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سال دهم   شماره سی و نهم      تابستان 1393 
شماره ثبت: 21065  

  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 تا تجربیات تان را از طریق فصل نامه پیام بهبودی با دیگر اعضای 

انجمن درمیان بگذارید. 
لطفاً نامه های خود را به صورت خوانا و روشن با ذکرنام، حرف اول نام 

خانوادگی و شماره تماس، به آدرس پستی یا الکترونیکی مجله بفرستید.
  کلیه حقوق مادی و معنوی نوشته های ارسال شده متعلق به شورای منطقه 
انجمن معتادان گمنام ایران است. حق ویرایش برای مجله "پیام بهبودی" 
 محفوظ بوده و این نشریه متناسب با ظرفیت خود از مطالب ارسال شده  استفاده 
می کند. بدیهی است که این کمیته براساس اولویت بندی و ظرفیت موجود 
مجله، از نامه ها استفاده کرده و پاسخگوی نامه های چاپ نشده نمی باشد.
  مجله پیام بهبودی منعکس کننده تجربه ها و نظرات اعضای انجمن 
معتادان گمنام است. مقاالت و مشارکت هایی که در این مجله به چاپ 
می رسد، در حکم نظر کلیت انجمن معتادان گمنام نبوده و همچنین چاپ 
هریک از این نوشته ها به معنای تأیید مطلب و یا گویش آن از طرف انجمن 

معتادان گمنام و یا مجله پیام بهبودی نیست.

نشریةداخلی انجمن معتادان گمنام ایران  
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با سالم و عرض ادب به اعضای انجمن
دوس��تان و همراهان عزیز مجله؛ در طول چند ماه گذشته رویدادهای 
بسیار زیادی در سطح انجمن چه در کشور عزیزمان ایران و چه در سطح 
جهانی صورت گرفته اس��ت. شتاب برخی از این رویدادها به حدی زیاد 
بود که خدمتگزاران ش��ما، با انگیزه ای مضاعف که ناش��ی از احساسات 
روحان��ِی حاصل از تغییرات بود، توانس��تند با کوشش��ی بیش از پیش 
عاش��قانه در هریک از این فرآیندها س��هم منصفانه خود را انجام داده و 

گامی موثر در جهت توسعه هدف اصلی بردارند. 
در اینجا به سرفصل های اتفاقات و تحوالت صورت گرفته می پردازیم. از 
کشورمان ایران بگوییم که پس از سال ها فعالیت و پیگیری، مجوز رسمی 
فعالیت در سطح ملی در اختیار انجمن معتادان گمنام ایران قرار گرفت. 
همچنین با افزوده شدن 2 ناحیه به شورای منطقه، تعداد نواحی شکل 
دهنده، به عدد بیس��ت و پنج رس��ید. از دیگر اتفاقات می توان به برنامه 
ریزی و بودجه بندی  ش��ورای منطقه ایران اش��اره کرد که مورد تأیید 

رابطین محترم نواحی نیز قرار گرفت. 
اما در سطح جهانی، انجمن معتادان گمنام با برگزاری یک همایش در 
سال 2013، شصتمین سالگرد فعالیتش را جشن گرفته و به شکرگزاری 
پرداخت. ضمن��اً کنفرانس خدمات جهانی، تأیید سیس��تم خدماتی و 
پیگیری روند تهیه کتاب س��نت ها، از دیگر مواردی بود که مطلع شدن 
از روند تهیه آن، خالی از لطف نیس��ت. با یادآوری این موضوع که تهیه 
کتاب سنت ها، از سوی انجمن معتادان گمنام ایران پیشنهاد شد، از شما 
درخواست داریم که لطفاً و حتماً در این فرآیند شرکت نموده و تجربیات 
خود را در این کتاب منعکس نمایید. یقیناً همه ی ما امروز، مسئولیتی 
بزرگ و تاریخی در انجمن به عهده داریم و در قبال این مس��ئولیت به 
آیندگان NA پاس��خگو هستیم. چرا که پس از گذشت شصت سال از 
فعالیت انجمن، این برای اولین بار است که کتابی با موضوع سنت ها در 
انجمن در دس��تور کارNA قرار گرفت��ه و از این طریق انجمن معتادان 
گمنام ایران که دومین کش��ور به لحاظ تعداد گروه ها، جلس��ات و اعضا 
در س��طح جهان محسوب می شود، می تواند تأثیر بسزایی در این کتاب 
داش��ته باش��د.اقدامات این چنینی، می تواند بیش از پیش و در راستای 
پیشبرد هدف اصلی ما موثر بوده و حضور اعضای آگاه و با تجربه ی ایران، 
در این رویداد جهانی در س��طح NA، مسلماً نقش مفید و پایداری به 

همراه خواهد داشت. 
همه ما با روحیه ای برخاسته از موهبت بهبودی، تالش داریم تا با مطالعه 
و بهره گیری از تجربیات بدست آمده و تطبیق آن با نیازهای امروز جوامع 
NA مطالبی را در این کتاب منعکس کنیم تا فراخور حال اعضای امروز 
و نیز اعضایی که در آینده به انجمن ملحق می شوند، باشد. بنابراین، این 
روزها، روزهای فرخنده ای برای اعضای انجمن معتادان گمنام ایران و نیز 
NA در کل می باشد. این خاطره ای ماندگار برای ما و چه بسا آغازی از 
تحول در عرصه تبادل تجربیات مش��ترک، حفظ روحیه اتحاد و ارتقای 

آگاهی در زمینه بهبودی شخصی ما می باشد.
در پایان امیدواریم که تغییرات ایجاد ش��ده از جمله نحوه صفحه آرایی 
جدید و نیز مقاالت منتش��ر شده در این نش��ریه، متناسب با نیازِ شما 
عزیزان باش��د. همچنان چش��م ب��ه راه دریافت نامه ه��ا، مقاالت و نیز 

پیشنهادات راه گشای اعضای محترم انجمن می باشیم.

س�رمقاله
روزهای فرخنده و خاطره ای ماندگار

پروژه نگارش کتاب س��نت ها در کنفرانس خدمات جهانی س��ال 2012 به تصویب رسید تا  بین سال های 
2012 الی 2016 انجام ش��ود. طبق پروژه  مصوب، قرار ش��د بین س��ال های 2012 الی 2014 بر جمع آوری 
مطال��ب و داده های اولیه و جمع آوری ایده ها و  نظرات انجمن در رابطه با اینکه چه مطالبی جهت درج  در این 
کتاب مفید است، تمرکز شود و بین س��ال های 2014 الی 2016 بر روی تهیه پیش نویس، ارائه آن به  انجمن 
جهت بررسی و اظهار نظر و سپس تهیه پیش نویس  نهایی و ارائه آن به کنفرانس خدمات جهانی سال 2016  
جهت تایید، تمرکز شود. ما از اینکه تاکنون مطالب زیادی از کارگاه های برگزار  شده در سطح نواحی و مناطق 
مختلف دریافت کرده ایم،  بسیار هیجان زده هستیم. برای اینکه بتوانیم اعضای بیشتری را ترغیب به شرکت و 
ارایه ایده هایشان کنیم،  نوآوری جدیدی در برگزاری کارگاه ها کرده ایم تا گروه ها بتوانند قبل از شروع جلسه، 
بعد از جلسه یا در حین  برگزاری جلسه اداری این نوع کارگاه را برگزار کنند. که  ماحصل آن در این مطلب آمده 
است.  در این مطلب مواردی جهت شروع بحث و گفتگو در گروه ها ارائه  گردیده که می تواند باعث بحث های 
جالبی ش��ود و به  اعضای گروه ش��ما فرصت ش��رکت در این فرآیند را بدهد  تا تجربه، نیرو و امید خود را به 
مشارکت گذارند. این موارد فقط جهت شروع  بحث است و اگر گروه شما نظر و ایده ای فراتر از این موارد دارد، 

ما خوشحال می شویم  تا آنها را برای ما بفرستید. در واقع ما شما را به انجام این کار تشویق می کنیم.
حال از کجا شروع کنیم؟ 

یک یا دو خدمتگزار مورد اعتماد را انتخاب کنید تا جلس��ه را گردانندگی کنند. برای برگزاری این کارگاه 
کوچک به دقت برنامه ریزی کنید تا همه چیز در حد امکان ب��ه خوبی پیش رود. ما در اینجا  20 دقیقه زمان 
برای بحث و گفتگو در نظر گرفته ایم، اما از شما درخواست می کنیم تا  نسبت به شرایط گروه خود این زمان را 
تنظیم کنید. هر تعداد کارگاهی که می خواهید برگزار کنید؛ این کارگاه ها را قبل یا بعد از جلسه، با رهجوهای 
خود، قبل یا بعد از جلسه  ناحیه یا منطقه برگزار کنید.  هر کارگاه باید فقط در مورد یک سنت برگزار شود. گروه 
تصمیم می گیرد که در مورد  کدام س��نت گفتگو کند، یا می تواند از گرداننده درخواست کند تا یک سنت را 

انتخاب کند.  مواردی که جهت برگزاری کارگاه الزم دارید، از قرار زیر است: 
خواندن سنت مربوطه،  خواندن شرح مختصر در مورد س��نت مربوطه که در این متن آمده و سؤاالتی که 
برای  بحث در این کتابچه مطرح گردیده اس��ت. اگر س��ؤال یا ایده جدیدی به فکر شما رس��ید حتما ً  از آن 
استفاده کنید. بسیار مفید است، اگر چند نسخه از کتاب پایه و کتاب چگونگی  عملکرد نیز در دسترس شرکت 
کنندگان قرار دهید تا در صورت نیاز به آن رجوع کنند.  می توانید نظرات جمع شده را به صورت کلی و گروهی 
و یا به صورت فردی ارسال  نمایید. اگر بخواهید کارتان آسان تر ش��ود می توانید از دست نوشته ها عکس بگیرید  
)البته، لطفاً به طوری که خوانا باش��د( و برای م��ا ب��ه آدرس  wso.iran@yahoo.com.my  ایمیل فرمایید. با 
 تشکر از شرکت شما در این فرآیند. جهت دریافت کتابچه کامل و سئواالت مربوط به هر سنت، لطفاً به سایت

 www.nairan.org و یا ساختار خدماتی خود مراجعه نمایید.

اعضای انجمن معتادان گمنام، همان طور که اطالع دارید پروژه کتاب سنت ها از سوی کنفرانس 
خدمات جهانی، در دس��ت تهیه می باش��د. برای تهیه و ش��کل گیری این کتاب، خدمات جهانی از 
تمامی اعضا درخواست کمک و حمایت نموده تا با ارس��ال مطالب مفید و درک خود از هر سنت، 
انجمن را جهت نیل به این مقصود یاری نمایند. در این بخش از مجله، گزیده ای از چگونگی جمع 
آوری مطالب مربوط به س��نت ها را برای ش��ما تهیه و تدارک دیده ایم. از شما درخواست داریم 
که از طریق وب س��ایت رسمی انجمن و یا س��اختار خدماتی خود، کتابچه راهنمای کارگاه نگارش 
س��نت ها را دریافت و پس از مطالعه کامل آن، اقدام و عمل مناسبی جهت ارائه تجربیات انجام 
داده و در این فرآیند جهانی شرکت نمایید. الزم به ذکر است که این کتابچه حاوی پیشنهاداتی 
جهت برگزاری این کارگاه می باشد. اعضا و گروه های ما می توانند براساس شرایط موجود خود 
از این روش و یا روش های خالقانه دیگر بهره گیری نمایند. ضمناً تاریخ ارسال تجربیات، از سوی 

خدمات جهانی، تا مهرماه سال 1393 اعالم شده است.

پروژه کتاب سنت ها

Payam Behbudi- Summer2014

مسئول نشریه- وحید. ن

برگزاری کارگاه و جمع آوری نتایج جهت نگارش کتاب سنت ها 
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مشارکتتابستان 1393پیام بهبودی

 مجيد.ح - بهشهر
خس��ته و زخم��ی از جهنم��ی داغ 
توس��ط يک��ی از دوس��تان وارد اولين 
جلس��هNA  ش��دم . با وجود نااميدی 
از همه کس و همه جا، احس��اس تفاوت 
ب��ا ديگران باعث ش��د، پي��ام انجمن را 
درياف��ت نک��رده و دوباره   ش��روع به 
مصرف کنم! با  اين حال  به جلسه رفتن 
ادامه دادم. همه متوجه مصرف و حالت 
من ش��ده بودند، اما کسی به روی من 
نمي آورد. درک درس��ت اعضا از سنت 
س��وم مرا به جلس��ه راه داد و امروز به 
شکر خدا مدتی است که پاک هستم و 
بايد يادم باش��د که من نيز نبايد جلوی 
ورود کس��ی را حتی اگ��ر مصرف کرده 

باشه، بگيرم.

ادامه دادم به جلسه رفتن  الو... س�ام، وسوس�ه دارم!
جمال.ن- بندرعباس

پاس��ی از شب گذش��ته بود. 
صداي��ی شکس��ته، بی رم��ق و 
لرزان می  گفت: دلم می خواهد 
بمي��رم! ب��ر اثر قط��ع مصرف، 
بی ق��رارم و ۲۵ روز اس��ت که 
نخوابيدم. قصد دارم بعد از درد و دل با تو، خودم 
را از باالی س��اختمان پرت کن��م پايين. ديگر از 

اين شرايط خسته شده ام!
آن روزی که وارد برنامه معتادان گمنام شدم، 
چهره ام در هم و لباس هايم فرس��وده و مندرس 
بود. ش��غل و حرفه ام را بر اثر مصرف مواد مخدر 
ازجمله الکل از دست داده بودم. از روی ناچاری 
و بی پولی، ل��وازم منزل مان را فروخته و به تهيه 
و مص��رف مواد مخ��در فکر می کردم. همس��ر و 
فرزندانم اميد خود را برای زندگی بهتر از دست 

داده بودند. ديگرکسی برايم ارزشی قائل نبود.

با چش��مانی کم س��و و بی رمق وارد جلسه ای 
در نزديکِی منزل مان ش��دم. با ق��رار گرفتن در 
آغ��وش خوش آمدگو، احس��اس امني��ت وجودم 
را ف��را گرفت. مش��ارکت های صادقانه و س��الم 
اعضا، ميل و اش��تياقم را برای آمدن به جلس��ه 
بيش��تر کرد. همان روزه��ای اول از يکی از اعضا 
درخواست کردم راهنمايم بشود. با دنبال کردن 
برنامه و کارکرد قدم ها مسير فکری ام تغيير کرد 
و ارزش های انس��انی را که بر اثر مصرف از دست 
داده بودم، به مرور بازگش��ت.با بيداری حاصل از 
برداشتن قدم ها، متوجه شدم آن صدای لرزان و 
بی رمق، صدای تازه واردی است که قبال شماره ام 
را ب��ه او داده ب��ودم! حدود نيم س��اعت به تمام 
صحبت های او گوش ک��ردم. ترس تمام وجودم 
را فراگرفته بود، چگونه می توان به او کمک کرد 
و از اين ش��رايط خارجش کرد؟ در لحظه ای دعا 

کردم، خداوندا....
از ۳۵ روز بی خوابی، درب��ه دری، بيچاره گی و 
بدبختی گذش��ته و زندگی جديدم برايش بازگو 
ک��ردم. س��کوت غريبی بين ما حاکم ش��د. او با 
بغضی شکس��ته گفت که چه درد مشترکی بين 
ما وجود دارد! آری، درس��ت حدس زديد! تمايل 
به زندگی به او بازگشته بود.باورم شد که وسوسه 
را می توان در ه��ر زمان و با هر چهره ای، با يک 
تماس تلفنی به دوستان بهبودی رسوا کرد. با او 
قرار ديداری در يک جلس��ه گذاشتم.اکنون او با 
حدود ۵سال پاکی، در گروهی خدمت می کند و 

من حدود ۱۰سال است که پاک هستم.

زمانی که از ما خواسته می شود تا راهنمای کسی شويم، گاهی در تالش خود برای ارائه ی دانش برنامه تعصب زيادی 
نشان می  دهيم، به خصوص اگر تعداد زيادی از اعضا از ما بخواهند که راهنمايشان شويم. هرقدر تعداد کسانی که از ما حرف 
شنوی دارند بيش تر باشد، خيلی سريع تر به ما احساس خودبزرگ بينی دست می دهد. ممکن است هراندازه هم که سعی 
کنيم در مقابل احساس خودبزرگ بينی و غرور مقاومت کنيم، نتوانيم از غرق شدن در نقش يک ”سوپر راهنما“ اجتناب 
کنيم و اين احساس به ما دست دهد که همه چيز را می دانيم و غيرقابل اشتباه هستيم.  آگاه ماندن از محدوديت هايمان 
و تداوم ترازنامه ی شخصی، از افتادن ما به دام اين طرز فکر که همه چيز را بهتر از ديگران می دانيم، جلوگيری می کند. 
راهنما ش��دن به ما اجازه می دهد از طريق تجربه کردن محدوديت هايمان رش��د کنيم. با اقرار به آن محدوديت ها و 
صادق بودن با رهجوهايمان، رشته هايی را که ما را به يکديگر متصل می کند تحکيم می کنيم. 
زمان هايی است که وقتی ما به کمک احتياج داريم راهنمايمان در دسترس نيست. 
بسياری از ما متوجه شده ايم که بايد شبکه ای از اعضای برنامه را که می توانيم در مواقع 
ضروری عالوه بر راهنمايمان به آن ها روی آوريم تشکيل دهيم. در بعضی جاها رسم بر 
اين است که اعضايی که از طريق راهنما به يکديگر وصل هستند برای اين نوع حمايت برگزيده 
می شوند.آشنا شدن با ساير رهجوهای راهنمايمان می تواند برای ما چتر حمايتی مطمئنی باشد. اگر 
ما نتوانيم با راهنمای خود تماس بگيريم، هميشه می توانيم به يکی از افراد شبکه ی راهنما و رهجويی 

تلفن بزنيم...                                                        گزیده ای از کتاب راهنما و رهجو

خط�اب ب�ه راهنمای�ان 
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ب��ا س��الم خدم��ت 
از  تش��کر  و  همدردان 
خدمتگزاران مجله پيام 
بهبودی. مشارکتم را با 
دوازدهم  قدم  از  س��والی 
شروع می کنم؛ » آيا انجمن بدون من به 

حيات خود ادامه خواهد داد؟«
در جواب اين سوال هميشه می گفتم 
بل��ه، چه من باش��م و چه نباش��م، هيچ 
فرق��ی نمی کن��د و انجم��ن می تواند به 
حيات خود ادامه ده��د. اما امروز درک 
من متف��اوت از گذش��ته اس��ت. امروز 
می گويم انجمن ب��دون من و امثال من 
نمی تواند به حيات خود ادامه دهد و بايد 
در کنار اصول در انجمن باشم. البته اين 
»من« از سر غرور و خودخواهی نيست، 
بلکه از سر فروتنی و احساس مسئوليت 
نسبت به انجمن می باشد و نبايد نسبت 

به برنامه و جلسات بی تفاوت باشم.
آي��ا پ��س از س��ال ها پاک��ی بايد از 
جلس��ات دور ش��د؟ چه عاملی می تواند 
حضور مرا در جلسات کم رنگ کند؟ چرا 
حضور اعضای قديمی در جلسات کمتر 

شده است؟

من به اين درک رس��يده ام که نبايد 
هداي��ای انجمن مرا از برنامه دور کند. 
بعد از سال ها پاکی شايد صاحب پول، 
اعتب��ار، تحصيالت عال��ی، و يا جايگاه 
اجتماعی ش��ويم. اما آيا اين ها بايد مرا 
از اصول و جلس��ات دور کند و يا باعث 

شود به انجمن نزديک تر شوم؟
خدا رو ش��کر که به لطف خودش و 
اصول انجمن، از اعضايی هس��تم که با 
وجود س��ال ها پاکی، باز هم مانند يک 
تازه وارد در جلسات و خدمات شرکت 
می کنم. اعتياد و احساس��اتی که قبال 
م��را آزار می دادند، ام��روز به ابزارهای 
قوی تری تبديل ش��ده اند و نياز اس��ت 
ک��ه من نيز ب��ه همان مي��زان حضور 
پررنگ تری داشته باشم. االن نوبت من 
اس��ت که به انجمن و جلس��ات کمک 
کنم تا مانن��د روزهای اول خودم يک 
ت��ازه وارد ني��ز بتوان��د از تجربيات من 

بهره مند شود.
به اميد اينکه حضور اعضای قديمی 
در جلسات و خدمات پررنگ تر شود تا 
انجمن معتادان گمنام پايدارتر مس��ير 

خود را دنبال کند.

از  نبای�د هدای�ای انجم�ن مرا 
برنام�ه دور کن�د

حمید.د- هرمزگان

من به این درک 
رسیده ام که نباید 
هدایای انجمن مرا 
از برنامه دور کند. 
بعد از سال ها پاکی 
شاید صاحب پول، 
اعتبار، تحصیالت 
عالی، و یا جایگاه 
اجتماعی شویم.

 اما آیا این ها باید 
مرا از اصول و 
جلسات دور کند 
و یا باعث شود به 
انجمن نزدیک تر 
شوم؟

تسلیم چیزی است که برای ما بعد از پذیرفنت قدم یک به عنوان یک 
واقعیت و پذیرش بهبودی به عنوان راه حل اتفاق می افتد.

راهنامی کارکرد قدم - قدم یک

علی.خ-شهرستان بهارستان  
 بابت اینکه عضوی از انجمن معتادان 
گمنام هستم به خودم می بالم، و از نیروی 

برترم سپاسگزارم.
محل زندگی ما در یک مدرسه است و 
سال هاست که مادرم در آنجا کار می کند. 
یک بار برای گردانندگی به جلسه ای رفتم 
و هن��گام خواندن پمفلت ها به افرادی که 
از در جلس��ه وارد می شدند نگاه می کردم. 
ناگهان یکی از مس��ئولین مدرسه را دیدم 
که از درب وارد شد. احساس می کردم که 
یک چنین شخصیتی غیر ممکن است که 
در گذشته مواد مخدر مصرف کرده باشد. 
تازه فهمیدم چرا او تا این حد بین بچه ها 
و سایر مس��ئولین محبوب و قابل احترام 
اس��ت. استفاده و رعایت اصول برنامه او را 
به یک ش��خصیت دوست داشتنی تبدیل 
کرده بود. کل جلس��ه را ب��ه این موضوع 
فکر می ک��ردم که اگر مادرم بش��نود چه 
عکس العمل��ی نش��ان خواه��د داد، اصال 

باورش می شود!
پایان جلس��ه همدیگر را بغل کردیم و 
از بودن من در آنجا ابراز خوش��حالی کرد. 
در حی��ن برگش��تن به خانه، ناخواس��ته 
ضبط ماش��ین را روش��ن کردم و سی دی 
کت��اب پایه ک��ه داخل ضبط ب��ود دقیقا 
 این جمله را از س��نت دوازدهم بیان کرد: 
» فروتنی، محصولی جانبی است که امکان 
رش��د و پیشرفت ما را در یک فضای آزاد، 
به وجود می آورد و ترس ما را از برمال شدن 
اعتیادمان در برابر صاحب کاران، فامیل و 
دوستان از بین می برد.«یک لحظه آرامش 
عجیبی پیدا ک��ردم و به عواقب کاری که 
تصمیم داش��تم انجام بده��م فکر کردم. 
پس از این فکر مصمم شدم برای همیشه 
گمنامی همدردانم را در هر ش��رایطی که 
هس��تند رعایت کنم، تا اعض��ای انجمن 
بتوانن��د در پناه اصل گمنام��ی با خیالی 
آس��وده به بهبودی و پیشرفت خود ادامه 

دهند.

حف�ظ گمنام�ی
از جلس�ه  پس 
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مشارکتتابستان 1393پیام بهبودی

 قباد.ه – شاهین شهر
خدارا ش��اکرم بابت 10سالگی مجله پیام 

بهبودی و تولد یک سالگی خودم.
اوای��ل پاکی ام وقتی داش��تم درد فیزیکی 
پس م��ی دادم، خواندن مجل��ه پیام بهبودی 
باعث می ش��د آن دردها را، راحت تر از س��ر 
بگذرانم؛ و از خدا خواس��تم کمکم کند یک 
سال پاکی ام را ببینم و نامه ای نیز برای مجله 

بنویسم. 
شب آخر مصرفم، درمانده و تنها و ناامید، 
در ح��ال مصرف مواد مخدر ب��ودم و از روی 
دل تنگی و پریشانی با پرتقال  قاچ شده ای که 
جلویم ب��ود درد دل می ک��ردم. دیوانه وار به 
پرتق��ال روبه رویم با عجز التماس می کردم تا 
اینکه خوابم برد. خ��واب دیدیم که مأموران 
ریختند و مرا دستگیر کردند. یک دفعه مادرم 
از در وارد شد و جلوی آن ها را گرفت؛ شروع 
ب��ه التماس کرد که او را نبری��د، ترک کرده 
و قول داده دیگه مصرف نکنه. سراس��یمه از 
خواب پریدم. ن��ه مأموری بود و نه مادرم که 
سه س��ال پیش او را از دس��ت داده بودم. از 
آنجا که یکی از آرزوهای مادرم، پاک ش��دن 
من بود، باقی م��واد مصرفی ام را دور ریختم. 
ف��ردای آن روز با دوس��ت همدردی که قباًل 
پیام انجمن را به من داده بود تماس گرفتم و 

تقاضای کمک کردم . 
االن چند وقتی اس��ت که ب��رای کارکرد 
قدم از شاهین شهر اصفهان، به تهران می آیم. 
دس��ت اعض��ای قدیمی و پاهای خس��ته ی 
تازه وارد را می بوسم که اگر اینها نباشند من 

هم نیستم.

درد دل ب�ا پرتق�ال

از من کوچک تر اس�ت ۳0س�ال  راهنمایم 
فتح اهلل.ک-عسلویه

انجم��ن  در  کوچک��ی  عض��و 
معتادان گمنام هس��تم و ۶۱سال 
س��ن دارم و ۳۸س��ال ب��ه خود و 
خان��واده ام خس��ارت زدم. اکنون 
۹ماه اس��ت که پاکم، راهنما دارم 
و قدم کار می کنم، اما پشيمانم که چرا ۲۰سال پيش 

به انجمن نيامدم.
دو تا از فرزندانم معتاد ش��دند و دخترم را به يک 
معتاد، ش��وهر دادم ولی باز به خودم نيامدم. بهانه و 
دس��تاويز برای خودم درس��ت می کردم که اگر ترک 
کنم س��کته می کن��م، نمی توان��م کار کن��م و يا در 

جلساِت کاری، نمی توانم صحبت کنم.
دو فرزندم پاک ش��دند اما بازهم به خودم نيامدم. 
ت��ا اينک��ه آخرين فرزندم در دانش��گاه قبول ش��د و 
مجبور ش��دم برای تامين هزينه ها و پس از ۱۰سال 
بازنشس��تگی، به مکان��ی دور و بد آب و هوا برای کار 
بروم. همين فرزندم در دانشگاه عاشق دختری شد و 
تصميم به ازدواج گرفت. يک روز فهميدم به مادرش 

می گويد من چطور پ��درم را با اين اوضاعی که دارد 
به خانواده دختر معرفی کنم؟ اين حرف پسرم مرا به 
خود آورد و تصميم به قطع مصرف گرفتم. همان شب 
به يک جلسه رفتم. يکی از اعضا با ديدن من آن چنان 
م��را در آغوش گرفت که آغوش گرمش ۹ ماه اس��ت 
مرا در انجمن ماندگار کرده اس��ت. هم در محل کارم 
و هم در ش��هر خودم هر ش��ب به جلس��ه می روم و 
عالق��ه عجيب��ی به دوس��تان بهبودی خ��ود دارم. با 
اينکه راهنمايم ۳۰س��ال از من کوچک تر اس��ت، اما 
اف��کار و تجربه اش خيلی به من کمک نموده اس��ت. 
آن چن��ان تغييری در من به وجود آمده اس��ت که به 
خود باوری رس��يده ام. در قدم ۳ هستم ولی بسياری 
از نواقص خود را ش��ناخته ام. مهربان شده ام و کمتر 
عصبانی می ش��وم. خانواده ام مرا پذيرفته اند و به من 
بسيار محبت می کنند. من هم تمام تالشم را می کنم 
خس��ارت هايی را که به خانواده و مخصوصا همس��رم 
زده ام جبران کنم، تا آنها نيز مرا مورد بخش��ش قرار 

دهند.

آیا می دانی��د؟
س�ال 1954 میالدی یا به عبارتی س��ال 1333، کتابچه قهوه ای، نخستین متن انجمن 

که در حکم پیش درآمد کتابچۀ سفید فعلی بود منتشر شده ولی  بعدها از دور خارج شد.
سال 1962 میالدی یا به عبارتی سال 1341 کتابچۀ سفید، اولین متن در معرفي انجمن 

و برنامۀ  NA منتشر شد که چاپ آن همچنان ادامه دارد.
س�ال 1967 میالدی یا به عبارتی س��ال 1346،  نگاهي دیگ��ر، اولین پمفلت NA در 
گروه ها توزیع ش��د. مطالب این پمفلت در س��ال بعد، در تنها خبرنامۀ آن زمان انجمن یعني 

»ندا« تجدید چاپ شد.

س�ال 1976 میالدی یا به عبارتی سال 1355، برگزاری اولین کنفرانس خدمات جهانی 
و ثبت کپی رایت )حقوق معنوی( چندین پمفلت اولیه انجمن، از جمله کیس��ت، چیس��ت، 

چگونه و چرا؛ بهبودی و لغزش؛ نگاهی دیگر و گروه
سال 1982 میالدی یا به عبارتی سال 1361: تولید چیپ و سکه های بزرگداشت مقاطع پاکی

سال 1983 میالدی یا به عبارتی سال 1362، سالی پربار در زمینۀ نشریات بهبودی بوده 
اس��ت. انتشار کتاب پایۀ معتادان گمنام )ویراست اول و دوم( و چندین پمفلت آگاهی رسانی  
از جمل��ه فقط برای ام��روز؛ زندگی به روال برنام��ه؛ کارکرد قدم چه��ار در معتادان گمنام؛ 
راهنما گرفتن، رهجو شدن؛ مثلث خودمشغولی؛ جوانی و بهبودی؛ تجربۀ یک معتاد در مورد 

پذیرش، ایمان و تعهد؛ خطاب به تازه وارد؛ و دارودرمانی.
6Narcotics Anonymous.Iran



چي��ز  ه��ر  از  قب��ل 
ب��ه  ب��زرگ  از خداون��د 
خوبم  احس��اس  خاط��ر 
ک��ه از ط��رف انجمن به 
م��ن ارزانی داش��ته تش��کر 
و قدردان��ی می کن��م. همچني��ن از تمامی 
خدمت گ��زاران مجل��ه ی پيام بهب��ودی به 
سهم خودم سپاسگزارم که فرصت مشارکت 
را از راه نوش��تن به ما می دهن��د. از  اين که 
جزئی کوچک از مجموعه ای بزرگ هس��تم 

خوشحالم.
نم��اد برنامه ی ما س��ادگی اس��ت. از  اين 
س��ادگی پي��روی می کن��م و س��اده و روان 
تجربه ی ش��خصی خود را با شما همدردانم 

به مشارکت می گذارم.
       بار اّول در دوران نوجوانی و دبيرستان 
مصرف کردم، احساس کردم از همه سرتر و 
مهم تر هستم. تصورم از معتاد در حال عذاب، 
کس��ی بود که افراطی م��واد مخدر مصرف 
می کند؛ اّما هميش��ه به خ��ودم می گفتم: تو 
هرگ��ز به آن حد نمی رس��ی و هر وقت اراده 
کنی با ورزش و نيروی اراده، از عادت کردن 
به م��واد پيش گي��ری خواهی ک��رد. طولی 
نکش��يد برای به دست آوردن و مصرف مواد 
مخدر از مدرسه فرار می کردم. با غيبت های 
مکرر، سير نزولی نمرات و تعهدهای پی درپی 
از ط��رف خ��ودم و والدينم روبه رو ش��دم و 
سرانجام ترک تحصيل کردم! وسوسه و اجبار 
باعث ش��د تا خيلی زود در خانواده مش��کل 
پيدا کنم. هر چه بيشتر سعی می کردم کمتر 
موفق می ش��دم. نوع مواد مصرفی ام را عوض 
کردم، ب��ه ازدواج زود هن��گام رو آوردم، اّما 

ش��رايط روز به روز بدتر می شد. ورشکسته 
ش��ده بودم. آخرين کاری که داش��تم، دو 
ماه بيشتر طول نکشيد. خرج مواد و خرج 
خانه ام را پ��در و مادرم می دادند تا  اين که 
صبر همسرم لبريز شد و از خانه ی پدرم به 

خانه ی آن ها رفتيم.
کارگری می کردم اما هميش��ه بدهکار 
بودم و همواره س��رزنش و تحقير می شدم. 
خالص��ه حاضر ب��ودم بميرم. ب��ه نقطه ای 
رس��يده بودم که هيچ چيز حالم را درست 
نمی کرد. به حال خودم افسوس می خوردم 
و دنب��ال »چراها« ب��ودم. پ��س از مدتی 
خانواده ی همسرم مرا از خانه بيرون کردند 
و تنه��ا به خانه پ��دری برگش��تم. روز به 
روز افس��رده تر و تنهاتر می شدم. چند بار 
تصميم به خودکش��ی گرفتم اما در عمل 
عاجز ماندم. بريده بودم و اولين بار خالصانه 
خدا را ص��دا زدم و از او کمک خواس��تم. 
خداوند بزرگ من را از طريق يک دوست، 
به جلسات متصل کرد. با ورودم به جلسه با 
تشويق گروه روبه رو شدم، آن ها مرا به صبر 
و تالش برای بهبودی تشويق کردند. برايم 

شرط نگذاشتند، فقط پيشنهاد می دادند. 
 برای اّولين بار کسی مرا در زندگی باور 
کرد و می خواس��ت به من کمک کند. از او 
درخواست کمک کردم و شروع به کارکرد 
قدم ها کرديم. س��ر کار رفتم و خوداتکايی 
را تجربه کردم. به ديدن همس��ر و دخترم 
رفت��م و از آن ه��ا خواس��تم برگردن��د اّما 
موافقت نکردند. نااميد نش��دم و به حرکت 

رو به جلوی خود ادامه دادم.
راهنم��ا، مش��ارکت، نش��ريات، دع��ا و 

گذشت و فداکاری 
زندگی مرا دگرگون 
کرده بود. هر روزم از 
دیروز بهتر می شد. 
هم در گروه لّذت 
می بردم و هم بیرون 
از گروه خوشحال و 
شاداب بودم.

بهبودی هریک از ما به برگزاری مرتب جلسات، حضور معتادان دیگِر در 
حال بهبودی و حضور راهنامیانی که در پاک ماندن به ما کمک می کنند، 

وابسته است.
چگونگی عملکرد - سنت اول

رضا.ق - گیالن

مراقبه به دادم می رس��يدند ت��ا به تمرين 
اص��ول روحانی ادامه دهم؛ طولی نکش��يد 
خانواده ام با درخواست من موافقت کردند 
و بازگش��تند. خيل��ی جدی تر ب��ه کارکرد 
قدم ها چسبيدم و در گروه خدمت گرفتم. 
در حال خدمت متوّجه شدم از خودم دور 
می ش��وم و به نيازهای گروه بيش��تر توجه 
می کنم. گذش��ت و ف��داکاری زندگی مرا 
دگرگ��ون کرده بود. هر روزم از ديروز بهتر 
می ش��د. هم در گروه ل��ّذت می بردم و هم 
بيرون از گروه خوش��حال و ش��اداب بودم. 
پذيرش من در ش��غل جديد برايم جذاب 
ب��ود. باور کردم که بدون مصرف مواد بهتر 
فعالّيت می کنم. مرتب جلسه رفتم، کارکرد 
قدم و خدم��ت در انجمن جزئی از وجودم 
ش��د. از ارزش درمانی کمک يک معتاد به 
معت��اد ديگر بهره گرفتم. »خير می ديدم و 
خير می رس��اندم«. در دوران پاکی به علّت 
محکوميت زمان مصرف به زندان رفتم ولی 
پاک ماندم و انگيزه ی من برای فعاليت در 
انجمن بيشتر شد و اکنون در حال خدمت 
برای  اين هدف واال هس��تم. خيرش را در 
زندگی ام می بينم و از خداوند سپاسگزارم. 
در پايان از همه ی شما همدردان به خاطر 
حفظ اتحاد و همبس��تگی و روح همسانی 
و گمنامی تش��کر می کن��م. اميدوارم هيچ 
هم��دردی از درد اعتي��اد نميرد و فرصت 
پاک زندگی کردن را داشته باشد. به اميد 

آن روز. 
خداوند  يار و پشتيبان شما باشد که در 
کار خي��ر و خيرخواهی از هيچ کوشش��ی 

کوتاهی نمی کنيد.
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 علی.خ - رباط کریم
در دوران مص��رف م��واد مخدر، 
عالق��ه خاصی ب��ه دس��ته جمعی 
مصرف کردن داش��تم؛ به طوری که 
در کوچک ترین فرص��ت، خانه را از 
دوس��تان هم مصرفی ام پر می کردم. 
جالب اینجاست که این الگو را با خود 
به انجمن ه��م آوردم. به طوری که 
همیشه جلساتی را حمایت می کردم 
که اعضای زیادی داشت و در جلسات 
نوپا و کم جمعّیت حضور نمی یافتم. 
تا این که منش��ی جلس��ه ای نوپا از 
من برای خدمت گردانندگی دعوت 
کرد. اصاًل تمایلی به رفتن نداش��تم. 
احس��اس می کردم ان��رژی نخواهم 
گرف��ت چ��ون فکر می ک��ردم اعضا 
چیزی برای گفتن نخواهند داشت؛ 
و با رفتنم جلسه سرد و بی روحی را 
تجربه خواهم کرد. با مشورت راهنما 
و نا رضایتی کامل قب��ول کردم. در 
جلسه بعد از خواندن پمفلت ها نوبت 
به مشارکت من رسید. اعضای حاضر 
در جلسه کاًل ش��ش نفر بودند. بعد 
از شروع مش��ارکت، احساس کردم 
ن��واری از آتش دور قلب��م به وجود 
آمد. حالم دگرگون ش��د. چشم هایم 
ُزق ُزق می ک��رد، از فرط حال خوب 
دوست داشتم فریاد بزنم. تمام اعضا 
به مش��ارکت  یکدیگر خ��وب توجه 
می کردند. نه ترّدد بی جایی بود و نه 
پچ پچ کردن با بغل دس��تی. حّتی از 
بازی با گوشی تلفن همراه هم خبری 
نبود. تا آن لحظه چنین احساسی را 
در هیچ جلسه ای تجربه نکرده بودم. 
باورم نمی ش��د  این همه انرژی را از 
یک جلسه ش��ش نفره گرفته باشم. 
پ��س از خوان��دن دع��ای آرامش و 
پایان جلس��ه، خیلی خوشحال بودم 
ک��ه یکی دیگر از الگوه��ای رفتاری 
اش��تباهم، یعن��ی فقط ش��رکت در 

جلسات شلوغ، را اصالح کردم. 
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علی.م-اصفهان

س��الم، اس��م من علی و یک معتادم و 
نزدیک به نه س��ال است که پاک هستم. 
تجربه دوران مصرف من اینطوری بود که 
فرقی نمی کرد خمار باشم یا نشئه! هم بِد 
دیگران را می خواس��تم و هم مرگ خودم 
را آرزو می ک��ردم. به خاطر اعتیادم از دنیا و زندگی هم بیزار 
بودم و می گفتم چرا من دچار اعتیاد شده ام و حال و اوضاعم 

خوب نمی شود!
باالخره پیام انجمن به من هم رسید و وارد جلسات شدم. 
بعد از پانزده روز لغزش کردم ولی دوباره برگش��تم. چسبیدم 
به جلس��ه، راهنما، قدم، مش��ارکت، خدمت و از همه مهم تر 
گ��وش دادن به حرف های اعضا. برخالف بعضی ها که منتظر 
بودند همه چیز آماده بشود تا به دستاوردی برسند، من خودم 

ش��رایط را فراهم کردم.می خواستم برای رهجویم جلسه قدم 
برگزار کنم ولی مکانی برای اینکار نداشتیم. باالخره تصمیم 
گرفتم جلسه را در ماشین ارزان قیمتی که تازه خریده بودم، 
برگزار کنم. االن به قدم هشتم رسیده ایم و گاهی اوقات برای 

تنوع هم که شده با ماشین به جاهای مختلفی می رویم.
برداش��ت من از قدم دوازدهم این اس��ت که وقتی مسیر 
بهبودی را انتخاب می کنیم، همه اعمال و رفتار مان وس��یله 

خیری می شود برای کمک به دیگران.
در آخر می خواهم بابت ایده طرح جدول در مجله از ش��ما 
خدمتگزاران تش��کر کنم. چون این جدول باعث شد رابطه ام 

با خانواده بهتر شود. 
از خداوند سپاس��گزارم که با نوش��تن این نامه ارتباطم با 

مجله دو طرفه شد.

وقتی خدمت به دیگران را در رأس 

متایالت خود قرار می دهیم، درمی یابیم 

که مترکز بر خود را کنار گذاشته ایم. 

در نتیجه، زندگی رضایت بخش تر و 

هامهنگ تری را خواهیم داشت.

فقط برای امروز ۱۹ فروردین 

ما هم موافقیم که معتاد بودن هیچ 

خجالتی ندارد، البته در صورتی که 

حارض باشیم مشکل خود را صادقانه 

بپذیریم و برای حل آن قدم های 

مثبتی برداریم.

کتاب پایه 

تابستان 1393پیام بهبودی

جلس�ه قدم در ماش�ین

 محمد - مالیر
من ه��م به دلیل آگاهی نداش��تن از 
بیم��اری اعتیاد درس��ن پانزده س��الگی 
مصرف مواد مخ��در را آغاز کردم؛ بدون 
اینکه بدانم درچه مس��یری قرارگرفته ام. 
در زمان مصرف پدرم درگذش��ت و بعد 
از آن هم از همس��رم جدا ش��دم و دیگر 
هیچ امی��دی برای زندگ��ی و دل خوش 
کردن به آن را نداش��تم. تصور می کردم 
تس��کین درد من فقط مصرف است. اما 
بعد از مدتی خوِد مصرف مشکل من شد 

و حاال دیگر نمی توانس��تم قطع مصرف 
کنم. به طوری که تنها آرزویی که به جز 
مرگ داش��تم، زندگی کردن بدون مواد 

مخدر بود. 
با حال آش��فته ای که داشتم با انجمن 
آش��نا شده و وارد جلسات شدم. با حضور 
مداوم در جلس��ات بود که متوجه شدم، 
مش��کالت زندگی من را مواد مخدر حل 
نمی کن��د بلکه حت��ی ب��ه آن می افزاید. 
ب��ا کارک��رد قدم ها بود که متوجه ش��دم 
مش��کالت همیش��ه هس��ت و ای��ن من 

هس��تم که باید یاد بگیرم چگونه با آن ها 
روبروشوم.

امروز دوس��ال  و دوماه اس��ت که پاک 
هستم و دوباره ازدواج کرده ام. از  خداوند 
تش��کر می کنم که انجمن دوازده قدمی 
معتادان گمنام را س��ر راه م��ن قرارداد تا 
من هم طعم زندگی بدون مخدر را بچشم.

انجمن  باتش��کرازتمامی خدمتگزاران 
که همگی به دنبال یک هدف “رس��اندن 
پیام به معتادی که هنوز در عذاب است” 

می باشند.

طع�م زندگ�ی ب�دون م�واد مخ�در

8Narcotics Anonymous.Iran



در يک خانواده مذهبی 
در مش��هد به دني��ا آمدم. 
هن��ری  زمينه ه��ای  در 
اس��تعداد خوبی داشتم و 
وارد دانش��گاه شدم. گه گاهی 
مواد مصرف می کردم تا اينکه اجبار به مصرفم 
ش��روع شد. با وجود اس��تعداد های خدادادی و 
درونی ام، دست به هر کاری که می زدم شکست 
می خ��وردم. در نتيج��ه از دانش��گاه انص��راف 
دادم و به خدمت س��ربازی رفت��م. هر وقت به 
مرخصی می رفتم شديداً مصرف می کردم. مواد 
مصرفی ام را عوض کردم اما ش��رايطم روز به روز 
بدتر می ش��د. تمام کارهاي��م را نيمه تمام رها 
می کردم؛ حتی خدمت س��ربازی ام را در دوران 
پاکی به اتمام رس��اندم. خدمتم در يک ش��هر 
مرزی بود و کارم به جايی رسيده بود که داخل 
يک قبر در قبرستان آن شهر مصرف می کردم. 
من همان نوجوان با استعدادی بودم که بيماری 

اعتياد مرا از پش��ت ميز و صندلی دانشگاه به 
داخل قبر کشاند.

امروز خدا را ش��کر  نزديک به س��ه سال 
اس��ت که پاک هس��تم و هم چن��ان اولويت 
اول زندگی ام پاکی و بهبودی اس��ت. با اينکه 
برايم س��خت بود، مثل يک نوجوان شروع به 
ش��اگردی کردم؛ و اين تصميم باعث شد در 
کارم پيش��رفت کنم. در دوران مصرف مادرم 
را از دس��ت دادم، يکه و تنها ش��دم و خيلی 
می ترسيدم؛ اما به کمک نيروی برتر، زندگی ام 

رو به پيشرفت گذاشت. 
هنوزم ش��ب هايی هس��ت ک��ه وقتی به 
گذش��ته ام فکر می کن��م زانوهاي��م از ترس 
می ل��رزد و ياد آن روزها براي��م بهترين پيام 
است. تمام س��عی ام اين اس��ت که بيماری 
اعتياد را دست کم نگيرم و فکر نکنم با بقيه 
فرق می کنم. اينکه امروز زنده هستم و نفس 

می کشم چيزی جز معجزه خداوند نيست.

هن�وز     زانوهای�م می ل�رزد

جلیل.ش- مشهد

هنوزم شب هایی 
هست که وقتی 
به گذشته ام فکر 
می کنم زانوهایم 
از ترس می لرزد و 
یاد آن روزها برایم 
بهترین پیام است

وقتی هدف دوازده قدم معتادان گمنام روشن می شود که متوجه می شویم 
 اتکا به یک نیروی برتر، احرتام به خود و اعتامد به نفس 

ایجاد می کند.

در س�نین کودکی با ترس 
آش�نا ش�دم، ترس از زندگی، 
فق�ر و ت�رس از آین�ده. پدرم 
مص�رف کنن�ده ب�ود، یعن�ی 
هن�وزم هس�ت! از موقعی که 
یادم می آید در خانه های مردم 
مستاجر بودیم و به جای صلح 
و آرامش، جنگ و تهی دستی 
بر زندگی م�ان حکم فرما بود. 
خیلی زود با مواد مخدر آش�نا 
ش�دم. چندی�ن س�ال بیرون 
)در  زندگ�ی ک�ردم  از خان�ه 
جنگل ها و پارک ه�ای اطراف 
تهران چادر می زدم( و با تمام 
وجود م�رگ را تجربه نمودم. 
افتادم ب�ه گدایی و پاک کردن 
شیش�ه ی ماش�ین ها، حت�ی 
تصمی�م گرفتم کلی�ه خود را 
بفروش�م. فق�ط می خواس�تم 
خ�ودم را از بین ببرم، چون در 

تاریکی مطلق بودم.
تا اینکه نور انجمن معتادان 
گمنام ب�ه زندگی ام تابید. ولی 
باز هم نمی توانستم پاک بمانم 
و حتی در آخرین قطع مصرفم، 
مجبور شدم به مدت یک سال 
دور از خانواده و اجتماع باشم. 
بع�د از این یک س�ال تصمیم 
گرفت�م ب�ا خواه�ر و م�ادرم 
زندگ�ی کنم ک�ه صاحب خانه 
با ماندن م�ن در آنجا مخالفت 
کرد. اما با همه این مصیبت ها 
دیگر به مواد مخدر پناه نبردم. 
به کمک م�ادرم یک زیرزمین 
کوچک پیدا کردم و س�ه تایی 
زیر یک سقف، زندگی تازه ای 
را شروع کردیم. با تالش خودم 
و کمک دوستان بهبودی یک 
موت�ور قس�طی خری�دم و در 
یک پی�ک موتوری مش�غول 
ب�ه کار ش�دم. ش�غل اصلی ام 
آهنگری س�ت و تصمیم دارم 
ب�ا تالش فراوان ب�ه کار خودم 
برگردم. زندگی مان به سختی 
می گذرد ام�ا برنامه این ایمان 
را در م�ن ایجاد ک�رده که” تا 
زمانی که ای�ن راه را ادامه می 
 دهم، نباید از هیچ چیز واهمه 

داشته باشم.”

را تجربه کردم من مرگ 
مهدی.س- تهران

 میثم . ش – کرمان
زمانی قرار شد با دوستم که مسئول کمیته آدرس  جلسات بود، برای کاری اداری به استان دیگری برویم. 
به دلیل شرایط خاص آن روزها، بلیط گیرمان نیامد و مجبور شدیم داخل جعبه کنار اتوبوس و در شرایط 

بس��یار بدی به سوی مقصد حرکت کنیم. اتفاق جالبی که باعث نوشتن این 
تجربه شد این بود که، دوستم گوشی موبایل شخصی اش را خاموش کرد؛ ولی 
گوشی خدماتی اش را روشن نگه داشت و خوابید.به دلیل چند روز تعطیلی 
که در راه بود، مس��افران زیادی به ش��هر ما آمده بودند و گوشی خدماتی 
آدرس جلسات، مرتب زنگ می خورد و دوست همراهم در کمال آرامش و 

با لحنی محبت آمیز به تمام تماس ها پاسخ داد.
این صحنه ها باعث ش��د معنی تعهد و مسئولیت پذیری را به صورت 
زن��ده درک کنم. امیدوارم من هم بتوان��م از خدمتگزاران مورد اعتماد 
انجمن باش��م و نیز بتوانم براساس سنت پنجم، پیام بهبودی مان را به 

دوستی که در عذاب است برسانم.

با آدرس جلس�ات سفر 
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مشارکت

امروز که داس��تان قطع مص��رف مواد 
مخدر را بر روی کاغذ می آورم، باور نداشتم 
که می توان بدون مصرف مواد مخدر زندگی 
کرد. اما حدود 6 سال قبل با کمال ناباوری 
و به خاطر اینکه بتوانم راحت تر و به دور از 
نق نق اطرافیان و خانواده مصرف کنم، به انجمن معتادان گمنام 
روی آوردم. همان یکی دو روز اول احساسی را تجربه کردم که 
همیش��ه با آن بیگانه بودم و آن احس��اس همدردی، همسانی، 
عش��ق، محبت و همدلی بود. به ج��ای اینکه بخواهم راحت تر 
مص��رف کنم، راحت قطع مصرف ک��ردم. زندگی بدون مصرف 
مواد شروع شد، بدون آنکه تجربه ای برای اداره آن از خود داشته 
باش��م. فکر می کردم که قطع مصرف اتفاق افتاده ولی به خاطر 
عدم آگاهی برخی اعضا و اینکه جلسه ای تازه تاسیس داشتیم، 
فقط دور هم جمع می شدیم و تفریح می کردیم. عدم شناخت 
از س��نت ها، قدم ها و افراط در تفریح باعث شد، بیشتر اعضا را 

از دس��ت بدهیم. از یک گروه بزرگ تنها 5 نفر باقی ماندند. آن 
جلسه بسته شد و همین تعداد باقی مانده مجبور شد به گروه 
همج��وار برود. آنجا بود که فهمی��دم ارزش درمانی کمک یک 
معتاد به معتاد دیگر و عضو انجمن بودن تنها به جلس��ه رفتن 
ختم نمی شود. می بایست زندگی و روش جدیدی را بیاموزم. در 
نتیجه بعد از این اتفاق عضویت برای من به معنای جلسه رفتن، 
کارکردقدم، مشارکت، داشتن راهنما و رهجو، خواندن نشریات و 
بطور کل به کار گیری اصول و عملی کردن آن در زندگی گردید. 
هنر قدم ها باعث می ش��ود با شخصیت خود آشنا شوم و قدرت 
شناخت احساسات خود را پیدا کنم. در نتیجه مسئولیت پذیری 
و تعهد و شناختی از نیروی برتر پیدا کرده و می توانم با آرامش 
زندگی کنم. به قول کتاب پایه راهی جز تغییر کامل طرز تفکر 

قبلی خود ندارم وگرنه دوباره مصرف را شروع می کنم.
به امید روزی که هیچ معتادی از درد اعتیاد در هیچ کجای 

دنیا در عذاب نباشد.

با سالم خدمت بچه های پیام بهبودی و خانواده بزرگ معتادان گمنام.
امروز خواس��تم هفتمین س��الگرد پاکی ام را که در سن ۷۷ سالگی و بعد از 40 سال اسارت مواد مخدر 

اتفاق افتاد، در کنار شما جشن بگیرم.دقیقاً هفت سال پیش بود که نه خودم و نه دیگران هیچ امیدی به 
برگش��تم نداش��تند. چون همه می گفتند که دیگر سن و سال من ارزش ترک کردن مواد را نداره و اگر قطع 

مصرف کنم احتمال مرگم زیاد است. ولی با توکل بر خدا و حمایت بی دریغ خانواده، راهنما و دوستان بهبودی  
نه تنها توانستم از مهلکه مواد مخدر جان سالم به در ببرم بلکه، حامل پیام به خیلی از همدردانم نیز باشم. امروز به 

همراه دو پسرم که تازه همدیگر را پیدا کرده ایم، در جلسات شرکت می کنیم و دوستان بهبودی خوبی برای هم هستیم. 
بدین وسیله خواستم پیامی به تمام هم سن و سال ها یم برسانم که امروز راهی برای پاک شدن و زندگی کردن وجود دارد. از همه 

شما سپاسگزارم که به من فرصت دادید پیام عشق و امید را به همدردانم برسانم.

امید به بازگش�ت
منصور.ج-فارس 

 بعضی وقت ها که دعا می کنیم، 

اتفاق خارق العاده ای می افتد و 

ما وسایل، راه ها و انرژی انجام 

کارهایی را پیدا می کنیم که فراتر از 

ظرفیت مان است.

کتاب پایه - قدم یازدهم

حفاظت و گسرتش منافع مشرتک 

ما، تا حدود زیادی بستگی به 

کیفیت و چگونگی ارتباطی دارد که 

با سایر اعضای معتادان گمنام برقرار 

می کنیم.

چگونگی عملکرد، سنت سوم

نکته

نکته

عضوی�ت ب�رای م�ن 
به چه معناس�ت؟

روح اهلل . ن  - نی ریز

 هنر قدم ها باعث 
می شود با شخصیت 

خود آشنا شوم 
و قدرت شناخت 

احساسات خود را 
پیدا کنم. در نتیجه 

مسئولیت پذیری 
و تعهد و شناختی 

از نیروی برتر پیدا 
کرده و می توانم با 
آرامش زندگی کنم

تابستان 1393پیام بهبودی
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وقتی ما متوجه شدیم که نه می توانیم با موادمخدر و نه بدون آن زندگی 
کنیم، به جای شکنجه ی خود، دست کمک به سوی NA دراز کردیم.

کتاب پایه، برنامه معتادان گمنام چیست

در انجمن هیچ چی�ز  بی دلی�ل نیس�ت

سالم دوستان بهبودی؛ 
امروز خوشحالم و احساس 
خوبی نس��بت به خودم، 
خ��دا و انجم��ن معتادان 
گمنام دارم. من همیش��ه 
نشریات انجمن و خصوصاً مجله پیام بهبودی را 
مطالعه می  کنم. با خواندن پیام های هم دردانم، 
اشک شوق و احس��اس شورو شعف در من به 

وجود می آید.
دو س��ال و سه ماه اس��ت که پاک هستم و 

م��ن در یک خانواده پر جمعیت و با 
بیماری اعتیاد بزرگ شدم. یادم می آید 
در مهمانی ه��ای خانوادگی ما بس��اط 
مش��روب خواری برپا بود و من در همه 
آن چند ساعتی که آنجا بودم، بی اختیار 
به آدم هایی که مواد مصرف می کردند، 
نگاه  ک��رده و به حرف ها و رفتارش��ان 
توجه می ک��ردم. آن ها از م��واد مخدر  
س��خن می گفتند و بعضی وقت ها هم 
به من مش��روب می دادند و مصرف مرا 
تأیی��د می کردند . مصرف من به همین 

شکل آغاز شد.  

با پیش��رفت بیم��اری اعتی��ادم در 
چهارده س��الگی ترک تحصیل کردم و 
یک س��الی کار کردم اّما دوام نیاوردم. 
همیشه دوست داشتم به من محبت و 
توجه کنند ولی کسی این کار را انجام 
نمی داد ت��ا اینکه با خانواده قطع رابطه 
کردم و وارد خیابان ش��دم و با کسانی 
دوست شدم که از خودم بزرگ تر بودند. 
برای اینکه در جمع آن ها پذیرفته شوم 
دس��ت به کارهایی م��ی زدم که خودم 
هم نمی دانستم چرا این کارها را انجام 
می ده��م. دزدی، مصرف و فروش مواد 

س��رانجام پایم را به کالنت��ری و زندان 
ب��از کرد و چند باری ب��ه زندان افتادم. 
آخرین بار که دو س��ال در زندان بودم 
کسی از خانواده ام به مالقاتم نمی آمد و 
هر بار که به خانه تلفن می کردم، پدرم 

می گفت: چرا اینجا زنگ می زنی؟
داخ��ل زندان پاک ش��دم و به طور 
معجزه آس��ایی آزاد شدم ولی هر وقت 
بیرون می آمدم، دوباره مصرف می کردم 
و آواره می ش��دم. حدود ده تا پانزده بار 
تا سه ماه پاک می ماندم اّما دوباره مواد 
مصرف می کردم و آش��فته ت��ر از قبل 
می ش��دم. تا اینکه وارد NA شدم، این 
بار ب��ا دفعات قبل فرق داش��ت. دیگر 
قادر به مصرف مواد نبودم و دوس��تانم 
هرچه راجع به اصول می گفتند، گوش 

می کردم. با حقوق کمی در یک کارگاه 
نجاری مش��غول به کار ش��دم. در این 
م��دت پاک مان��ده و ازدواج ک��رده ام و 
زندگ��ی مس��تقلی دارم، کار می کنم و 
به طور مرتب به جلسات NA می روم 
و خدمت کوچکی نی��ز در NA انجام 
 NA می دهم. ام��روز هدفم خدمت در
اس��ت. از اینک��ه برنام��ه دوازده قدمی 
معتادان گمن��ام را دنب��ال می کنم، از 

خداوند تشکر می کنم. 

فرزاد.خ - رشت

چش��م انتظار خیلی از هم درد ه��ای دیگر، تا 
مثل من به جلساتNA  بیایند. هرگز به فکرم 
خطور نمی کرد ک��ه بتوانم قطع مصرف کنم. 
امروز معنی ارزش درمانِی کمک یک معتاد به 
معتاد دیگر را کامال احساس می کنم. به خاطر 
مصرف و خرید و فروش مواد دس��تگیر شدم و 
زندان را تجربه ک��ردم. بارها و بارها این اتفاق 
افتاد! در زندان جلس��اتNA برگزار می شد و 
من فکر می کردم جلس��ات توس��ط کارمندان 
زندان برگزار می شود! اما اینطور نبود. شرایطی 

برای جلسات NA گذاشته بودند که هر عضو 
به خاطر ش��رکت در جلسات، یک زمان تلفن 
پنج دقیقه ای در اختی��ارش قرار می گرفت. از 
روی ناچاری رفتم به جلس��ه ای که در زندان 
برگزار می ش��د و هدفم فق��ط تماس تلفنی با 
خانواده ب��ود و نه قطع مص��رف! اما نمی دانم 
 چ��ه اتفاقی افتاد که حرف ها ومش��ارکت های 
بچه  ها من را به خودم آورد. از همان بدو ورود، 
نی��روی برتر کار خودش را ک��رد. از خجالت و 
ترس از مش��ارکت، شب ها روی تخت خودم با 
خداوند حرف می زدم که خودش به من کمک 
کن��د. بعد از چند وقت مورد عفو قرار گرفتم و 
آزاد ش��دم. چون تجربه ی پاک زندگی کردن 
در دنیای بیرون را نداش��تم، به سراغ همکارم 
که چند س��الی پاک بود رفتم. به کمک او به 
جلس��ات NA هدایت شدم و س��ریع راهنما 
گرفتم. با حضور مرتب در جلسات متوجه شدم 
که پاک��ی ام را مدیون معتادان جلوتر از خودم 
هستم که جلس��ات را تا امروز حفظ کرده اند. 
از خدای خودم سپاس گزارم که این فرصت را 
برایم به وجود آورد تا بتوانم خاطرات گذشته و 
حالم را بنویسم و امید به آینده و فردای بهتر را 

هم داشته باشم .
روزی که آدرس سایت و ایمیل مجله پیام 
بهبودی را خواندم ب��ه خودم گفتم تو که بلد 
نیستی با اینترنت کار کنی، پس اینو می خواهی 
چیکار! امروز همین آدرس سایت کمکم کرد تا 
در مسافرت آدرس جلس��ات را پیدا کنم و به 
ای��ن فکر بیفتم که تجربه و پی��ام خودم را به 
کمک آدرس ایمیل مجله به همدردانم برسانم. 

در انجمن هیچ چیزی بی دلیل نیست.

زندگِی مس�تقل 
شیرزاد
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گزارش

خدم��ات  کنفران��س 
جهانی ی��ک گردهم آیی 
از سراس��ر دنی��ا و جامعه 
NA می باش��د که هر دو 
س��ال یک بار، نمایندگان 
کشورهای مختلف، اعضای خدمات جهانی و 
همچنین هیأت امنا، برای به بحث گذاشتن 
مس��ائل مختلف و مهمی در م��ورد انجمن، 
گفتگو  و  یکدیگر را مالقات می کنند. هدف 
کنفرانس خدمات جهانی، حمایت از انجمن 
در کل و ادام��ه ی فعالیت بر طب��ِق وجداِن 

گروهی معتادان گمنام است.
بیانیه کنفرانس خدمات جهانی

کنفرانس خدم��ات جهانی همه ی عوامل 
خدمات جهانی NA را برای پیشبرد منافع 
مش��ترک NA در کنار هم ق��رار می دهد. 
ه��دف از رویداد کنفران��س خدمات جهانی، 
متح��د ک��ردن NA در سراس��ر جه��ان به 
طریقی اس��ت که در آن ش��رکت کنندگان 
در کنفرانس، پیش��نهادات ابت��کاری خود را 
که چش��م انداز خدمات جهان��ی NA را به 
جلو می برند مطرح نموده و به فهم مشترک 

برسند.
امسال هم این مجمع طبق هر دوسال، کار 
خود را با حضور نمایندگان مناطق بسیاری 

WSC/2014  رابط اعزامی به کنفرانس

کنفرانس خدمات جهانی 2014
از کش��ورهای NA و با شعارِ  “پیوندهایی 
که م�ا را ب�ه یکدیگر متص�ل می کند” 
در موع��د مقرر ب��ا خواندن دع��ای آرامش 
به بیس��ت زبان آغاز کرد. ای��ن کنفرانس از 
تاریخ  2۷ آپریل 2014 )۷اردیبهش��ت 93( 
ال��ی  3 م��ی 2014 )13 اردیبهش��ت 93( 
برگزار شد که خوش��بختانه این سومین بار 
 ب��ود که NA ای��ران نیز در ای��ن کنفرانس 

حضور داشت.
الزم به ذکر اس��ت که کنفرانس خدمات 
جهان��ی امور مهم و اساس��ی NA جهانی را 
در دس��تور کار خود ق��رار می دهد. هرگونه 
تغییری در نش��ریات، رفع اش��کاالت، لزوم 
چاپ نش��ریات جدید بر اساس نیاز، انتخاب 
هی��أت امنا )همچنین امس��ال ک��ه موضوع 
سیستم خدماتی یکی از مباحث بود( شامل 
این موارد می گردد. تنوع و حجم موضوعات 
مورد بحث در ای��ن کنفرانس به حدی زیاد 
است که گاهاً در طول یک هفته، جلسات تا 

پاسی از شب به طول می انجامد. 
رابطین کشورهای مختلف از جمله کشور 
عزیزمان ایران، هر س��اله با تهیه گزارشی از 
روند فعالیت انجم��ن، موفقیت ها، چالش ها 
و همچنی��ن ایده های منطقه خ��ود در این 
کنفران��س حضور یافته و در فرآیند ش��کل 

گیری مباح��ث و تصمیم��ات، حضوری 
پررنگ و موثر دارند. ضمناً در روزافتتاحیه 
برگ��زاری کنفران��س 5 کش��ور خدمت 
سخنرانی داش��تند که نماینده ایران نیز 
به عنوان اولین س��خنران کنفرانس بود. 
این س��خنرانی در مورد تحوالت انجمن 
ایران و مس��ائل جاری شورای منطقه ای 
ایران و ساختار خدماتی کشورمان بود که 
با استقبال خوبی مواجه شد.در کنفرانس 
امسال 112 منطقه از 38 کشور مختلف 
ش��رکت کرده بودند. الزم به ذکر اس��ت 
که اعضای ش��رکت کننده با بیست زبان 
مختلف در این کنفرانس حضور داش��تند 
که البته گفتگوی خدمتگ��زاران به زبان 

انگلیسی بود.
برخی از مس��ائلی که در دس��تور کار 
امسال کنفرانس قرار گرفته بود از این قرار 
بود: گزارش سالیانه هیأت امنای خدمات 
جهانی، پروژه کتاب س��نت ها، موضوعات 
معوق از س��ال های قبل، پیشنهاد حذف 
علی البدل از حض��ور در کنفرانس، تغییر 
س��اختار خدماتی به سیس��تم خدماتی، 
کارگاه های جدید برنامه ریزی برای آینده 
NA و نیازه��ای NA؛ که البت��ه از این 
موضوعات مطرح ش��ده پیش��نهاد حذف 
علی البدل ب��ا مخالفت و تغییر س��اختار 
خدماتی به سیس��تم خدماتی با موافقت 
اکثریت مناط��ق روبه رو ش��د. در بخش 
دیگری از کنفرانس رابط ایران گزارش��ی 
از روند فعالی��ت کمیته ثبت و همچنین 
اخذ مجوز فعالیت ملی در س��طح کشور 
ب��ه کنفران��س ارائ��ه کرد که با تش��ویق 

کشورهای شرکت کننده همراه بود. 
ای��ن کنفرانس در موعد مقرر و پس از 
۷ روز برگزاری ب��ا خواندن دعای آرامش 
به کار خود خاتمه داد. اعضای کشورهای 
مختل��ف ب��ا درآغوش کش��یدن یکدیگر 
ب��رای اعض��ای انجم��ن آرزوی موفقیت 
داش��تند و رابط ایران نیز ب��ا پیام صلح، 
دوستی و عشق سایر کشورهای دیگر به 
س��فرخدماتی خود پایان داده و به کشور 

بازگشت.
ضمن��اً گ��زارش تکمیل��ی از جزییات 
برگزاری ای��ن کنفرانس، پس از مراجعت 
رابط ایران به کش��ورمان، ترجمه شده و 

در اختیار تمامی اعضای انجمن قرار 
خواهد گرفت. 

 برخی از مسائلی که 
در دستور کار امسال 
کنفرانس قرار 
گرفته بود عبارتند 
از: گزارش سالیانه 
هیأت امنای خدمات 
جهانی، پروژه کتاب 
سنت ها، پیشنهاد 
حذف علی البدل از 
حضور در کنفرانس، 
تغییر ساختار 
خدماتی به سیستم 
خدماتی، کارگاه های 
جدید برنامه ریزی 
برای آینده NA و 
نیازهای انجمن
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کارب�رد مفاهی�م 
خدمات�ی ت�ا کج�ا؟

مفه�وم هفت�م

اصل روحانی گمنامی در NA ، اساس و بنیاد مفهوم هفتم 
است. این اصل انجمن ما را به سویی سوق می دهد که برای 

فعالیت هر عضو در خدمات NA اهمیت قائل شویم.
مفهوم هفتم خدماتی

پیام بهبودی تابستان 1393

تش��کیل  از  پ��س 
در  خدماتی  کمیته ه��ای 
ش��رح  تعری��ف  و   NA
وظایف و مش��خص شدن 
حیط��ه خدم��ات و ن��وع 
پاس��خگویی، س��اختار خدماتی جه��ت انجام 
خدمات موثر نیازمند ش��رکت و حضور فعاالنه 
تمامی عناصر خدماتی اش می باش��د. در اینجا 
باید گفت که پیکرة س��اختار خدماتی از طریق 
نمایندگان )رابطین( و نیز مسئولین کمیته های 
فرعی و کادر اداری تشکیل می شود و این افراد 
به طور مس��تقیم می توانند در فرآیند تصمیم 
گیری ش��رکت کنند. چرا که تمام دیدگاه ها و 
نقطه نظرات این اعضا در شکل گیری یک فهم و 
وجدان موثر، ضروری است. بدون اغراق باید گفت 
که مفهوم ششم خدماتی که در مورد وجدان و 
فهم گروه بحث می کن��د، بدون کارکرد مفهوم 
هفتم، شکل اجرایی به خود نمی گیرد. می توان 
این طور اشاره کرد که مفهوم شش و هفت دست 
در گردن یکدیگر دارند. در انجمن ما، کمیته های 

 خدماتی اعضای خود را تش��ویق نم��وده تا در 
تصمی��م گی��ری ه��ا ش��رکت نماین��د؛ چ��را 
 ک��ه نظ��رات و س��الیق در گروه ه��ا متف��اوت 
می باشد. اجرای مفهوم ۷ یکی از راه های شکل 
گی��رِی وجدان گروهی اس��ت. برای رس��یدن 
ب��ه وج��دان گروه��ی در NA، باید بس��تری 
مناس��ب جهت تب��ادل تجربه و نظ��رات اعضا 
آم��اده گردد؛ به طوری که هم��ه ی اعضا بتوانند 
نظ��رات خود را آزادانه بی��ان نمایند. این برنامه 
براس��اس )من نمی توانم-ما می توانیم( تعریف 
ش��ده اس��ت؛ این جمله هم در م��ورد بهبودی 
ش��خصی و هم در خدمات ص��دق می کند. به 
همین ترتیب در فرآین��د تصمیم گیری نیز ما 
خواس��تار تمامی ایده ها و نظ��رات یک بدنه ی 
خدماتی هستیم تا در این صورت از مشکالت، 
موانع و چالش های موجود آگاه ش��ویم و ضمناً 
بتوانی��م به بهتری��ن و جامع تری��ن راه ممکن 
براس��اس اس��تفاده از تمام��ی مناب��ع روحانی 
خود در یک س��اختار خدماتی اس��تفاده کنیم؛ 
خدمت در NA کوشش��ی گروهی است و همۀ 

همه اعضای یک کمیته خدماتی، مس�ئولیتی قابل توجه در مورد 
تصمیمات آن کمیته به عهده دارند؛ پس باید اجازه داش�ته باش�ند تا به 

طور کامل در فرآیند تصمیم گیری ش�رکت کنند.

 اعضا در فرآیند تصمیم گیری آن مس��ئولند و 
می بایست به مس��ائل توجه کنند. زیرا اعضای 
حاضر در یک بدنه خدماتی، قس��مت اجرایی و 
بازوهای حیاتی آن س��اختار هستند. آگاه بودن 
آنه��ا از وظایفی که قرار اس��ت ب��ه آنها محول 
شود، تأثیر بسزایی در پیاده نمودن آن فعالیت 
خدمات��ی دارد. ضمن اینکه آنه��ا مورد اعتماد 
انجمن واقع ش��ده اند و دارای تجارب گوناگونی 
می باش��ند. در خیلی از مواقع پیشینه، آگاهی 
و تجارب آنها می تواند راه گش��ا و هموار کننده 
توسعه هدف اصلی باشد. البته شرکت در فرآیند 
تصمی��م گیری، ب��ه معن��ای رأی دادن صرف 
نیست. شرکت کردن به منزله ی مشارکت، ارائه 
نقطه نظرات، آگاه س��ازی، تعامل و همکاری و 
در رأس ق��رار دادن منافع مش��ترک در انجمن 
ما است . احساس تعلق نسبت به گروه، کمیته، 
س��اختار و ... انجام دادن و قبول تعهد است. اما 
آگاه ب��ودن از اینکه در چه فضایی مفهوم هفتم 
نقش می بندد، کمک ش��ایانی ب��ه اعضا جهت 
رعایت این مهم می نماید. در واقع مفهوم هفتم 
نیاز به فضایی سرشار از عشق، احترام، پذیرش، 
فروتنی و گمنامی دارد. حضور به موقع و مرتب، 
ایجاد مباحث شفاف، رک و باز، پرهیز از خجالت 
و رودربایستی، تش��ویق اعضا جهت شرکت در 
فرآیندها، بیان آزادانه و آگاهانه وجدان شخصی، 
ص��رف وقت کافی و مناس��ب، حوصله به خرج 
دادن و صبوری نیز از دیگر کلیدهای راه یابی به 
این مفهوم خدماتی اس��ت. در نهایت باید گفت 
که تصمیم گیری و ارائه خدمات در NA، یک 
اقدام گروهی اس��ت و سهیم بودن کامل هریک 
از اعضای گ��روه و یا کمیته، ارزش زیادی دارد؛ 
زیرا ما درجس��تجوی آنیم که وجدان کل گروه 

را بیان کنیم.
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مشارکت

 رضا.ی
شب ها دور هم جمع می شویم. تعدادمان از انگشتان دست 
بیش��تر نمی شود. از س��ه ماه پاکی در جلسه خدمت گرفتم. 
چون دوست داشتم خدمتگزار خوبی باشم، در مورد وظایفم 
با بس��یاری از دوس��تان بهبودی در ارتباط بودم و مش��ورت 
می ک��ردم. به ج��رأت می توانم بگویم که ای��ن ارتباطات در 
روند رو به رش��د بهبودی به من کمک کرده  اس��ت. من در 
منازل س��ازمانی زندگی می کنم. در این گونه مناطق تراکم 
جمعّیت زیاد است، با این حال تعداد کمی از اعضای انجمن 
در این جا زندگی می کنند. به همین دلیل زمانی می ش��ود 
که خدمتگزار ان چند خدمت را هم زمان بر عهده می گیرند.

جلسه خانگی من از دوستانی تشکیل شده که برای برگزاری 
آن زحمات زیادی کشیده اند. اکنون باید برای تداوم آن تالش 
ک��رد. چرا که ضامن بهبودی من اس��ت و از این نظر خیلی 
خوشحال هستم. زمانی بود که همه ی تالشم را صرف تهیه 
و مصرف مواد مخدر می کردم ولی امروز، تمام عشق من این 
اس��ت که یک نفر به محل زندگی من بیاید و دنبال جلس��ه 
معتادان گمنام بگردد.من کس��ی هس��تم که در گوشه ای از 
دنیا به انجمن خدمت می کنم و برایم مهم نیس��ت منش��ی 
جلس��ه ای باش��م که کم تعداد اس��ت و یا صد، دویست و یا 
بیش��تر عضو دارد. مهم این اس��ت که من برای کارکرِد قدم 
دوازده��م خود و حفظ وحدت انجمن معتادان گمنام تالش 
می کنم. زمانی اعضای قدیم��ی تالش بی پایانی برای تداوم 
جلس��ات بهبودی ما می کردند. امروز انجمن معتادان گمنام 
در هر گوشه ی ایران، برای رساندن پیام آزادی از مواد مخدر، 
باید خدمتگزارانی چون من و تو داش��ته باشد.خوشحالم که 
شایستگی خدمت پیدا کرده ام و دلسرد و ناامید نخواهم شد و 
هر کجا که باشم، پیامم امید و وعده ام آزادی است. به یاد تمام 
خدمتگزارانی که با تالش خود راه را برای من هموار کردند و 

عشق بی پایان شان در دل ما جاری است. 

خدمتگزارانی چون م�ن و ت�و

داود.ج - شهریار

زمانی که وارد انجمن ش��دم نزدیک به 50 س��ال سن داشتم و همس��ر و دو فرزندم در 
کنارم بودند. صاحب خانه حکم تخلیه گرفته بود و من هیچ پولی برای اجاره ی خانه ای دیگر 

نداشتم. بیکار، بی پول، بی اعتبار، بی هویت و از همه بدتر ناامید بودم!
بی هیچ امیدی فقط به جلسات می رفتم؛ نود دقیقه به صحبت های بچه ها گوش می کردم 
و دوباره به انزوا و تنهایی خویش برمی گشتم. هیچ کس برای کمک به سراغم نمی آمد، هیچ 
توانی نداش��تم و خودم را از دس��ت رفته می دیدم. من نیاز شدید مالی داشتم، اما کسی نمی فهمید و اعضا نیز 

می گفتند: باید درد بکشی تا رشد کنی.
چند جا برای کار رفتم ولی عدم سالمت عقل و نواقصم باعث شد نتوانم ادامه دهم. خانواده ام از من ناامید 
شده و هر کدام برای کمک به مخارج زندگی، مشغول به کاری شدند.تا اینکه خسته و ناامید به یک جلسه صبح 
رفتم و در مورد مشکلم مشارکت کردم. بعد از جلسه روزنامه ای گرفتم و از طریِق آگهی آن روزنامه، در جایی 
مشغول به کار شدم. االن 2 سال است که در آنجا مشغول به کار هستم و بین چند صد نفر همکار، به عنوان 
نفر اول انتخاب ش��دم. نواقصم کم تر شده و زندگی ام از آن بحران نجات یافت. اما روزگار به خوشی نگذشت و 
فرزندم که هنگام ورزش، دچار تشنج و تنگی نفس شده بود، در بیمارستان از دستم رفت. راهنمایم اولین کسی 
بود که به بیمارس��تان آمد و دوس��تان همدرد با حضور و دلداری هایشان، سنگ تمام گذاشتند.امیدوارم اگر از 
اعضای گروهمان کسی دچار چنین دردهایی شد و غمی او را دربرگرفت، او را حمایت کنیم و تسکینش دهیم. 
از اینکه خداوند مهربان این توانایی را به من داد تا توانس��تم مراس��م فرزندم را با آبرومندی و سربلندی برگزار 

نمایم، از او سپاسگزارم.

اولین کس�ی بود  راهنمایم 
که به بیمارستان آمد      

امیدوارم اگر 
از اعضای 
گروهمان 
کسی 
دچار چنین 
دردهایی شد 
و غمی او را 
دربرگرفت، او 
را حمایت کنیم 
و تسکینش 
دهیم.

تابستان 1393پیام بهبودی

زمانی این س��ئوال برای بس��یاری از ما 
پیش می آمد که چگونه می ش��ود NA را 
جزیی از زندگی مان نمود، اما اکنون تعداد 
زیادی از ما حت��ی نمی توانند تصور کنند 
که NA جزیی از زندگی شان نباشد. ما از 
ابزاری که دراختیار داریم استفاده می کنیم 
و ای��ن مهم نیس��ت که با چه مش��کالتی 
مواجه هس��تیم و یا ب��رای چه مدت پاک 
بوده ایم. مهمترین نکته پاک زیس��تن این 
است که ما زنده هستیم و به همین دلیل 
می توانیم پاک زندگی کنیم؛ که این خود 

ب��رای آن ها ک��ه به بیم��اری اعتیاد مبتال 
هستند، یک معجزه محسوب می گردد. ما 
بهبود پیدا می کنیم تا بتوانیم یک زندگی 
پرمحتوا و ثمربخش داشته باشیم. همین 
زندگی دربعض��ی مواقع، چالش هایی را بر 
سر راه ما قرار می دهد که هیچ وقت انتظار 
برخی از آن ها را نداش��تیم. زندگی کردن 
بدانگون��ه که درخواب هم نمی توانس��تیم 
تصورش کنی��م، اغلب توأم با مش��کالت 
تازه ای است که تا به حال بدان ها برنخورده 
بودیم. معتادان بی ش��ماری که در نوشتن 

این کتاب سهیم بوده اند با صراحت اظهار 
کرده اند، پاک شدن تنها معجزه ای نیست 
که تجربه می کنیم و ب��دان نیاز داریم. ما 
آموخته ای��م که واقع��اً می توانیم درمقابل 
همه ی مشکالت مقاومت نموده و درعین 
حال پ��اک بمانیم. برای ش��روع دوباره و 
وصل ش��دن مج��دد به انجم��ن، کارکرد 
قدم ها، رس��یدن به بی��داری روحانی و راه 
جدیدی برای زندگی پیدا کردن، هیچ وقت 
دیر نیس��ت. تا زمانی که ما به پاک ماندن 
و بازگشتن به برنامه تمایل داشته باشیم، 

بهبودی م��ا به صورت غی��ر قابل تصوری 
شکوفا خواهد شد. ما مشغول پاک زیستن 

هستیم و سفرمان هم چنان ادامه دارد.
گزیده ای از کتاب پاک زیس�تن، 
سفر ادامه دارد

بهبودی ما ش�کوفا خواهد ش�د
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با راهنامیی نیروی برتر و مترکز بر هدف اصلی، گروه های معتادان گمنام 
وسیله ای برای انتشار قدرت شفا بخِش بهبودی می شوند.

چگونگی عملکرد - سنت پنجم

سالم خدمت تمام دوستان بهبودی و 
همین طور هموطنان همدرد عزیزم که 

در ایران زندگی می کنند.
 از آن  روزی ک��ه با انجم��ن معتادان 
گمن��ام و همین طور مجله پیام بهبودی 
آشنا شدم، خیلی اشتیاق داشتم تجربه زندگی و بهبودی ام 
را در اختیار همدردانم بگذارم. اما افکار مخرب و قضاوت گر 
م��ن و نیز کمی هم تنبلی باعث می ش��د نتوانم این کار را 

انجام دهم. 
چند وقتی بود که از جلس��ات دور ش��ده ب��ودم و تمام 
نواقص��م فعال ش��ده بود. حال و احس��اس ب��دی را تجربه 
کردم و باعث ش��د احس��اس خطر بکنم. ب��ه همین خاطر 
تصمی��م گرفتم دوباره 90 جلس��ه ام را ش��روع کنم. بعد از 
جلس��ه سراغ مسئول نش��ریات رفتم و مجله پیام بهبودی 
فصل پیش را خریدم. خیلی خوش��حال ش��دم وقتی دیدم 
 یک��ی از همش��هریانم در این مجله مش��ارکت ک��رده و از 
راه اندازی جلسات در چند شهر افغانستان اطالع داده است. 
چون همیش��ه فکر می کردم اگر به کشورم برگردم، چگونه 
می توان��م در آنجا بدون جلس��ه پاک بمان��م. از این بابت از 

خداوند و اعضای انجمن سپاسگزارم.
همین مطلب باعث شد که تصمیم گرفتم تا تجربه خود 
را هم از گذش��ته و هم از دوران پاکی و بهبودی درخدمت 
دوستان قرار دهم تا شاید خدمتی بزرگی که خدمتگزاران 
و دوس��تان انجمنی در سراسر دنیا، برایم به صورت رایگان 
انج��ام داده ان��د، من هم با قدمی کوچک در راس��تای قدم 

دوازدهم به اجرا بگذارم. 
من در یک خانواده کاماًل فرهنگی و مذهبی به دنیا آمدم 
که حتی یک س��یگاری هم در خانواده ما وجود نداشت. از 
همان ابتدا احس��اس تفاوت با دیگران، کناره گیری، مظلوم 
نمایی وگالیه از خداوند در وجودم مشهود بود. تا اینکه در 
سن 19 س��الگی مجبور به مهاجرت به ایران شدم. ابزاری 
برای زندگی و زنده ماندن جز افراط در کار و حرص خوردن 
نداشتم. از خدا کاماًل رنجیده بودم و فکر می کردم خودم به 
تنهایی باید ش��رایط را تغییر دهم و آنچه که می خواهم به 
دست بیاورم. از مواد، سیگار و مشروب خیلی نفرت داشتم، 
ولی نواقصی که در برنامه با آن ها آش��نا ش��دم، در وجودم 
بی��داد می ک��رد. در یکی از محیط هایی ک��ه کار می کردم، 

یک بار مصرف مواد را امتحان کردم و چیزی از آن نفهمیدم. 
ولی چند سال بعد دوباره در شرایط مصرف قرارگرفتم، ولی 
این بار حس کردم گمش��ده ام را پیدا کردم! خالصه با وجود 
این که از اعتیاد و کلمه ی معتاد نفرت داشتم، درگیر اجبار 
به مصرف ش��دم.  باالخره به جز زندان رفتن، هر دردسری 
به سرم آمد. چندین بار قطع مصرف کردم ولی موفق نشدم. 
سه بار تصمیم گرفتم خودکشی کنم، اما شهامت این کار را 
هم نداشتم. همه را مقصر می دانستم به جز خودم. تا اینکه 
در یک مکان برای قطع مصرف معرفی شدم و مدتی درآنجا 
بودم. بعد به پیشنهاد بچه های انجمن وارد یکی از جلسات 
ش��دم. آن ش��ب چیزی نفهمیدم، به جز قض��اوت کردن و 
احس��اس تفاوت. در ذهنم می گفتم من با ش��ما فرق دارم، 
من مش��کالت اجتماعی و آواره گی دارم. فکر می کردم اگر 
90 روز مواد مصرف نکنم همه چیز درس��ت می شود. این 
افکار باعث ش��د در سه ماه پاکی لغزش کنم و درد فراوانی 

را تجربه کنم. 
بعد از مدتی با آشفتگی کامل به جلسات برگشتم، راهنما 
گرفتم و شروع به کارکرد قدم ها کردم. در قدم یک به عجز 
و غیر قابل اداره بودن زندگی ام در مقابل افکار و رفتار خودم 
پی بردم و از همان جا مسیر زیبای بهبودی شروع شد. زمان 
ورود به مسیر بهبودی با یک عالم بدهکاری وخرابکاری های 
گذش��ته و از سوی دیگر انواع واقسام مشکالت جسمی)کم 
ش��نوایی( و نداشتن  مدارک اقامتی برای تردد روبه رو بودم 
و هیچ چیز از جلس��ات نمی فهمیدم. ام��ا اعضا با نگاه ها و 
آغوش های گرم شان به من معنی عشق واقعی را چشاندند و 
باعث شدند امیدم به آینده پررنگ تر شود. با وجود کمترین 
مادی��ات و داش��ته های دنیایی، بهترین روزه��ای عمرم را 
س��پری می کنم. اگر چه شاید احساس��اتم لحظه به لحظه 
باال وپایین می ش��ود، اما خوان��دن پمفلت فقط برای امروز، 

مرهمی برای این احساساتم می شود. 
 امروز خوش��حالم از اینکه دردهای گذشته باعث درک 
امروزم ش��د واز نیروی برترم عاجزانه می خواهم هیچ وقت 

فراموش نکنم از کجا آمدم.
 و ح��رف آخرم این اس��ت که زندگی ب��ا اصول روحانی 
انجم��ن معت��ادان گمنام بهتر اس��ت از ه��ر زندگی که تا 
حاالدیده بودم وتجربه کردم. پاکی و بهبودِی سالیان سال 

را برای همه ی همدردانم در سراسر دنیا آرزو می کنم.

 قاسم. الف  
فرصت زندگی امروز، روزگاری 
فقط به عنوان یک رویای دس��ت 
نیافتنی ب��ود. ما درگی��ر تهیه و 
مص��رف مواد مخدر و مش��کالت 
روزمره خود بودیم. دیگران را بانی 
دردسرهای زندگیمان می دانستیم 
و ب��رای ف��رار از هج��وم اف��کار و 
ذهنیت های مخرب پشت خاکریز 
مواد مخدر پن��اه می گرفتیم. ولی 
تفاوت امروز با گذشته در این است 
که مشکالت امروز ما واقعیت های 
انکار ناپذیری هس��تند که فقط با 
رعایت اصول قدم ه��اي 12 گانه 

معنا پیدا می کنند. 
قدم ه��ا ما را آم��اده رویارویی با 
فرایندی به نام زندگی می کنند و 
زندگی ش��کل و رنگ تازه ای پیدا 
خواهد کرد دیگر به دنبال مقصر، 
بیرون از خودم��ان نمی گردیم. با 
راهنمایمان مشارکت می کنیم و از 
او می خواهیم که ما را از دو گانگی 
نجات ده��د و از خداوند برای حل 
مس��ایل به وج��ود آم��ده، کمک 
می خواهیم. وقتی این اصول را در 
زندگی مان رعایت می کنیم، زندگی 
رضایت بخش تر به نظر می رسد و 
ترس ه��ا از میان می رود و ما کامال 
آم��اده رویارویی ب��ا جامعه بیرون 
هستیم و از الک انزوا و خود آزاری 
بیرون خواهی��م آمد. ب��ا دیگران 
می خندیم و خوشحالی خود را ابراز 
می کنیم. با دوستانمان بعد از جلسه 
خلوت می کنیم و در مورد تجربیات 

بهبودی صحبت می کنیم. 
ب��ا خانواده مان ب��ه میهمانی و 
پارک می رویم و در حال برگشت 

به جامعه هستیم. 
ما امروز معتادان خوش شانس 
هستیم و به خاطر فرصت زندگی 
دوباره از خداوند سپاس��گزاریم و 
با تم��ام وجود آم��اده خدمت به 
همنوعانمان خواهیم بود. به امید 
روزی که همه معتادان راه قشنگ 
انجمن معتادان گمنام را پیدا کنند. 

رویای دس�ت نیافتنی  ب�ا خی�اِل راح�ت ب�ه 
کش�ورم باز می گردم

محمد.ح - افغانستان
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مشارکت تابستان 1393پیام بهبودی

 نصرت اهلل.ک - اصفهان
وقتی وارد انجمن ش��دم خيلی خجالتی، 
ک��م رو و در ان��زوا بودم. ولی چ��ون تجربه ی 
يک زندگ��ی تلخ را داش��تم، حاضر بودم هر 
کاری انجام دهم.  ديگر چيزی نداش��تم که 
از دس��ت بدهم بايد زندگی ام تغيير می کرد. 
تا ۱سال پاکی فقط جلسه می آمدم، قدم کار 
می کردم و مش��ارکت نمی ک��ردم. انگار يک 
چي��زی در بهبودی ام کم بود. در جلس��ه که 
شرکت می کردم، همه مش��ارکت می کردند 
ولی من نمی توانس��تم و می ترس��يدم. حتی 
ب��دون مش��ارکت هم خيس عرق می ش��دم. 
بعد از مدت��ی به اين نتيجه رس��يدم بايد يا 
مشارکت کنم يا بروم. بار اول چنان خجالت 
کش��يدم که تمام لباس هايم خيس عرق شد 
و از خجالت به کسی نگاه نمی کردم که مبادا 
در مورد من قضاوت کنند. ولی برعکس برای 
من دس��ت زدند. انگار بار س��نگينی از روی 
دوش��م پايي��ن آمد و اين يک اعتق��اد و باور 
برای من ش��د.  يکی ديگر از مراحل بهبودی 
من دعا کردن بود، که اساسا بلد نبودم. امروز 
فکر می کنم که دعا کردن، يعنی خواس��تن 
چي��زی از خداوند که خودم قادر به انجام آن 
نيس��تم. جلسه رفتن يکی ديگر از اصل هايی 
بود که ب��ه من کمک ک��رد در جمع حضور 
پيدا کنم و احساس تعلق کنم. جلسه کمک 
کرد با حضور هم دردان بهتر ماهيت بيماری 
اعتياد را بشناس��م. جلسه کمک کرد که من 
با س��کوت کردن رش��د کنم. خدمت کردن 
در جلس��ات کمک کرد ک��ه از آن خجالت و 
کم رويی بيرون بيايم. اين يکی از اصولی است 
که کمک کرد احساس ارزش کنم. اين حس 
ارزشمندی، باعث انگيزه شد که به بهبودی ام 
پايبند باشم. کس��ی که به مواد مخدر وفادار 
بود، امروز به انجمن وفادار است.اصل ديگری 
که در بهب��ودی کمک ک��رد، راهنمايم بود. 
کس��ی که کمک کرد با خودم آش��نا شوم و 
کم��ک کرد مس��ير را بشناس��م. اينها نکاتی 
بودن��د که من در زندگ��ی و بهبودی رعايت 
کردم و خدا را ش��کر می کن��م که  تاثيرات 

خيلی خوبی در من گذاشته شد.

خجالت و مش�ارکت

رابطه ی راهنام و رهجو برای اعضایی که سال ها پاک هستند به هامن اندازه حیاتی است که برای 

عضو تازه وارد. اگرچه برنامه ی معتادان گمنام ساده است، اما اصول آن دارای غنای خاصی است 

که هرچه ما در بهبودی بالغ تر شویم، عمق آن بیشرت می شود... بعضی اوقات اعضای با پاکی قابل 

مالحظه، متوجه می شوند که به اندازه ی تازه واردان در برابر بعضی از نامالیامت زندگی آسیب 

پذیر هستند. طوِل پاکِی بلند مدت، همیشه به این معنی نیست که یک عضو به راحتی اصول 

برنامه ی NA را در اختیار می گیرد. به خاطر چند سال پاکی، نه بیامری ما ناپدید می شود و نه ما از 

مشکات زندگی رها می شویم. داشنت راهنام در زمان های سختی می تواند بسیار ارزش مند باشد.

فق�ط ب�رای ام�روز 
NA اعتماد خواهم کرد                          به کس�ی در 

فتح اهلل.ک-عسلویه

در ابت��دای ورودم ب��ه برنامه يکی 
از دوس��تان هم مصرفِی گذشته ام که 
مدتی از پاکی اش می گذش��ت، برای 
ي��ک ماهگ��ی ام يک چي��پ به من 
داد. البت��ه پاک نبودم و الکل مصرف 
می کردم؛ چون فکر می کردم که من فقط با يک نوع ماده 
مخدر مشکل دارم و الکل ماده مخدر نيست. همان دوست، 
مدتی راهنمايم بود. در حالی که من کار خودم را می کردم 
و اصاًل با او صادق نبودم. درک درس��تی از برنامه نداشتم 
و بيماری ام را انکار می کردم. تا هش��ت ماهگی اين کار را 
ادامه داده و هميشه در جلسات حاضر بودم و حتی گاهی 
اعالم پاکی هم می نمودم. از اينکه ناصادقی می کردم درد 
می کش��يدم. تا اينکه يک روز داس��تان مصرف ام را به يک 
عض��و باتجربه اقرار کردم. او گفت که اين مرحله را تجربه 
کرده و دو راه بيشتر وجود ندارد. يا زندگی به روال گذشته 
يا زندگی به روال برنامه و دنبال راه سوم هم نباشم. فردای 
آنروز چيپ هايم را به گروه پس دادم و ۲۴ س��اعت اعالم 
ک��ردم و اين اولين تجربه صداقت ب��رای من بود. پس از 
مدتی با يکی از دوستان همدرد که محل کارش در تهران 
بود تماس گرفتم و شرايطم را برايش بازگو کردم. او گفت 
که دوای دردت کارکرد قدم هاس��ت، سوال های قدم يک 
را جواب بده تا وقتی به ش��مال آمدم با هم تبادل تجربه 

کنيم. او اولين کسی بود که راه را به من نشان داد. وقتی 
پيشرفت مرا در اين مسير ديد، پيشنهاد کرد که راهنمای 
ديگری بگيرم تا با س��نت ها نيز آشنا بش��وم. ابتدا دلخور 
ش��دم و فکر کردم او مرا رد کرده اس��ت. اما به من گفت 
اين مسير روحانی انتهايی ندارد و اگر بخواهی منتظر من 
بمانی شايد خسارت ببينی. دوباره همان دوست قديمی را 
به عنوان راهنما انتخاب کرده تا با سنت ها نيز آشنا شوم. 
اوايل از اينکه او س��ر ساعت به جلسه نمی آيد، سبد گروه 
را حمايت نمی کند و ... قضاوتش می کردم و نمی توانستم 
رابطه خوبی با او داش��ته باشم. اين موضوع را با راهنمای 
قبلی ام در ميان گذاشتم. او گفت: همين که برايت وقت و 
انرژی می گذارد مهم اس��ت، و هر کدام از ما قرار است بنا 
بر درک و فهم خود س��نت ها را درک و اجرا کنيم. بعد از 
کارکرد س��نت ها، در حال خوان��دن کتاب راهنما و رهجو 
بودم که پيامی روحانی را دريافت کردم و راهنمای ديگری 
انتخاب کردم. نزديک به چهارس��ال است که با راهنمای 
جديدم که در اس��تان ديگری است قدم ها را کار می کنم. 
با هم قدمی ها و دو راهنمای قبلی ام رابطه نزديکی دارم. با 
آنها روزهای خوبی را پش��ت سر گذاش��ته ام و از هر کدام 
تجرب��ه ای دريافت نموده ام. اکنون خود نيز راهنمای چند 
عضو هستم و سعی می کنم رهجوی خوبی نيز باشم. اين 

برنامه برای کسانی است که خواهان آن هستند.
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از اینکه ناصادقی می کردم درد 
می کشیدم. تا اینکه یک روز 
داستان مصرف ام را به یک 

عضو باتجربه اقرار کردم. او 
گفت که این مرحله را تجربه 

کرده و دو راه بیشتر وجود 
ندارد. یا زندگی به روال گذشته 

یا زندگی به روال برنامه.



در نتیجه خدمتگزاری، دیدگاهی پیدا می کنیم که گسرتده تر از منافع 
شخصی ماست. در مقابل خدمات ایثارگرانه خود، از مزایای روحانی 

بهره مند می شویم. 
چگونگی عملکرد- سنت دوم

آرام�ش اولی�ن دع�ای 

هیچ چی�ز مان�ع بهب�ودی نیس�ت، حت�ی...

بستان.گ - فارس

الف .پ - اصفهان

از بچگی آرزو داشتم در یک رشته ورزشی فعالیت کنم و موفق شوم. متأسفانه از لحاظ جسمی یک معلولیت در 
پاهایم داشتم که همیشه خجالت می کشیدم و از طرفی باعث شده بود که نتوانم به اهدافم برسم. به همین دلیل 

معلولیتم را بهانه قرار دادم و به جای ورز شکار شدن، سر از مخروبه ها و اعتیاد در آوردم. رو ز به روز مصرف موادم 
افزایش یافت. دائم خودآزاری می کردم که چرا نمی توانم مثل  بقیه دوستان و هم سن وسال هایم ورزش کنم 

و مفید باشم. باالخره پس از کلی تخریب و عجز تصمیم به قطع مصرف گرفتم. چندین راه را تجربه کردم 
و موفق نشدم. داشتم نا امید می شدم که پیام انجمن را از یکی از دوستانم گرفتم و وارد برنامه NA شدم. 
همان شب اول پیام عشق و امید را دریافت کردم، تسلیم شدم و هر کاری که گفتند انجام دادم. تا چشم 
باز کردم تولد یک سالگی ام شد. کمی دل گرمی پیدا کردم و تصمیم گرفتم به هدفم برسم. شروع به 
آسیب  به جسمم  که چقدر  می شدم  متوجه  داشتم  تازه  کردم.  عالقه ام  مورد  ورزشی  دررشته  تمرین 
رسانده بودم؛ ولی در هر صورت به تمرینات ادامه دادم. پس از مدتی به لطف خدا و کمک های مربی و 
انگیزه ای که داشتم در مسابقات کشوری شرکت کردم. در این چند سال توانستم هشت عنوان قهرمانی 

را به دست آورم و امیدوارم روزی بتوانم پرچم ایران را در میادین جهانی باالی سرم ببرم.

در ایام نوروز، چند روزی مشغول کار نزدیک منزل مان بودم که اتاقکی متروکه 
در آن حوالی نظرم را جلب کرد. در طی چند روز، مصرف کننده هایی به داخل 
این اتاق رفت و آمد می کردند! با دیدن این صحنه ها بابت پاکی خودم از خداوند 
سپاسگزاری کردم و دوست داشتم با توجه به موقعیت آن اتاق که سرچهارراه 

اصلی بود، در آنجا یک جلسه بهبودی راه بیاندازیم. فکرم را با یکی دیگر از 
دوستانم در میان گذاشته و او نیز تشویقم نمود و گفت که کمکم می کند. 

یک روز برای بررسی و تمیزکردن اتاق، وارد آنجا شدم. دعای آرامش خواندم و از خداوند 
درخواست کمک کردم. همین طور که مشغول بودم )اتاق پر بود از وسایِل مصرف و 

آت وآشغال( یک مرتبه سروکله دو تا مصرف کننده پیدا شد. خشکشان زده  بود! به 
آنها گفتم تصمیم داریم در آن مکان یک جلسه NA راه اندازی کنیم. ابراز خوشحالی 
کرده و گفتند که شاید خداوند کمک کند و ما هم پاک شویم. مقداری به من کمک 

کردند و رفتند.چند تا از مقواهایی که نوشته های جلسات روی آنها بود و یک 
پوستر همایش ناحیه را به در و دیوار آنجا چسباندم. در آنجا مشغول بودم که یک 
خودرو جلوی درب اتاق ایستاد و یکی از سرنشینان آن برای پیدا کردن یک آدرس 

به سمت من آمد. وقتی پوستر و نوشته ها را دید و گفت که او نیز از اعضای انجمن 
است. انگار تمام خستگی و ترس من تبدیل به انرژی و امید شد. داستان آن مکان را 
برایشان تعریف کرده و کلی تجربه ردوبدل کردیم. خالصه پس از چند روز، با همکاری 
و حمایت دوستان و راهنمایم، یک گروه در آن مکان راه اندازی شد و خدا را شکر از 

حمایت خوبی هم برخوردار گردید.
بخشی از اعضایی که این جلسه را حمایت می کنند، از همان همدردانی هستند که 
در همین مکان مصرف می نمودند، ولی امروز به دنبال پاکی و بهبودی خود هستند. 
خیلی از مشکالتمان حل شده، معتادان در حال بهبودی در یک فضای امن و آرام به 
سر می برند و با کمک کمیته اطالع رسانی، مسئولین آن محل را به صورت اجاره ای 
در اختیارمان گذاشته اند. امیدوارم که بیان این خاطره پیام امیدی باشد برای همه 
عزیزان همدرد. آرزو می کنم تمام مکان های مصرف و تاریکخانه ها، تبدیل به جلسات 

امید گردد.
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با سالم خدمت تمامی اعضای معتادان گمنام، خدمتگزاران 
NA و مجله پی��ام بهبودی. خداوند را ش��کرگزارم که عضو 

انجمن معتادان گمنام هستم.
 تمام دردها، آشفتگی ها، خماری ها، چرت زدن ها، تحقیر و 
بی پولی، شرم و ناامیدی و همه ی این احساسات بد باعث شد 
تا دنبال راهی بگردم تا از اسارت این دردها و احساسات بد و 
ناخوش��ایند که زندگی ام را احاطه و غیر قابل اداره کرده بود، 
خود را رها کنم. چون احساس می کردم مرِگ ناشی از اعتیاد، 
همانند سایه در لحظه لحظه ی زندگی ام در تعقیب لحظه های 
آخرین من نشسته بود. نمی توانستم کاری را برای خودم انجام 
دهم، چون گرفتار وسوسه و اجبارِ ناشی از بیماری اعتیاد بودم 
و این ش��د که وارد برنامه شدم. برنامه  ای که تک تک شماها 
باعث شدید که این پیام به من و خیلی معتادهای دیگر مثل 
من رسانده ش��ود. امروز نزدیک 5سال است که پاک هستم 
و همیش��ه بخاطر این پاکی و بهبودی سپاسگزاری می کنم؛ 
ولی این روزها سوالی ذهنم را مشغول به خود کرده که واقعاً 
چگونه می توانم شکرگزار و سپاس گزار این روش جدید زندگی 

باشم؟
همیشه می گفتم سپاس گزاری من در عملکرد من است؛ 

ولی امروز این س��وال که عملکرد من چیست؟ باعث شد که 
دریچه افکارم را باز کنم، از خودم بیرون بیایم و همه اطرافیانم 
را نیز در نظر بگیریم و به این نتیجه برسم که من در مقابل 
سنت پنجم که رس��اندن پیام به معتاد در حال عذاب است 
مس��ئول هستم. اینکه بعد از مدتی پاکی و کار کردن قدم ها 
به دنبال اهداف و مس��ائل دیگری ب��روم و از دو چیز خیلی 
مهم غافل شوم به نظر من درست نیست. به نظر من دو چیز 
در زندگی بهبودی باید از همه مس��ایل مهم تر باشد. خودم و 
معتاد دیگر؛ چون فکر می کنم قدم ها و س��نت پنجم این را 
از من می خواهد. یعنی در رأس قرار دادن بهبودی ش��خصی 

خودم و پرداختن یا دنبال کردن هدف اصلی NA. یعنی 
اینکه هیچ معتادی نباید بدون ش��نیدن پیام امید و 

رهایی از اعتیاد، جلس��ه م��ا را ترک کند. یعنی 
اینکه ج��واز مصرف مواد مخ��در برای یک 

هم��درد هیچ گاه نباید از جانب ما صادر 
شود. یا اینکه هیچ گاه نباید تازه واردی 

در گوشه ای بیرون از جلسه، ناامیدانه راه 
جلسه را به سوی پاتوق مصرف ترک کند. واقعاً 

ما چقدر می توانیم در این امر تأثیرگذار باشیم؟ به 
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مشارکت

هیچ معتادی نباید 
بدون شنیدن پیام 
امید و رهایی از 
اعتیاد، جلسه ما 
را ترک کند. یعنی 
اینکه جواز مصرف 
مواد مخدر برای یک 
همدرد هیچ گاه نباید 
از جانب ما صادر 
شود

اسماعیل .ج  - هفتکل 

سپاس گزارِی من، در عملکرد من اس�ت

این مس��ئله ایمان دارم که تجربه ما، پیام امید 
ما و خوش آمدگویی های عاش��قانه و صمیمانه 
از جانب ما به یک تازه وارد، باعث می ش��ود که 
یک معتاد از درد اعتیاد جان س��الم به در ببرد 
و راه جدیدی برای زندگی پیدا کند. بله س��نت 
پنجم فقط این اس��ت: رساندن پیام به معتادی 
که هنوز در عذاب است ولی آیا فکر کرده ایم که 
با رساندن این پیام چه اتفاقات خوب و خوشاینِد 

دیگری رخ می دهد؟
ب��ه نظر من کمک به معتاد برای دس��تیابی 
به بهبودی نه فقط کمک به شخص است بلکه 
کمک به دنیای پیرامون اوست. دنیایی که همراه 
ما در آتش اعتیاد در حال سوختن ولی ساختن 
بود. همان هایی که بعد از ما بیش��ترین کسانی 
بودند که در تیررس خسارت اعتیاد قرار داشتند. 
کسانی که شاید خیلی بیشتر از خودمان آرزوی 
پاکی و بهبودی برایمان داشته اند، بله خانواده 
ها، دوستان و بستگانمان. همان هایی که بخاطر 
زندگی اعتیادی ما خود را محدود کرده بوده و 
همیشه از رفتارهای مان گیج و سردرگم بودند. 

امروز س��عی دارم با کارکرد قدم دوازده و با 
اجرای سنت پنجم و دیگر اصول روحانی انجمن 
تمام انگیزه هایم در خدمات ، فقط رساندن پیام 
به معتادان در حال عذاب باش��د، در جلسات از 
بهب��ودی صحبت می کنم، با اعض��ا با احترام و 
خوش��رویی برخورد می کن��م؛ بین اعضا تفاوت 
قائل نمی ش��وم، به تازه واردان و اعضای جدید 
خوش آمد می گویم و در خصوص رش��د انجمن 
واقع بینانه تر فکر می کنم و مشکالت و مسائل 
احتمالی و کنونی را دقیق تر مورد بررس��ی قرار 
می دهم تا در راس��تای هدف اصلی انجمن مان 

بتوانم قدم مؤثرتری بردارم.
ما بر اثر پاک ماندن و پیروی از اصول برنامه 
NA، به این قابلیت دست یافته ایم که پیام مان 
را ب��ا دیگران در میان بگذاریم. نیروی نهفته در 
روش س��اده کمک یک معتاد ب��ه معتاد دیگر 
می تواند رویا و چش��م انداز ما را به ثمر برساند: 
آین��ده ای که در آن »هر معت��ادی در هر جای 
جه��ان امکان تجربه پیام م��ا را در قالب زبان و 
فرهنگ خود داش��ته باشد و بتواند راه جدیدی 

در زندگی در پیش گیرد«

تابستان 1393پیام بهبودی
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هر یک از ما چیزی خاص و منحرص به فرد داریم که به عنوان نشانه 
ای از سپاس و شکرگزاری ارائه می دهیم.

راهنامی کارکرد قدم- قدم دوازدهم

عادل - گیالن

کاب�وِس لغ�زش

 عباس.ر- مالیر
س��ی س��ال بود که اس��یر اعتی��اد، این 
بالی خانمان س��وز شده بودم. هرگز تصور 
نمی کردم اجبار به مصرف پیدا کنم، چون 
ق��درت و توانای��ی خودم را باالت��ر از غول 
اعتی��اد می دی��دم. خود خواهی های من و 
صبوری زن و بچه ام م��را کالفه کرده بود. 
تنها اعتراض ش��ان به فضای آل��وده خانه، 
بردن سر به زیر پتو بود؛ و این برای من که 
بسیار خانواده ام را دوست داشتم، عذاب آور 
بود. تا اینکه به خود آمدم و تصمیم به تغییر 
این ش��رایط گرفتم. روزهای بسیار سختی 
را پش��ت سر گذاشتم. تا اینکه دوازدهمین 
ش��ب قطع مصرفم به خانه دام��ادم که از 
اعضای انجمن بود، رفت��م. از آن جایی که 
حال��م خیلی بد بود، ب��ا راهنمایش تماس 
گرفت. حرف های راهنمای ایشان آن چنان 
حال��م را تغییر داد که پس از پایان مکالمه 

احساس خوبی پیدا کردم.
هم��ان ش��ب به جلس��ه رفت��م و مورد 
تش��ویق و خوش آمدگویی دوس��تان قرار 
گرفتم. حال و هوا و مشارکت های آن شب 
آن چنان م��را تحت تاثیر قرار داد که دیگر 

نتوانستم جلسات را ترک کنم.
صحبت های گردانن��ده آبی بود بر آتش 
درون��ی ام؛ مش��ارکت دوس��تان هم��درد، 
مرهمی بود بر زخم های درونی من. همان 
شب مجله پیام بهبودی و چند نشریه دیگر 
را خری��دم، و زمان ه��ای بی خوابی مطالعه 

می کردم.
چه کاری باالتر از این که صدها زندگی 
نابود شده را سروسامان ببخشی و بچه های 
دربه در را به آغ��وش خانواده برگردانی؟ از 
صمی��م قلب برای همه ش��ما دعا می کنم. 
االن که این نامه را برای ش��ما می نویس��م 
حدود سه ماه است که پاک هستم و شبی 
نیس��ت که ش��کرانه ی این پاک��ی را به جا 

نیاورم.

مره�م زخم ه�ای م�ن

سکانس اول

سکانس سوم

سکانس دوم

چهل و دو روز پاک بودم که به یک عروسی دعوت شدم. قبل از رفتن به مراسم در یک جلسه بهبودی 
شرکت کردم. بارها خواستم در جلسه مشارکت کنم ولی اضطراب و استرس مانع می شد. حدود ده دقیقه 
قبل از پایان جلسه برای حمایت از سبد مبلغ ناچیزی به بغل دستی ام دادم و از جلسه خارج شدم و به 
مراس��م عروس��ی رفتم. در راه برگشت به خانه، برادرم زنگ زد و اطالع داد که برایش مهمان رسیده و از 
من خواست تا فردا پدرم را که نوبت عمل چشم داشت به بیمارستان ببرم. قبول کردم و قرار شد صبح 

زود به دنبالش بروم.

در همین لحظه خدا به کمکم آمد و خودم را 
در رختخواب��م و در خانه خودم دیدم! چون برق 
از جایم بلند ش��دم و با تمام  وجود خدا را ش��کر 
کردم که این ماجرا یک کابوس بیشتر نبود! فوری 
همان جا با زبان خودم از خداوند تشکر کردم و در 
مقابلش به سجده افتادم و عاجزانه از او خواستم 
در پاک��ی ام به من کمک کند.این اولین باری بود 
ک��ه در زمان پاکی ام، خ��واب مصرف می دیدم. با 
خودم گفتم ش��اید برای ده دقیق��ه ای که زودتر 
جلس��ه را ترک  ک��رده بودم، خداوند خواس��ته 
تلنگری به من بزند و به من یادآور شود که اصول 

انجمن را جدی تر دنبال کنم.

سکانس پایانی
قل��م و کاغذ را برداش��تم  تا ماج��را را از یاد 
نبرده ام روی کاغذ جاری ا ش کنم. حاال ساعت 
ش��ش و پنج دقیقه صبحه که آماده می ش��وم 
دنب��ال پ��درم بروم. ول��ی قبلش ب��رای پدرم، 
همه دوس��تان بهبودی و خودم دعای آرامش 
می خوانم. خداوندا، آرامشی عطا فرما تا بپذیرم...

در خانه پدرم وقتی برای نوش��یدن آب به سراغ یخچال رفتم، چشمم به مقداری مواد که روی یخچال بود 
افتاد! زمانی به خودم آمدم که تقریباً یک چهارم آن را مصرف کرده بودم!!! دوان دوان از خانه خارج شدم و مواد 
و وسایل مصرف را به گوشه ای از حیاط پرت کردم. مادرم حالت دویدن مرا دید و فکر کرد اتفاقی افتاده، بیدار 
شد و به دنبالش بقیه نیز بیدار شدند و پیش من آمدند. من هم توی سرم می زدم و احساس پشیمانی و ناامیدی 
تمام وجودم را در بر گرفته بود. نمی دانستم چطور این اتفاق افتاد، دلم برای زحمت خودم می سوخت. دقیقه به 
دقیقه، ساعت به ساعت و روز به روز برای پاکی ام تالش کرده بودم، ولی حاال چکار باید بکنم؟ در جلسه بعدی 
باید از صفر شروع کنم! چطور به روی راهنما و دوستان بهبودی ام نگاه کنم؟ چرا قبلش به راهنمایم زنگ نزدم؟ 
بهتر است بعد از این دیگر قید جلسه را بزنم! این ها افکاری بود که مرتب توی سرم می گذشت و آزارم می داد. 
در همین اوضاع و احوال با خودم می گفتم: خدایا می ش��ود تمام این مسائل یک خواب باشد! ولی خانواده ام را 

می دیدم که کنارم هستند و هر کس اظهار نظری می کند. خداوندا کمکم کن و راه چاره ای نشانم بده.
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مشارکتپیام بهبودی

االن که سعي دارم تا تجربه ام را در 
مورد پیاده روي با مجله را به مشارکت 
بگذارم، با حس سپاس��گزاري اعضایي 
که از تجربیات شان پیام بهبودي شکل 
مي گیرد آشنا شدم؛ حسي حاکي از نیاز 

به مشارکت و رساندن پیام.
امشب طبق معمول اکثِر ش��ب ها، پیاده به سوي جلسه 
حرک��ت کردم و مطلبي خواندني در م��ورد کارم نیز با خود 
بردم. حدود 35 دقیقه اي طول کش��ید تا به جلسه رسیدم. 
جلسه را تا اعالم پاکي حضور داشتم و قبل از این که جلسه را 
ترک کنم، براي تازه واردي یک نشریه خریدم و به او دادم تا 
شاید روزي احساسي مشابه احساس من را از مطالعه نشریات 
تجربه کند. بعد از خارج شدن از جلسه، ناگهان متوجه شدم 
چند روزی است که مجله پیام بهبودي این فصل چاپ شده 
و من هنوز نخریدم! پس از احوال پرس��ي مجدد با مس��ئول 
نش��ریات و خرید مجله آنج��ا را ترک کردم. زی��اد از مکان 
برگزاري جلس��ه دور نش��ده بودم، عضوي را دیدم  به سمت 
جلس��ه مي رود.بعد از گفتن سالم، پرسید: جلسه تموم شد؟ 
گفتم: آره؛ اعالم پاکي کردن، اما اگر تند بري ش��اید به آخر 
جلسه برسي. بهش گفتم: پیام بهبودي نمي خواي؟ گفت: نه، 

مجله را خریدم؛ او بدون خداحافظي رفت!
مجل��ه را باز کردم و ش��روع به خواندن س��رمقاله کردم. 
لحظ��ه اي ب��ا خودم گفت��م: االن م��ردم میگن ی��ارو توهم 
زده ک��ه داره با چراغ  گوش��ي مجله مي خونه! حس��ابي به 
ن��وع گویش و توصیف ش��کوفایی بهار و تعریِف از س��ال نو 
 دقت مي کردم که با پرس��ش قدم۷ س��رمقاله مواجه شدم:
 )اخی�راً چه فرصت هایي جهت رش�د براي من بوجود 

آمده است و از آنها  چگونه بهره برده ام ؟(
رفت��م تو فکر این که عجب این جوریه: جلس��ه، خدمت، 

رشد و ...
در ح��ال راه رفتن و خواندِن مجله بودم که به پاتوق هم 
بازي های��م، که س��ابق بر این مکان مصرف خ��ودم هم بود، 
نزدیک ش��دم! ناگهان دو تا از دوس��تانم را دیدم. این دو نفر 

ه��م روزهای مصرف و هم دوراِن بهبودی من را دیده بودند. 
آنها چند ماهی وارد انجمن ش��ده بودند ولی لغزش کردند و 
االن هم در حال مصرف بودند. بعد از س��الم و احوال پرسي، 
پرس��یدند: کجا بودي؟ گفتم: جلسه. من پرسیدم: شما کجا 
بودین؟ گفتند: جلسه! )به تمس��خر به پل هوایي اتوبان که 
چند سالي اس��ت محل مصرف دوستان شده، اشاره کردند( 
گفتند: چرا پیاده اي؟ گوشه مجله را نشان دادم وگفتم: داشتم 
حال مي کردم. گفتم: راس��تي دیروز جواب تماسم را ندادي؟ 
بهانه تراش��ي کرد. به طعنه به هر دویشان گفتم که من هم 
عادت نداش��تم تا رسیدن به عجز کامل، از کسی درخواست 
کمک کن��م.  گفتن فالني هم زده؛ برو روی پل، یه س��ري 
هم ب��ه اون بزن. من��م چیزي نگفتم و س��ریع خداحافظي 
ک��ردم. نگاهم به پل بود، یکي از صمیمي ترین دوس��تانم را 
مي گفتن��د روي پل اس��ت. خیلي گرایش به پل داش��تم و 
ناراحت بودم. به راهنمایم زنگ زدم، گفت: جلس��ه ا س��ت و  
نمي توان��د حرف بزند و قطع کرد. داش��تم فکر مي کردم که 
تفاوت من با صمیمي ترین دوس��تم و آن دو نفر چیس��ت!؟ 
چند س��الي از بهب��ودي من مي گذرد ول��ي آن ها در چنین 
 روزهاي پر نش��اطي،  مج��دداً درگیر بیم��اري اعتیاد فعال 

شده اند.
ناگهان سرمقاله ی مجله و پرسشی که از قدم ۷ در آن بود 
به یادم آمد! آره، درسته؛ من بخشي از این سوال را مي توانم 
اینگونه پاسخ دهم. فرصِت من، پاکی و  بهبودي با ابزار انجمن 
معتادان گمنام بوده اس��ت. من با شرکت در جلسه، خود را 
در مسیر خواست خدا قرار دادن، خواندن نشریات و ارتباط با 
راهنما، از آن استفاده کردم و بهره ای که برایم داشته، حفظ 

پاکي، آرامش، احترام به خود و ... بوده است.
گویا احس��اس ارزشمند بودن کمک معتادان به معتادان 
را حس مي کردم، تازه متوجه ش��دم که چرا آن عضو، مجله 
پیام بهبودي را امشب از من نگرفت؛ خداوند برای من پیامی 
داش��ت! چون من خودم به برکت روحانِي پیام بهبودي این 
فصل نیاز داش��تم. از نیروي برترم براي حضور تمام اعضاي 

انجمن معتادان گمنام سپاسگزارم.

شهروز . م                                                                         

 جعفر.غ-گيالن  
داش��تم پيام بهب��ودی زمس��تان۹۲ را 
مطالعه می کردم و تو فکر اين بودم که اگر 
بخوام نامه ای برای مجله ارس��ال کنم چه 
چي��زی برای گفت��ن دارم؛ تو همين افکار 
با صدای ب��وق يک اتومبيل از خونه خارج 
ش��دم و س��ر کوچه رفتم که ببينم با کی 
کار دارن. در همي��ن حال با خنده ی يک 
دوس��ت و هم بازی قديمی که مدتی بود  
وارد انجمن ش��ده و حتی چند جلس��ه با 
همراهی من و يک دوست ديگر در جلسه 
خانگی ما ش��رکت کرده بود، روبه رو شدم. 
بعد از س��الم و احوال پرس��ی، از وضعيت 
ظاهری اش فهميدم که پاکه و چون پيش 
زمينه ی انجمنی هم داش��تيم ازش سوال 
ک��ردم: خدا رو ش��کر مثل اينک��ه پاکی؟ 
گف��ت: آره، نزديک به يک س��اله که پاکم 
و در ش��هر ديگری س��ر کار م��ی روم و در 
همان جا نيز جلس��ات را حمايت می کنم. 
ب��ا خوش حالی داش��تم به ح��رف هايش 
گ��وش م��ی دادم ولی يه چي��زی تو فکرم 
بهم می گفت اين��ه نتيجه ی قضاوت!  اينه 
معنای سنت سوم! که ما هرگز نمی توانيم 
در م��ورد اعضا و ماندگاری آنها در انجمن 

قضاوت کنيم. 
چون اين دوس��ت ما در  دسترس نبود 
و به جلس��ه خانگی ما  نمی اومد، فقط در 
مورد لغزش و به قول خودمون سوت شدن 
اون فکر می کرديم. در صورتی که حتی به 
خودمون اجازه نداديم با يک تماس ساده 
از ح��ال و احوال و وضعي��ت بهبودی اش 
آگاه بشيم. به خودمون قبولونديم که چون 
همراه ما نيس��ت، پس حتماً لغزش کرده ! 

به همين سادگی...
جال��ب اينه که به خودم می گم بيماری 
اعتياد داری ديگ��ه! ولی به خودم نمی گم 
اص��ول روحانی قدم ه��ای ۱۲گانه هم در 
اختيارت��ه، مجان��ی و بدون هزين��ه، چرا 

استفاده نمی کنی !؟

به  همین س�ادگی

ت یا نش�ر ب�ا  ی  و ر ه    د پی�ا ز ا ی  ا ب�ه  تجر
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       م��ن بی��ش 
پن��ج  و  بیس��ت  از 
س��ال اس��ت که با 
برنام��ۀ NA آش��نا 
س��ال  در  هس��تم. 
1989 م )1368 ه. ش( شکست خورده 
و ناتوان، با داش��تن تمایل برای پیمودن 
هر مسافتی، به انجمن آمدم. خوشحالم 
از اینک��ه از آن زمان تا به حال اجبار به 

مصرف نداشته ام. 
یکی دو هفته پیش من پاس��خگوی 
خط��وط تلفنی انجمن بودم و تماس��ی 
را ک��ه ی��ک دخت��ر خان��ِم داوطلب از 
مرک��ز بازداش��ت غرب اس��ترالیا گرفته 
بود، پاس��خ دادم. جوان��ی ایرانی که در 
آن ج��ا بازداش��ت بود، ی��ک تکه کاغذ 
که حاوی واژه NA بود را بدس��ت این 
دخت��ر خانم داده و از طریق مترجم و با 
التماس از او خواسته بود، ترتیب مالقات 
او را با یک��ی از اعضای NA بدهد. من 
از ش��نیدن این خبر هیجان زده شدم، 
چون در ساختار خدماتی منطقه خدمت 
دارم، می دانستم که سه عضو ایرانی، به 
تازه گ��ی و با هماهنگ��ی قبلی با کمیته 
خدمات��ی، جلس��ه ای را در پارک��ی در 
غرب س��یدنی ش��روع کرده اند. به همه 
اط��الع رس��انی کردیم که اگر کس��ی 
فارس��ی صحب��ت می کند با م��ا تماس 
بگی��رد. س��رانجام در یکی از جلس��ات 

خدماتی ما خدمت گ��زاری خبر داد که 
یکی از اعضای گروه خانگی اش، فارسی 
صحبت می کند. جمعه گذش��ته ایمان 
را در پارکینگ مرکز بازداش��ت مالقات 
ک��ردم و به اتفاق کلِی��ر- دختر خانمی 
ک��ه با ما تماس تلفنی گرفته بود- برای 
دیدن علی ب��ه این مرکز رفتیم. علی به 
من اجازه داده که در این جا بخش��ی از 
داستانش را بازگو کنم.علی چهارده سال 
پیش برای اولین بار در ایران وارد انجمن 
شد. علی چهار ماه پاک ماند. پس از آن 
برای چند س��ال دیگر ب��ه مصرف مواد 
ادامه داد. چند هفت��ۀ پیش او در مرکز 
بازداشت پِرث به سن پاکی هشت سال 
رس��ید. او یکی از اعضای انجمن جهانی 
معتادان گمنام اس��ت. علی در استرالیا 
بازداش��ت شده و به قرارگاهی در جزیرة 
کریسمس برده شد، جایی که هفت ماه 
در حبس بود و ق��ادر نبود با هیچ کس 
بی��رون از این مرکز بازداش��ت صحبت 
کند. پ��س از اولین مالق��ات ما با علی، 
کلِیر توضی��ح داد، تکه کاغذ حاوی واژة 
NA را ک��ه علی ب��ه او داده بود، کاماًل 
مچاله ش��ده و حروف نوش��ته روی آن 
کج و مع��وج و تقریباً ناخوانا بودند. علی 
ای��ن تکه کاغذ را در س��فر طوالنی خود 
از ایران به اینجا آورده و در دس��ت کلِیر 
گذاش��ته ب��ود. او در این م��ّدت منتظر 
بوده و دع��ا می کرده که ش��خص مورد 

اعتمادی پیدا کند تا در وهلۀ اّول بتواند 
گمنامی خود را نزد او بش��کند و سپس 
از وی درخواست کمک کند. کلِیر گفت: 
نمی توانست به راحتی نگاه های التماس 
آمیز علی را فراموش کند. جلسۀ اّول ما 
خیلی احساساتی بود و چشمان همه مان 
اشک آلود شده بود. علی گفت: »دیگران 
در ای��ن مرکز بازداش��ت دعا می کنند از 
این زندان آزاد ش��وند تا مشروب خواری 
کنند و به دیگر لّذت ها برس��ند. من دعا 
می کردم تا آزاد ش��وم و به یک جلس��ۀ 
NA راه یابم و یا کسی از NA به دیدنم 
بیاید«. دیروز م��ن و ایمان به همراه دو 
عضو دیگر انجمن ب��ه نام های ُجودی و 
گلِن به دیدن علی رفتیم و هشت کارت 
تولدی را که اعضای سه تا از گروه هایمان 
امض��اء کرده بودند، به همراه یک س��کۀ 
هش��ت س��الگی،  یک چیپ مش��کی و 
به ط��ور خارق العاده ای ی��ک کتاب پایۀ 
فارس��ی به او دادیم. نش��ریات فارسی را 
یکی از اعضا در جلس��ه ای به من داد. او 
می گفت گروه خانگی اش این نش��ریات 
خارجی را که به زبان ناشناس��ی نوشته 
ش��ده اند و معلوم نبود چطور به ایش��ان 
واگ��ذار ش��ده بودند، در اختیار داش��ته 
است. ما همه از ته دل خندیدیم. صدای 
خندة ما آن قدر بلند بود که زندان بان ها 
چندین بار به جلسۀ ما سرکشی کردند. 
تصّور نمی کنم چنین خنده هایی در این 

مرکز بازداشت شنیده شود! 
اعضای انجمن ه��م در این جا و هم 
در دیگر مناطق اس��ترالیا بس��یار تحت 
تأثیر داس��تان زندگی عل��ی قرار گرفته 
و درب��اره آن مش��ارکت کرده ان��د. من 
فقط می خواستم قسمتی از این داستان 
فوق العاده را با همۀ شما در میان بگذارم. 
عل��ی می دان��د که او در قلب ماس��ت و 
برایش دعا می کنیم. او می داند که هیچ 
گاه تنها نیس��ت. یک گروه هفت نفره از 
اعضا مرتب به دیدن علی می روند. علی 
توضیح داد، تالطمی که در ذهن و فکر 
خود احساس می کند، فقط با مشارکت 
و گفتگو با معتادان دیگر آرامش می یابد.

انجم��ن معت��ادان گمن��ام یک��ی از 
مردم��ی  گروه ه��ای  خارق العاده تری��ن 
اس��ت که من تا به حال افتخار آشنایی 
و عضوی��ت در آن را داش��ته ام. عل��ی از 
شما برای پذیرفته شدن با آغوش باز در 

خانواده مان، تشکر می کند. 
م��ن از NA ب��ه خاط��ر حمای��ت 
همیشگی اش تشکر می کنم. شما سال ها 
حاشیه امنیت من بوده اید. زمانی که من 
در موارد مختلفی مانند تعادل، برقراری 
رابطه، آرامش و ... نیاز به کمک دارم، به 
جلسات NA می روم. من از اعضای تازه 
وارد شنیده ام که NA مانند سوپی برای 
روح ماس��ت که هنگام ابتال به بیماری 
روحی، حال ما را بهتر می کند. وقتی این 
را شنیدم به خودم گفتم، بله! من اینجا 
هستم که کاسه ی سوپم را دریافت کنم. 
هر طور که می خواهید این را بیان کنید 
ولی اگر درب جلسات NA بر روی من 
باز نبود، من اکنون زنده نبودم و مشغول 
ل��ّذت بردن از زندگ��ی و گاهی پایداری 
در برابر مشکالت آن نبودم. و سنت ها...! 
تا آنجا که به من مربوط می ش��ود، آن ها 
دالیل اصلی باقی ماندن من در جلسات 

NA هستند.  
 هفت��ۀ پیش یکی از اعضای گروه که 
به دیدن علی رفته بود، می گفت: »پیش 
از این خدمت می گرفتم تا سپاسگزاری 
خود را نش��ان دهم اما اکنون فهمیده ام 
ک��ه خدمت می کنم تا سپاس��گزار باقی 
بمان��م.« تجرب��ۀ اخیر من درب��ارة این 
خدمِت ب��ه خصوص، تأثیر عمیقی روی 
 NA م��ن و سپاس��گزاریم نس��بت به
گذاشت. یک سپاس��گزاری که با هرچه 
بیش��تر پاک ماندن و خدمت کردِن من 
در این انجمن، پیوسته در حال افزایش 

است. 

وحدت روحیه ای است که هزاران عضو را در رسارس جهان در این انجمن روحانی 
که قادر به تغییر دادن زندگی انسان هاست، به یکدیگر پیوند داده است.

چگونگی عملکرد، سنت اول

می خوام ش�کرگزار باقی بمانم

سو. ِکی - استرالیا
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 امین .ف
هیچ گاه اواخر دوران مصرف خود 
را فرام��وش نمی کنم، چ��ون به آخر 
خط یعنی یاس و انزوا رس��یده بودم. 
به ه��ر دری می زدم ت��ا بتوانم قطع 
مصرف کنم، ولی نمی توانستم! چون 
پ��درم مصرف کننده بود و خیلی زود 
وسوسه می ش��دم و دوباره به روز اول 
برمی گش��تم. تا اینکه پیام انجمن به 

من هم رسید.
برای اولین بار که به جلس��ه رفتم 
و مش��ارکت دوس��تانم را ش��نیدم، 
فهمیدم ک��ه من یک بیماری العالج 
و کشنده دارم و در این انجمن هست 
که می توانم پاک بمانم. بعد از جلسه 
طب��ق معمول پدرم به من پول داد تا 
م��واد را خریداری ک��رده و باز با هم 
مصرف کنیم. اما من با کمال احترام 
گفتم که من توانایی مصرف دوباره را 
ندارم و به کمک انجمن راه تازه ای را 
برای زندگی پیدا ک��رده ام و دیگر در 
دنیای اعتیاد با شما هم مسیر نیستم.

روزهای اول برایم سخت بود و مجبور 
بودم برای جلوگیری از انحراف فکری 
و نزدیک نشدن به پرتگاه سقوط، در 
پارک جلوی منزل م��ان و در گرمای 
تابس��تان دوران س��م زدایی را سپری 
کنم.االن حدود ش��ش سال است که 
پاکم و پاکی خ��ود را مدیون راهنما، 
دوس��تان بهبودی و رعایت یک سری 
اصول س��اده که رای��گان در اختیارم 
قرار داده اند، هستم و من هم تجارب 
خود را رایگان در اختیار دیگر دوستان 
می گذارم، چون فق��ط از این طریق 

می توانم پاک بمانم.
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مشارکت

مش�ارکت در جمع هموطنان و همزبانان
مجتبی.خ - فارس

اکن��ون که این نامه را می نویس��م در 
صف گمرک بلغارستان به ترکیه هستم. 
مِن معت��اد کجا و اینجا کجا! دو س��ال 
پیش برایتان نامه ای نوش��تم با مضمون 
همه ی ایران جلس��ه من است. تا امروز 
ب��ه لطف خداوند و اص��ول برنامه، اتفاق ه��ای جدیدی در 
زندگی ام رخ داده که ش��اید جالب و برای همدردانم حامل 
پیامی باش��د. در اواخر مصرف ام، دیگر کسی مرا به عنوان 
رانن��ده کمکی ه��م نمی پذیرفت و به دلی��ل ناصادقی ها و 
شخصیت مخرب و خودخواه من کسی حاضر به تحمل من 
نبود. در انجمن متوجه ش��دم به عنوان یک انس��ان معتاد، 
علیرغم هر نوع شغل یا سطح سواد می توان موفق شد. برای 
خودم هدفی مش��خص کردم و با استفاده از اصول قدم ها و 
مش��ورت با راهنمایم به جلو رفت��م.  مدارکم را بین المللی 
کردم و ب��ه عنوان یک راننده ترانزیت به س��فر اروپا آمدم 
)از ایران به س��وئد(. هدفم این بود که به جلس��ه ای بروم و 
تجربه ام را با شما به مشارکت بگذارم. در آخرین روز اقامتم 
در شهر گوتنبرگ سوئد، در دعای روزانه ام به خداوند گفتم: 
خدای��ا من��و از بالها نجات دادی، این هم��ه لطف در حقم 
کردی، یه جلس��ه هم سر راهم قرار بده. نزدیکی های ظهر 
بود که با یک ایرانی س��اکن سوئد آشنا شدم. از او در مورِد 
برنامه پرسیدم، چیزی نمی دانست. آدرس اینترنتی انجمن 

را دادم و از او خواس��تم آدرس جلس��ه ای برایم پیدا کند. 
نکت��ه مهم برای من این ب��ود که خداوند در همه جا هوای 
ما را داشته اس��ت. مهم این است که دست دراز کرده و از 
او کمک بخواهیم. آن دوست عصر زنگ زد و آدرس جلسه 
را به من داد. حاال آدرس دارم ولی از کجا باید شروع کنم؟ 
توی دلم به خدا گفتم، من که حتی ده کلمه زبان خارجی 
بلد نیستم! چطوری تاکسی بگیرم و چی بگم!؟ نمی دانستم 
که خدا برنامه خوبی برایم تدارک دیده. یک تاکس��ی س��ر 
راهم قرار گرف��ت که راننده اش ایرانی ب��ود و جالب اینکه 
جلسه اون شب هم جلس��ه فارسی زبانان ساکن سوئد بود. 
دیگه معجزه از این واضح تر!؟ به جلس��ه رفتم، بغض گلویم 
را گرفته بود. دلم می خواست فریاد بزنم و بگم خدایا چقدر 

بخشنده و مهربانی.
خالص��ه؛ مش��ارکت در جم��ع هموطن��ان و همزبانان، 
خستگی س��فر را از تنم بیرون کرد. در آن جلسه به چشم 
خودم تاثیر نش��ریات را در فاصل��ه چندین هزار کیلومتری 
کش��ورمان دیدم. همچنین تأثیر حمایت سبد سنت هفتم 
در آنجا مشهود بود، که چگونه حمایت اعضا انجمن می تواند 
در هم��ه ج��ای دنیا به همدردانمان کم��ک کند تا بهتر از 
خدمات برنامه اس��تفاده کنند.با تشکر از همه خدمتگزاران 
و به امید روزی که در هر گوش��ه دنیا ه��ر معتادی بتواند 

زندگی بدون مواد مخدر را تجربه کند.

 اصول روحانی نوعی احساس یگانگی در ما ایجاد می کند که به 

نوبه خود، باعث رشد استعداد ما در کمک به دیگران و در نتیجه 

شکوفا تر شدن منافع مشرتک مان می شود

) چگونگی عملکرد- سنت اول( 

وقتی برای اولین بار رشوع به لذت بردن از رهایی از 

اعتیاد خود می کنیم، دوباره ریسک در اختیار گرفنت 

کنرتل زندگی خود را متحمل می شویم. رنج و عذابی را 

که با آن آشنا هستیم، فراموش می کنیم.               

کتاب پایه 

راِه تازه ای برای زندگ�ی

تابستان 1393پیام بهبودی
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من تقريباً ۱۵ س��ال 
اعتي��اد فعال داش��تم و 
مص��رف می کردم. همه 
راه ه��ا را ب��رای قط��ع 
مصرف امتحان کرده بودم. 
تعويض ش��غل، دوس��تان، ماده مصرفی و 
حتی چند سالی در کشور ديگری مشغول 
ب��ه کار ش��دم. ولی هيچ کدام باعث نش��د 
که پاک بمانم. ب��ا وجودی که ۶ ماه قطع 
مصرف کرده بودم، به محض ورود به ايران، 
قبل از رفتن به خانه، به محل مصرفم  رفتم 
و ت��ا ۶ ماه بعد در مصرف ب��ودم. به دليل 
اعتياد ش��ديد، آن فرصت ش��غلی را نيز از 
دس��ت داده و در يک رس��توران مشغول 
به کار ش��دم. در عرض ۴سال بيش از ده 
رس��توران و ش��غل ديگر نيز عوض کردم، 
غافل از اينکه به جای ش��غل، بايد خود را 

تغيير دهم.
ت��ا اينک��ه زمس��تان گذش��ته در اوج 
ناامي��دی و س��رخوردگی از اعتياد و برای 
فرار از خودم، از شيراز به تهران رفتم، هم 
برای کار و هم قطع مصرف. در تهران هم 
وضعيت بدتر ش��د، نه تنها نتوانستم قطع 
مصرف کنم، بلکه مصرفم از يک نوع مواد 
ب��ه چند نوع مواد و دارو تغيير کرد. از نظر 
روح��ی و جس��می، در بدتري��ن وضعيت 
دوران اعتيادم بودم. شب تا ساعت ۱۲ کار 
می ک��ردم و تازه آن موقع ب��رای تهيه مواد 

مسافتی طوالنی را در سرمای شديد طی 
کرده و پس از آن به خانه می رسيدم و تا 

صبح مصرف  می کردم.
اما يک روز مجله پيام بهبودی شماره 
۳۲ به دس��تم رس��يد. چن��د روز نيز در 
حال مص��رف مجله را مطالع��ه کردم تا 
اينک��ه تصميم خودم را گرفت��م. تقريبا 
دو هفت��ه مان��ده به عيد ب��دون اينکه با 
محل کارم تسويه کنم به شيراز برگشتم 
و ف��ردای آن روز در جلس��ات ش��رکت 
کردم. ش��کر خدا االن ۹ماه پاکی دارم، 
ق��دم کار می کن��م و از لح��اظ روحی و 
جس��می در شرايط خوبی به سر می برم. 
من پاک��ی خود را »مدي��ون مجله پيام 
بهبودی« هس��تم و از وقتی که فهميدم 
س��بد س��نت هفتم نيز س��هم به سزايی 
در انتش��ار اي��ن مجل��ه دارد، در هم��ه 
جلس��ات اين س��بد را حمايت می کنم، 
ب��ه اين اميد که يک معت��اد ديگر نيز با 
مطالعه آن پاک ش��ود. به کمک يکی از 
بستگانم که از اعضای انجمن است پيام 
بهبودی ش��ماره ۳۲ پاييز ۹۱ را بدست 
آوردم، آن��را قاب کردم و ب��ه ديوار اتاقم 
 زدم و از آن به عنوان س��مبل رهايی ياد 

می کنم. 
از ش��ما خدمتگ��زاران مجل��ه و آن 
دوس��تی که مجله را ب��ه من داد و حتی 

نامش را نمی دانم، تشکر می کنم.

پی�اِم بهب�ودی
از مجل�ه پی�ام بهب�ودی  

محمد.ب - شیراز

وقتی که فهمیدم 
سبد سنت هفتم نیز 
سهم به سزایی در 
انتشار این مجله 
دارد، در همه جلسات 
این سبد را حمایت 
می کنم، به این امید 
که یک معتاد دیگر 
نیز با مطالعه آن پاک 
شود

در اینجا کسی منی گوید علی رغم آنچه که هستید شام را دوست داریم و 
می پذیریم، بلکه ما را درست به خاطر هامنی که هستیم دوست دارند و 

می پذیرند. 
کتاب پایه، سنت اول

 غالمحسین.ج- شیراز 
این عجب وجه مش��ترکی 
 است که همه مان را اینطور با 

امید دور هم جمع می کند؟!
به خاطر  پی��ش  وقت  چند 
کار اداری، از شیراز به ارومیه 
و کردستان سفر کردم و آنجا 
با دو یا س��ه تلفن، بچه ها من 
را به جلس��ه بردند. می گفتن 
بازوهای کمیته  بچه ه��ا،  این 
آدرس ها هس��تند ک��ه جواب 
تلفن ه��ا رو م��ی دن. خداوند 
خیرش��ون بده، چ��ون قبل از 
اینکه به مواد دسترس��ی پیدا 
کنم من رو به جلس��ه بردند. 
فهمی��دم ه��ر جا که باش��م 
انجم��ن، مانند چت��ری من را 
حمای��ت کرده و پوشش��ی بر 
زخم های کهنه من اس��ت. در 
آنجا به خاطر اختالف زبان ها، 
مشارکت هایش��ان را متوج��ه 
نمی ش��دم، ولی چ��ون به آن 
مکان و وجه مشترک مان باور 
داش��تم، آنها را حس و درک 

می کردم.
 جالب اینکه وقتی متوجه 
من ش��دند، س��عی می کردند 
ب��ه زبان من صحبت کنند. به 
خدا عجب اتحادی در انجمن 

هست.
 بچه ه��ای تُ��رک و ُک��رد 
باعث ش��دند که از این پس، 

میهمان نوازی را یاد بگیرم. 
از ت�ه قلبم همت�ون رو 

دوست دارم.

پوشش�ی 
ب�ر زخم ه�ای کهن�ه

Payam Behbudi- Summer201423



وقتی ما به آخر خط می رسیم و درک می کنیم که ترجمه
چه با مواد مخدر و چه بدون آن نمی توانیم مانند یک 

 انسان زندگی کنیم همگی با یک مسئله بغرنج 
روبه رو هستیم. آیا کار دیگری مانده است که 

انجام نداده باشیم؟

م��ن این فرد را حتی قبل از زمانی می ش��ناختم که 
هردویمان در اعتیاد فعال بسر می بردیم. ارزش های او 
ارزش های من بودند. ارزش هایی مانند: یک مرد هرگز 
احساس��ات واقعی اش را بروز نمی دهد و یک مرد هرگز 
درخواست کمک نمی کند! زیرا چنین چیزهایی نشان 
دهندة ضعف او می باشند. ما باورهای مشترِک دیگری 
نیز داش��تیم. باورهایی از قبیل: همیشه خودت ترتیب 
کارهایت را بده و مهم نیس��ت ک��ه آن ها را خوب یا بد 
انج��ام دهی. ی��ا طرف مقابلت را تا می خ��وَرد بزن و یا 
ت��ا می توانی کت��ک بخور و اینکه زده باش��ی یا خورده 
باشی زیاد اهمیت ندارد! مهم این است که عقب نشینی 
نکرده و تس��لیم نشده باشی. چنین چیزهایی برای من 

ابزار بقا بودند.
وقتی که او وارد جلسات NA شد، من در ابتدا تغییر 
خاصی در او مش��اهده نکردم. می دانید، من چندین بار 
تالش های او برای پاک شدن و عدم موفقیت او را دیده 
ب��ودم. به همین دلیل انتظار داش��تم که همان نتیجه 
دوباره تکرار ش��ود. اما این دفع��ه او تصمیم گرفته بود 
که به NA برود. روزها س��پری ش��دند ولی او مصرف 
نک��رد. روزها ب��ه ماه ها تبدیل ش��دند و با وجودی که 

ط��رز فکرش تغییری نکرده و او همان ش��خص بی کلۀ 
س��ابق بود، هنوز پاک بود.  سپس ماه ها به سال تبدیل 
ش��دند و او ش��روع به صحبت کردن راجع به صداقتی 
که درانجمن بدس��ت آورده بود، ک��رد )من فکر کردم 
مزخرف می گوید و دچار توهم شده!!!( و این صداقت را 
حتی می ش��د در عملکرد او مشاهده کرد. داستان هایی 
را که قبأل هم ش��نیده بودم دوباره تک��رار می کرد؛ اما 
ای��ن ب��ار اث��ری از آن اغراق های س��ابق درآن ها دیده 
نمی ش��د و او مس��تقیماً به اصل موضوع می پرداخت. 
صحبت هایش خشن و بدون غلو بودند که این به نظرم 
خیلی زش��ت می آمد و آن چیزی نبود که می خواستم 
بش��نوم. طی س��ال های اول بهبودِی او و زمانی که من 
هنوز مشغول رقصیدن با اهریمن های اعتیاد فعال خود 
بودم، م��ا درکنار هم کار می کردی��م. زندگی او بهتر و 
بهتر می ش��د و در صحبت هایش واژه هایی مانند عشق، 
صداقت، احساسات و مقابله با ترس به گوش می خورد. 
این صحبت ها برای من مانند این بودند که انگار کسی 
داش��ت به زبان چینی با من حرف می زد. نمی توانستم 
در صحبت های��ش هیچ وجه تش��ابهی پی��دا کنم و در 
نتیج��ه، همان کاری را که هر معتاِد درعذابی که هنوز 

“ارزش درمانی کمک یک معتاد به معتاد دیگر بی نظیر است”
جمله فوق در زندگی من اهمیت خاصی دارد. چیزی که به این معتاد کمک کرد، اطالع رسانی NA، حکم یک قاضی دادگاه و 
یا کمیتۀ زندان ها و بیمارستان های انجمن نبود؛ بالعکس کمک معتاد دیگری بود که می دانست هرگز نمی تواند با موعظه کردن، 

برنامه را به من انتقال دهد. او به خوبی می دانست که من باید مسیر خودم را طی کنم.

دربند اعتیاد فعال ب��وده و برای خودش احترامی دنیل .اس -  خبرنامه صدای بهبودی، منطقه سکرمنتوی. می- ژوئن- جوالی 2013
قائل است انجام می دهد، پیشه کردم: فرار را برقرار 

ترجیح دادم!!!
به خودم گفت��م، تغییر جغرافیای��ی، زندگی ام 
را متح��ول خواهد نمود و ی��ک مکان جدید همه 
چیز را درست خواهد کرد. طی دورانی که دوسِت 
معتادم مسیر بهبودی اش را ادامه می داد، هیچ وقت 
اج��ازه نداد م��ن آن قدر از او دور ش��وم که بتوانم 
تغییرات��ی را که درزندگی اش رخ م��ی داد، نادیده 
بگیرم. من نمی توانستم آن رابطۀ صمیمی که بین 
او و همس��رش در حاِل رش��د بود و آن طور که او 
خ��ودش را دقیقأ درمیان برنامۀ NA قرارداده بود 
انکار کنم. با گذش��ت زمان، او شرکتی را تأسیس 
کرده و ش��روع به اس��تخدام نمودن معتادانی کرد 
که پ��اک بودن��د و برای یک آغ��از ت��ازه، نیاز به 
حمایت داش��تند. می دیدم ک��ه او بدون هیچگونه 
چشم داش��تی به دیگران خدمت می کن��د. با این 
وج��ود من هن��وز در خیابان ها مش��غول رقص با 
اعتی��ادم بوده و از دور، فیلم زندگی او را مانند یک 
فیلمی خارجی و ب��ه زبان اصلی که زیرنویس هم 

نداشت، تماشا می کردم. 
او بیش��تر و بیش��تر لبخند می زد و من کمتر و 
کمتر! او راجع به هدیه ای که شرایط ناگوار فراهم 
می کنند صحبت می کرد، ام��ا من مات و مبهوت 
بوده و نمی توانستم هیچ جنبۀ مثبتی را در شرایط 
ناخوش��اینِد زندگی ام پیدا کنم. او از داش��تن حق 
انتخ��اب صبحت می ک��رد، اما م��ن متوجه هیچ 
ح��ق انتخابی نبوده و دیگ��ران را مقصر همه چیز 
می دانس��تم. او در مورد اینکه چگونه توانسته بود 
نق��ش خود را در ش��رایط بد و حتی خوب زندگی 
پی��دا کند صحب��ت می کرد و من فک��ر می کردم: 
ش��رایط خوب؟ خوب دیگر یعنی چه؟ واژة خوب 
نیز از آن دسته واژه هایی بود که برای من نامفهوم 
بودن��د. من فقط می توانس��تم تقصی��ر دیگران در 
مس��ائل را ببینم و هرگز نقش خود را در این بازی 
مرگ آور با بیم��اری اعتیادم نمی دی��دم. بنابراین 
درمقابل حقایق نابینا ش��ده و هرگز نمی دیدم که 
بیم��اری ام م��را در این بازی که نام��ش را زندگی 

گذاشته بودم به دنبال خود یدک می کشید.
زندگی من بیش��تر و بیش��تر به زوال کش��یده 
ش��د و من به صورت عمیق تری دربن��ِد بیماری ام 
گرفتار ش��دم، تا حدی که جای خود را در پش��ت 
میز غذاخوری لعنت ش��دگان پذیرفته بودم. جایی 
که می توانس��تم درحد دلخواه، فالک��ت، تنهایی، 
پش��یمانی، شرم و تأس��ف به حال خود را مصرف 
کنم. سال های زیاِد دیگری را پشت سر گذاشتیم. 
خدمت نمودن او دیگ��ر از مرزهای انجمن بیرون 
زده و به دنیایی که درآن زندگی می کرد، س��رایت 

ما مدت هاست 
که منتظرت هستیم
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پیام بهبودی تابستان 1393

احتماالً به همان اندازه که معتاد در حال 
بهبودی وجود دارد، به همان اندازه نیز 

راه های متفاوت برای پیام رسانی موجود 
است.

راهنمای کارکرد قدم - قدم دوازده

تنها چیزی که برای ما اهمیت دارد، 
 این است که شما می خواهید 
 در مورد مشکل تان چه بکنید 
و ما چه طور می توانیم به شما 

کمک کنیم.

او درطی بیست سال پاکی هرگز این امید 
را که من هم ممکن است روزی به او و انجمن 
بپیوندم، از دست نداده بود. اکنون چهارسال 
و نیم از زمانی که من وارد مسیر بهبودی 
شدم می گذرد و روزی نیست که حس افتخار 
و سرور را درچشمانش مشاهده نکنم

درعی��ن حال  زمان کمت��ری را در مصاحبت دیگران 
سپری می کردم. تماسم با دیگران کمتر و کمتر شده 
بود و پس از گذش��ت بیست سال هنوز به خودکشی 
تدریجی ام ادامه می دادم. به او تلفن زده و به دروغ ادعا 
می کردم که پاک بوده و زندگی خوبی دارم؛ اما درعین 
حال بیشتر و بیشتر در دریایی از شرم و خجالت غوطه 
می خوردم. او دربارة “تسلیم” با من صحبت می کرد و 
من می گفتم: منظورت از تسلیم لعنتی چیست؟ او در 
مورد تیم برنده می گفت و من با تعجب می گفتم کدام 
تیم برنده؟ یا تو طرفدار تیم “من” هس��تی یا نیستی! 
برن��ده ای وجود ن��دارد. چنان منم من��م می کردم که 
گویی واقعاً کسی بودم! من هنوز در بند خودمحوری ام 

گرفتاربودم.
درنهای��ت متوجه ش��دم تنها آرزویم ای��ن بود که 
صب��ح روز بع��د، دیگر بیدار نش��ده و درخواب بمیرم. 
دیگر نمی توانس��تم به زنده بودن ادامه دهم. گوش��ی 
تلفن را که گویی 200 کیلو وزن داش��ت برداش��ته و 
به دوس��ت معتادم زنگ زدم. اصاًل نمی دانس��تم که او 
به م��ن چه خواهد گفت، اما مطمئ��ن بودم که دیگر 

نمی توانستم مثل گذشته زندگی کنم. او گوشی تلفن 
را برداش��ت و من صادقانه راجع به مشکالتم با او درد 
دل کردم. او س��پس گفت: “اگر دیگر خسته شده ای و 
به آخر خط رسیده ای، خودت را سریعاً به ما برسان، ما 
مدت هاست که منتظرت هستیم” از شنیدن این حرف 
بغضم ترکید. گوش��ی را گذاش��تم و در تنهایی زارزار 
گریه کردم. وقتی گریه ام تمام ش��د و احس��اس کردم 
که توانسته ام غرورم را نشکسته و گریه ام را از او پنهان 
کنم، دوباره به او زنگ زدم و گفتم همین که کارهایم را 
ردیف کنم، نزد او می روم. او گفت: راجع به این چیزها 

نگران نباش فقط خودت را سریعاً به اینجا برسان. 
می دانی��د، م��ن در ِگل گیر ک��رده و در فالکت 
خود احس��اس راحتی می کردم. ای��ن حالت برایم 
آش��نا بود و چیز جدیدی به همراه نداشت. درعین 
حال، فکر رفتن به پیش دوس��تم، برایم یک جنبۀ 
ناش��ناخته داش��ت و در من ایجاد ترس می کرد. با 
ای��ن وجود، زندگِی او برایم جاذبه ش��ده بود. مثاًل 
آن طور که زندگی می کرد، قطع مصرف اش، اینکه 
دیگر مجبور نبود دروغ بگوید، این واقعیت که دیگر 

مجبور نبود نگران دستگیرش��دن و یا مورد حمله 
قرارگرفتن باشد. همین چیزها باعث شدند که من 
سوار ماشین ش��وم و با عبورکردن از میان ترسی 
که از چیزهای ناشناخته داشتم، خودم را به محل 
س��کونت او برس��انم. او درطی بیس��ت سال پاکی 
هرگ��ز این امید را که من هم ممکن اس��ت روزی 
به او و انجمن بپیوندم، از دس��ت نداده بود. اکنون 

چهارسال و نیم از زمانی که من وارد مسیر بهبودی 
ش��دم می گذرد و روزی نیست که حس افتخار و 
سرور را درچش��مانش مشاهده نکنم. همین چند 
روز پیش داشتیم باهم راجع به نشانه های همیشه 
درح��ال تغییِر بیم��اری اعتیاد و اعض��ای قدیمِی 
انجمن صحبت می کردیم. می گفتیم چطور است 
ک��ه تا به حال کتابی راج��ع به کنار آمدن اعضای 
قدیمی با نشانه های متغیِر این بیماری و همچنین 
جایگاه این اعضا در انجمن معتادان گمنام امروزی، 
نوشته نشده است. من به سهم خودم این جمالت 
را می نویسم تا به او بگویم دقیقاً همان جایی است 
که باید باشد... یعنی خیلی ساده، تلفن یک معتاد 
در عذاب را جواب دادن و قوت بخش��یدن به این 
ب��اور که تنها یک معتاد می دان��د چطور به معتاد 
دیگری که درشرایط تاریکی قراردارد، کمک کند.

صحب��ت ام را با این جمله خاتمه می دهم:  “ارزش 
درمانی کمک یک معتاد به معتادی دیگر بی نظیر 
اس��ت” حتی اگر این معتاد پدرم باشد. دوست ات 

دارم پدر!!

نموده بود. او اکنون وقت خود را داوطلبانه دراختیار 
نظامی ه��ای مص��دوم جنگی و معت��ادان دیگر قرار 
داده و حت��ی به زندان ها می رفت تا پیام NA را به 
دیگران برساند. درطی تمام این مدت او حتی یک بار 
به من نگفت که باید به س��م زدایی بروم و یا اینکه 
عضو NA شوم.احساس تنفر از خود، در من شدت 
پیدا کرده و وقت بیش��تری را درانزوا به سر می بردم. 
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H&I

با عرض س��الم و خس��ته نباشید 
حضور تمامی خدمتگزاران عزیز مجله 

پیام بهبودی.
امروز که در حال نوشتن این نامه 
برایتان هستم، مصادف است با سالروز 
پیام رسانی من؛ از آن روز تا به حال 6 سال است که به طور 
مرت��ب و منظم در اکثر بخش های کمیته  H&I فعالیت 
دارم. خوش��بختانه امروز هم به عنوان یک پیام رسان در 
زندان حضور داشتم.همیش��ه در جلس��ات پیام رسانی از 
اعضای داخل زندان و مش��ارکت های آنها پیام می گیرم و 
وقتی می بینم که حدود 400 نفر قبل از رس��یدن اعضای 
کمیته  H&I مرتب و منظم و در س��کوت منتظر شروع 
جلس��ه پیام رسانی هستند و با جدیت سعی در رهایی از 
چنگال بیماری اعتیاد دارند، پی به اهمیت هر چه بیشتر 
جلس��ات بهبودی می برم. وقتی آن ها از تأثیرات برنامه در 
زندگی ش��ان صحبت می کنند و اینکه چگونه توانسته اند 
در داخل یک محیط بس��ته پاک بمانند، پی به کار آمدی 
برنامه می برم.برخی اوقات پس از اتمام پیام رسانی و خروج 
از مراکز، وقتی به مشارکت هایی که در آن جا صورت گرفته 
فکر می کنم، ناخودآگاه اشک از چشمانم سرازیر می شود، 
که امروز نیز این اتفاق افتاد، وقتی که دیدم بیماری اعتیاد 
چه کسانی را و چگونه با آخر خط یعنی زندان آشنا کرده و 
حاال پیام انجمن موجب رهایی آنان از بند اعتیاد در داخل 

زندان گردیده اس��ت و یا وقتی شنیدم که یک زندانی از 
حضور و کم��ک خداوند مهربان و رابطه ای که با او برقرار 
 NA کرده اس��ت صحبت می کند و با به کارگیری اصول
از دس��ت اعتیاد فعال رهایی یافته اس��ت و سعی دارد به 
سایر همدردان خود کمک کند، بغضم می ترکد و از صمیم 
قلب از خدا تش��کر و سپاسگزاری می کنم و امروز از خود 
می پرسم که چقدر توانس��ته ام در این زمینه سهم خودم 
را انجام دهم؟ تنها جوابی که برای این س��ئوال به ذهنم 
می رس��د این اس��ت که چه به خاطر ادای دین به انجمن 
یا به خاطر سپاس��گزاری یا در جهت جبران خسارت و به 
هر دلیل دیگر باید بیش از پیش کوش��ش قدم دوازدهم 
را در زندگ��ی خود بکار گی��رم، تا بتوانم پیام انجمن را به 
گوش تک تک همدردانم برس��انم؛ و امروزه در تالش��م تا 
هر چه بیشتر نسبت به وظایف و مسئولیتم در این کمیته 
فک��ر کنم و دیگر مثل روزهای اول خدمت در این کمیته 
تصور نمی کنم که پیام رسانی فقط به زندان رفتن است. 
به مشارکت گذاشتن تجربیاتم در مراکز، بخش کوچکی از 
خدمت در این کمیته است. آموزش پذیری، تعهد، نظم و 
شرکت در کارِ گروهی الزمه مهمی در این خدمت است.

از خداوند مدد می جوییم تا در راستای تحقق هدف اصلی 
انجمن معتادان گمنام، هر چه بیش��تر عاشقانه و صادقانه 
گام برداریم. به امید روزی که هیچ معتادی قبل از شنیدن 

پیام  NA از دنیا نرود.

ام�روز چه چیزهای�ی دارم که به خاطر آن 
سپاسگزارم؟

ایمان، فروتنی شهامت و ... با درستکاری حاصل 
می ش��ود. جایی که اراده ش��خصی آرامش س��تیز 
و ویرانگ��ر می توان��د ب��ه دنبال امیال ش��خصی و 
خودمحوری قرار گیرد، اما همیش��ه منابعی وجود 
دارند که می توانند ما را در پیگیری اهدافی صحیح 
و چگونگ��ی انج��ام آن  حمای��ت، هدایت و کمک 

کنند. نیروی برتر، گروه، نشریات و...
اف��رادی از درد ب��ه ظاهر بی درم��ان اعتیاد در 
عذابند؛ عالجی برای بیماری شان وجود ندارد؛ این 
زن��ان و مردان از طریق برنامه ای با اصول س��اده و 
روحانی به یکدیگر کمک می کنند تا بتوانند اعتیاد 
خ��ود را در نقط��ه ای از فعالیت متوقف س��ازند و 

بهبودی را ممکن سازند.
کتابچه س��فید به معرفی برنامه معتادان گمنام 
می پردازد. نوش��ته هایی که با نگاه��ی واقع بینانه 
به اعتی��اد و بدون ادعایی بر جامع بودن، روش��ی 
مبتن��ی ب��ر تجربیات ف��ردی و گروهی را نش��ان 
می دهد. ضروریاتی که در بهبودی نیاز است، تا از 
این طریق چگونگی اجرای این اصول را بشناسیم 

شامل مطالب ذیل می شود.
تاریخچ��ه: در اوایل نوزایی NA در اواخر س��ال 
1959 اعضای اولیه مقید به رش��د انجمن بودند و 
این مهم نیاز به ابزاری کارآمد به نام نشریات داشت. 
فقدان نشریات نیاز به چاره اندیشی داشت! متن های 
کوتاهی نوشته ش��د؛ معتاد کیست؟ چه باید کرد؟ 
برنام��ه معت��ادان گمن��ام و چ��را اینجا هس��تیم؟ 
ای��ن مطالب پایه گذار برنامه ای ش��د ک��ه ما امروز 
می شناسیم. در سال 1960 بهبودی و لغزش و یک 
س��ال بعد در س��ال 1961 ما بهبود پیدا می کنیم. 
ای��ن مطالب به همراه چند پاراگ��راف که به بخش 
چگونگی عملکرد اضافه شد مجموعه ای را تشکیل 
دادند که بعدها به خاطر ش��کل ظاهری اش کتابچه 

سفید نام گرفت و در سال 1962 به چاپ رسید.
در بخش دوم این کتاب روایت واقعی و تأثیرات 
اعتی��اد و بهبودی تعدادی از اعض��ا در این کتاب 
آمده است. زندگی هر یک از ما با دیگری متفاوت 
است اما در نهایت همگی یک وجه مشترک داریم؛ 

بیماری اعتیاد یا اختالل مشترک. 
»من هر روز صبح درخواس��ت کمک می کنم و 
موهبت هایی را که نصیبم ش��ده بر می ش��مارم. از 
ته دل سپاس��گزارم از اینکه دیگر در چنگ امراض 

ناشی از مصرف انواع مواد مخدر نیستم.«

کتابچه س�فید

چق�در 
توانس�ته ام 
سهم خودم 
را    انج�ام 
ده�م؟

احمد.الف - تبریز 

با نشریات  همراه 
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استفاده از نشریات تایید شده 
خدمات جهانی بخش مهمی از 
تالش جلسه H&I برای انتقال 

پیام است. 

از آنجا که دائم مسائل تازه ای در 
خدمتH&I بروزمی نماید روزهای 
آموزش الزم است به روالی منظم 

برگزار شوند.

H&I معرفی کنی�م؟ از طریق  را   NA چگونه 

با س�الم خدم�ت دوس�تانم در مجله پیام 
بهبودی. نزدیک 6سال است که توسط برادر 
بزرگترم پیام انجمن را گرفته و پاک هس�تم 
و 16ماه اس�ت که در خدمت س�ربازی به سر 
می ب�رم. ازدواج ک�رده ام و یک فرزن�د دارم. 

ضمناً 350 کیلومتر از آنها دور هستم.
اولین بار مصرف و اینکه چگونه معتاد شدم 
را به خاطر نمی آورم. بچه سربه راهی بودم، از 
نوجوانی به س�ختی کار می ک�ردم و اجبار به 
مصرف من فقط 9ماه طول کش�ید، اما در این 
مدت کوتاه، هم بیماری اعتیادم خیلی شدت 

داشت و هم شدت تخریبم فراوان بود.
آخرین شب مصرفم برادرم به من گفت که 
یک صندلی خالی در انجمن برای تو هس�ت. 
ول�ی من خندیدم و گفتم جای داداش�ت گل 
بذار! آن ش�ب آن قدر مصرف کردم که حالت 
مرگ به من دس�ت داد. فردا ش�ب به جلسه 
رفت�م و به خدا گفتم که دیگر از این وضعیت 
خس�ته ش�دم، کمکم کن! روزه�ای خوب و 
شیرین شروع شد. آن روزها تعدادمان 12نفر 
بود، در مدت کوتاهی به 50 نفر رس�یدیم، اما 
پس از مدتی به خاطر نبودن خدمتگزار س�ه 

روز در هفته بیشتر جلسه برگزار نشد.
این روزها چون در پادگان هس�تم، تماس�م 
با راهنما و جلس�ه قطع ش�ده؛ ول�ی خواندن 
نش�ریات کمک فراوانی به من می کند. جالب 
اس�ت که بدانید برادر دیگ�رم نیز وارد انجمن 
ش�ده و س�ه تایی در برنامه حض�ور داریم. در 
پایان برای تمام کس�انی ک�ه از بیماری اعتیاد 
در عذاب هس�تند دعا می کنم و آرزو می کنم 
 هر چ�ه زودت�ر ب�ه انجم�ن معت�ادان گمنام

 بپیوندند.

جای داداش�ت گل بذار

ب��ا توجه به اینکه وظیفه کمیته H&I معرفی NA به 
 NA معتادانی است که دسترسی به جلسات عادی و منظم
را ندارند، برآن شدیم تا بر اساس نشریات یک روش صحیح 

و موثر برای معرفی برنامه ارئه دهیم.
نکت��ه مهم و ضروری این اس��ت که همیش��ه به خاطر 
داشته باشیم که اکثر مخاطبین ما که در مراکز درمانی یا 
زندان ها به سر می برند، فقط نام NA را شنیده اند و نسبت 
به اینکه این برنامه چیست؟ آگاهی چندانی ندارند. بنابراین 
بهتر اس��ت که برای معرفی برنامه هیچ موضوعی را بدیهی 
فرض نکنیم و به تمام موضوعاتی که برای شناخت برنامه 
الزم اس��ت بپردازیم.  همچنین باید به خاطر داشته باشیم 
که مخاطبین ما با اصطالحات این برنامه آش��نا نبوده  و تا 
سر حد امکان از استفاده کردن از اصطالحات برنامه پرهیز 
کنیم و چنانچه از اصطالحی اس��تفاده می کنیم آن را بطور 
ش��فاف و ساده شرح دهیم. برای مثال: زمانی که چگونگی 
تسلیم شدن خود را به مشارکت می گذاریم، گفتن اینکه با 
کنار گذاشتن انکار و پذیرش اعتیادم، متوجه مشکل اصلی 
زندگی ام ش��ده و به این درک رسیدم که با جنگیدن فقط 
مش��کالتم را بیشتر و بیشتر می کنم. اگر قدری به گذشته 
 NA خود رجوع کنیم، هیچ یک از ما قبل از پیوس��تن به
درک درستی از کلمات انکار، تسلیم، پذیرش و ... نداشتیم 
و پس از پیوستن به انجمن و کارکرد قدم ها متوجه معانِی 
این لغات شدیم.نکته بعدی که همیشه باید مد نظر داشته 
باشیم، این است که راجع به موضوعاتی صحبت کنیم یا به 
مشارکت بپردازیم که برای مخاطب ما جذاب و قابل درک 
و فهم باشد.دغدغه اصلی و خواسته مشترک تمامی معتادان 
پاک ماندن و زندگی بدون مصرف مواد مخدر است. اینکه 
برنامه چه کمکی می تواند بکند و چه ابزارهایی برای باقی 
ماندن در قطع مصرف وجود دارد، می تواند موضوعی جذاب 
بوده و ما می توانیم با به مشارکت گذاشتن اینکه چگونه از 
پیش��نهادات و ابزار برنامه اس��تفاده کردیم و قادر به حفظ 
پاک��ی خود گش��ته ایم، کارآمد بودن برنام��ه را به نمایش 

بگذاریم.همیشه مد نظر داشته باشیم که این برنامه، به ما 
جواب داده است، ما پیشنهاد می کنیم که روشن بین باشند 
و ای��ن راه را نیز تجربه کنن��د. از غلو کردن در مورد برنامه 
و دادن وعده های��ی به جز وعده ای که برنامه داده که همانا 
آزادی است،پرهیز کرده و  اضافه بر آن چیزی نگوئیم.باید 
بدانی��م که برخی از مخاطبین ما تحت تاثی��ر دارو بوده و 
حتی المقدور با کوتاه ترین جمالت و به شکلی کامل برنامه 
را معرفی کنیم. )از حاشیه رفتن و خاطره تعریف کردن های 
اضافه پرهیز کنیم(.یکی از مهم ترین مسائلی که در معرفی 
برنامه باید به آن اشاره کنیم، مشخص سازی و جدا سازی 
NA  و سایر NGOها، نهادها، سازمان ها و مراکزی که در 
زمینه ترک اعتیاد فعالیت دارند، می باشد. این که این انجمن 
کامال مستقل و متکی به خود می باشد و هزینه های خود را 

از طریق اعانات داوطلبانه اعضا تامین می کند.
اعضای این انجمن با رعایت اصولی بس��یار ساده موفق 
ش��دند پاکی خ��ود را حفظ کنن��د و با ش��رکت کردن در 
جلس��ات بهبودی و شنیدن داستان های زندگی سایر اعضا 
)تجربیات( متوجه شده اند که این برنامه عملی است و برای 
تعداد زی��ادی از معتادان کار آمد بوده و توانس��ته اند بدون 
مص��رف مواد مخدر پاک مان��ده و از زندگی لذت ببرند. ما 
می توانیم NA را در قالب تجربیات خود معرفی کنیم. مثال: 
در روزهای اول در مورد جلس��ه چه تصوراتی داشتم، یا در 
خصوص نح��وه عضویت در این برنامه چه فکری می کردم، 
در خصوص قدم ها و راهنما و ... چه تصوری داشتم و آنچه 
واقعیت اس��ت، چیس��ت؟ چگونه بر ترس های روزهای اول 
غلبه کردم؛ در حالی که در عمل دیدم که جلس��ه فضایی 
است کاماًل دوستانه که هر شخص ولو اینکه پاک هم نباشد، 
می تواند در آن شرکت کند. هرگز فراموش نکنیم که هدف 
ما معرفی بهبودی از طریق برنامه معتادان گمنام است و ما 
پیام آور بهبودی و عش��ق و امید هستیم. از فرصت جلسه 
معرفی NA نیز این استفاده را کرده تا آتش اشتیاق و تمایل 

سایر اعضا را شعله ور کنیم . 
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با سالم و تشکر بابت حضور شما در این گفتگو.
اعضای ناحیه 15 نیز به ش��ما خدمتگزاران مجله پیام 
بهبودی و همچنین کلیه اعضای انجمن سالم و عرض ادب 

دارند.
  ناحیه ی ش�ما را چه هیئت های خدماتی شکل 

داده اند؟
استان لرس��تان دارای 23 شهر می باشد که ناحیه 15 
را هیئت ه��ای خدماتِی ازنا، الیگ��ودرز، بروجرد، خرم آباد، 

سلسله و دلفان، کوهدشت، دورود تشکیل داده اند.
 لطفاً مختصری از ش�کل گیری NA در اس�تان 

خود را بگویید .
اولین گروه به طور رس��می در استان لرستان، در ساِل 
1381 شکل گرفت. پس از آن در ساِل 1383 با رأی وجدان 
شورای منطقه،  ناحیه لرستان به عنوان یکی از نواحی در 
ش��ورا پذیرفته شد و بعداً با پیشنهاد شورای منطقه مبنی 
بر تقسیم بندی کشور به 10 ناحیه، استان های کردستان، 
کرمانشاه، لرستان  و همدان با تشکیل جلسه ای در ساِل 
1384 ناحیه 4 را تش��کیل دادند که بعداً در سال 1389 
استان لرستان، به عنوان یک ناحیه مستقل شکل گرفت و 

در شورای منطقه معرفی شد.
 هم اکنون پس از گذشت این سال ها، ناحیه شما 

دارای چه تعداد گروه و جلساتی است؟ 
در حال حاضر ناحیه ما دارای 95 گروه بوده که در طول 
هفته 423 جلسه را برگزار می کنند. از این تعداد 90 گروه 

متعلق به آقایان و 5 گروه متعلق به بانوان است.
 تعداد اعضای ناحیه شما حدوداً چند نفر است؟ 

میانگین سن اعضای شما چند سال است ؟
تعداد تقریبی اعضای ناحیه ما 10 هزار نفر و میانگین 
س��ن اعضای ما به ص��ورت تقریبی بین 28 تا 40 س��ال 

می باشد.
 مش�کل امروز ش�ما در مورد جلسات بهبودی 

چیست؟
مش��کالِت ما تقریب��اً همانند نواحِی دیگر اس��ت! عدم 
حض��ور و حمای��ت اعضای قدیمی در جلس��ات بهبودی، 
حمای��ت نکردن اعضا از جلس��ات اداری با توجه به میزان 
ش��رکت اعضا در جلس��ات بهبودی، کمبود خدمتگزار در 
گروه ها، کمبود تنوع در فرمت جلس��ات، مش��ارکت های 
غیراصولی برخی از افراد در جلسات، کمبود منابع مالی و 
همچنین عدم آگاهی برخی از اعضا نسبت به نوع برخورد 

با اعضایی که لغزش کرده اند.
 موفقی�ت ش�ما در برگزاری جلس�ات بهبودی 

چیست؟
احترام متقابل بین اعضا س��کوت ، همدل��ی ، اتحاد و 
همچنین ایجاد فضایی امن برای بهبودی، برگزاری جلسات 
طبق اصول 12 قدم و 12 سنت، برگزاری جلسات روزهای 
آموزش در تعدادی از گروه ها، داش��تن اساس نامه جامع و 
شرح وظایف و نیز احساس تعلق گروه ها نسبت به ساختار 

خدماتی.

 برای اعضایی که قصد س�فر به ناحیه ش�مارا 
دارند، نحوه دسترسی به جلسات چگونه است؟ 

ش��ماره تلف��ن کمیت��ه اط��الع رس��انی ناحی��ه ما 
0916۷149455 می باشد. ضمناً کمیته آدرس جلسات 
ما با ش��ماره ماندگار 0916۷149454 در خدمت اعضای 
انجمن است. ضمناً آدرس جلسات ما در وب سایت انجمن 
موجود بوده و همچنین ما اقدام به دیوار نویسی و نصب بنر 

در ورودی شهرها کرده ایم.
 س�وغات بهبودی ناحیه ش�ما چیس�ت؟ فکر 
می کنی�د در چ�ه زمین�ه ای در حوزه بهب�ودی و یا 

خدماتی می توانید برای دیگر نواحی الگو باشید ؟
اس��تان لرس��تان با توجه به طبیعتی زیبا و آبشارهای 
روان، زبانزِد مردم کشور ما است. با همین الگو، در جلسات 
ما پیام بهب��ودِی انجمن جاری بوده و اتحاد و مش��ارکت 
صادقانه رواج دارد. همچنین جلسات ما در محیط و فضایی 
امن برگزار می گردد؛ ارتباط اعضا با یکدیگر خوب اس��ت 
و ما برای انجام فعالیت ه��ای خدماتی، پوِل زیادی هزینه 
نمی کنی��م. با کمتری��ن هزینه، خدمات موثر و وس��یعی 
در ناحی��ه ما انجام می گیرد و ضمن��اً اعضای این ناحیه با 
خودباوری و خالقیت، تجربیات موثری در زمینه کارگاه ها، 

اطالع رسانی، H&I و آدرس ها دارا می باشند.
 لطف�اً در پایان یک پیام ب�ه نمایندگی از ناحیه 

خودتان به اعضای معتادان گمنام بگویید.
چند تکه س��نگ با هم تش��کیل یک سنِگ بزرگ تر را 
نمی دهن��د ولی چن��د قطره آب با همبس��تگی تبدیل به 
قطره ای بزرگ تر شده و جاری خواهد شد. پس با انعطاف و 
بخشش و دوستی و عشق می توانیم باعث جذب معتادهای 

بیشتری به جلسات NA شویم.

مصاحبه
15 15

)ناحیه15(آشنایی با نواحی NA ایرانــــــ
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ناحیه 1 )آذربایجان غرب�ی( : به تازه گی ناحیه 
یک که ش��امل 6 کمیته ش��هری می باش��د اقدام به 
تشکیل یک دفتر خدماتی برای سهولت در امر خدمات 
وسرویس دهی بیشتر کرده است. ضمناً گروه های تازه 
تاس��یس این ناحیه عبارتند از: گروه نوید آزادی واقع 
در میاندوآب، قره قزلو - گروه آزادی چهاربرج، گزلو - 

گروه رهایی واقع در شاهین دژ، هاچاهسو
ناحیه 9 )سیس�تان وبلوچس�تان(: به تازه گی 
دادگاه انقالب اس��المی استان سیستان و بلوچستان، 
از این ناحیه درخواس��ت معرفی یکی از جلسات برای 
حضور معتادان ومتهمان جرایم مواد مخدر کرده است. 
گروه های تازه تاسیس: گروه بانوان ندای آرامش کرمان 
واقع در زرند، ریحان شهر- گروه جاذبه آقایان کرمان 

واقع در زرند، احمدآباد.
ناحیه 13 )گیالن(: ای��ن ناحیه اقدام به برگزاری 
ی��ک کارگاه 2 روزه برای فضای خدم��ات و بهبودی 
کرده تا اعضا در یک فضای آکنده از دوستی و با پرهیز 

از تنش، به تبادل تجربیات شان بپردازند.
ناحی�ه 16 )هرمزگان(: بعد از برگزاری همایش 
در س��طح ناحیه که با اس��تقبال مس��ئولین استان 
مواجه ش��د، درخواس��ت های زیادی ب��رای حضور 

انجمن در سطح شهر شده است. 
ناحی�ه 18 )الب�رز(: ای��ن ناحیه قص��د دارد در 
خردادم��اه اقدام به برگزاری یک همایش در س��طح 
استان البرز نماید. گروه های تازه تاسیس: بهبودی - 
کالک - جهان نما و بازگشایی مجدد گروه های کوثر 

و الله در فرهنگسراها. 
ناحیه 19 )خراسان ش�مالی(: برگزاری جشن 
یازدهمین س��الگرد اولین گروه معت��ادان گمنام در 
ش��هر ش��یروان، که جلس��اتش در ابتدا از یک دکه 
آغاز ش��د. گروه های ت��ازه تاس��یس: راه نجات واقع 
در روس��تای دوین در شهرستان شیروان - گروه راز 

جرگالن - گروه  پرسه سو - گروه تازه قلعه.
ناحیه 21 )چهارمحال بختیاری(: استقبال قابل 
توج��ه مس��ئولین در هنگام اطالع رس��انی به جهت 
خوشنامی برنامه و عملکرد مناسب اعضا در این ناحیه 
ناحی�ه 22 )آذربایج�ان ش�رقی(: در اولی��ن 
س��ال تأس��یس این ناحیه، کمیته ط��رح و برنامه و 
بودجه، برنامه خود را ارائه و مصوب نمود. گروه های 
تازه تأس��یس: گروه رش��د اردبیل واقع در ش��هرک 

کارشناسان، با فرمت قدم و سنت خوانی. 
ناحیه 25 )کردستان(: گروه های تازه تاسیس: 
پیام آزادی سنندج- فرجه  وحدت سنندج-ترمینال 

بزرگ جنب تعاونی

از نواح�ی...؟ چه خب�ر 

 ناحیه ی شما در برگیرنده ی چه شهرهایی است؟
ناحی��ه ی 16اس��تان هرمزگان ش��امل  شهرس��تان های 
بندرعباس، میناب، رودان، حاجی آباد، بندر لنگه، بندر خمیر، 
قشم و کیش است و یک شهرستان از ناحیه ی9 بنام منوجان 

به ناحیه ی ما پیوسته است.
مختصری از شکل گیری NA در استان خود را بگویید .

در سال۷5 یک روانشناس که با NA آشنا شده بود سعی 
ک��رد که با آوردن پمفلت های NA جلس��ه ای در بندرعباس 
استارت بزند که در سال ۷6 این موضوع محقق شد و عماًل از 
سالNA ،۷6 در این ناحیه به شکل یک گروه ابتدایی ۷نفره 
که هر روز هفته نیز جلسه برگزار می کرد، استارت زده شد و 
کار خود را از آن زمان شروع نمود و البته با اطالعات و منابع 
اندکی که در آن زمان داشتند آن جلسه شکل و فرم جلسه ی 

امروزی را نداشت. 
 هم اکنون پس از گذش�ت این سال ها، ناحیه شما 

دارای چه تعداد گروه و جلساتی است؟ 
با س��ختی هایی که آن سال های اول شروع کار جلسه داشت 
به همت اعضای قدیمی از سال۷9 جریان بهبودی و پیام رسانی 
در جلسات روند رو به پیشرفت و قابل قبولی را ادامه داد و اکنون 
150گروه در هفته ۷56 جلسه بهبودی را برگزار می نمایند. که 

از این تعداد 145 گروه آقایان و 5گروه بانوان هستند. 
 تعداد اعضای ناحیه ش�ما حدوداً چند نفر اس�ت؟ 

میانگین سن اعضای شما چند سال است ؟
طبق آخرین همه پرسی تعداد تقریبی اعضاء بالغ بر 5350 
نفر عضو داریم که تعداد 99نفر آن ها خانم می باشند. میانگین 

سن اعضاء 2۷ الی 3۷ سال می باشد. 
 مش�کل امروز ش�ما در م�ورد جلس�ات بهبودی 

چیست؟
در حال حاضر مکان برگزاری عمده مشکل ما می باشد و به 
علت گرمای شدید تابستان استاِن ما و کمبود مکان مناسب، 
بعضی از گروه ها متمایل به سمت ساخت مکان برای برگزاری 

جلسات خود شده اند!!
 موفقی�ت ش�ما در برگ�زاری جلس�ات بهب�ودی 

چیست؟
اول از هم��ه ج��ذب تعداد زیادی تازه وارد. س��پس از جمله 
اس��تان هایی بودیم که طبق موازین اجتماعی و قانونی کش��ور، 
جلس��ات را از حالت مختلط خارج کردیم و خانم ها نیز جلسات 
خاص خود را بوجود آورند. سال هاست که با موجرین و همسایه ها 
رابطه ی خوبی داریم و آن ها بارها ش��رکت در جلس��ات انجمن 
معتادان گمنام را به دیگ��ران توصیه کرده اند.تقریباً اکثر اعضاء 
راهنم��ا دارند و قدم کار می کنند. همچنین برگزاری جلس��ات 
خاص در مکان هایی که امکان دسترسی برای آن ها مشکل است 

مثل پاالیشگاه که جلسات، مخصوِص پرسنل می باشد.
 برای اعضایی که قصد س�فر به ناحیه شمارا دارند، 

نحوه دسترسی به جلسات چگونه است؟ 
تلف��ن کمیته آدرس ه��ای ناحی��ه 091۷5۷6۷02۷ و نیز 
وب سایت شورای منطقه که آدرس ناحیه 16در آن به روزرسانی 

می شود. 
 سوغات بهبودی ناحیه شما چیست؟ فکر می کنید 
در چه زمینه ای در حوزه بهبودی و یا خدماتی می توانید 

برای دیگر نواحی الگو باشید ؟
ناحیه و اس��تان ما با داش��تن دریای نیلگون خلیج فارس، 
خاص اس��ت و همانگونه ک��ه این مرحمت آب��ی رنگ الهی، 
منظره ای وسیع رادارست که چشم آدمی انتهایش را نمی بیند 
و ب��ه آب ه��ای آزاد راه دارد، پیام انجمن و اعضای ما وس��یع، 
فراگی��ر و آزادی اس��ت که برنام��ه وع��ده اش را داده. از تمام 
ش��هرهای کش��ور عزیزمان عضو داریم که تنوع جالبی را در 
گروه ه��ای ما ایجاد کرده که اعضا ب��ه دور از این تفاوت ها در 
کناره��م بهبودی را دنبال کرده و پی��ام NA را در خدمات و 
با کمک هم می رس��انیم. این باعث ش��ده ت��ازه واردان زودتر 
احساس تعلق و همس��انی کنند.همچنین الگوی خدماتی ما 
جدا ش��دن ناحیه16 از ناحیه 9 که با توافق و تفاهم و رعایت 

منافع مشترک صورت گرفت، می باشد.
 لطف�اً در پای�ان یک پی�ام به نمایندگ�ی از ناحیه 

خودتان به اعضای معتادان گمنام بگویید.
ما هم از شما هستیم و درخواست کمک برایمان یک افتخار است.

1616

)ناحیه16(آشنایی با نواحی NA ایرانــــــ
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با مخاطبان

با مخاطبان
خوانندگان مجله پیام بهبودی؛ به دلیل حجم پرسش های مطرح شده از سوی شما عزیزان و اینکه بسیاری از پرسش ها مشترک بوده، تصمیم 
گرفتیم تا در هر شماره از مجله، ستونی را به پرسش  شما و پاسخ خدمتگزاران شما در مورد مجله پیام بهبودی اختصاص دهیم. راه های ارتباط 

با مجله جهت ارسال نامه، مقاله و یا طرح سئوال مربوط به مجله: صندوق پستی تهران 7143-15875 و یا ایمیل Pb@nairan.org می باشد.

لیال از مشهد
با س��الم خیلی مش��تاقم که تماِم فصل نامه های پیام 

بهبودی را داشته باشم
مجل�ه پیام بهب�ودی: خانم لیال، ش��ما می توانید 
شماره های جدید مجله را از طریق مسئول نشریات گروه 
خود تهیه کنید. اگر تمایل به داشتن شماره های پیشین 
مجله دارید، می توانید از طریق وب سایت ما دانلود نمایید.

رامین از تهران

رشته تحصیلی و شغل من عکاسی است. آیا می توانم 
از جلسات و کارگاه ها برای شما عکس بگیرم و بفرستم؟

مجل�ه پیام بهبودی: رامین عزیز، ش��ما در صورت 
تمایل م��ی توانید با مجله در زمینه مهارت خود همکاری 
کنید. اما این نش��ریه هیچ خبرنگار و یا عکاس��ی در هیچ 
کجای ایران به این منظور ندارد. لطفاً از عکس��برداری در 

کارگاه ها و جلسات بهبودی اجتناب نمایید

مجید از همدان
چند فصل است که می خواهم نامه ای که شاید مقداری 
پیام به همراه داشته باشد را به مجله خودمان ارسال کنم؛ 
ولی راه را بلد نیس��تم و نمی دانم که چگونه باید پیامم را 

ارسال کنم. اگرمن را راهنمایی کنید، سپاسگزارم.
مجله پیام بهبودی: مجید جان، ش��ما می توانید 
نامه را به صورت دس��تی نوشته و یا تایپ کنید و برای ما 
یا از طریق پست به صندوق پستی و یا با مراجعه به یک 

کافی نت، از طریق ایمیل به مجله ارسال نمایید. 
صندوق پس��تی ته��ران : ش��ماره ۷143-158۷5  و 

Pb@nairan.org  :ایمیل آدرس

پیام. ح از نروژ
سالم پیام بهبودی. چند وقت پیش از طریق یک برنامه 
تلویزیونی آدرس سایت را متوجه شدم و از سایت مجالت 
پیام بهبودی را دانلود کردم. بعد از خوندن مجله تصمیم 
گرفت��م که ترک کنم و االن 42 روزه که پاکم. خواس��تم 
ازتون تشکر کنم و بپرسم چطور می تونم اینجا جلسه برم؟

مجله پیام بهبودی: پیام عزیز، خوشحالیم که شما 
هم به اعضای انجمن ملحق ش��دید. به ش��ما خوش آمد 
می گوییم. لطفاً از طریق س��ایت آدرس جلس��ات کشور 
خودتون رو جستجو و شروع به شرکت در جلسات کنید.

امیرعلی از یزد
سالم. طراحی مجله خیلی خوبه. عکس های باحالی توی مجله می ذارید. چطوری می تونم این عکس ها رو داشته باشم؟

مجله پیام بهبودی: علی جان، خوشحالیم از اینکه مجله مورد پسند شما واقع شده. این تصاویر تنها برای استفاده در مجله پیام 
بهبودی طراحی و یا انتخاب شده است. از منتشر کردن تصاویر به صورت شخصی )درحال حاضر( معذوریم.

علی از دزفول

با سالم خدمت خدمتگزاران در مجله فصل نامه بهبودی. من حقیقتا از دست فصل نامه بهبودی دلخورم. چرا که فکر می کنم، به 
نامه ای که من واستون ایمیل کردم، بی توجهی شده و در مجله چاپ نشده. خواستم از این طریق پیگیری کنم تا متوجه بشم که چرا بعد 
از گذشت یک سال هنوز چاپ نشده. آیا مطلبی که من ایمیل کردم، متنش با قدم ها و سنت ها مغایرت داشت؟ منتظر پاسخ تون هستم. 
مجله پیام بهبودی: علی جان به شما این اطمینان را می دهیم که تک تِک نامه های دریافتی در مجله، توسط یک تیم چندین 
نفره، مطالعه، بررسی و اولویت بندی می شود. بدیهی است به دلیل محدودیت، از بین نامه های دریافتی تعدادی منتخب و در مجله به 
چاپ می رسد. این بدان معنی نیست که نامه ی شما مفید نبوده بلکه همانند جلسات بهبودی که فرصت مشارکت محدود است و شاید 
به تعدای از اعضا فرصت مشارکت نرسد، در مجله پیام بهبودی نیز، این امر اجتناب ناپذیر است. پیشنهاد می کنیم که مجدداً دست به 

قلم شوید و نامه ای جدید را برای مجله ی خودتان ارسال فرمایید.

قدیر از مشهد

باسالم. چاپ ویراست چهارم کتاب پایه چه سالی بوده است؟
مجله پیام بهبودی: قدیر جان لطفاً از این به بعد به بخِش »آیا می دانید« مجله پیام بهبودی رجوع کنید.

زهرا.س از بناب

ممنون میشم اگه بهم بگین NA مخفف کدوم کلمه انگلیسیه؟ AAچی؟ انجمن معتادان گمنام و انجمن الکلی های گمنام هست 
ولی کلمه های انگلیسیش رو پیدا نکردم. 

NA= Narcotics Anonymous ---- AA= Alcoholics Anonymous :مجله پیام بهبودی

حسین.ه از گرگان

تقاض��ا دارم در مجل��ه پیام بهبودی صفحاتی را به پرس��ش و پاس��خ قرار دهید تا ه��م کمکی به تازه واردان 
باش��د، هم به اعضای قدیمی.

مجله پیام بهبودی: حسین جان، ممنون از ایده ای که به ما دادی. فقط نمی دونیم منظورت چه نوع پرسش و پاسخی بود. 
اگر منظورت پرسش و پاسخ بهبودی باشد که ما چنین منابع و یا اختیاراتی نداریم. اما اگر منظورت همین صفحه است که خب با 

توجه به درخواست خوانندگان مجله، این بخش را راه اندازی کردیم. 

محمد از شیراز

من چند بار از شما سئوال کردم و در مورد مجله سئوال داشتم. چرا جواب نمی دید؟
مجله پیام بهبودی: محمد عزیز، ما به تمام ایمیل های دریافت شده پاسخ می دهیم. اما چون متوجه شدیم که ممکن است 

از طریق ایمیل ارتباط موثری ایجاد نشود، از این شماره به بعد در مجله بخشی تحت عنوان با مخاطبان را خواهیم داشت.

محمد جواد از اصفهان

آیا می شود برای جدول پیام بهبودی جایزه گذاشت؟ اگر نه چرا؟
مجله پیام بهبودی: محمد جواد عزیز، ما در این کمیته بر روی موضوع »جایزه جدول« زیاد فکر و تبادل تجربه کردیم. در 
نهایت به این نتیجه رسیدیم که فعالیت کمیته را از هدف اصلی منحرف نکرده و وارد مسائلی از قبیل ایجاد رقابت، قرعه کشی و 

جایزه نشویم. البته اگر عضوی رمز جدول را به مجله ارسال کند، نام ایشان در فهرست مربوط به چاپ خواهد رسید.

حامد از زاینده رود
با سالم در صورت امکان مجالت پیام بهبودی را کامل تر بفرستید.

مجله پیام بهبودی:  حامد عزیز، ش��ماره های جدید منتشر ش��ده ی مجله در گروه ها و جلسات بهبودی و تمامی شماره های 
پیشیِن مجله در بخش دانلود سایت، قابل دریافت می باشد. )شماره 1 الی 38(
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جدول کلمات و اصطالحاِت قدم پنجم

صادقانهسرتصفضایامن

غمخواراصیخشتدکمبود

خویشتنپذیریقیقددعا

رشدروحانیتشخصدیگرق

اطمینانبارزشدرمانی

اقرارخدنوادخاتسلیم

خطاشرهاییدتریصبابو

سرزنشاتواضقهخودمان

وحشتدرکممنبعروحانی

تیراتفریوگلاتحمایت

یگنوگچاحساساتقدیمی

هراهنماعقرارملاقات

رفتارقدیمدطرحمشترک

رمز جدول قبلی )قدم چهارم( :  صداقت ،شهامت،اعتماد

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 پنجم 
می باشد. ضمنًا تنظیم این جدول برابر با کتاب راهنمای کارکردقدم بوده است.

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

پوریا.د- شیراز
جواد.ع- سیرجان
شهروز.م- تهران

محمدرضا.ر- جهرم
محمد- فوالدشهر
رضا.ح- فیروزکوه

داریوش.ع
علیرضا.ج- شهرری

داود.ر- رامهرمز
سینا.الف- نهبندان

کوروش- کازرون
مهدی.ی- فریدونکنار

مسعود.م- خراسان جنوبی
مینا.ج- کرمان

هادی.ب- کردکوی
ساسان.پ- مشهد

احمد.الف- کردستان
مجید.الف- دلیجان

محمد.ب- شیراز
فریدون.ه- اراک

رسول.ز- اصفهان
محبوبه.الف- کرمان
مسعود.الف- شیراز

احمد.ز- قرچک
الف.پ- اصفهان

محسن.م- تهران
حمید.ر- الهیجان
مهدی.د- اصفهان

محمد.ر- خمینی شهر
رضا.ی- اصفهان

رضا.ر- گلستان
غالمرضا.ج- شیراز

ساسان.ز- بندرانزلی
رسول.ک- گچساران

حمید.ت- ورامین
نوری- اهواز

جواد.ر- نی ریز
رسول.ت- اصفهان

مهشید- گنبدکاوس

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

لطفاً در نامه ها  و ایمیل های ارسالی نام و حرف اول نام خانوادگی و شهر محل سکونت خود را ذکر نمایید
در صورت تمایل می توانید شماره تماس خود را جهت ارتباط یادداشت کنید.
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کلمات:
چگونگی - خویشتن پذیری - خطا - منبع روحانی - اطمینان - تشخیص - شخص دیگر - قرار مالقات - رفتار قدیم - اقرار - 

قضاوت - احساسات قدیمی - دعا - بابصیرت - خداوند - غم خوار - وحشت - حمایت - فضای امن - طرح مشترک - ارزش درمانی 
- خودمان - رهایی - کمبود - ترس - رشد روحانی - راهنما - درک - تسلیم - دقیق - الگوی رفتاری - سرزنش - صادقانه
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