا مسائل دیگر 
دارند، چاپ و 
توزیع غیرقانونی 
نشریات غیر 
قابل توجیه و 
محکوم است

باید به خاطر بسپاریم تا وقتی که توجه خود را 
بر هدف اصلی متمرکز می کنیم،جزئیات نحوه 

انجام کارها همیشه مهم نیست. 
فقط برای امروز، یک بهمن

هيئت امنا
پیام بهبودی
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انجمن ما با معضلی رو به رو است که 
همه ی ما از آن آگاهیم. مش��کلی که از 
همان ابتدا وجود داشته و اکنون هم ادامه 
دارد؛ منظور من کسانی است که کم کم 
جلساتشان کمرنگ شده و از برنامه دور 
می افتند. ش��ما چنین اشخاصی را کمتر 
و کمتر در جلس��ات می بینید یا این که 
خودتان از همین دس��ته افراد هستید و 
کمتر جلسه می روید. ذهن چنین افرادی 
شروع به تردید نموده و همان چیزهایی 
را که تا به حال برایش��ان کار کرده، زیر 

سؤال می برند. 
در ای��ن ش��رایط و ب��ه دلی��ل کافی 
نبودن تعداد جلسات برای ایجاد التیام، 

بیماری اعتیاد فع��ال می گردد. ناراحتی 
آغاز می ش��ود و چون به جلسات زیادی 
نرفته ایم، هنگامی هم که در یک جلسه 
ش��رکت می کنیم، فض��ای آن جا کمی 
خصومت آمیز همراه با شایعه پراکنی به 
نظر می آید؛ و ش��اید امشب، انجام کاری 

متفاوت راحت تر به نظر بیاید.
 آی��ا من واقعاً احتیاج دارم که در این 
تعداد جلس��ه شرکت کنم؟ هرچه کمتر 
به جلسات بروید، تمایل تان برای حضور 
در جلسات کمتر خواهد شد. همیشه به 
نظر می آید که برای جلسه نرفتن دلیل 
خوبی هست. حّتی اگر آن دلیل در خانه 
ماندن و تلویزیون تماش��ا کردن باش��د. 

به تدریج ذهن ف��رد دورافتاده، دگرگون 
می ش��ود. زندگی ناخوش��ایند گش��ته و 
س��رزنش نمودن خ��ود و دیگ��ران آغاز 
می ش��ود. در این مرحله به جای این که 
ش��خص دور افتاده بیشتر به جلسه رفته 
و نگرش خ��ود را تغییر ده��د، کمتر در 
جلسات حاضر می شود. به تدریج به این 
نتیجه می رس��د که اصاًل نیازی به جلسه 
ندارد. هر چند همین جلسات محدود او 

را سر پا نگاه داشته است.
هرچه بیش��تر از جلسات دور بیفتیم، 
بازگش��ت به جلس��ات برایمان مشکل تر 
می ش��ود، در حالی ک��ه مطمئناً همه ی 
اعضای گروه امید به بازگشت دوباره ی ما 
دارند و منتظر دیدنمان هستند. اگر شما 
این مطلب را می خوانید و با طعنه به خود 
می گویید: »حتماً همه منتظر بازگش��ت 
من هستند!« شما احتماالً یک دورافتاده 
هستید. نیاز داریم طرز تفکر معیوب خود 
را تصحیح کنیم و ای��ن کار با حضور در 
جلس��ات ممکن می شود. برای کسی که 
از جلسات بسته دور است، شک کردن به 

اصول برنامه عجیب نیست.          

چه کسـانی در  جلســات 
حضـور ندارنـــــــد؟

نویسنده: ناشناس- مجله NAToday - استرالیاجوالی 2011

اگر شما این 
مطلب را 
می خوانید و با 
طعنه به خود 
می گویید: 
»حتماً همه 
منتظر بازگشت 
من هستند!« 
شما احتماالً 
یک دورافتاده 
هستید.
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 با بررسی انتظارات خود و تغییر آنها در صورت 
امکان، می توانیم خود را به جای لغزش برای 

موفقیت آماده کنیم.
 »فقط برای امروز، 30 بهمن«

معتـادان امـروز 
خوشـبخت تر هسـتند

سعید.ق - شیراز

از نوجوانی که با کلمه خوشبختی آشنا 
شدم، آن را در ظواهر و چیزهای بیرونی 
می دی��دم. در پِی یافتن خوش��بختی به 
دانشگاه رفته، به مدارج عالی دانشگاهی 
رس��یدم و ازدواج ک��ردم. ه��ر ب��ار فکر 
می ک��ردم خوش��بختی را یافت��ه ام ولی 
اشتباه می کردم. دلیلش را نمی فهمیدم 
و تنها جوابی که به ذهنم می رسید این 
بود که خوشبختی در دنیای واقعی هیچ 
جایی ندارد و تصور می کردم بایستی این 
واقعیت تلخ را بپذیرم. به همین دلیل در 
مصرف مواد مخدر غرق شده و روزانه دو 
یا س��ه نوع مواد مصرف می کردم. هیچ 
امیدی به زندگی نداشتم و گونه های من 
به تر ش��دن عادت کرد. آنقدر زندگی ام 
آشفته بود که دیگران به راحتی متوجه 
آن می شدند. همه چیز در ورطه نابودی 
بود. همس��رم و ش��غلم را از دست رفته 
می دیدم. ت��ا اینکه خداوند مهربان طعم 

خوش��بختی را به من چشاند. امروز که 
این متن را می نویس��م ح��دود پنج ماه 
اس��ت که از مواد مخدر پاک هستم. در 
جلس��ات حضور م��داوم دارم، قدم کار 
می کنم و به خانواده ام خدمت می نمایم. 
امروز دیگ��ر خنده هایی ب��ا تمام وجود 
جای گریه های دوراِن گذش��ته را گرفته 
است. در جلس��ات بود که متوجه شدم 
با ابزار انجم��ن می توانم از هر موفقیتی 
لذت ببرم. هر روز ک��ه جمله پر مفهوم 
»معتادان امروز خوشبخت تر هستند« را 
می ش��نوم با تمام وجود آن را می فهمم. 
چون امروز خداوند مهربان چیزی به من 
ارزانی داش��ته که می توانم به واسطه آن 
پاک زندگی کنم و از تمامی فرصت های 
زندگی ام استفاده کرده و لذت ببرم. من 
این نعم��ت الهی را س��پاس می گویم. 
 »بله م��ن امروز یک معتاد خوش��بخت 

هستم«

بادختری که دوس��تش داش��تم ولی خانواده ی من موافق او 
نبودند، ازدواج کردم. پس از مدتی با همسرم دچار اختالف شدم. 
این قضیه را توجیه و بهانه ای کرده و به سراغ مصرف مواد مخدر 
رفتم. پس از یک سال و نیم همه چیزم را از دست دادم. در این 
مدت چندین بار ترک کردم ولی نش��د. تا اینکه پدرم به مالقات 
برادرم که به خاطر سرقت و مصرف مواد در زندان به سر می برد، 
رفت. در زمان برگش��ت، جلوی درب زندان با چند برگه روبه رو 
می ش��ود که روی یکی از آنها نوشته شده بود: »آیا با مواد مخدر 
مشکل دارید؟« پدرم برگه ها را برایم آورد و من آن ها را خواندم. 
خواندن برگه ها باعث ش��د تصمی��م به ترک بگیرم. پس از پایان 
س��م زدایی به جلسات پیوس��تم و خود را تسلیم اصول و برنامه 
ک��ردم. راهنما گرفتم، قدم ها را کار کردم و تصمیم گرفتم به هر 
قیمتی و به خاطر خودم پاک بمانم. در همان اوایِل پاکی متوجه 
شدم مشکالتم با همسرم الینحل است و در شانزده ماه پاکی از 
او جدا شدم. خیلی افس��رده و داغون بودم ولی جلسات را ترک 
نکردم. بعد از یک س��ال دوباره ازدواج کردم ولی این بار ارتباطم 
با جلس��ات کم شد. به شهر دیگری کوچ کردم و با کسی همکار 
ش��دم که زندگی ام را به من برگرداند. به واس��طه این دوس��ت 
بهبودی به جلسات باز گشتم و شروع به خدمت کردم. در چهار 
س��ال پاکی برادر مصرف کننده ام را از دس��ت دادم. این موضوع 
باعث ش��د در راهی که انتخاب کرده ام راس��خ تر باشم. در سال 
پنجم پاکی ام خداوند هدیه ای به من داد، یک دختر زیبا. ش��اید 
در برنامه پیشرفت مادی زیادی نکرده باشم ولی از لحاظ معنوی 

رشد کرده ام و از زندگِی آرامی که دارم،راضی هستم.

تلخی زندگـی
شـیرینی بهبودی

رسول.ک - فوالدشهر
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1- اقرار می کنم که در چند س��ال اول 
زی��اد حرف م��ی زدم و ام��روز فهمیدم که 
زیاده گویی، مقدمه ی ناش��نوا شدن خودم 

و دیگران است. 
2- فهمی��دم قرار نیس��ت برای هر 
مسئله ای اظهار نظر کنم؛ گاهی اوقات 
سکوت کردن و گوش دادن به صحبت 
دیگران است که موجب می شود صدای 
خودم را بش��نوم )صدای��ی که از دهان 
دیگ��ران در می آی��د( و اگر قرار اس��ت 
حرف��ی بزنم، س��عی کن��م آخرین نفر 
باشم، ش��اید دوست دیگری حرف های 
م��ن را بزن��د و نیازی ب��ه صحبت من 

نباشد. 
3- با روحیه ی بهبودی و انتقادپذیری 
وارد ساختار شوم، و اگر برای خدمتی بلند 
ش��دم، مهارت و مسئولیت و توانایی انجام 

آن را داشته باشم. 
4- اش��کاالت، کم کاری ها و مشکالت 

خدمتگ��زاران را ب��ه خودش��ان بگویم، نه 
به همه  اعضاء. س��عی کنم ب��ه جای انتقاد، 

راهنمایی روحانی کنم. 
5- در هنگام انتخاب یک خدمتگزار به 
بلوغ بهبودی، برنامه های خدماتی و سوابق  
خدمات��ی توج��ه نمای��م، نه به ش��ایعات و 
اطالعات دست دومی که می شنوم و نگذارم 
هیچ شخصیتی گوش های من را کر کند که 

نتوانم صدای اصول را بفهمم. 
6- ب��رای مطل��ع ش��دن از اوضاع و 
احوال در جلس��ات از چش��م و گوش��م  
اس��تفاده نمای��م. یعن��ی گ��وش کنم، 
مطالعه کنم و ارتباط برقرار کنم. عقاید 
و نظ��رات ش��خصی خود راب��ر دیگران 
تحمیل نکنم. اگر پیش��نهادی داش��تم 
فقط آن را ارائه داده و پافش��اری و اصرار 

بر روی آن نکنم.
ب��ا  را  خدمت گ��زاران  گزارش��ات   -7
روحیه ی خوش بینی و سپاسگزاری مطالعه 

کنم نه با روحیه  طلبکارانه و روحیه خدمت 
را از هیچ خدمتگزاری نگیرم که به واسطه 

نگاه و حرف من از خدمت دل سرد شود. 
8- از بی��ان آن چه باعث دودس��تگی، 
تفرقه و تضاد می ش��ود خ��ودداری نموده 
و مس��ائل را طوری بی��ان نمایم که باعث 
وحدت، ش��ادی، صلح و حمای��ت دیگران 

گردد. 
9- روابط��م ب��ا دیگ��ران باید ت��وام با 
صداقت و صراحت باش��د، اما رابطه ای که 
صداقت و صمیمیت ندارد و فقط از فاکتور 
صراحت پیروی می کند خیلی از اوقات به 

جای حرف فقط "زخم است". 
10- ب��ا قض��اوت و پی��ش داوری ب��ه 
پیشنهادات دیگران نگاه نکنم و گاهاً تشکر 
کنم حت��ی اگر مخالف باش��م؛ در تصمیم  
گیری ها به صدای مخالف توجه بیش��تری 
داش��ته باشم، تا بتوانم یک موضوع را همه 

جانبه بفهمم و بررسی کنم. 
11- فهمیدم که هرچه بیش��تر خدمت 
کنم، دیدگاهم وس��یع تر می ش��ود و فقط 
به مش��کل خود، س��هم خود و سوال خود 
نپ��ردازم و در گزارش��ات و صحبت ه��ا از 
جمالت و کلمات س��الم، ساده، سنجیده و 

سازنده استفاده کنم. 
12- و در آخر فهمیدم داش��تن روحیه  
انعط��اف و هم��کاری ب��ا اعض��اء NA از 
ملزوم��ات مفی��د ب��ودن و موثر ب��ودن در 

خدمات NA است . 

دوازده تجربـه ی خدماتـی در 
دوازده مـاه

محمد.الف - بیرجند
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در اثر رشد معنوی و ارتباط با نیروی برترمان به مرور متوجه 

می شویم تا وقتی که به نیازهای روحانی خود پاسخ دهیم، 

مشکالت زندگی تا حد قابل تحملی تخفیف پیدا می کند. 

کتاب پایه، قدم یازدهم

درورد ب�ر NA و خدمتگ�زاران 
مجله پیام بهبودی

در دوران مص�رف آنقدر افکارم 
کوچک و حقیر بود که همیش�ه یا 
در فک�ر مصرف بودم و یا چگونگی 
تهیه مواد برای مصرف. تا اینکه در 
عجز و درماندگی با NA آشنا شدم. 
افکار موهوم و پس�ت باعث می شد 
بیم�اری ام دخالتی وی�روس وار در 
رفتارهایم داش�ته باشد و هر زمان 
که می خواس�تم جایی رو درس�ت 
کن�م، بیم�اری ام از ج�ای دیگری 

فوران می کرد. 
می خواستم آن آدم قبلی نباشم 
ولی نمی ش�د و دس�ت خ�ودم هم 
نبود. با راهنمایی آش�نا ش�دم که 

راز مانـدگاری امید و بـاور ... 
خداون�د بر س�ر راهم ق�رار داد. با 
کارکرد دوازده ق�دم به یک آزادی 
نس�بی رس�یدم. ه�ر چ�ه جلوتر 
می رفتم راهنمایم نیز به عنوان یک 
حامی در کنارم بود. او راهنما بود و 
در فکر تحقیر و س�رزنش من نبود. 
او امید را به م�ن آموخت و اصولی 
را ب�ه من یاد داد که ب�ا آنها بیگانه 
ب�ودم ک�ه مهم تری�ن آنها عش�ق، 
محبت، ایث�ار و کمک به همنوعان 
بود. همه ی اینها در س�ایه ی رابطه 
صادقانه راهنما و رهجو اتفاق افتاد. 
تا اینکه به علت بیماری مادرزادی 
مجب�ور ش�دم از دس�تگاهی برای 
قلبم اس�تفاده کنم. زی�را به گفته 
پزشکان زندگی بدون این دستگاه 

برایم با ریس�ک باالیی همراه بود. 
من ک�ه زندگی ام ت�ازه جان گرفته 
ب�ود وقتی این موض�وع را فهمیدم 
خیلی حالم بد ش�د. در آن شرایِط 
انزوا و عدم اعتماد به نفس، خود را 
به جلسه رسانده و در مورد مشکلم 
مشارکت کردم. راهنمایم گفت که 
این قضیه را به خداوند بسپارم. در 
آن زمان )پنج س�ال قب�ل( هزینه 
درماِن من بس�یار زیاد بود و من از 
اینکه اگر خداوند بخواهد همه چیز 
شدنی اس�ت، غافل بودم. در عین 
ناباوری خدا ب�ه کمکم آمد و بدون 
حت�ی یک ریال عم�ل جراحی من 
انجام ش�د. او بدون ادعا کمک کرد 
و همی�ن موضوع باع�ث ماندگاری 
من در NA شد. اکنون نیز به زمان 
تعوی�ض دس�تگاهی ک�ه در قلبم 
اس�ت نزدیک می شوم و قیمت آن 
بیش از س�ه برابر ش�ده است و من 
مانده ام و خداوندی که همه چیز را 
ب�ه او واگذار کرده ام و به مرحمت و 
کرم بی انتهای او امیدوارم. االن در 
نوبت برای تهیه دس�تگاه هستم و 
امی�دوارم نام�ه بعدی من به ش�ما 
سرش�ار از ش�ادی، اعتم�اد و امید 

باشد.

عنایت.د - گچساران  

هر چه جلوتر می رفتم راهنامیم نیز به عنوان 

یک حامی در کنارم بود. او راهنام بود و در 

فکر تحقیر و رسزنش من نبود. او امید را به من 

آموخت و اصولی را به من یاد داد که با آنها بیگانه 

بودم  که  مهمرتین آنها عشق،  محبت،  ایثار و 

کمک به همنوعان بود.
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خدایا کمکم کن تا حامل پیام مثبتی باشم و تجربه شخصی من 

شمعی رو  در زندگی اون دخرت و پرسی که االن تکیده و تنها یک 

گوشه نشسنت و به مردن فکر می کنن روشن کند، تا اونها هم 

این مسیر روحانی رو امتحان کنند، حتی اگر مثل اون روزهای 

من، باور ندارند.

مبینا - رشت 

 ما   دریافتیم که هیچ راهی جز تغییر کامل طرز تفکر قبلی خود نداریم، واال
 دوباره مصرف را شروع می کنیم

وقتی ما حداکثر کوشش خود را به کار می بریم، این برنامه، برای ما هم، 
همانطور که برای دیگران کار کرده است، کار می کند
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 وقتی نیروی محرک ما در زندگی خارج از کنرتل مان 

باشد عاجز هستیم، اعتیاد ما مطمئناً نیروی بیش برنده 

و غیر قابل کنرتلی را دارد. 

»راهنامی کارکرد قدم، قدم یک«

دقیقاً یادمه زمستان سال 90 بود 
که چش�مم به مجله پی�ام بهبودی 
افت�اد. هنوز قط�ع مص�رف نکرده 
بودم، ولی داس�تان ها و مشارکت ها 
قلب منو می لرزون�د و از اینکه این 
همه آدم مثل من درد کشیده بودند 
متعجب می ش�دم، ول�ی قصد ترک 
نداش�تم! با اینکه از لح�اظ روحی، 
روانی و جسمی بسیار آسیب دیده 

بودم.
ح�دوداً پان�زده س�اله ب�ودم که 
ش�روع به مصرف کردم و گمشده ی 
زندگی ام رو پیدا کردم. حدوداً چهار 
یا پنج سال تو عذاب بودم. می تونم 
بگ�م بهترین س�ال های نوجوانی ام 
رو از دس�ت دادم. صرف�اً زنده بودم 
که م�واد مصرف کنم. تم�ام اهداف 
و آرزوهام�و، م�واد از م�ن دزدید و 
دیگه هیچی نبودم جز یک جس�م. 
بارها ب�ه صورت های وحش�تناک و 
جدی اقدام به خودکشی کردم. ولی 
هیچ وقت روح از جسمم جدا نشد. 
پی�ام انجمن توس�ط خانم هایی که 
هیچ وقت ندیده بودمش�ون، به من 
رس�ید. یادمه اون ش�ب سرد وقتی 
به خونمون اومدن آنقدرگیج و نشئه 
بودم ک�ه از در آغوش گرفتنش�ون 
وحش�ت کردم. با چشم های خیس 
و متعج�ب بهش�ون گفت�م: چ�را 
طوری من�و در آغ�وش گرفتین که 
ان�گار م�ن رو می شناس�ین؟! ترس 
وجودمو گرفت و با خودم گفتم: خدا 
می دونه ای�ن دیگه چه داس�تانیه!! 
مص�رف کردم و برای ب�ار اول پام رو 
به جلس�ات NA گذاش�تم، جالب 
اینجاس�ت ک�ه من�و از خودش�ون 
نروندن، هیچی یادم نمیاد. شالم رو 
انداخته ب�ودم روی صورتم و مانند 
ی�ک م�رده متح�رک ب�ودم؛ حتی 
آرزوهامم دیگه زنده نبودند. اومدم 
خونه و تا دو ماه مصرف کردم. یادمه 
یک روز با یک�ی از بچه های همدرد 
یه گوش�ه نشس�ته بودیم که بهش 
گفتم تو دع�اِی آرامش رو حفظی؟ 
اگه خ�دا یه فرصت دیگ�ه بهم بده 
می خ�وام ت�رک کن�م و مث�ل یک 

دخت�ر خوب زندگی کن�م. دو نفری 
دع�ای آرامش رو خوندی�م و بعد از 
چند روز دوباره وارد جلسات شدم. 
دوس�ت داش�تم قطع مصرف کنم، 
اما اجب�ار به مصرف نمی گذاش�ت. 
زندگ�ی بدون مواد مخ�در برای من 
وحش�تناک ب�ود و از دنی�ای افراد 
پاک می ترس�یدم. تا اینکه به بهانه 
افسردگی مجدداً مصرف کردم. یک 
روز با نش�ئگی تمام به جلسه رفتم 
و خوش آمدگو ایستادم. وقتی زمان 
اعام پاکی رس�ید گریه ام گرفت و 
از جلسه خارج ش�دم. گفتم خدایا 
به من ش�هامت تغییر ب�ده. این بار 
مبینای کوچولوی درونم از خوردن 
ضربات مهلک مواد خسته شده بود. 
نش�ئگی هایم بوی خماری می داد و 
دیگه نمی تونستم اون امنیت کاذب 
رو ت�وی مواد پیدا کن�م. آرزوم بود 
چیپ سی روزه گی بگیرم و با کمک 
خدا قطع مصرف کردم. بعد از چند 
روز به خاطر س�ن پایینم رفتم توی 
تفاوت ها. زمانی که وارد برنامه شدم 
نوزده س�اله بودم و یک�ی دو تا هم 
س�ن و س�ال من بیش�تر در جلسه 
نبود. ولی س�عی ک�ردم پیامی برای 
هم سن و سال هام باشم. با راهنمایم 
شروع به کارکرد قدم ها کردم. تازه 
متوج�ه ش�دم ک�ه عل�ت اون همه 
پریشونی، ترس، ناامیدی، بی قراری 
و... بیم�اری اعتی�اد ب�ود ن�ه فقط 
مصرف مواد مخدر. ش�روِع بهبودی 
من از قدم یک آغاز ش�د. قدمی که 
تناقضش به اندازه تمام زیبایی های 
دنیا برایم زیبا بود »تس�لیم ش�و تا 

پیروز شوی«.   
در مقطع هجده ماهگی و در زمان 
کارکرد قدم چهارم، بهبودی ام دچار 
یک خأل وحشتناک شد. باور اشتباه 
من این ب�ود که یک جوان بیس�ت 
س�اله هیچ وقت نمی تون�ه با اصول 
روحانی زندگی کنه. تنها چیزی که 
من را در مس�یر بهبودی حفظ کرد، 
درکم از قدم دوم بود. تظاهر به این 
باور کردم که نیروی برتر ش�هامتی 
رو به مبینا می�ده که بتونه باورهای 

اش�تباه رو تغیی�ر ب�ده. کار کردم، 
درس خون�دم و ب�ه دنبال حرفه ای 
برای یادگیری بودم و در کنارش در 
برنامه هم خدم�ت می کردم. انجام 
این برنامه ها کمکم کرد که زندگی 

رو جدی و نه سخت بگیرم. 
ول�ی متأس�فانه ب�ه م�رور روی 
چرخ�ه نواق�ص گیر ک�ردم، حتی 
بیش�تر از دوران مص�رف، متوجه 
آش�فتگی زندگ�ی ام ش�ده بودم. 
اصول برایم تکراری شده و تسلیم 
دیگه برام ارزش�ی نداشت. تماسم 
رو با راهنمام قط�ع کردم. تا اینکه 
احس�اس کردم به لغ�زش نزدیک 
ش�ده ام. زی�را به ص�ورت متوال�ی 
توی جم�ع مصرف کننده ه�ا قرار 
می گرفت�م و ت�وان روحان�ی ام به 
صفر رسیده بود. این مسأله نشون 
م�ی داد ک�ه در زندگی ش�دیداً به 
قدم ه�ا نی�از دارم. ی�ک تغیی�ر و 
تحول عمیق همراه با تسلیم کامل. 
ی�ک بار دیگر با کمک خدا و کمک 
راهنمایم با چن�گ و دندون خودم 
رو کشوندم توی مسیر. می بایست 
تغییر و رش�د کنم وگ�ر نه خواهم 
مرد. امروز باز هم خدمتگزار انجمن 
هستم. دانش�جوی مقطع کاردانی 
و در ح�ال کارکرد س�نت ها. دارای 
شغلی هستم که عاشقانه دوستش 
دارم. ب�ه خاط�ر س�ه س�ال پاکی، 
تغیی�رات مثبتی ک�ه باعث برکت 
زندگی ام شده و آرامشم از خداوند 

سپاسگزارم.
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ش��ش س��ال با تعهدات واهی و غلط 
کوش��یدم تا از رنج و عذابی که سال ها 
بر جس��م، جان و زندگی ام سایه افکنده 
بود، رها ش��وم. خودمحوری، تک روی، 
اص��رار و ات��کا به عل��م و عق��ل ناقص 
خودم باعث ش��د تا به جای طی مسیر 
بهبودی، مسیری رو به زوال را در پیش 
گیرم و هرچه بیش��تر و بیشتر به سوی 
نا امیدی و ناب��ودی حرکت کنم. افکار 
نادرست نس��بت به برنامه که زاییده ی 
بددلی ها و کج بینی های من بود، من را 
به جایی رس��اند که خسته تر از همیشه 
و مأیوس ت��ر از همه به انکار بهبودی و 
اص��رار در مصرف بیش��تر برآیم، و تنها 
روزهایم را به شب و شب هایم را به روز 
سنجاق کنم. آری! از نشانه های زندگی 

در من، تنها نفس کش��یدن هایی خسته 
و ناگزیر باقی مانده بود. من با س��ماجت 
تمام به س��مت تباهی می رفتم، غافل از 
آنکه خدای عزی��زم نگاهش و لطفش را 
به من ارزانی کرده است. بعد از چند روز 
شرکت در جلس��ات NA، شماره تلفن 
یک هم��درد را گرفت��م. دو روز بعد که 
دچار مش��کل شده بودم به او زنگ زدم، 
دعوتم کرد و با من حرف زد. کوتاه بگویم: 
لطافت کالمش، گواه دل صادقش بود و 
اثری ماندگار بر دلم گذاش��ت و مجله ی 
پی��ام بهبودی را به م��ن هدیه داد. چند 
بار آن را خواندم. روزهای عذاب و رنجم 
را ب��ه روزهای آرام��ش و صبر بدل کرد. 
بعضی از مشارکت ها دلم را به درد آورد، 
بعضی ها امیدوارم ک��رد، بعضی ها تکانم 

داد و در نهای��ت دریچه و چش��م اندازی 
تازه پیش رویم گش��ود. دی��دم خارج از 
جلس��اتی که من در آن شرکت می کنم، 
حت��ی در ش��هرها و اس��تان های دیگر و 
همچنی��ن ورای مرزه��ای جغرافیای��ی 
وطن��م هزاران هزار هم��درد وجود دارند 
ک��ه همگی ب��ه یک نی��روی برت��ر اتکا 
کرده ان��د و کتاب هایی می خوانند که من 
هم می خوانم. ح��رف، تجربه و دردهایی 
دارند که م��ن هم داش��ته ام و مهم تر از 
همه به سویی می روند که من چند سال 
حس��رت رس��یدن به آن را داش��تم. این 
ش��د که به وجد آمدم و نتوانستم از بیان 
احساسم بگذرم و با شما دوستان لیاقت 
هم صحبت��ی پیدا کردم. اکنون س��اعت 
بیس��ت دقیقه ی بامداد می باش��د و چند 
دقیقه ای است که وارد بیست و پنجمین 
روز پاک��ی ام ش��ده ام و تفاوتی عجیب را 
نس��بت به پاکی های نافرجام گذش��ته ام 
در خود می بینم. زیرا این بار دس��تم در 
حلق��ه ی بزرگ خادمان مس��یر بهبودی 

است.
در آخر بوس��ه می زنم ب��ه خاک پای 
قدم ه��ای خس��ته ای ک��ه ردپایش��ان، 

نشانه روشن راه بهبودی گردید. 

دیگر تنـها نیسـتم...

محمود.ش - کرج

بعد از چند 
روز شرکت در 
 ،NA جلسات
شماره تلفن یک 
همدرد را گرفتم. 
دو روز بعد که 
دچار مشکل شده 
بودم به او زنگ 
زدم، دعوتم کرد 
و با من حرف 
زد. کوتاه بگویم: 
لطافت کالمش، 
گواه دل صادقش 
بود و اثری 
ماندگار بر دلم 
گذاشت
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در روستا و یک خانواده پرجمعیت به دنیا آمدم. در 
13سالگی پدرم را از دست دادم و دو سال بعد از آن به 
شهر و محله ی جدیدی کوچ کردیم. در دوران مصرف 
همیش��ه این محله را مقصر می دانستم! در این محله 
دوس��تان جدیدی پیدا کردم و به خاطر ترس و تأیید 
طلبی هر نوع ماده مخدری که به من پیشنهاد می شد، 
مصرف می کردم. به خدمت سربازی رفتم و اوضاع من 
به همان صورت ادامه داشت. بعد از خدمت با دختری 
ازدواج کردم که پدرش مصرف کننده بود و پیش خودم 
فکر کردم این همان خانواده ای است که من می خواهم 
و اگر م��واد مصرف کنم، چیزی ب��ه من نمی گویند! 
به مدت 2 سال در یک کارخانه مشغول به کار بودم تا 
این ک��ه در اثر مصرف مواد و غیبت های مکرر از آن جا 
اخراج ش��دم و شروع به خرید و فروش مواد کردم. به 
اجبار خانواده در یک مرکز بستری شدم و ترک کردم. 
ولی وسوسه نگذاشت پاک بمانم. 2سال در عذاب بودم 
تا دوباره در مرکز دیگری قطع مصرف کردم و پس از 
آن به اولین جلسه ی NA که در شهرمان برپاشده بود، 
رفتم. به دلیل احساس تفاوت، لغزش کردم و به شهر 

دیگری رفتم ولی بعد از 3ماه سرنگ به دست برگشتم. 
یک ش��ب با گریه های فرزن��دم از جا پریدم و متوجه 
شدم به خاطر نشئگی فراوان نصف لحاف را سوزاندم و 
خانه ام پر از دود شده است! همسرم بسیار تالش کرد 
تا پاک بمانم، ولی نش��د. باالخره با وجود بارداری و به 
همراه دو فرزندم خانه را ترک کرد و رفت! من شروع 
کردم به فروش وس��ایل من��زل و ادامه ی مصرف. در 
طول مدت 2سال تا برگشِت همسرم، بسیار بدبختی 
کشیدم. برادر کوچک ترم کنار من مصرف کننده شد 
و یک روز پیش چشمانم اقدام به خودسوزی کرد و از 
دنیا رفت! برادر دیگرم در اثر مصرف الکل تصادف کرد 
و جان داد و هروقت خانواده ام به من گیر می دادند، با 

یک ظرف بنزین به خودسوزی تهدیدشان می کردم!
چندین بار اقدام به خودکش��ی کردم ولی نش��د. 
باالخره همس��رم بعد از 2س��ال به همراه فرزند سوم 
که دختر بود، برگش��ت و او نیز به مدت 7س��ال کنار 
من یک مصرف کننده ش��د! چندین بار قطع مصرف 
کردم و در یک س��ال 3 بار به زن��دان رفتم. حتی در 
زن��دان هم برای مصرف ت��الش می کردم. یک روز که 

من و همس��رم در خانه مش��غول مصرف مواد بودیم، 
دخت��رم مظلومانه به پدر و مادرش نگاه می کرد! عجز 
را در چشمان او و وجودم حس کردم. تصمیم گرفتم 
یک بار دیگر با عزمی راس��خ مصرف  را قطع کنم. بعد 
از 7روز قط��ع مصرف به جلس��ه ی  NA که تازه در 
محله مان راه اندازی ش��ده بود پاگذاشتم. کسی من را 
در آغوش کش��ید و گفت "به معتادان گمنام خوش 
آمدید". راهنما گرفتم و شروع به کارکرد قدم ها کردم. 
در چهارمین ماه پاکی ام متوجه شدم، مبتال به هپاتیت

C  هس��تم. پس از طی درمان پزشکی و درد فراوانی 
که کشیدم، شکر خدا معالجه شدم. یک سال و دوماه 
پس از ورودم به انجمن، همسرم نیز بعد از حضور در 
جلسات باز و چند جلسه بسته تصمیم به قطع مصرف 
گرفت. خوشبختانه حضور من در انجمن باعث جاذبه 
برای اطرافیانم شده است. من صبر کردن را از همسرم 
یاد گرفتم و از او تشکر می کنم و می گویم که: همسرم 
دوستت دارم. تمام داش��ته های امروزم، پاکی خود و 
همسرم و آرامش زندگی ام را مدیون انجمن معتادان 

گمنام هستم. 

پاکِی من  و همسـرم
حسن.ش - کرمان

مایل به تغییر هستم. با کارکرد قدم ها، با 
ترس و انکار مقابله می کنم و پذیرش الزم 

برای تغییر را به دست می آورم. 
» فقط برای امروز، 30آذر« 
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آخرین باری که به جلسـه رفتم کی بود؟
بهروز.س - البرز       

خوش��حال، خوشبخت  و سپاس��گزارم که با 
برنامه NA و اصول روحانی آن آش��نا ش��ده ام. 
تجرب��ه من از بهبودی در س��ال هش��تم پاکی ام 
در ی��ک جمله خالصه می ش��ود : »من باید یک 
برنامه منظم داشته باشم«. برنامه من شامل چند 
 بخش است: 1� حضور مرتب و منظم در جلسات 
2� کارک��رد منظ��م قدم ها، س��نت ها و مفاهیم 
خدمات��ی ب��ا یک راهنم��ا و به کمک نش��ریات 
برنامه 3� انتقال منظم قدم ها، سنت ها و مفاهیم 
 خدمات��ی به رهج��و و با کمک نش��ریات برنامه

 ۴� خدم��ت خیرخواهان��ه و منظ��م در گروه و 
س��اختار خدماتی 5� کار کردن به طور مرتب و 
منظم. 6� رس��یدگی به امور خان��واده 7� ورزِش 
منظم 8� پیگیری س��المت جسمی 9� تفریح به 
اندازه کافی10� باال ب��ردن آگاهی از راه مطالعه 
مطالبی که دوست دارم؛ مانند نشریات، روزنامه یا رمان. 
       تمام چیزهایی که گفتم، نیاز به توضیح 
دارد و در این جا نمی گنجد. الزم است بدانیم که 
بیماری اعتیاد العالج اس��ت اّما داشتن برنامه ای 
منظ��م و مرتب در بهبودی به من کمک می کند 
که از بیماری ام فاصله بگی��رم. زیبایی برنامه در 

این اس��ت که هرکس می توان��د برنامه بهبودی 
خ��ود را با در نظر گرفتن عالیق، زمان، ش��رایط 
زندگی و ... انجام دهد. مهم این است که نسبت 

به برنامه خودمان متعهد باشیم.
        چرا حضور مرتب در جلسات؟ وقتی که 
به طور مرتب در جلسات شرکت می کنم، با منبع 
بهبودی خود در تماس هستم، مانند موبایلی که 
به وس��یله باطری کار می کن��د؛ من هم به منبع 
انرژی خود، یعنی جلسه، نیاز دارم. جلسه باعث 
تعادل من می شود. در جلسات بعضی از نیازهای 
اساسی من برطرف می شود؛ مانند نیاز به شنیدن 
مشارکت دیگران، نیاز به مشارکت کردن، نیاز به 
دیدن اعضای جدید ک��ه حامل پیام های جدید 
برای من هس��تند، نیاز به دیدن اعضای قدیمی 
که حامل تجربیات جدید برای من هستند، نیاز 
به همدل��ی و همدردی اعضا ب��ا من و برعکس، 
نیاز به اعتماد به نفس، احترام به خود و احساس 
ارزش��ی که گروه آن را ب��ه رایگان در اختیار من 
قرار می دهد، نیاز به در میان گذاشتن تجربیاتم، 
»ما با در میان گذاش��تن آن چه که داریم آن را 
حف��ظ می کنیم«. نیاز به گرفت��ن رهجو، نیاز به 

خدمت، نیاز به تجدید عهد با بهبودی و ...
       به چیزهایی که برشمردم این مطالب را 
هم اضافه می کنم: اصوالً من آدمی فراموش کارم، 
جلس��ه کمک می کند که گذش��ته ام را فراموش 
نکن��م. در زنگ��ی روزانه و برخورد ب��ا دیگران از 
ماس��ک های گوناگون استفاده می کنم و این مرا 
خس��ته می کند، اّما در جلسات نیازی به ماسک 
زدن ندارم، چون دیگران مرا می فهمند. جلس��ه 
جایی است که چگونه زندگی کردن، صبر، امید، 
ایمان، پذیرش، واقعیت بیماری اعتیاد و بهبودی 

را به من آموزش می دهد.
       اکنون وقت این است که از خود بپرسم، 
آخرین باری که به جلسه رفتم کی بود؟ آیا برای 
جلسه رفتن برنامه ای دارم؟ به عنوان میهمان به 
جلس��ه می روم یا میزبان؟ آیا در جلس��ه حضور 
مؤث��ری دارم؟ آیا نقش خود را مس��ئوالنه انجام 
می ده��م؟ آیا تنهای��ی و بیچاره گی روزهای آخر 

مصرفم را به یاد می آورم؟ 
به امی��د روزی که هیچ معتادی از درد اعتیاد 
روانه عاقبت تلخ خود؛ یعنی زندان، تیمارستان و 

مرگ نشود.                            



مشارکت
پیام بهبودی

حتی اگر مدتی است که پاکیم، اما هنوز در حال کشِف 
راه های مختلفی هستیم که از آن طریق احساساِت خود 

را رسکوب و خفه کنیم. 
راهنامی کارکردقدم، قدم چهارم

احساس��ات یکي از م��واردي بود که 
من همیش��ه با آن مش��کل داش��تم و 
نمي توانس��تم با آن روبرو شوم. هنگامي 
که نس��بت ب��ه زندگي احس��اس بدي 
داش��تم، وقتي احساس خود کم بیني و 
بي ارزش��ي و عدم امنیت ب��ا من همراه 
مي شد، نمي دانستم که با آن ها باید چه 
کار کنم و این احساسات مرا تحت فشار 
زیادي قرار داده و نمي توانس��تم با آن ها 

کنار بیایم.
وقتي با عدم امنیت مواجه مي ش��دم 
فکر مي ک��ردم که دیگ��ران باید از من 
حمای��ت کنن��د. زمان��ي که احس��اس 
خودکم بین��ي داش��تم بای��د خ��ودم را 
آنچه نبودم نش��ان مي دادم و وقتي که 
احساس بي ارزشي مي کردم باید چیزي 
از بیرون به درون من راه پیدا مي کرد تا 
داراي ارزش شوم. با مصرف مواد مخدر 
مرهم��ي پیدا کردم ب��راي از بین بردن 
احساس��ات بد دروني ام ولي این مرهم 

نیز موقتي بود.
بعد از مدتي عالوه بر احساس��ات بد 
گذشته، احساس��ات منفي دیگري نیز 
مثل ان��زوا و ناامی��دي و درد نیز به آن 
اضاف��ه گردید. و ب��ا ادامه مصرف حتي 
توان احساس کردن را نیز از دست داده 
و ی��ک فاجعه هم من را برنمي انگیخت. 

من و احساسـاتم

وحید. ب - قوچان

تا این که باالخره لطف خداوند ش��امل 
حال من نیز گردید و با انجمن معتادان 
گمنام آشنا شدم. به کمک راهنما و قدم 
چهارم به بررسي شرایط و موقعیت هاي 
زندگیم پرداختم و دالیل بروز احساساتم 
را دریافت��م و واکن��ش خود نس��بت به 

احساساتم را نیز بررسي نمودم.
مرحل��ه بع��دي پ��س از شناس��ایي 
احساس��اتم نحوه رفتار و عملکردم پس 
از آن احس��اس بود. مثاًل در مواردي که 
به شخصي خسارت زده بودم و احساس 
گن��اه و خجال��ت مي کردم بای��د با آن 
احساس چگونه برخورد مي کردم؟ آیا به 
دنبال این بودم که آن احساس را از بین 
ببرم و یا با انکار و یا احساس دیگري روي 
آن س��رپوش بگذارم؟ چیزي که در قدم 
دهم متوجه شدم این بود که، احساسات 
من انکار را شکل داده و انکار نیز اعمال و 
رفتار من را شکل مي دهد. از طریق تهیه 
ترازنامه قدم دهم به طور روزانه، آگاهي 
الزم نسبت به احساس و افکار و اعمالم 
را به دس��ت آوردم و قب��ل از هر کاري 
بر روي احس��اس خود نام گذاري کردم. 
به طور مثال هنگامی که دچار احساس 
تاس��ف به حال خود می شوم، باید این 
احس��اس را ب��روز داده و آن را در درون 
خود نگه ن��دارم و به کمک راهنمایم به 

بررس��ي علت بروز این احساس بپردازم. 
که از چه زماني و تحت چه شرایطي این 
احس��اس در من به وجود آمده است و 
پس از درک علت آن و پیدا کردن نقش 
خود برخالف آن احساس عمل نمایم و 
اصل روحاني فروتن��ي را تمرین نمایم. 
در پایان از خداوند سپاسگزارم به خاطر 
هدیه بهبودي که توس��ط آن توانس��تم 
یک بار دیگر احساس زنده بودن و انسان 

بودن را تجربه نمایم.

با ادامه مرصف حتي 

توان احساس كردن 

را نيز از دست داده و 

يك فاجعه هم من را 

برمني انگيخت

ما از ابزاری که در 
دسترس مان قرار 
دارد بهره برداری 
کرده و قدرت جان 
سالم بدر بردن از 
طغیان احساسات 
خود را پیدا می کنیم
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انجمن معتادان گمنام با هدف رساندن پیام 
بهبودی به معتادان بنیان گرفته است و وظیفه 
کمیته زندان ها و بیمارستان ها معرفی برنامه به 
معتادانی است که دسترس��ی کامل به جلسات 
ندارند. یک��ی از روش های مورد اس��تفاده برای 
پیام رسانی که در س��نت پنجم به منزله ی قلب 
خدم��ات ما از آن یاد ش��ده، برگزاری جلس��ات 
معرفی برنامه )NA ( است. یعنی اعضاء کمیته 
H&I بعنوان گردانندگان جلساِت معرفی بوده 
و با به مشارکت گذاشتن تجربیات شخصِی خود 
در خص��وص چگونگ��ی اس��تفاده از اصول این 
برنامه برای در قطع مصرف باقی ماندن، س��عی 
دارند آتش اشتیاق و تمایل را در معتادان شعله 
ور س��ازند؛ به همین دلیل چندین بار در کتاب 
راهنمای زندان ها و بیمارس��تان ها تاکید ش��ده 
است، حفظ فضای بهبودی در جلسات وظیفه ی 
ماست.حال این سئوال مطرح می شود که چگونه 
هم فرصت مش��ارکت به س��ایر همدردانمان در 
مراک��ز داده ش��ود و هم فض��ای بهبودی حفظ 
شود؟ چگونه می توان از کسانی که هیچ آگاهی 
و درکی از سنت های 12گانه ندارند، توقع داشت 

چگونـه فضـای بهبـودی در 
را حفظ کنیم؟ جلساِت پیام رسانی 

که مشارکت هایشان در راستای بهبودی باشد؟ 
و چگونه می توان از افرادی که در حالت خماری 
و ع��دم تمرکز حواس هس��تند چنین انتظاری 

داشت؟
در اینجا الزم اس��ت قدری دقیق تر به هدف 
انجم��ن معت��ادان گمن��ام از برگ��زاری چنین 
جلساتی نگاه کنیم. هدف ما از برگزاری اینگونه 
جلس��ات معرفی برنامه ای اس��ت ک��ه اعضاء به 
کمک هم و به کارگیری اصولی بسیار ساده قادر 
ب��ه حفظ پاک��ی خود ش��ده اند و در واقع اعضاء 
H&I تجربیات خودشان را در خصوص حضور 
در جلس��ات NA و اینکه چگون��ه بذر بهبودی 
در وجودش��ان شروع به رش��د کرده وتغییراتی 
هم چون روشن بینی، همدلی، صداقت، مهربانی 
و خدم��ت در وجودش��ان ایج��اد ش��ده را ب��ه 

مشارکت می گذارند.
بنابر این طبیعی اس��ت که کسانی می توانند 
مشارکت کنند که تجربه استفاده از این برنامه را 
داشته باشند. چه بسا ممکن است افراد زیادی از 
طرق و روش های مختلفی موفق به حفظ پاکی 
خود ش��ده باش��ند، ولی جلس��ات H&I بدین 

منظور تشکیل نمی شود که افراد در مورد درک، 
برداش��ت ها و روش های شخصی خود در جهت 

چگونگی قطع مصرف صحبت کنند.
همچنین نکت��ه دیگری که می ت��وان به آن 
توجه کرد، این اس��ت که تضمی��ن و تداوم جو 
بهب��ودی فقط از طریق حف��ظ و تمرکز بر روی 
بهب��ودی ام��کان پذیر اس��ت  و ممکن اس��ت 
ع��ده ای تصور کنن��د که مفهوم بهب��ودی فقط 
مصرف نکردن مواد مخدر است وپرهیز به مدت 
طوالن��ی را عالم��ت موفقیت کام��ل بدانند. اما 
تجربه ی معتادان گمنام نش��ان داده که بهبودی 
مجموع��ه ای از پرهی��ز کامل و م��داوم، تماس 
و همس��انی با اعضای گروه های NA و دس��ت 
برداشتن از خودفریبی و خودمحوری ها است. اگر 
چه ممکن اس��ت هر معتادی قادر باشد در مورد 
نشانه ها و مش��خصه های بیماری اعتیاد صحبت 
کند ولی در خصوص بهبودی از طریق این برنامه 
و تاثیر اج��رای اص��ول آن در زندگی و پذیرش 
اجتماع��ی را کس��انی می توانند بی��ان کنند که 
تجربه آن را داشته باشند و همان طور که درسنت 
پنجم آمده عوامل بسیاری می تواند حواس ما را 
از هدف اصلی خود منحرف س��ازد، مثل گفتگو 

درباره کار � وضع مالی و یا مشاجرات دیگر. 
حال نکته این اس��ت که برای اینکه بیماران 
ش��رکت کنن��ده در جلس��ه به ش��کلی منفعل 
نبوده و احس��اس تف��اوت در آنها ایجاد نش��ود، 
چه کنی��م؟ در بخش موضوعات پیش��نهادی و 
نح��وه ی برگزاری جلس��ات در کت��اب راهنمای 
زندان ها و بیمارس��تان ها ب��ه این نکته هم توجه 
شده و پیشنهاد شده که در جلساتی که بیماران 
تحت درمان دارو هستند، از فرمت های سخنرانی 
و پانل اس��تفاده ش��ود و که در این صورت فقط 
اعضاء پیام رسان مشارکت می کنند و در جلسات 
موضوع دار یا گفتگو و مطالعه نشریات می توانیم 
از مش��ارکت اعضاء استفاده کنیم و باید همیشه 
یکی از اعضاء تیم پیام رس��ان آماده باش��د تا در 
صورت خروج جلسه از مسیرموضوع، بحث را به 
موضوع برگرداند و در کل ناظر و مسئولیت حفظ 
 H&I روند جلسات در راستای بهبودی اعضای

هستند.

کمیته زندان ها و بیمارستان ها 
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 اکبر .ت - درود لرستان

معصومه- کرج

آرامش  حاصل از رهایی از قید و بند و سپردن 
خود به خداوند به ما در تشکیل یک زندگی که 

ارزش زیسنت را دارد کمک می کند.
کتاب پایه

ص��دای گری��ه و ضجه های ش��بانه ام به دلی��ل تخریب تمام 
س��ال های زندگی ام به واس��طه مواد مخدر، به آسمان می رفت. 
تمام دوران جوانی ام را به دس��ت اعتیاد سپرده و در شهر و دیار 
خودم به کارتن خوابی رس��یدم. تا اینکه در س��ال 89 به زندان 

افتاده و محکوم به حبس ابد گشتم.
در تنهایی و انزوای مطلق، غم و حس��رت روزهای گذش��ته 
را می خ��وردم، تا اینکه به خواس��ت خداوند پی��ام انجمن را در 
زندان ش��نیده و خود را به س��وی جلسات کش��اندم. با کارکرد 
قدم ها تمام س��عی ام را برای حفظ پاکی ام به کار بستم. بهترین 
احس��اس م��ن زمانی بود که در آغوش گرم خ��وش آمدگو قرار 
گرفت��م. با کمک نیروی برتر و انجمن معتادان گمنام توانس��تم 
حکم را به تعلیق بیاندازم. در تمام این مدت اعضای پیام رسان 
مشوق من بودند. امروز قبل از مرگ از قطار اعتیاد پیاده شده ام 
و بطور روزانه س��عی می کنم با س��پردن خود به خدای مهربان 
و کمک گرفتن از دوس��تان بهب��ودی، از پاکی ام مراقبت کنم و 
بیماری ام را از فعالیت باز دارم. حدود یک س��ال و 5 ماه اس��ت 
که مواد مصرف نمی کنم و ابرهای تیره زندگی ام به کنار رفته اند 
و امیدوار به آزادی ام هس��تم. از خداوند سپاس��گزارم که فرصت 
دوب��اره زندگی ک��ردن را به من داد و از تمام دوس��تان کمیته 
H&I که با حمایت صادقانه ش��ان فضایی را به وجود آوردند که 
بتوانم در پش��ت میله های زندان فرصتی برای پاک ش��دنم پیدا 

کنم، قدردانی می کنم.

از آنجایی ک��ه تم��ام دوس��تانم از لذت 
خاص��ی ک��ه در خدمت هس��ت، صحبت 
می کردن��د م��ن نی��ز از روی کنجکاوی 
عالقمن��د ب��ودم ک��ه خدم��ات NA  را 
تجربه کنم و با بیداری روحانی حاصل از 
برداش��تن قدم ها و از راه دع��ا و مراقبه و 
درک شخصی ام از خداوند، پیام NA را به 
معتادانی برسانم که دسترسی به جلسات 
بهب��ودی را ندارند و به کمک این خدمت 
اصول روحانی را در تمام امور زندگی ام به 

اجرا درآورم.
من با پیام رس��انی توانس��تم به س��ایر 
همدردانم کمک کنم تا در مسیر بهبودی 
ق��رار گیرند. قب��ل از ورود به H&I یک 
پیام رس��ان موفق و کام��ل نبودم چرا که 

اغلب پیام رسانی ام از روی نواقصم بود.
اما پس از پش��ت سر گذاشتن آموزش 
ه��ای الزم و به کم��ک تجربیات اعضای 
باتجرب��ه و با حفظ گمنام��ی، فروتنی را 

تجربه می کنم. در این کمیته به کس��انی 
کمک می کنم که اولین بار اس��ت آنها را 
می بینم و ش��اید آخرین دیدار هم باشد 
و در ای��ن خدم��ت، آموخت��ه ام که بدون 
مداخل��ه در امور ش��خصی یک دوس��ت 
هم��درد و ب��دون توقع نس��بت ب��ه آنها 
احس��اس مس��ئولیت کنم و با بکارگیری 
اصل روحانی ازخودگذش��تگی از لذت ها 
و منافع ش��خصی ام مث��ل خواب، طمع و 
تنبلی بگ��ذرم و در کنار دیگران بودن را 
جایگزی��ن انزوا و تنهایی ام کنم. ارزش��ی 
که در گذشته در هیچ کجا آنرا  احساس 
نکرده بودم و ام��روز از این که یک عضو 
 کوچک NA هس��تم ب��ه خ��ود افتخار

 می کنم. 
خدمت در H&I برای من مثل تبدیل 
ش��دن به درختی پر شکوفه و میوه است 
که هیچ توقع و چش��م داش��تی در مقابِل 

بهره دادن به دیگران ندارد.

صدای شکسته
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لحظات سـخت...
بیش از هفت س��ال است که در برنامه 
هستم. زندگِی زمان مصرفم بسیار سخت 
و طاقت فرس��ا بود. همیش��ه در مس��یر 
بی راهه ب��ودم و به خان��واده و اطرافیانم 
خس��ارت های فراوان��ی زدم. تنهای��ی و 
بی پول��ی روح م��را عذاب م��ی داد و تمام 
اینها را از روی بدشانسی می دانستم. همه 
را مقصر مش��کالتم می دانستم و از همه 
انتظار و توقع داشتم. با مواد و بدون مواد 
حال و روز خوبی نداشتم و فکر می کردم 
آنهایی که پول، ماشین، خانه و کار دارند، 
زندگی می کنند و زندگی مال آنهاس��ت 
و همیش��ه حس��رت می خوردم. چند بار 

خواستم خودکشی کنم اما خواست خدا 
این نبود. لطف خدا ش��امل حال من شد 
و با انجمن معتادان گمنام آش��نا ش��دم. 
نیت م��ن به پاک ماندن نب��ود و فقط از 
روی ناچاری و بی پولی به اینجا آمدم. به 
اصرار دوستانم راهنما گرفتم  و شروع به 
کارکرد قدم ها کردم. کم کم به شخصیت 
خ��ودم و بیماری ام پی بردم. در این چند 
س��ال در مس��یر بهبودی بدبختی زیادی 
کش��یدم. اما موفق شدم تشکیل خانواده 
بدهم، ماش��ین بگیرم، پس انداز کنم و به 
لطف خدا صاحب فرزند ش��وم. اما امسال 
یکی از عزیزانم را از دست دادم. چند ماه 

بود که متوجه شدیم پدرم تومور مغزی و 
سرطان ریه دارد. چند ماه در بیمارستان 
ب��ود و اکنون چند روزی اس��ت که  فوت 
کرده اس��ت. قس��مت نبود که امسال در 
جش��ن هفت س��الگی ام پیش من باشد. 
متوجه ش��دم که حت��ی با وج��ود تمام 
لحظات س��خت زندگی و م��رگ عزیزان 
نیز می توان پ��اک ماند و زندگی کرد. هر 
روز که نگاه می کنم، می بینم مواد مخدر 
قربانی می گی��رد. من زندگی و پاکی ام را 
مدی��ون تجربه هزاران معتاد هس��تم. به 
بهترین و امن ترین جای دنیا پناه آورده ام 
و دوس��تان و راهنمایم نق��ش مهمی در 
بهبودی من داش��ته اند. چ��ون من را در 
مس��یر خدمت، قدم ها، سنت ها و مفاهیم 
خدماتی ق��رار دادند. در آخر امیدوارم در 
هیچ جای��ی از دنی��ا معت��ادی از بیماری 
اعتیاد نمیرد و هی��چ خانه ای چراغش از 

بیمارِی اعتیاد خاموش نشود.

حجت.چ - اراک، قدمگاه

متوجه شدم که 
حتی با وجود 
تمام لحظات 
سخت زندگی 
و مرگ عزیزان 
نیز می توان پاک 
ماند و زندگی 
کرد...

از دست دادِن فردی که دوست دارم را می پذیرم و جهت 
دستیابی به قدرت الزم برای پذیرفتن احساساِت خود، 
به نیروی برتر رجوع می کنم. به افرادی که امروز در زندگی 

من هستند، بیشترین عشق خود را ابراز می کنم
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ما اغلب می گوییم هیچ کس اشتباهاً به جلسات NA منی آید. کسانی که معتاد نیستند 

وقتشان را تلف منی کنند که بفهمند معتاد هستند یا نه. حتی به فکر چنین مسأله ای هم 

منی افتند. اگر در مورد معتاد بودن یا نبودنتان به تردید افتاده اید، احتامالً معتاد هستید.

 برگه به معتادان گمنام خوش آمدید.

با عرض سالم و خسته نباشید خدمت 
مجله خوب پیام بهبودی.

 اسم من ش��ادی و یک معتاد هستم. 
پس از آغاز زندگی مش��ترک با همس��رم 
که یک مصرف کننده بود، با تمام تنفری 
ک��ه از اعتیاد و مصرف کننده ها داش��تم، 
پس از پنج س��ال زندگی با او هم مصرف 
ش��دم تا جایی که دیگ��ر او مانع مصرف 
م��ن می ش��د! هر م��وادی که همس��رم 
مصرف می کرد من نیز امتحان می کردم. 
مصرف کردم و مصرف کردم تا جایی که 
دیگراجبار به مصرف شده و تازه آنجا بود 
که نمی خواس��تم قبول کنم که اجبار به 
مص��رف دارم و انکار می کردم! برای تهیه 
موادم دس��ت و پا می زدم! وضعیت مالی 
زندگی مان تضعیف شده بود، ولی با تمام 
مش��کالتم اول مواد مصرفی ام را به اندازه 
کافی تهیه می ک��ردم و مابقی هر چه که 

بود را برای زندگی و فرزندانم می گذاشتم. 
تا اینکه همسرم راهش را پیدا کرد و پاک 
ش��د. با این حال اصاًل اعتقادی به برنامه 
و پاک شدن نداش��تم، آنقدر پیش رفتم 
ت��ا جایی که دیگر تمام داش��ته هایم را از 
دس��ت دادم. حتی دیگر کسی به دیدارم 
نمی آمد و تمایلی به دید و بازدید با کسی 
را نداشتم و زندگی ام واقعاً غیر قابل اداره 
ش��ده بود. به اصرار همس��رم به جلسات 
رفت��م و نق��ش ی��ک آدم پ��اک را بازی 
می ک��ردم! مصرف می کردم و  به جلس��ه 

می رفتم و می آمدم.
آنقدر رفتم و آم��دم تا یک روز با خود 
گفت��م؛ من که با تمام مش��کالتم هر روز 
به جلسه می روم و با دوستان بهبودی در 
ارتباط هستم، پس چرا من هم مثل آن ها 
حالم خوب نیس��ت و از جلس��ات انرژی 
نمی گیرم! چرا باید حتماً مواد مصرف کنم 

تا حالم خوب ش��ود!؟ این شد که تصمیم 
به پاک شدن گرفتم. با محل کار همسرم 
تم��اس گرفتم و با صداق��ت همه چیز را 
برای��ش گفت��م و از او درخواس��ت کمک 
کردم، او هم با تمام بالهایی که به سرش 
آورده بودم، باز هم مثل همیشه درخواست 
م��را قبول ک��رد و به من کم��ک کرد که 
پاک شوم. این ش��د که به حلقه دوستان 
پیوس��تم، در جلس��ات ب��ه پیش��نهادات 
دوس��تان گوش کردم، راهنما گرفتم و به 
حرف ه��ای راهنمایم اعتماد کردم، قدم ها 
را کار کردم و س��عی کردم آن ها را در حد 
توان، در زندگی ام پی��اده کنم. امروز یک 
سال و هفت روز اس��ت که پاک هستم و 
جلسات و بهبودی ام را اولویت زندگی قرار 
داده ام و بابت تمام داش��ته های امروزم از 

نیروی برترم سپاسگزارم.
با آرزوی بهبودی برای همه ی دوستان 
ک��ه جزیی از بهبودی من هس��تند و دعا 

برای معتادان در حال عذاب.

 شادی.ر - اهواز      

را بازی می کردم نقش یک شـخص پاک 
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 ناحیه شما در برگیرنده ی چه 
استان ها وشهرهایی می باشد؟

اس��تان قم به عنوان ناحیه 11 ایران 
دارای چهار کمیته ی ش��هری می باش��د 
و ش��هرهای توابع آن کهک، سلفچگان، 

جعفریه، قنوات و دستجرد می باشد.
خ�ود  ناحی�ه  از  مختص�ری   
بگویید. اینکه از چه س�الی وبا 
چه تعداد گروه وجلساتی آغاز 

به کار کردید؟
ابتدا در تاریخ8۴/8/27 اولین جلس��ه 
ادغام ناحیه 6 اس��تان مرک��زی و قم با 
7 کمیته ش��هری کار خ��ود را آغاز کرد 
که استان قم با۴ کمیته شهری و اراک، 

کاش��ان، دلیجان و مح��الت و2 ماه بعد 
س��اوه، زرندیه، ش��ازند و خمی��ن اضافه 
گردید و ب��ه فعالیت خ��ود ادامه دادند؛ 
تااینکه در تاریخ  85/8/15 چهار کمیته 
شهری قم به هم ملحق شدند و درقالب 
ی��ک کمیته ش��هری در ناحی��ه 6 باقی 
ماندند و در تاریخ 88/9/6 به عنوان یک 
ناحیه جدید از طرف ش��ورای منطقه ای 
ایران پذیرفته ش��دند که در حال حاضر 
با تعداد 59 گروه که 3 گروه آن را بانوان 
و56 گروه آن را آقایان تشکیل می دهند، 

در حال فعالیت می باشد.
 هم اکنون پس از گذشت این 
سال ها، ناحیه ش�ما دارای چه  

تعداد گروه وجلساتی است؟
در حال حاضر هم تع��داد گروه های 

ناحیه 11 تفاوتی نکرده است.
 گروه ه�ای بانوان ناحیه ش�ما 
چه تعدادی اس�ت و جلس�ات 
ایش�ان به چ�ه ش�کلی برگزار 

می گردد؟
همان طور که قباًل عرض ش��د تعداد 
گ��روه بان��وان در ناحیه 11 س��ه گروه 
می باشد که دو گروه آن در مرکزبهداشت 
ویک گ��روه دیگر در مکان  بهزیس��تی 
جلسه برگزار می کنند و فرمت برگزاری 
جلسه آن ها مثل بقیه گروه ها  می باشد.

  جلسات ش�ما عموما در چه 
مکان هایی برگزار می گردد؟

جلس��ات ما عموماً در مرکز بهداشت، 
بهزیستی و شهرداری برگزار می گردد.

 تع�داد اعض�ای ناحیه ش�ما 
س�ن  اس�ت؟میانگین  چندنفر 

اعضای شما چند سال است؟
ب��ا توج��ه به اینک��ه امکان به دس��ت 
آوردن آمار دقیق��ی وجود ندارد، حدوداً 
می گوییم که تعداد اعض��اء ناحیه ما ده 
هزار نفر ومیانگین س��نی آن ها 30سال 

آشنایی با نواحی NA ایرانــــــ
خبرنگارمجله پیام بهبودی

 با خدمات 
صادقانه و 
مشارکت های 
امیدوارانه، مسیر

N.A را برای 
همدردهای 
خودمان که در 
آتش بیداد اعتیاد 
در حال سوختن 
هستند، هموار 
نمائیم و در غیر 
این صورت مسیر 
را برای آنها دشوار 
خواهیم کرد

حیه11(
)نا

پیام بهبودی
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می باشد.
 لطفاکم�ی از روابط فی ما بین 

اعضای خود برای ما بگویید؟
با توج��ه به قدمت داش��تن NA در 
ناحیه ما، روابط اعض��ا ما در چهارچوب 
سنت ها می باش��د، مخصوصاً سنت سوم 
ک��ه تمامی اعض��اء وظیف��ه دارند بدون 
تفاوت قائل ش��دن برای دارائی ونداری، 
س��ن، مذه��ب و نژاد ب��ا ه��م رابطه ای 

دوستانه داشته باشند.
 مش�کل امروز ش�ما در مورد 

جلسات بهبودی چیست؟
در ح��ال حاضر از نظ��ر مکانی برای 
برگزاری جلسات بهبودی مشکل خاصی 
وج��ود ن��دارد ولی مش��کلی ک��ه امروز 
به چش��م می خورد این اس��ت که بعضاً 
در جلس��ات مش��ارکت های غیر اصولی 

می شود.
م�ورد  در  ش�ما  موفقی�ت   

جلسات بهبودی چیست؟
موفقیت��ی ک��ه در برگزاری جلس��ات 
بهب��ودی داری��م، ای��ن اس��ت در ناحیه 
11 در س��اعات مختلفی جلس��ه برگزار 

می شود.یعنی از صبح تا شب
 رویای ما )...( در ناحیه ش�ما 
چط�ور وت�ا چ�ه حد ب�ه وقوع 

پیوسته است؟
در ناحیه ما درتمامی تصمیم گیری های 

خدمات��ی، ه��دف اصلی در نظ��ر گرفته 
می ش��ود؛ به طوری که هم��ه روزه تازه 
وارد داری��م و به گونه ای اطالع رس��انی 
صورت گرفته اس��ت که اکثریت جامعه 
از ماهیت NA که در دس��ترس همگان 

است، مطلع می باشد.
 از ف�روش پی�ام بهب�ودی در 

ناحیه خود اطاعی دارید؟
بل��ه، طب��ق اطالعاتی که در دس��ت 
می باش��د تمام��ی اعض��اء از مطال��ب و 
کیفی��ت پیام بهبودی راضی هس��تند و 
ناحیه 11 از پیام بهبودی آخرین فصل، 
تع��داد 1160 جلد خریداری و به فروش 

رسانده است.
 فکر م�ی کنید اعضای ش�ما 
چه توقعات�ی از مجله دارند که 

دوست دارند برآورده شود ؟
صادقان��ه از توقع��ات اعض��اء اطالعی 
ن��دارم؛ ولی به عن��وان خدمتگذار ناحیه 
11 توضی��ح داده ام صفح��ه ای از مجله 
پیام بهبودی اختص��اص یابد جهِت نظر 
سنجی اعضاء، نسبت به عملکرد شورای 

منطقه ای ایران.
 ب�رای اعضایی که قصد س�فر 
به منطق�ه ش�ما را دارند نحوه 
دسترس�ی به جلس�ات چگونه 

است؟
پیش��نهاد می ش��ود ب��رای اگاهی از 

آدرس جلس��ات و س��اعت برگزاری با 
ش��ماره تلفن 091935271۴3 تماس 

بگیرند.
 س�وغات بهبودی ناحیه شما 
چیست ؟ فکر می کنید در چه 
زمینه ای در حوزه بهبودی و یا 
خدمات�ی می توانید برای دیگر 

نواحی الگو باشید؟
بهتری��ن س��وغاتی که ناحی��ه ما می 
تواند ب��ه جامعه NA ارائ��ه دهد توجه 
ب��ه پیونده��ا و نادیده گرفت��ن تفاوت ها 
 NA می باشد؛ که می تواند تمامی اعضاء
را با ریس��مان اتحاد کنار هم قرار دهد و 
قدرت معجزه آس��ایی را به وجود آورد و 
ناحیه 11 می توان��د در رابطه با فعالیت 
کمیته زندان ه��ا و بیمارس��تان ها برای 

نواحی دیگر حامل تجربه باشد.
 لطف�ا در پای�ان ی�ک پیام به 
نمایندگ�ی از ناحیه خودتان به 
اعضای معتادان گمنام بگوئید ؟

ب��ا خدمات صادقانه و مش��ارکت های 
امیدوارانه، مسیرNA را برای همدردهای 
خودمان ک��ه در آتش بی��داد اعتیاد در 
حال سوختن هس��تند، هموار نمائیم در 
غیر این صورت مسیر را برای آنها دشوار 

خواهیم کرد.
 ب��ا تش��کر از فرصتی ک��ه در اختیار 
خدمتگزاران ناحیه 11 ایران قرار دادید.

استان قم به 
عنوان ناحیه 
11 ایران دارای 
چهار کمیته ی 
شهری می باشد 
و شهرهای 
توابع آن کهک، 
سلفچگان، 
جعفریه، قنوات 
و دستجرد 
می باشد

هر یک از ما متوجه می شویم که کاری را بهرت از 
دیگران انجام می دهیم ، اما همه فعالیت های 

خدماتی به یک اندازه اهمیت دارد.
فقط برای امروز،31 مرداد
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ب��ه نام خدا و با س��پاس از فرصتی که در 
اختیارم��ان قرار داده اید،  ب��ه عنوان رابطین 
ناحی��ه 12 س��الم صمیمانه خ��ود را تقدیم 
ش��ما خدمتگزاران عزیز در کمیته فصل نامه 
و تمام��ی همدردان عزیزم��ان در جای جای 

انجمن می نماییم.
 ناحیه ش�ما در برگیرن�ده ی چه 

استان ها وشهرهایی می باشد؟ 
ناحیه 12 ایران شامل استان یزد می باشد.

این ناحیه دارای 10 کمیته ش��هری بوده که 
۴ کمیته ش��هری آن در شهرس��تان یزد و 6 
کمیته ش��هری دیگر، شهرهای بافق و بهاباد، 
مهریز، اردکان، میبد، ابرکوه و خاتم را پوشش 

می دهند.
 NA مختص�ری از ش�کل گیری 
در ناحیه خود بگویید. اینکه از چه 

سالی و با چه تعداد گروه وجلساتی 
آغاز به کار کردید؟ 

اولین جلسه معتادان گمنام ناحیه 12 در 
س��ال 1379 در ساختمان بهزیستی با تعداد 
انگشت شماری از اعضا آغاز به کار نمود و به 
مرور گس��ترش یافت به طوری که تعداد اعضا، 
گروه ها و جلس��اتی که امروز برگزار می گردد، 

در روزهای ابتدایی در حد یک رویا بود.
 ه�م اکن�ون پس از گذش�ت این 
سال ها، ناحیه شما دارای چه  تعداد 

گروه وجلساتی است؟ 
با توج��ه به آخرین آماری که از مس��ئول 
آدرس های ناحیه دریافت نموده ایم، ناحیه 12 
شامل 85 گروه بوده که در هفته 351 جلسه 

بهبودی برگزار می کند.
 گروه های بانوان ناحیه ش�ما چه 

تعدادی اس�ت و جلسات ایشان به 
چه شکلی برگزار می گردد؟ 

خوش��بختانه اولین گروه بانواِن ناحیه 12 
در س��ال 1383 با یک جلس��ه در هفته آغاز 
به کار نمود و امروزه در س��طح استان 5 گروه 
دایر می باش��د که در هفته 8 جلسه بهبودی 
برگ��زار می کنن��د؛ از این تع��داد 2 گروه در 
شهریزد، یک گروه در شهر اردکان، یک گروه 
در شهر مهریز و یک گروه در شهر میبد فعال 

می باشند.
 جلس�ات ش�ما عموم�ا در چ�ه 

مکان هایی برگزار می گردد؟
ما سعی نموده ایم که تمرکزمان را از روی 
یک مکان خاص برداریم چرا که به هر دلیلی 
اگ��ر همکاری مان با موجر ت��داوم نیافت، کل 
گروه ها و جلس��ات مان با چالش روبرو نش��ود 
که این خ��ود نوعی عقالنیت و دوراندیش��ی 
می باش��د؛ ب��ه همی��ن دلیل جلس��ات ما در 
مکان ه��ای مختلف از جمل��ه اماکن مذهبی 
مث��ل مس��اجد و حس��ینیه ها ، درمانگاه ها ، 
پارک ها ، م��دارس و ... برگزار می گردد که از 
دیگر مزیت های چنی��ن اماکنی: اجاره بهای 
کمتر و دسترسی آسانتر به جلسات می باشد.

 تعداد اعضای ناحیه شما چندنفر 
اس�ت؟ میانگین س�ن اعضای شما 

چند سال است؟
با توجه به آخرین سرش��ماری که در سال 
1391 صورت پذیرفت، تعداد تقریبی اعضای 
ناحیه بیش از 5000 نفر می باشد و میانگین 

سنی آن ها بین 30 تا ۴5 سال است.
 لطفاکم�ی از رواب�ط ف�ی ما بین 

اعضای خود برای ما بگویید؟
روابط فی مابین اعضا در انجمن در قالب 
حضور در جلسات بهبودی، جلسات اداری، 
خدمات و رابطه بین راهنما و رهجو ش��کل 
می گی��رد که می توان گف��ت در این ناحیه 
روابطی مسالمت آمیز، دوستانه و بر اساس 
احترام متقابل و حفظ گمنامی است؛ البته 
برگ��زاری کارگاه های آموزش��ی، جلس��ات 
موض��وع دار، روزه��ای آم��وزش و معرفی 
نشریات سطح آگاهی اعضا را افزایش داده 
و ارتباط م��ان را برپایه اصول موثرتر نموده 

است.
 مش�کل ام�روز ش�ما در م�ورد 

جلسات بهبودی چیست؟ 
قطع��ا گرفت��ن م��کان جه��ت برگ��زاری 
جلس��ات، ارتباط خوب با موجر و همسایه ها 
و حف��ظ م��کان، جذب و حفظ ت��ازه واردان، 
حضور اعضای قدیمی در جلسات، حمایت از 

یه12(آشنایی با نواحی NA ایرانــــــ
)ناح

خبرنگارمجله پیام بهبودی

چه زیباست 
که همواره 
سپاسگزار 
خداوند مهربانی 
باشیم که نعمت 
پاکی، بهبودی 
و فرصت دوباره 
زیستن را به ما 
ارزانی نمود وبه 
ما لیاقت خدمت 
دادتا واسطه 
ای شویم برای 
انتقال پیام عشق 
و امید انجمن
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پیام بهبودی

س��بد سنت هفت  و مس��ئوالنه هزینه شدن، 
اس��تقبال از نش��ریات و پیاده سازی فرهنگ 
نش��ریه خوانی، پرورش خدمتگ��زار و تقویت 
انگیزه و روحیه خدمتگ��زاری، از مهم ترین و 
اساس��ی ترین چالش ها و مش��کالت جلسات 
بهبودی است که در برخی موارد ناحیه ما نیز 

از آنها مستثنی نمی باشد.
 موفقیت ش�ما در مورد جلس�ات 

بهبودی چیست؟
خالقی��ت گروه های ما در نح��وه برگزاری 
جلس��ات از جمل��ه فرم��ت برگ��زاری  مثل 
کتاب خوانی، پرسش و پاسخ، روزهای آموزش 
و ... ، برگزاری جلسات از جمله جلسات بسته 
و ب��از و اداری ب��ه طور منظ��م و حضور تازه 
واردان  نش��ان از موفقیت گروه های ماس��ت. 
ضمناً گروه های مان س��عی دارند با اس��تقالل 
کامل و با رعایت اصول و س��نت های انجمن 
به مش��کالت خود رس��یدگی و آنها را حل و 

فصل کنند.
 رویای ما در ناحیه ش�ما چه طور 
وتا چه حد به وقوع پیوسته است؟ 
ب��ا توجه ب��ه اینکه ی��زد به عنوان ش��هر 
دارالعباده معروف است پس به یقین می توان 
گفت که به لطف خداوند توانستیم این رویای 
را ک��ه در اختیار گذاردن پیام انجمن به زبان 
و فرهنگ خودش��ان اس��ت، تحقق بخش��یم. 
ضمناً حضور اعضایی از اقلیت های مذهبی با 
فرهن��گ و آیین خاص خ��ود و ازهمه مهم تر 
حض��ور فعال ایش��ان در خدمات و  همچنین 
گستردگی شهرهای استان به همراه  لهجه ها 
و گویش های متف��اوت و گرد هم آمدن همه 

آنها زیر چتر انجمن و برگزاری جلسات بانوان 
ش��اهدی بر ادعای تحقق روی��ای انجمن در 

ناحیه مان می باشد.
 از ف�روش پیام بهبودی در ناحیه 

خود اطاعی دارید؟ 
نس��بت به جمعی��ت اعضا در ای��ن ناحیه 
فروش مان نس��بتا خوب است؛ اما اگر تا قبل 
از افزایش قیمت ها مقایسه کنیم بیش از 30 
درصد افت فروش داشته ایم. البته ما صمیمانه 
از خدمتگزاران کمیته فصل نامه سپاسگزاریم 
چرا که در دوره جدید رشد کیفی چشم گیری 
را در مجله از جمله صفحه آرایی، مطالب و ... 

مشاهده می نماییم.
 فکر م�ی کنید اعضای ش�ما چه 
توقعاتی از مجله دارند که دوس�ت 

دارند برآورده شود ؟ 
بی گمان رشد کمی  مجله از نظر  صفحات، 
تی��راژ و فروش می تواند نش��ان از موفقیت ما 
باش��د. اما اگر با ایده های خالقانه و طرح های 
جدی��د که همگ��ی بر پایه اصول و س��نت ها 
باش��ند، کیفیت مطالب را ارتقاء بخشیده و از 
ای��ن طریق بتوانیم فرهنگ مطالعه و نش��ریه 
خوانی را نهادینه س��اخته و گسترش دهیم، 
قطعا کار بزرگی را انجام داده ایم. ضمن اینکه 
قیمت پایین تر امکان استفاده تمامی اعضا را 

فراهم می نماید. 
 ب�رای اعضایی که قصد س�فر به 
منطقه شما را دارند نحوه دسترسی 

به جلسات چگونه است؟ 
ش��ماره  ب��ه  آدرس ه��ا  مان��دگار  تلف��ن 
091385۴1835 و اط��الع رس��انی و روابط 

عمومی به ش��ماره 09139672585 همواره 
پاس��خگوی عزیزان خواهد ب��ود، ضمن اینکه 
آدرس کام��ل جلس��ات ناحیه بروی س��ایت 

انجمن موجود می باشد.
 س�وغات بهب�ودی ناحی�ه ش�ما 
چیس�ت ؟ فک�ر می کنی�د در چه 
زمین�ه ای در ح�وزه بهب�ودی و یا 
خدمات�ی می توانی�د ب�رای دیگ�ر 

نواحی الگو باشید؟ 
وقتی شما به دفتر خدماتی ما نگاه می کنید 
ک��ه از ابتدا چگونه ب��دون کارمند خاص و با 
همت خدمتگزارن و با حداقل ها شکل گرفته 
و توسعه یافته است که امروزه جدا از سرویس 
دهی نشریات، چیپ و سکه به گروه ها، حتی 
جلس��ات ش��ورای ناحی��ه  و هماهنگی آن و 
هماهنگ��ی کمیته های فرع��ی در آن برگزار 
می گ��ردد، می تواند الگوی خوب و مناس��بی 
برای دیگر نواحی باش��د و یا  مشاهده فعالیت 
کمیت��ه کارگاه های قوی که طی س��ال های 
گذش��ته ب��ا تیم��ی منس��جم،گردانندگان و 
س��خنرانان قابل��ی را پرورش داده اس��ت و یا 
کمیت��ه زندان ه��ا و بیمارس��تان های م��ا که 
خدمات موث��ری را در نهایت گمنامی عرضه 
می کنن��د و همچنین اطالع رس��انی و روابط 
عمومی فعال که پیگیر برقراری، حفظ، تداوم 
و شفاف س��ازی ارتباطاتمان می باشد، شهِد 
شیرین این خدمات عاشقانه و خستگی ناپذیر 
ب��ه مانند قطاب، پش��مک و باقل��وای یزد که 
س��وغات شهرمان می باشد، کامتان را شیرین 

خواهد ساخت.
  لطف�ا در پای�ان ی�ک پی�ام ب�ه 
نمایندگ�ی از ناحی�ه خودت�ان به 

اعضای معتادان گمنام بگوئید ؟ 
همدردان عزیز: بزرگترین و ارزشمندترین 
درسی که از انجمن آموخته ایم، قدرشناسی 
و سپاسگزاری اس��ت، پس چه زیباست که 
همواره سپاس��گزار خداوند مهربانی باش��یم 
ک��ه نعمت پاکی، بهب��ودی و فرصت دوباره 
زیس��تن را به ما ارزانی نم��ود وبه ما لیاقت 
خدمت دادتا واس��طه ای ش��ویم برای انتقال 
پیام عش��ق و امید انجمن و قدردان تمامی 
کسانی باش��یم که با خدمات عاشقانه خود 
بس��تر شکل گیری ، توسعه و تداوم NA را 

فراهم نموده اند.
خدایا یاری مان فرما که قلب مان همواره 
به عشق انجمن تپیده ، حلقه اتحادمان  روزبه 
روز گس��ترده و گامه��ای مان ب��رای خدمت 

استوار تر گردد. آمین 

ناحیه 12 ایران 
شامل استان یزد 
می باشد.این 
ناحیه دارای 10 
کمیته شهری 
بوده که 4 کمیته 
شهری آن در 
شهرستان یزد و 
6 کمیته شهری 
دیگر، شهرهای 
بافق و بهاباد، 
مهریز، اردکان، 
میبد، ابرکوه و 
خاتم را پوشش 
می دهند
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الزمه دستیابی به یک روش شخصی برای 
رساندن پیام،تنها یک چیز است:فقط آنکه 

هستیم باشیم. 
چگونگی عملکرد، قدم دوازدهم
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 جدول کلمات و اصطالحاتِ قدم سوم
 راهنمای حل جدول
ماند را ردیف و پشت  ها، حروفی که باقی می در این جدول پس از پیدا کردن کلمات و خط کشیدن بر روی آن

الزم به ذکر  .سر هم قرار داده تا رمز جدول که از اصول روحانیِ مربوط به همان قدم است به دست آورید
ضمناً تنظیم این جدول برابر با نشریاتِ تأیید . باشد است که در این شماره، کلمات مربوط به قدم سوم می

 .ی انجمن معتادان گمنام بوده و از داخل کتب انجمن استخراج شده است شده
 .است در این جدول کلمات به صورت افقی و از چپ به راست و یا راست به چپ طراحی شده: توجه
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-وجدان-احساسآزادی-نیرویبرتر-سپردن-دعوت-ترس-اعتقادات-مراقبتخداوند-گیریتصمیم
اراده-پافشاری-افکارخطیر-درک-پیشنهاد-گونهبدان-مقاومت-تسلیم-اقداموعمل-نامحسوس-نتیجه

-تخداعدال-تمایل-تعمق-فهمماازخدا-اعتماد-واگذاری-خواستخدا-حمایت-بروفقمراد-شخصی
کنترلزندگی

 

جدول قدم سوم : 

تصمیم گی�ری - مراقبت خداوند - اعتقادات - ترس - دعوت - س�پردن - نیروی برتر  
احس�اس آزادی - وجدان - نتیجه - نامحس�وس - اقدام و عمل - تس�لیم - مقاومت  
بدان گون�ه - پیش�نهاد - درک - افکارخطی�ر- پافش�اری - اراده ش�خصی -  بروف�ق 
 م�راد  حمایت - خواس�ت خدا - واگ�ذاری- اعتماد - فهم ما از خ�دا - تعمق - تمایل 

 عدالت خدا - کنترل زندگی

)راهنمای حل جدول (
در این جدول پس از پیدا کردن کلمات و خط کشیدن بر 
روی آن ها، حروفی که باقی می ماند را ردیف و پشت سر 
هم قرار داده تا رمز جدول که از اصول روحانِی مربوط به 
همان قدم است به دست آورید. الزم به ذکر است که در این 
شماره، کلمات مربوط به قدم سوم می باشد. ضمنًا تنظیم 
این جدول برابر با نشریاِت تأیید شده ی انجمن معتادان 
گمنام بوده و از داخل کتب انجمن استخراج شده است.

توجه: در این جدول کلمات به صورت افقی و از چپ به 
راست و یا راست به چپ طراحی شده است.

مرتضی.ص - قزوین 
عنایت.د -گچساران 

بهداد.ب - خراسان رضوی 
احمد.پ از سراوان 

مبینا - رشت 
ح.م - بابل 

امین.ف- شیراز 
محسن.ع - اصفهان 

محمد.ن - شازند
رسول.ک - اصفهان 

مهدی - کرمان 

فردین.ک - میبد 
سعید.ص - الهیجان
جهانگیر.ج - ارومیه 

سعید.الف - تهران 
علیجان.ب - فارس

عبداله.ط - اقلید 
حجت.ج -  اراک،قدمگاه 

ناصر.ز - مهرریز 
سعید.ق - شیراز 

آرش.ر - قائم شهر
اسماعیل - تبریز

اکبر.د - ازنا 
محمد.م - واوان

محمد.خ - کرمان
مهناز.ک - شیراز

محمدرضا.گ - بروجرد
لیدا.ق - اهواز

مجید - جیرفت 
محمد.م - داران

محمدرضا.گ - بروجرد 
لیدا.ق - اهواز 
میثم - اصفهان

جعفر.م - جهرم
فاطمه - زابلش

ابراهیم.ب- اصفهان
داریوش.ب - گوتنبرگ

روح اهلل.م - کرمان
مسعود.ن - کرمان

وحید.ر - آذربایجان شرقی
عباس.ع - خمینی شهر

محمد.ب - تویسرکان
شهرام.ب - فریدونکنار

علی.ش - سبزوار

جهانگیر.ج - ارومیه
سعید.ا - تهران

علی جان. ب - سروستان
عبداهلل.ب - اقلید

حجت.ج - اراک
ناصر.ز - مهریز

سعید.ص - الهیجان
جعفر.م - جهرم

فردین.ک - میبد
فرزاد.م - همدان

سعید.ص - الهیجان

اسامی نامه های دریافتی. از اینکه با مجله خود در ارتباط هستید، از شما سپاسگزاریم.با مخاطب�ان

پیام بهبودی
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برای هر مس�ئولیتی که به س�اختار 
خدماتی واگذار می شود، باید محدوده 
تصمیم گیری و پاس�خ گویی به وضوح 

تعریف گردد.
همانطور که می دانیم گروه ها و س��اختار 
خدماتی NA با توجه به نیازها و توسعه ی 
هدف اصلی، خدمات را تعریف نموده و بعد 
از آن پست های خدماتی متفاوتی را بوجود 
می آورند. سپس از طریق اساس نامه نویسی، 
ش��رح وظایف، چگونگی انج��ام آن، میزاِن 
اختیار، نحوة پاسخ گوئی و شرایط خدمتگزار 
را در آن ثبت می کنند. اما به واقع انجام این 
امور چه مزیتی برای NA دارد؟ مش��خصاً 
این فرآیند، اطمینان گروه و یا س��اختار را 
از ای��ن باب��ت که خدمات م��ورد نیاز آن به 
خدمتگزارن مورد اعتماد و به درستی واگذار 
ش��ده اس��ت، جلب می کند. از طریق انجام 
این کار، ما با خدمتگزاران مورد اعتماد خود 
قراردادی س��اده و صریح می بندیم. ضمناً از 
هم��ان ابتدا خدمت گ��زاران می دانند که ما 
از آنه��ا چه می خواهی��م و انتظار داریم چه 
تصمیماتی را خودشان بگیرند و تا چه حدی 
ب��رای کار خدمات��ی که از جان��ب ما انجام 
میدهند پاسخ گویشان می دانیم. از طریق به 
کارگیری این مفهوم در تعریف نمودن یک 
نقطه واحد از تصمیم گیري براي هر وظیفه 
محوله، ما سردرگمي و گیجي در مورد این 
که چه کس��ي و به چه ح��د اختیار دارد را 
محدود مي کنیم. در ضمن ما پاسخ گویی در 

خدمات را روش��ن و واضح مي کنیم. هرکس 
ک��ه به او اختیار جهت وظیف��ه خاصي داده 
مي شود در مورد انجام آن وظیفه نیز پاسخ گو 

مي باشد.
ام��ا س��ئوالی که ش��اید در اینج��ا ایجاد 
ش��ود این اس��ت که تفهیم خدماتی که در 
مفه��وم پنج به آن اش��اره ش��ده اس��ت چه 
معنایی را در ب��ر می گیرد؟  تفهیم خدماتی 
یعنی مش��خص کردن و شفاف نمودِن شرح 
وظایف خدمتگزاران که نوعاً در اساسنامه به 
آن اشاره می ش��ود. اگر این تفهیم خدماتی 
صورت نگی��رد مطمئناً انتظارات��ی که ما از 
خدمتگزاران خود داریم به درس��تی برآورده 
نخواهد شد؛ وقت و انرژی ما و خدمتگزاران 
تلف ش��ده و تداخل خدماتی در کارها باعث 
ایجاد خلل در محقق ش��دن هدف اصلی ما 
گردد. اما س��ئوال این اس��ت که چرا ممکن 
اس��ت تداخل ام��ور خدماتی بوج��ود آید؟ 
پاسخ این سئوال به راحتی قابل لمس است! 
ممکن است در بعضی مواقع به خاطر در نظر 
نگرفتن این مفهوم، انجام یک خدمت به دو 
یا چند نفر به ط��ور همزمان تفویض گردد. 
زمانی که ما یک خدمت را به درستی شکل 
ندهیم و یا حتی خدمتگزار ما تفهیم خدماتی 
مناسب نشده باشد، ممکن است خواسته یا 
ناخواسته وارد حریم یک خدمت و یا کمیته 
دیگر گردد. در این هنگام، نتیجه این اس��ت 
که یا خدمات به شکل موثر انجام نمی شود و 
یا ناقص می ماند. ضمناً منابع مالی، روحانی، 

انس��انی ما به هدر رفته و موجب اختالل و 
سردرگمی در خدمات می شود و کسی هم 

به صورت شفاف پاسخ گو نیست. 
پای��ه و اس��اِس مفهوم پنج��م خدماتی، 
مح��دوده تصمیم گیری و پاس��خ گویی در 
حیطه خدماتی اس��ت که الزم��ة آن تهیه 
و تنظی��م اساس��نامه، ه��دف از ایج��اد آن 
خدمت، تعری��ف خدمت، ش��رح وظایف و 
می��زاِن اختی��ار خدمتگزار می باش��د. پس 
از انج��ام این مراحل و حمای��ت روحانی از 
خدمتگ��زاران، پاس��خ گویی معن��ای اصلی 
خود را می یابد. الزم اس��ت به خاطر داشته 
باشیم که پاسخ خواستن از یک خدمتگزار 
این معنی را می دهد ک��ه ما می خواهیم از 
تصمیم گیری ها و نیز نحوة خدمات ایشان 
مطلع باشیم تا در صورت لزوم جهت محقق 
ش��دن آن خدمت، منابع م��ورد نیاز که به 
ش��کل ارائه ایده و پیش��نهاد عملی، همراه 
با چگونگی انجام آن اس��ت را در اختیارش 
قرار دهیم. پاس��خ خواستن از خدمتگزاران، 
هی��چ گاه و هیچ کجا از گ��روه تا کنفرانس 
خدمات جهانی، بدان معنی نیس��ت که ما 
خدمتگزاران را موأخذه یا بازخواست کنیم، 
بلک��ه صرفاً می خواهیم آنه��ا را در بهبودی 
فردی و خدمات شان، مورد حمایت روحانی 

خود قرار دهیم.
الزم به ذکر است که بدانیم روحیه پاسخ 
خواس��تن، می بایس��ت همانند پاسخ گویی 
باش��د؛ چرا ک��ه انتظ��ار نمی رود ب��ا روی 
برافروخته پاسخ خواس��ت و با روی گشاده 
پاس��خ ش��نید. یکی از بهتری��ن روش های 
موج��ود در انجمن به منظور پاس��خ گویی، 
گزارشات مکتوبی است که خدمتگزاران در 
فواصل خدمات خود به م��ا ارائه می دهند؛ 
این گزارش��ات به رسمیت شناختن مفهوم 
 ،NA پنجم خدمات��ی، احترام ب��ه وجدان
اطالع رس��انی و در جریان ام��ور قرار دادن 
گروه ها و در نهایت رابطه ای شفاف و صادقانه 
بین کسانی اس��ت که اختیار الزم را داشته 
و آنهایی که اختی��ارات را تفویض کرده اند. 
پاسخ خواستن و پاسخ گویی در NA صرفاً 
پرسش یک س��ئوال و شنیدن پاسخ به آن 
س��ئوال نیس��ت. بهتری��ن روش بکارگیری 
مفهوم پنجم از سوی خدمتگزاران، نحوه ی 
عملکرد خدماتی و ارائه گزارش��ات صادقانه 
ایشان می باشد. در نهایت باید گفت که عدم 
حمای��ت از خدمات، تخریب خدمتگزاران و 
تفوی��ض اختیار نصفه و نیمه از جمله موارد 
متعددی اس��ت ک��ه با روحی��ه مفهوم پنج 
سازگار نبوده و در تضاد با آن قرار می گیرد.

کاربرد مفاهیم خدماتی تـا کجـا؟
                                                                       مفهـوم پنجـم 

پانل مفاهیم خدماتی

به کار گیری آگاهانه مفهوم پنجم به سعی و 
کوشش نیاز دارد، اما نتایج آن به زحمتش

می ارزد
کتاب 12 مفهوم خدماتی
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