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سال یازدهم   شماره چهل و یکم   زمستان 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  

ی      11 ساله شد
 پیام بهبود

انکار بار س�نگین 

تجرب�ه یک ب�ار لغ�زش

دع�ا، حرک�ت، صب�ر

انگیز دنیای ش�گفت 

پارادوک�س ه�ای  زندگ�ی م�ن

با نش�ریات  آش�نایی  

به روس�تایم برگش�تم

ب�ا خان�واده ام در انجم�ن

آزادی  امی�د ب�ه 

مراقب عقاید خود باش�یم

دوباره برخی�ز، ب�ا ه�م می توانی�م

چی بودم...چی ش�دم...

از ای�ن حرف ه�ا  فرات�ر 

من یک معتاد هس�تم

آدرس پستی مجله جهت ارسال نامه: تهران صندوق پستی15875-7143
www.nairan.org:آدرس اینترنتی
Pb@nairan.org:پست الکترونیکی
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Pb@nairan.org:پست الکترونیکیwww.nairan.org: آدرس اینترنتی

س��ام گرم ما را در روزهای س��رد زمس��تان از مجله پیام بهبودی پذیرا باش��ید. دی 
ماه س��ال 83 خاط���ره ای اس��ت که یادآوری اش، دلهای م��ان را به گرمی می ن�وازد. 
روزهای��ی که در آن، اولین ش��ماره از مجله پیام بهبودی تهیه و منتش��ر گش��ت؛ باز 
زمستان آمد و پس از گذشت ده سال از فعالیت مداوم نشریه، با انتشار چهل و یکمین 
شماره، وارد یازدهمین ساِل حضوِر پیام بهبودی شدیم. شادی ِ یازده ساله شدن مجله 
را شادمانه با شما سهیم می شویم که با حضور و حمایت تان، چراغ نشریه را برافروخته 
نگاه داشتید. چیزی که عیان می باشد این است که مجله پیام بهبودی سیری تکاملی 
را طی نموده که حاص�ل زحمات چند نس��ل از اعضای انجمن است. بی گمان در این 
مسیر کاس��تی ها بسیار است؛ لیکن دلخوش به صفای دوستانیم! در وهله اول سپاس 
می گویی���م اعضا و خدمتگزاران اسبق مجله را؛ چرا که ایشان بودند که شالوده ی این 
بنای زیب��ا را پی ریزی نمودند. پس از آن قدردان زحمات بی ش��ائبه ش��ما مخاطبان 
گرانقدر هس��تیم، چرا که این سیر روزافزون را تداوم بخش��یدید. بی شک، خواندن و 
ش��نیدن پیش��نهادها و پیام های عزیزانی که با استقبال از دستاوردهای پیام بهبودی، 
طی ده سال گذشته، حمایت خود را از این نشریه اعام کرده اند، عامل مهمی بود که 
سبب شد تا خدمتگزاران این کمیته با انگیزه ای دوچندان خط مشی انجمن را دنبال 
کند و همچنان در خدمت رس��اندن پیام بهبودی از طریق مجله پیام بهبودی باشند. 
ضمناً از تمامی آنهایی که "نقش��ی نرم" و یا "نفس��ی گرم" در حرکت یازده ساله مان 
داش��تند، صمیمانه سپاس��گزاریم و از صمی�م قلب می گوییم: “دس��تتان درد نکند”. 
همچنین خس��ته نباش��ید می گوییم ب��ه خاطر هم��ه ی آن حمایت هایی که از مجله 
خودتان داش��تید. خسته نباشید بابت ارساِل نامه ها، ایمیل ها، دقت نظرها، خواندن ها، 
نگرانی ها، پیش��نهادات و پیگیری ها. خسته نباشید به خاطر همه ی تاش هایتان برای 

حفظ ماهیتی روحانی و نشریه ای قائم به اصول.
دوس��تان و همراهان مجله، از تمامی ش��ما خوانندگان مجله پیام بهبودی درخواست 
می کنیم که بازهم با مجله خودتان همکاری نموده و تجربیات ارزش��مند خود را با ما 
در میان بگذارید و به اعضایی بپیوندید که ارزش درمانی کمک یک معتاد را از طریق 
مجله پیام بهبودی تجربه کرده اند. چشم انداز   ما این است که نشریه »پیام بهبودی« 
بتواند موجب دوس��تی ها و آشنایی های بیشتری ش��ود و در ایجاد فضایی روحانی در 
محیط انجمن موثر باشد. امید آن که پیشنهادات، مقاالت، نامه ها و همراهی مخاطبان 
 فهیم و مهربان، به ش��کوفایی و رش��د روزافزون »پیام بهبودی« بیانجامد. خوش��حال 
می ش��ویم تا در آس��تانه یازدهمین سال فعالیت پیام بهبودی، مشمول لطف و عنایت 
ش��ما خوبان قرار گیریم تا به رس��م دوس��تی و با دل نوش��ته ای که برای ما به یادگار 
 می گذاری��د، قرین مهرتان واقع ش��ویم  و چه هدیه ای بهتر از ای��ن که ما خواننده ی 
دل نوش��ته ی شما باشیم. لطفاً همانند گذشته دس��ت نوشته ها و تجربیات خود را در 
قالب نامه و یا ایمیل برای ما ارس��ال کنید. ما همواره چش��م به راِه دریافت مشارکت 
ش��ما هس��تیم. ضمناً به ما بگویید که از »پیام بهبودی« در یازدهمین س��ال انتشار، 
چ��ه انتظار و چه پیش��نهادی برای بهبود کار مجله ی خودت��ان دارید؟ کدام بخش از 
مجله مورد توجه ش��ما بوده و فکر می کنید کدام یک از مطالِب مجله برای شما موثر 
واقع نش��ده اس��ت. ما هم چنان نیازمند ایده ها، نقطه نظرهای اصاحی و پیشنهادات 
مخاطباِن فهمیِم خود هس��تیم و پیش��اپیش این همراهی ارزش��مند را می ستاییم و 
سپاس��گزار آن می باشیم. خرسندیم و به رسم هرس��اله خداوند را شکر می گوییم که 
توانس��تیم در یازدهمین سال همگامی با شما عزیزان، چهل و یکمین شماره از مجله 

را منتشر کرده و تقدیم شما مهرآفرینان کنیم.
با عشق و احترام

س�رمقاله
نقش�ی نرم و نفس�ی گرم

مسئول نشریه- وحید. ن

نیل.دی - استرالیا

 آیـا شـما یـک جلسـه خانگـی داریـد؟ آیـا از تـازه وارد اسـتقبال می کنید؟
آیـا  داریـد؟  راهنمـا  یـک  آیـا  می کنیـد؟  اجـرا  را  سـنت ها  آیـا   
هسـتید؟  ارتبـاط  در  برتـر  نیـروی  بـا  آیـا  می کنیـد؟  کار  را   قدم هـا 
برای تازه وارد چه کاری انجام می دهید؟ آیا دیر به جلسـه رفته، زود آنجا را ترک 

می کنید یا نیمی از وقت جلسه را در بیرون از جلسه می گذارنید؟
همه ما برای تازه واردان الگو هستیم. آن ها به ما نگاه می کنند؛ همان طور که وقتی که تازه 
پاک شده بودیم به اعضایی که اینجا بودند، نگاه می کردیم. در یک جلسه، من این موضوع 
را تجربه کردم. یک عضو با ش��ش سال پاکی هرازگاهی به جلسه می آید. او دیر می رسد و 
باعث اختال در جلسه می شود. بعد از حدود ده دقیقه، برای سیگار کشیدن از آن جا خارج 
می ش��ود. بیرون می ماند و درس��ت در زمان اعام پاکی و یا دعای آرامش به داخل جلسه 
برمی گ��ردد! این حرکت حامِل چه پیامی برای تازه وارد اس��ت؟ بعضی از تازه واردان ممکن 
اس��ت فکر کنند: "این شخص دیر به جلس��ه می آید و زود آن جا را ترک می کند و به نظر 
می رسد این نحوه حضور در جلسه برای او کار کرده است. پس من هم همین کار را انجام 
می دهم". بهبودی از تک تک ما و از جلس��ات خانگی مان آغاز می ش��ود. به عنوان فرد و به 
عن��وان گروه های NA ما باید به ت��ازه واردان خوش آمد گفته، با آن ها گپ بزنیم و آن ها را 
به سایر اعضای جلسه معرفی کرده و کاری کنیم تا احساس امنیت و راحتی کنند. بعضی 
از جلس��ات، به تازه وارد برای پیدا کردن راهنما کمک می کنند. بعضی از اعضای جلس��ات، 
به نوبت به تازه واردان تلفن می زنند، به دنبال ش��ان می روند و آن ها را به جلس��ه می آورند. 
ممکن اس��ت تازه وارد فقط به یک فهرس��ت جلسات و شماره تلفن های اعضای جلسه، نیاز 
داشته باشد.برای من مهم است که بهبودی ام را در اولویت قرار دهم و قبل از شروع جلسه، 
آن جا حاضر ش��وم. مشارکت کردن تجربه، قدرت و امیدمان، یک روش عالی برای تشویق 
تازه واردان اس��ت. ما باید هدف اصلی خود را به یاد داشته باشیم: رساندن پیام به معتادی 

که هنوز در عذاب است.

در برنام��ه معتادان گمنام، راهنما یک معتاد در حال بهبودي اس��ت که می توانیم در 
بازگویی و مش��ارکت تجربیات خوب یا بد زندگی خود، به او اطمینان کنیم. یک نفر 
که ما بتوانیم مسائلی را که ممکن است بسیار خصوصی باشند و نتوان در گروه مطرح 
کرد، با او درمیان بگذاریم. پیش��نهاد شده اس��ت که راهنما، شخصی باشد که درکار 
کردن ۱۲ قدم تمرین داش��ته و عضو فعال برنامه باشد. در درجه اول، راهنما هدایت 

کننده ما در کارکرد قدم هاي دوازده گانه بهبودي می باشد.
 چرا اعضای انجمن خواستار یک راهنما هستند؟

ما می دانس��تیم که قطع مصرف موادمخدر کارآس��انی نیس��ت، اما نمی دانس��تیم که 
زندگی کردن در بهبودی مس��تلزم این همه کار اس��ت. نمی دانستیم که پس از پاک 

شدن باید بر روی چیزی بنام بهبودی کار کنیم.
داش��تن راهنما به ما کمک می کند درک درس��تی از برنامه و خودمان پیدا کنیم، که 

این کاربه تنهایی بسیارمشکل است.
راهنما کس��ی اس��ت که می توانیم با او عمیق ترین و س��یاه ترین رازه��ای خود را به 
مش��ارکت بگذاریم. ایجاد رابطه با راهنما می تواند به ما این احس��اس را بدهد که ما 
جزء چیزی بزرگتراز خود هستیم. رابطه راهنما و رهجو برای اعضایی که سال هاست 
پاک هستند به همان اندازه حیاتی است که برای عضو تازه وارد.گاهی اوقات اعضای با 
پاکی قابل ماحظه متوجه می شوند که به اندازه تازه واردان در برابر بعضی نامایمات 
زندگی آس��یب پذیرند. به خاطر چند س��ال پاکی، نه بیماری ما ناپدید می ش��ود و نه 
ازمشکات زندگی رها می شویم. داشتن راهنما در زمان سختی بسیار ارزشمند است، 
زیرا اغلب راهنما در همان مس��یری که رهجو گام برمی دارد گام برداش��ته اس��ت و 
می تواند دانش و تجربه خود را از آن موقعیت به مش��ارکت گذارد. این در جای خود 

می تواند به رهجوکمک کند تا از دام های مشابه اجتناب کند.

بهبودی از کجا آغاز می ش�ود؟

 راهنما کیست؟

Payam Behbudi- Winter2015
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مشارکتزمستان  1393پیام بهبودی

رسول - کرمان

با سالم خدمت تمامی دوستان 
هم��درد و خدمتگزاران مجله پیام 
بهبودی. در دوران کودکی یک روز 
معل��م از ما خواس��ت تا انش��ایی 
بنویس��یم با این موضوع: در آینده 

می خواهید چه کاره شوید؟
در زم��ان خوان��دن انش��اها، هر آرزوی��ی وجود 
داش��ت، غافل از اینکه چه تعداد از آن جمع از درد 
اعتیاد خواهند مرد یا چه کس��انی زندگِی جهنمی 
در پی��ش خواهند گرفت! که البت��ه خود من یکی 
از آن جمع بودم. تابس��تان هرس��ال که برای تهیه 
مخ��ارج تحصیل به مغازه عموی��م می رفتم، یکی از 
کارهای روزان��ه ام، پر کردن خمره آب جلوی مغازه 
بود که رهگذران از آن آب می خوردند و گاهی برای 
صاح��ب مغازه دعای خیر می کردن��د. من هم آرزو 
داش��تم بتوانم کاری را برای خدمت به مردم انجام 
دهم. هرچه بزرگ تر می شدم، آرزوهایم نیز بزرگ تر 
شده و دس��ت یابی به آنها نیز مش��کل تر می شد. با 
اولین بار مص��رف، در رویاهایم ب��ه همه چیزهایی 
که می خواس��تم رسیدم و این کش��ف جدیدم را با 
دوستان همکالس��ی و بچه محل هایم که حاِل مرا 
می فهمیدند درمیان گذاش��تم. پس از مدتی مرتباً 
م��واد مصرف کردم، بدون اینکه توجهی به معتادان 
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بزرگ تر از خود و آشفتگی هایشان داشته باشم. فکر 
می کردم هیچ گاه معتاد نمی شوم و هرگاه اراده کنم، 
دیگر مصرف نخواه��م کرد. اما یک روز که در محل 
کار خود حاضر ش��دم و دیدم که توانایی کارکردن 
ن��دارم و از نظر روحی و جس��می به ه��م ریختم، 
متوج��ه واقعیت تل��خ اعتیاد خود ش��دم. دوران به 
ظاهر خوش من تمام ش��ده و ترس و انزوا جایگزین 
رویاهای ش��یرین ش��ده بود. برای گریز از تنهایی و 
ایجاد تحول ازدواج کردم اما ثمری نداشت. صاحب 
دو فرزند ش��دم تا شاید مسئولیت پدرشدن موجب 
جدای��ی من از مواد گردد، اما باز هم موفق نش��دم. 
در م��رداب مرگ تدریجی گرفتار بودم تا اینکه پیام 
انجم��ن را از دوس��ت همدردی که توانس��ته بود با 
اصول انجمن پاک بماند، ش��نیدم و وارد جلس��ات 
شدم. حال که در آستانه جشن پنجمین سال پاکی 
خود هستم، سری به صندوقچه آرزوهایم که سال ها 
زیر غبار اعتیاد مدفون ش��ده ب��ود زدم و دیدم که 
دارای خانواده، همس��ر و فرزندانی سالم هستم که 
به من افتخار می کنند؛ دوس��تان همدردی دارم که 
در کن��ار آنها بهبودی و آرام��ش را تجربه می کنم. 
از خداوند سپاس��گزارم که آرزوی مرا برآورده نمود. 
ام��روز آرزویی دیگ��ر دارم: هیچ معت��ادی همانند 

دوستان هم کالسی من از درد اعتیاد نمیرد.  

 بهنام.ب - اصفهان
در  ب��ودم،  ت��ازه وارد  وقت��ی 
برای  که  می ش��نیدم  جلس��ات 
رش��د کردن باید درد بکش��ی؛ 
من نی��ز خ��ودم را آم��اده درد 
کش��یدن ک��رده بودم. دوس��ت 
داشتم که ماشین و خانه داشته 
باش��م و خوب زندگی کنم. ولی 
نمی دانس��تم قب��ل از آن چ��ه 
ج��ور دردی را باید تحمل کنم؛ 
جسمی، روحی و یا روانی؟ وارد 
کارک��رد قدم ها ش��دم و منتظر 
درد کش��یدن ب��ودم! ول��ی ن��ه 
تنه��ا خب��ری از درد نبود، بلکه 
روزبه روز احساس بهتری داشتم. 
فکر ک��ردم حتماً هنگام کارکرد 
س��نت ها درد خواهم کشید، اما 
در آن دوره ه��م ح��ال بهتری 
را تجرب��ه کردم. ضمن��اً کارکرد 
مفاهی��م خدمات��ی نی��ز چنین 
داش��ت. متوجه  برایم  نتیجه ای 
ش��دم در NA هم��ه معتادان 
می توانن��د با کمترین احس��اس 
بد و ی��ا حتی درد کش��یدن به 
رش��د روحانی برس��ند. NA به 
هی��چ معت��ادی قول ماش��ین و 
خان��ه نمی ده��د، ام��ا می تواند 
آرام��ش را به ی��ک معتاد هدیه 
کند. امروز حدود ۷ س��ال پاکی 
دارم و خیلی چیزها نیز بدس��ت 
آورده ام، اما هیچ کدام از این ها را 
نشانه رش��د خود نمی دانم. بلکه 
امروز آرام هس��تم و ب��ا نیروی 
برترم ارتباط بهتری دارم، بدون 

اینکه درد زیادی بکشم.

ارزیابی م�ا 
از رش�د

Narcotics Anonymous.Iran



س��المی ب��ه گرم��ای 
تمامی  ب��ه  ایران  جنوب 
اعضای انجم��ن معتادان 

گمنام.
امروز که با شما مشارکت 
می کنم، از زندگی ام راضی و خشنود هستم. 
بیش از شش سال قبل به لطف خداوند وارد 
جلسات انجمن ش��دم و با کمک همدردانم 
زندگ��ی جدی��دی را آغ��از ک��ردم. اعضای 
قدیمی ت��ر م��را در آغوش گرفت��ه و امید به 
زندگی را در من بارور کردند؛ و به من وعده 
به وقوع پیوستن اتفاقی خوب پس از ۹۰ روز، 
۹۰ جلس��ه را دادند. با ش��نیدن این جمله، 
ه��دف پاک ماندن را به کلی فراموش کرده و 
تمام تمرکزم را روی پایان این زمان گذاشتم. 
روزها گذشت، تا اینکه صبح روز نودم و قبل 
از اینکه به جلسه بروم و چیپ نود روزگی ام 
را بگیرم، دعوت نامه ای از کالنتری به دس��تم 
رس��ید. خیلی خوشحال شدم، به جای اینکه 

دستگیرم کنند، برایم دعوت نامه فرستاده 
بودند. به خودم گفتم معجزه اتفاق افتاده، 
من را که حتی نزدیکانم باور نداش��تند، از 
کالنتری شهر برایم دعوت نامه آمده است.

با خوش��حالی ب��ه آنجا رفت��ه و خودم را 
معرفی کردم. بالفاصله بازداش��ت شده و به 
دادگاه منتقل ش��دم. آن زمان حس بس��یار 
بدی داش��تم و باورم نسبت به انجمن و ۹۰ 
روز، ۹۰ روز جلس��ه خراب ش��د! زمان دفاع 
از خ��ود در دادگاه، کمی درباره ی گذش��ته 
و همچنین این روزه��ای خودم بیان کردم. 
 این ک��ه چگونه با قطع مص��رف، رفتارهای 
س��ازنده ی امروزم، جای رفتارهای پرخطر 
گذشته ام را گرفته. سپس قاضی دادگاه مرا 
آزاد کرد و گفت: به خاطر گذشته ات بازداشت 
ش��ده ای و به دلیل امروزت آزادی. با گریه به 
خودم و قاضی دادگاه قول دادم که هیچ وقت 
به خاطر اعتیاد به هیچ دادگاهی نروم.معجزه 

آنجا بود که من ۹۰ روز پاک بودم و آزاد....

به خاطر می آوریم که در اوایل پاکی مان، اعضایی در جلس��ه حضور داش��تند که دارای بیش��ترین پاکی 
بودند، چه س��ه س��ال چه سی سال. ما شاید آنها را دوست داشتیم، شاید هم نداشتیم، اما به هر حال ایشان 
برای ما مهم بودند. ما برای آموزش و انرژی گرفتن در بهبودی خود به کسانی که پاکی بیشتری دارند اتکاء 
می کنی��م. اما کم کم می بینیم که خودمان نیز در هم��ان جایگاه قرار گرفته ایم. ما برای پیدا کردن اعضای 
قدیمی به اطرافمان نگاه می کنیم و متوجه می شویم که خود ما عضو قدیمی آن گروه هستیم. ما سپاسگزار 
اعض��اء قدیمی هس��تیم که هنوز با ما هس��تند، اما باید آماده یادگیری از آنهایی ک��ه پس از ما آمده اند نیز 
باش��یم. در غیر اینصورت یواش یواش تنها خواهیم ش��د. گمنامی به معنی این است که علیرغم مدت پاکی 
مان همگی ما در NA برابر هس��تیم. بخاطر داش��تن این مسئله گاهی مشکل است و الزم است که ما این 
مورد را به یکدیگر یادآوری کنیم. ما ممکن اس��ت در دام توقعات بی موردی بیفتیم. از جمله اینکه با این 

مدت پاکی باید کجاها باشیم و چه چیزها باید بدانیم.

آزادی وعده ماس�ت

منصور.پ- بوشهر

زمان دفاع از خود 
در دادگاه، کمی 
درباره ی گذشته 
و همچنین این 
روزهای خودم 
بیان کردم. این 
که چگونه با قطع 
 مصرف، رفتارهای 
سازنده ی امروزم، 
جای رفتارهای 
پرخطر گذشته ام 
را گرفته

به کارگیری قدم ها و پرهیز کامل از مرصف، مهلت روزانه ای به ما می دهد تا 
از حبس ابدی که به خود تحمیل کرده بودیم، نجات یابیم و آزاد باشیم، تا 

زندگی کنیم.  
  کتاب پایه 
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علی.ن- اصفهان
در ی��ک خان��واده متوس��ط ب��ه 
دنی��ا آم��دم و بچ��ه درس خ��وان 
و فوتبالیس��ت خان��واده ب��ودم. در 
خانواده م��ا هیچ مخ��دری مصرف 
نمی ش��د. پس از فوت پ��درم، بنیاد 
خانواده مان سست شد. برادر بزرگم 
به شهری دیگر نقل مکان کرد و من 
ماندم و یک برادر کوچکتر و مادری 
زحمتکش. نمی دانم چه شد که مواد 
مصرف کردم و نمی خواهم کسی را 
مقصر بدانم اما، قسمت من هم شد: 
آوارگ��ی، زندان و کارتن خوابی. ۱3 
سال مصرف همه هستی ام را گرفت؛ 
مدرس��ه را رها کردم، فوتبالیس��ت 
جوانان اس��تان، تزریقی شد و همه 
از م��ن قطع امید کردند، خس��ته و 
ناامی��د در منجاب اعتیاد دس��ت و 
پا می زدم. برای قطع مصرف دس��ت 
ب��ه هر کاری زدم، اما هیچ س��ودی 
نداش��ت؛ چرا ک��ه بیم��اری اعتیاد 
بزرگ بود و ذهنیت من و اطرافیانم 
کوچک. درمانده از همه جا، به اجبار 
در مکانی س��م زدایی کردم و بعد از 
آن راه جلس��ات را در پیش گرفتم. 
در آنج��ا کس��انی را دی��دم که فکر 
می ک��ردم یا مرده ان��د و یا در زندان 
گ��ذران عم��ر می کنند؛ ول��ی زنده 
بودند و خندان.نیرویی مرا به سمت 
جلسات می برد که همانا نیروی برتر 
و خداون��د بود. از اوایل پاکی ش��دم 
بچه حرف گوش کن برنامه. راهنما 
گرفت��م، ق��دم کار ک��ردم و به طور 
مرتب جلسه رفته و می روم. خواندن 
نش��ریات همدم تنهایی من است و 
هر سرگذش��تی را با بغ��ض و گریه 
می خوان��م؛ چرا که آنه��ا را با تمام 
وجود حس می کن��م. در این مدت 
علی رغ��م هر دردی هرگز به مصرف 
م��واد فکر نک��ردم، زی��را می دانم با 
مصرف مجدد مش��کلی به مشکاتم 
اضافه خواهد ش��د. عاش��ق خدمت 
کردن هس��تم و امروز ب��ا حدود ۶ 
س��ال پاکی مطمئن هس��تم اگر در 
مس��یر انجمن قدم ب��ردارم، زندگی 

خوبی خواهم داشت.
آری.... ما دورنمای امیدیم.

از س�قوط  تا صعود

آم�وزش و ان�رژی گرفت�ن در بهب�ودی
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مشارکتپیام بهبودی

فرهاد
 امروز حدود ۱0 س��ال اس��ت ک��ه در انجمن 
هس��تم. تا پنج س��ال پاک��ی جلس��ه می رفتم، 
خدم��ت داش��تم و چن��د ت��ا رهجوهم داش��تم 
 ک��ه با آنه��ا ق��دم کار می ک��ردم. وقت��ی برنامه 
بهبودی ام متوقف ش��د، یعنی جلس��ه نمی رفتم 
و ق��دم کار نمی کردم احس��اس ک��ردم که دیگر 
نمی توانم به رهجو هایم کمک کنم. بعد از مدتی 
آنها را یک دردس��ر می دی��دم و فکر می کردم که 
وقت��م را می گیرند. آنها رفتند و راهنما گرفتند و 
من همچنان در رکود بودم. تا اینکه امسال دوباره 
برنامه بهبودی را جدی گرفته ومرتب به جلس��ه 
می روم و قدم ه��ای ۱۲گانه را کار می کنم. حس 
و حال خوبی دارم، اما احس��اس می کنم که هنوز 
راکد مان��ده ام؛ چون تجربیاتم را نمی توانم انتقال 
بدهم. البته با مش��ارکت ک��ردن و کمک کردن 
ب��ه تازه وارد پیام بهب��ودی را در میان می گذارم، 
ام��ا اینها به اندازه کار ک��ردن با یک نفر دیگر در 
بهبودی ش��خصی ام تاثیر نمی گذارد. اکنون قدر 
نعمت��ی که خ��دا در انجمن به م��ن داده بود را 
می فهمم واینکه خودخواهی چگونه باعث شد که 
لطف خدا را فراموش کنم. دوباره تاش می کنم تا 
خدا این خدمت را به من بدهد ومن هم  عاشقانه 

در خدمت اراده او باشم.

انتق�ال تجربی�ات

امیِد دوباره زیس�تن

 امید.ی 

اولین باری که مواد مصرف کردم، 
حتی به فکرم هم خطور نمی کرد که 
روزی ب��ه خاطر مصرف ب��ه عزیزانم 
پش��ت خواهم ک��رد. م��ن فرزند اول 
خانواده ب��ودم، پدر و مادرم خیلی مرا 
دوس��ت داشتند و من هم عاش��ق اونها بودم. هزاران امید 
و آرزو برام داش��تند و هر امکاناتی برام مهیا بود. باور کنید 
معتاد شدن را دوست نداشتم؛ ولی نمی دونم چطور شد که 
من به همون آدمی که ازش متنفر بودم تبدیل ش��دم. در 
ازدواجم شکست خوردم و دارایی هایم مثل خونه، ماشین، 
پول، اعتبار و ش��خصیت رو از دس��ت دادم. دیگه سوگلی 
خانواده نبودم! تمام خانواده ام ورزش��کار حرفه ای در سطح 
قهرمانی کشور و آسیا بودند و من مونده بودم که بین این ها 
چه می کنم. خیلی قطع مصرف کردم ولی هیچ کدومشون 
پایدار نبود. از خانواده طرد ش��دم و فکر می کردم مسئول 
تمام این بدبختی ها، همونیه که من را آفریده. تنها و ناامید 
فق��ط مصرف می کردم ت��ا بمیرم. با انجمن آش��نا بودم و 
لغزش های متعددی را تجربه کرده بودم. تصمیم گرفتم با 
مصرف بیش از حد انواع موادمخدر خودکش��ی کنم و این 

کار رو کردم. هیچ وقت اون ش��ب از یادم نمیره، تا ۴ صبح 
بی هوش بودم. وقتی به هوش اومدم، رعشه گرفته بودم. فکر 
کردم خمار شدم، اما حالت تهوع اجازه مصرف به من نداد. 
تا صبح فقط گریه کردم و بزرگ ترین تصمیم زندگی ام رو 
اون شب گرفتم و از صبح همون روز برای قطع مصرف اقدام 
کردم و بعد از چند روز به جلسات پناه بردم. هرروز زودتر از 
همه به جلسه می رفتم تا بتونم پنفلت بخونم، گوش کردن 
و صبر باعث شد که متوجه بشوم که یک بیمارم.یک اتفاقی 
ب��رام افتاده بود، ان��گار از درون یک نیرویی کمکم می کرد 
و امید در من زنده ش��ده بود. دوستان و همدردانم به من 
عشق دادند و باور کردم که من هم می توانم. امروز حدود ۴ 
س��ال است که در انجمن هستم؛ راهنما دارم و با قدم های 
۱۲گانه آشنا شدم و اون ها را انتقال میدم و خدمت می کنم. 
دوباره ازدواج کردم و با همس��رم احس��اس خوش��بختی 
می کنم. به لطف خدا صاحب خیلی چیزها  ش��دم. شغل 
خوب��ی دارم و موفق هس��تم و از همه مهم ت��ر خداوند رو 
دارم و آرامش��ی ک��ه در زندگی من حکم فرماس��ت. امروز 
 ش��خصیت خودم رو دوست دارم، شخصیتی که سال ها به 

دنبالش بودم.

 محمد - شهریار
دیگر عاطفه ای برایم نمانده، دوست و 
رفیقی برایم نمانده، تنهای تنها شده ام؛ 
دلبس��تگی به مواد مخدر، ارمغانی بهتر 

از این برای من نداشته است. 
اثرات مص��رف موادمخدر در  این ها 
دراز مدت است. چند وقت پیش و قبل 
از آمدن به جلس��ات NA دچار بحران 
خاصی شده بودم. شخصی بالیی سرم 
آورده بود که بسیار بی تفاوت از کنارش 
گذش��ته بودم. پ��س از آن هر وقت به 
عمق آن مسئله فکر می کردم، تصمیم 
به کش��تن آن ش��خص می گرفتم. در 

همی��ن افکار بودم ک��ه خداوند یکی از 
درهای رحمتش را به روی من گشود. 
حض��ور در جلس��ات NA امی��د را در 
م��ن زنده ک��رد. امید دوباره زیس��تن، 
امید ب��ه زندگِی زیبا، امی��د به زندگی 
بدون ترس، دلهره، تش��ویش و نگرانی، 
زندگ��ی با صداقت و دوس��تی، زندگِی 
همراه با دوست داشتن و عشق، عشق 
به ش��ما دوستان و همدردان. امیدوارم 
با حض��ور در جلس��ات NA بتوانم به 
خداوند نزدیک تر ش��ده و با صداقت و 
درس��تی به یک زندگی زیبا و دوس��ت 

داش��تنی ادامه دهم. 
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 آیا پازل های چشم 
جادویی را در مجالت 
اینه��ا  دیده ای��د؟  
عکس های  یک س��ری 
هس��تند  دوبُعدی  بغرنِج 
که ب��ا رعایت زاویۀ دید و اصول خاصی 
که معم��وأل بصورت دس��تورالعمل زیر 
عکس مربوطه چاپ می شود، سه بُعدی 
به نظر می آیند. من با وجود تالش های 
مکررهیچوق��ت موف��ق به دی��دن این 
تصاویر به صورت س��ه بُعدی نشدم. تا 
اینک��ه یکروزتوجه ام به دس��تورالعملی 
که در زیر عکس چاپ ش��ده بود، جلب 
ش��د. این یک دستورالعمل قدم به قدم 
برای دیدن تصویر چش��م جادویی بود. 
تا به آن لحظه هیچ گونه دستورالعملی 
را اج��را نکرده بودم. حدس زدم ش��اید 
این موقعیت��ی بود تا م��ن بتوانم اصل 
روشن بینی را که در قدم دوم پیشنهاد 
ش��ده، تمرین کن��م. زمان��ی که طبق 
رهنمودهای چاپ ش��ده عم��ل کردم، 
تصویر سه بُعدی در جلوی چشم هایم 
زنده ش��د. این تجربه باعث ش��د بتوانم 

به ق��دم دوم برنامۀ بهب��ودی انجمن 
معتادان گمنام نگرش��ی تازه داش��ته 

باشم. 
وقتی که وارد برنامۀ بهبودی شدم، 
متوجه ش��دم که با قطع مصرف مواد، 
رفتارهای زمان مصرف من دوباره فعال 
ش��دند. اگر چیزی را نمی دانس��تم به 
س��ادگی برای آن داستانی می ساختم 
و س��پس اعتقاد پیدا می کردم که آن 
حقیق��ت دارد. انجمن معتادان گمنام 
یک دس��تور العمل قدم ب��ه قدم به ما 
ارائه می دهد که با اس��تفاده از آن یاد 
می گیریم چطور در قطع مصرف باقی 
بمانیم، تمایل به مصرف را از دس��ت 
بدهی��م و راه جدیدی ب��رای زندگی 
پیدا کنیم. با وجودی که من برنامه را 
با ش��رایط خودم می خواستم، متوجه 
ش��دم که این رهنمودها ممکن است 
راه حلی را برای من مهیا کنند.                              
انجمن به ما می آموزد که نداش��تن 
س��المت عقل یعنی انج��ام دوباره و 
دوب��ارۀ یک کار و انتظ��ار یک نتیجۀ 
متف��اوت. این  برای م��ن بدین معنی 

انجمن معتادان 
گمنام یک 
دستور العمل قدم 
به قدم به ما ارائه 
می دهد که با استفاده 
از آن یاد می گیریم 
چطور در قطع 
مصرف باقی بمانیم، 
تمایل به مصرف را 
از دست بدهیم و راه 
جدیدی برای زندگی 
پیدا کنیم

بله، ما افراد پیچیده ای هستیم. NA زندگی را برای ما ساده می کند و ما را 
قادر می سازد تا رها از اعتیاد فعال به زندگی خود ادامه دهیم.

فقط برای امروز10 تیر 

نویسنده: گمنام – خبرنامۀ ناحیۀ منیتوبا، کانادا، نوامبر 2010  

بود ک��ه اگ��ر قرار ب��ود بهب��ودی را 
آزمای��ش کن��م، نیاز به انج��ام کاری 
متف��اوت داش��تم و می بایس��تی یاد 
می گرفتم چط��ور به رهنمودها گوش 
داده و آنه��ا را اجرا کن��م. رهنمودها 

بسیار شفاف و ساده هستند: 
 به طور مرتب در جلسات شرکت 

کنید.
 با یک راهنما کار کنید.

 خدمت کنید.
 قدم ها را کار کنید.

این عجیب به نظر می رس��د، اما من 
همیش��ه خود را ی��ک رهبر می دیدم. 
البت��ه رهبرهای واقع��ی می دانند کی 
بای��د طبق دس��تورعمل کنن��د. اگر 
می خواستم در بهبودی استاد شده و 
به عن��وان یک رهبر خدمت کنم باید 
یاد می گرفتم چطور دنباله روی کرده 
و چطور تس��لیم ش��وم. دقیق��أ مانند 
زمانی که یاد گرفتم تصویر سه بُعدِی 

چشم جادویی را ببینم.
بالفاصل��ه پس از اینک��ه در مقابل 
فرآیند بهبودی تسلیم شدم، یک بُعد 
دیگ��ر در برابر من ظاهر ش��د. من به 
برنامه و پیشنهادات آن ایمان آوردم. 
زمانی که روش های دیوانه وار خود را 
تس��لیم کرده و شروع به پیگیری این 
مس��یر جدید نمودم، زندگی آن طور 
که هرگ��ز تجربه اش نکرده بودم خود 

را به  من نشان داد.

7

از رهنمودهای س�اده پیروی 

Payam Behbudi- Winter2015



مریم.ح- آمل
در یک خان��واده مصرف کننده به 
دنیا آمدم، خانواده ای که همیش��ه در 
جنگ و کش مکش بودن��د. به خاطر 
داشتن بیماری اعتیاد، نداشتن کنترل 
بر روی احساس��ات، خ��ود کم بینی و 
احساس انتقامی که از خانواده داشتم، 
در هم��ان س��ن کم به مص��رف مواد 
روی آوردم. فکر می کردم برای فرار از 
مشکات مصرف راه حل خوبی است. 
باالخره پس از س��ال ها مصرف به این 
نتیجه رسیدم که جز آوارگی، چیزی 
برایم نداش��ت. چند س��ال پیش پیام 
انجمن توسط یک عضو به من هم داده 
شد. اما از آنجایی که تمایلی نداشتم و 
س��ردرگم بودم، باز به همان راه قبلی 
ادام��ه دادم؛ که نتیجه اش این بود که 
بارها و بارها به زندان افتادم.بار آخری 
که به یک س��ال حبس محکوم شدم 
با همیشه فرق داشت. چون چند روز 
قب��ل از آزادی ام، یکی از مامورین یک 
مجله پیام بهبودی را به زندان آورد و 
چون با برنامه آشنایی داشتم، مجله را 
از او گرفت��م. در آن مجله تجربه یک 
همدرد را که مشکلی مشابه من داشت 
)خانواده مصرف کننده( خواندم و امید 
پیدا کردم که راه نجاتی برای من هم 
هست. تصمیم گرفتم بعد از آزادی به 
جلسه بروم و پاک بمانم. خدا را شکر 
همان کار را کردم و االن نزدیک به 3 

سال است که پاک هستم.
مص��رف کنن��ده بودن خان��واده ام 
دس��ت آویزی برای پ��اک نماندن من 
ش��ده بود. تا جایی که خسته و عاجز 
شدم و دست از تغییر دادن اطرافیانم 
برداش��تم و تسلیم ش��دم. نتیجه این 
تسلیم شدن این بود که پس از نه ماه 
پاک��ی، دو خواهر، دو برادر و مادرم نیز 
وارد انجمن ش��دند. باور دارم که پدر 
و همس��رم نیز روزی پاک  ش��ده و به 
انجمن خواهند آم��د. االن هم که در 
برنامه هس��تم از درد دوری فرزندم در 
عذابم، اما به این نتیجه رس��یده ام که 
خواست خدا برای من بهترین است و 
مصرف راه حلی برای مشکلم نیست. 
از خداون��د برای تم��ام مادرانی که از 
فرزندش��ان دور هستند طلب صبر و 
پذیرش می کنم و ب��ه امید روزی که 
هیچ دوستی درد لغزش را تجربه نکند.

با خان�واده ام در انجم�ن
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مشارکت

علی.پ

جلیل.ر- سنندج

حدود ۴س��اله که تو برنامه هس��تم 
و تا ۱8 ماهگی رش��د خوب و سریعی 
از هر لحاظ توی برنامه داش��تم. اوایل 
پاک��ی چن��د تا ه��دف ب��رای خودم 
مش��خص کرده بودم و با رعایت اصول 
و کمک راهنما در ۱س��ال پاکی به همه اونا رسیدم، اما 
آروم آروم ب��ا توجی��ه و بهانه از برنامه دور ش��دم. حاال 
دیگه هیچ هدف خاصی رو تو بهبودی دنبال نمی کردم، 
انگار بی هدف ش��ده بودم و فقط از روی عادت به جلسه 
می رفت��م. دیگه مثل قب��ل با راهنمام ارتباط نداش��تم. 
آروم آروم و ب��دون اینکه خودمم متوجه بش��م از اصول 
دور ش��ده بودم. بعد از یه مدت با جنس مخالف ارتباط 
برقرار کردم و وقتی پی بردم که این رابطه  س��الم نیست 
و ب��ا آموخته های م��ن در انجمن مغای��رت دارد و من 
دارم اش��تباه می کنم سریع موضوع را با راهنمام درمیان 
گذاش��تم و با پیش��نهاداتی که به م��ن داد، اون ارتباط 
رو قط��ع کردم؛ ولی بعد از مدتی دوباره وسوس��ه منو به 
سمت ارتباط مجدد کش��وند و فکر می کردم که با انکار 
ای��ن موضوع اتفاقی برام نمی افت��ه. انکار همین موضوع 
باعث ش��د که ش��فافیت و صداقت من با راهنمام روز به 
روز کمتر بشه، حاال حدود ۲۱ ماه پاکی داشتم و اصًا با 

راهنمام ارتباط نداشتم.
یه ش��ب یکی از دوستای دوران مصرف که هنوز مواد 

مصرف می کرد در خونمون اومد و ازم خواست که برای 
تهی��ه مواد بهش پول بدم. بدون اینکه با راهنمام تماس 
بگیرم بهش پ��ول دادم. موقع رفتنش وسوس��ه مصرف 
تمام وجودم رو گرفته بود، ازش خواستم برای منم مواد 
بخ��ره! این اتفاق افتاد و من اون ش��ب مصرف کردم و تا 
ام��روز این موضوع رو اقرار نکرده بودم و همیش��ه موقع 
اع��ام پاکی از خودم متنفر می ش��دم. یکی از زیباترین 
لحظ��ات بهبودی زمان اعام پاکی هس��ت که توی این 
مدت برای من تبدیل به یه کار س��خت و دردآور ش��ده 
ب��ود. دیگه هی��چ لذتی از پاکی ام نمی ب��ردم و ...  امروز 
از خداون��د کمک خواس��تم و توی جلس��ه بهبودی این 
موض��وع رو اقرار کردم و صادقانه اعام پاکی کردم؛ مثل 
این بود که بار س��نگین انکار رو از دوشم زمین گذاشتم. 

امشب حال خوبی دارم و با آرامش می خوابم.

پیام بهبودی

انکار بار س�نگین 

ناامی��د، خس��ته و درمانده بودم که به انجمن بازگش��تم. 
آدمی خود محور که فکر می کردم تمام دنیا کار و زندگی شان 
اشتباه است و فقط من کار، زندگی و تفریح را درست انجام 
می دهم؛ تا به آخر خط که برای من کارتن خوابی، از دس��ت 
دادن مادیات و دوری از همسر و فرزند بود، رسیدم. به امید 
یک زندگی بهتر به NA برگشتم تا ویرانه هایی که با اعتیادم 
به وجود آورده بودم را دوباره بس��ازم. در 3۵ روز پاکی راهنما 
گرفتم و شروع به کارکرد قدم نمودم. هر چند باورها شکسته 
شده بود ولی می دانس��تم، با صبر کردن امیدی برای دوباره 
زیستن هست. همسرم تقاضای طاق کرده بود و حتی باور 
نداش��ت که به جلس��ه  می روم، تنها و درمانده بودم، ولی به 

حضور در جلسات ادامه دادم. 
در آن اوایل ش��گرد بیماری اعتیادم ایجاد ناامیدی، یاس و 
انزوا بود. در یک شرکت خدماتی نظافت منازل مشغول به کار 
ش��دم. با اینکه احس��اس خود کم بینی داشتم، اما باید دوباره 
باورها را می س��اختم. در جلسات مشارکت می کردم و از خدا 
می خواس��تم راه زندگی کردن را یاد بگیرم و فرزندم برگردد. 
یک روز با مشارکت یکی از اعضا پیام مهمی گرفتم، اینکه : من 
به انجمن آمده ام برای پاکی جس��م و روحم و نه چیز دیگری. 

پس از مدتی در انجمن، همس��رم از من جدا شد و فرزندم را 
نیز با خود برد. با ناامیدی و وسوسه فراوان با راهنمایم تماس 
گرفتم و فقط گریه کردم. دیگر تمایل به جلس��ات نداش��تم 
ولی جاذبه انجمن من را به جلسه برگرداند و شما دوستان با 
سکوت و همدردی تان به من در مسیر بهبودی کمک کردید. 
اکنون که حدود 3 سال پاک هستم، از نیروی برتر و دوازده 

قدم معتادان گمنام سپاسگزارم.

باز هم بازگش�تم
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خ��دا را ش��اکرم که 
یک روز دیگر توانسته ام  
به کمک ش��ما عزیزان 
ام��روز  بمان��م.  پ��اک 
از  مق��داری  می خواهم 
غم و ان��دوه خود را که مثل کوهی روی 
شانه هایم سنگینی می کند با شما تقسیم 
کنم .حقیقتش بعد از گذش��ت ۲۵ سال 
س��کوت، انزوا و گوشه گیری، باالخره ۴ 
روز پیش با گفتن ۳ کلمه )محمد هستم 

معتاد( بغضم ترکید.
 خیل��ی حرف��ه ک��ه یک نف��ر بیاد و 
خودش را معت��اد معرفی کنه. گفتنش 
واقعاً شهامت می خواهد و نباید ساده از 
کنار آن گذشت. به عقیده من این یکی 
از بزرگترین اس��رار این جلس��ات است. 
یعنی اینکه باور کردم معتادم و از اینکه 

دیر به این باور  رسیدم متاسفم . 
ولی مهم این اس��ت که باالخره باور 
کردم و این می تونه اولین قدم به سمت 
نی��روی برترم باش��د، یعن��ی پذیرش. 
خوشبختانه همه ما پی بردیم که اعتیاد 
یک بیماری است؛ و من راه توقف آن را 

در اینجا پیدا کردم.  
با مشارکت در جلسات ، درکنار شما 
بودن و گ��وش دادن به درد دل هاتون. 
باور کنید که با آمدن کمتر از ۵جلس��ه 
فهمی��دم که در اینجا با ی��اری خداوند 

بزرگ و کمک شما دوستان، بهبود پیدا 
می کنم. چون به این آگاهی رسیدم که 
من نمی توانم ولی ما می توانیم، چیزی 

که قباًل نمی فهمیدم.
 در طول مص��رف،  زیاد ترک کردم 
ولی به وس��یله جایگزین کردن قرص 
و دارو، یعن��ی در واق��ع خودم رو گول 
م��ی زدم و یک��ی دیگ��ر از اس��رار این 
جلس��ات همان قطع ه��ر گونه مواد و 

داروی مخدر است. 
دیگ��ر حت��ی ب��رای س��ردرد ه��م 
خودمحوران��ه و با تجوی��ز خودم قرص 
نمی خورم؛ می گردم و علت س��ردرد را 

جویا می شوم. 
در ای��ن ۵ جلس��ه، تم��ام افکار من 
به ش��ما عزیزان مشغول شده است. تا 
چند روز پیش خیلی احس��اس پوچی 
می کردم. احس��اس حقارت، کوچکی، 
پس��تی، بیهودگ��ی، بیچارگ��ی و ه��ر 
احساس بدی جز خوبی. از همه چیز و 
همه کس شرمنده بودم؛ از خودم گرفته 
ت��ا اطرافیانم، حتی خان��واده ام. اینکه 
یک پدر چقدر می تونه بی مس��ئولیت 
باش��ه که با عزیزترین کسانش چنین 
کاری بکنه. از خودم خجالت می کشم.                                                             
من بی راهه رفتم، پاهایم در بیراهه های 

خاکی زندگی کم آوردند. 
دیگر توان بیراهه رفتن ندارم.

محمد- کرج

فهمیدم که در اینجا 
با یاری خداوند 
بزرگ و کمک شما 
دوستان،  بهبود پیدا 
می کنم. چون به این 
آگاهی رسیدم که 
من نمی توانم ولی ما 
می توانیم، چیزی که 
قبالً نمی فهمیدم

   به دلیل خودمحوری، اکرث اوقات خود ما آخرین کسی بودیم که متوجه 
اعتیاد خود شدیم.  

چگونگی عملکرد- قدم۱

خوش آمدید؛ 
خوشحالیم که ش��ما به NA آمدید و 

امیدواریم که تصمیم به ماندن بگیرید.
در مورد کارهایی که برای پاک ماندن 
باید کرد، در مجله ی شماره قبل صحبت 
کردیم؛ حال بد نیست به کارهایی بپردازیم 
که باید از آن ها پرهیز کرد. ما در جلسات 
NA، اغلب می شنویم که باید روش سابق 
زندگی مان را تغییر دهی��م. این یعنی ما 
هیچ ن��وع ماده مخدری مص��رف نکنیم؛ 
هرچه می خواهد بش��ود، بشود! همچنین 
م��ا فهمیده ایم که نباید به پاتوق هایی که 
در آن ه��ا مصرف می کردیم برویم و نباید 
با مصرف کننده ها معاش��رت کنیم. وقتی 
به خود اج��ازه می دهیم که دوروبر همان 
آشنایان و مکان های دوران مصرف پرسه 
بزنیم، در واقع داریم زمینه لغزش را برای 
خود آماده می کنیم. م��ا در برابر بیماری 
اعتیاد عاجز هستیم. این آدم ها و مکان ها 
هیچ وقت در گذشته به ما کمک نکردند تا 
پاک بمانیم. احمقانه است اگر فکر کنیم 

حاال چیزی فرق کرده است.
برای یک معت��اد، هیچ چیز نمی تواند 
جای انجمنی را بگیرد که در آن، کسانی 
فعاالنه در تاِش بهبودی هس��تند. بسیار 
مهم اس��ت که مهلتی به خود و فرصتی 
به بهبودی م��ان بدهیم. دوس��تان تازه و 
زیادی در معتادان گمنام، چشم انتظار ما 
هستند و دنیای جدید از تجربیات پیش 
روی ماس��ت. بعض��ی از ما ناچ��ار بودیم، 
خود را با دنیایی که به کلی با تصورات ما 
تفاوت داشت سازگار کنیم. معتادان گمنام 
نمی تواند به ش��کل معجزه آسایی دنیای 

اطراف ما را تغییر دهد.
 آن چه این برنامه به ما ارزانی می دارد، 
امید، آزادی و نیز راهی اس��ت تا با تغییر 
خویشتن، به ش��یوه ای دیگر در این دنیا 
زندگی کنیم. ممکن اس��ت با ش��رایطی 
روبه رو شویم که نسبت به گذشته تغییری 
نکرده ولی به کمک برنامه NA می توانیم 
نح��وه برخوردمان با چنین ش��رایطی را 
تغییر دهیم. تغییر دادن خود، باعث تغییر 
زندگی ما می ش��ود. ما دل مان می خواهد 
ش��ما بدانید که معتادان گمنام، با آغوش 
باز پذیرای شماس��ت. NA به صدها هزار 
نفر از معتادان کمک کرده اس��ت تا پاک 
زندگی کنند، زندگی را با تمام سختی ها 
و خوشی هایش بپذیرند و زندگی ای را آغاز 

کنند که واقعاً ارزش زیستن دارد. 

هم�راه ب�ا ت�ازه واردان
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مشارکت

ب�ر گ�ردن پ�اکاردی  
ساسان.ق- لرستان

پیام بهبودی
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پیام  با س��ام خدم��ت 
آوران مجله پیام بهبودی.

خان��واده ای  در  م��ن 
تحصیل کرده به دنیا آمدم 
و ب��ا بیماری اعتیاد رش��د 
کردم. پدرم و دوس��تانش هر ش��ب در خانه ما 
بزم شبانه و مصرف مواد داشتند. درخت تنهایی 
و تایی��د طلب��ی اعتیاد با من قد کش��ید. بنا به 
تشویق های اعتیاد و عاقه خودم برای مرد شدن 
و رفتن به آن شب نشینی ها، وارد دنیایی عذاب 
آور ش��دم. روزها با موفقی��ت درس می خواندم 
و ش��ب ها ب��ا عاق��ه و آرام آرام م��واد مصرف 
می ک��ردم. در آن روزها تنها قهرمان رویین تن 
خان��واده برای من، پدر بود. حرص، خودخواهی 
و نیاز به تجربه کردن مکان های جدید مصرف، 
پایم را به بیرون از خانه و جاهایی که در خواب 
هم نمی دیدم، باز کرد. همیش��ه خودم را باالتر 
از هر فردی، جایگاه��ی و هر مصرف کننده ای 
می دیدم. کم کم روزهای خوب گذش��ت و تنها 
دوس��تی ک��ه برایم باق��ی مانده و دای��م به آن 
نی��از پیدا می کردم، م��واد مصرفی ام بود. بعد از 
اتمام س��ربازی چیزی درونم تغییر کرده بود و 
دیگر از روی اختیار مصرف نمی کردم. ش��نیدم 
ک��ه چند نفر از دوس��تان پدر ت��رک کرده و به 
NA آمده ان��د. با خودم گفت��م اونجا دیگه چه 
جهنمیه؟! امکان نداره، ترک فقط در قبرستون 

اتفاق میوفته....
دیگر به خودم ثابت شده بود معتاد شده ام 
چون، دیگر شب ها با لذت نمی خوابیدم، بلکه 
ترس از خماری داش��تم. پدرم که قهرمان من 
بود، به دش��من من تبدیل ش��ده بود و هرروز 
درگیری، جنگ و کانتری. عکس من از تابلوی 
اعان بهترین هنرجوی هنرستان، به دوربین 
عکاس��ی زندان با پ��اکاردی بر گردن منتقل 
شد. نه خانه، نه خانواده و نه آینده ای.... کاما 
بریده بودم، مصرف می کردم تا دوباره مصرف 
کنم. روزهای آخر مصرفم گریه می کردم و از 
خداون��د طلب کمک می ک��ردم؛ تا اینکه پیام 
انجمن توس��ط یکی از بستگان به من رسید. 
ب��ا ناباوری کام��ل و فقط ب��رای قطع مصرف 
رفتم اما....دس��تم در دست خوش آمدگو ماند 
و همدل دوس��تان همدرد شدم. االن نزدیک 
ب��ه ۱۵ م��اه پاکی دارم و در ح��ال کار کردن 
 NA س��نت ها، افتخار می کنم ک��ه عضوی از
هس��تم. مرتب در جلسات ش��رکت می کنم و 
نس��بت به پاکی خودم و دوس��تانم مسئولم. 
خوش��حالم که ام��روز، به اختیار خ��ودم و با 
اصول انجمن زندگی می کنم، نه به اجبار مواد 
مخدر. آن NA را که روزی جهنم می خواندم، 
امروز برایم بهش��ت اس��ت. در پای��ان از تمام 
 کسانی که باعث شدند از خودآزاری به رشد و 

مسئولیت پذیری برسم، سپاسگزارم.

شنیدم که چند 
نفر از دوستان پدر 
 NA ترک کرده و به
آمده اند. با خودم 
گفتم اونجا دیگه 
چه جهنمیه؟! امکان 
نداره، ترک فقط 
در قبرستون اتفاق 
میوفته....

وقتی اتحاد را تمرین می کنیم، اتفاق 
قابل توجه��ی رخ می دهد؛ هنگامی که 
ب��رای لحظاتی هر چند کوت��اه، خود و 
نیاز هایمان را کن��ار می گذاریم، تبدیل 
به چیزی بزرگتر از خودمان می گردیم. 
علی رغ��م اینکه این موض��وع بر خاف 
باوره��ای م��ا هن��گام ورود ب��ه انجمن 
اس��ت، ولی تجربه نشان داده که نتیجه 
ایثارگری و از خودگذش��تگی به خود ما 
برمی گردد. درک ای��ن مطلب دقیقا بر 
می گردد به اینکه اجازه دهیم تا بفهمیم 
که هستیم، چگونه می باید خود را با دنیا 
سازگار کنیم و چه میزان برای عرضه به 
آن در اختیار داریم. تمرین اتحاد، منزلت 

و بزرگی را به ما بر می گرداند.
منزلت در لغت به معنای بها و ارزش 
داش��تن است؛ ولی تجربه ما عمیق تر از 
این معانی ست. کتاب پایه در قدم هشتم 
به ما می گوید "می خواهیم بدون ترس و 
ستیزه جویی در چشمان دنیا نگاه کنیم" 
برنامه ب��ه ما اطمین��ان می دهد "دیگر 
نیازی نیس��ت خودمان را با پافشاری بر 
فضیلت هایی که وج��ود خارجی ندارند 
فریب دهیم". وقتی بزرگی و منزلت مان 
را ح��س می کنی��م، می توانی��م محکم 
و ش��رافتمند روی پای خود بایس��تیم. 
با هر نس��یمی خم نمی ش��ویم و نیازی 
نمی بینیم تا خود را از هر چیز خیالی و 
موهوم محافظت کنیم. اغلب می گوییم، 
اتحاد ما قدرت ماست و یا برعکس، که 
هر دو درست است؛ ما قدرت فردی مان 
را از اتحاد NA دریافت می کنیم. امروز 
می دانیم که مجبور نیستیم این مسیر را 
به تنهایی ادامه دهیم. اعضای با تجربه تر 
این مس��یر را رفته اند، هم��دردان امروز 
همراه مان هستند و می دانیم معتادانی 
که به انجم��ن نیامده اند، حتی اگر آنها 
را نبینی��م، قدم در مس��یر م��ا خواهند 
گذاشت. ما قدرت، شهامت و شرافت مان 
را با ق��رار گرفتن در چی��زی بزرگتر از 

خودمان، دریافت می کنیم.
" اتح��اد NA، تعه��د ما ب��ه دیگر 
معتادان اس��ت؛ چه آنهای��ی که قبل از 
ما بوده اند، چه آنهایی که امروز در کنار 
ما هس��تند و چه آنهایی که هنوز ما را 
نیافته اند. هنگامی ک��ه اتحاد را تمرین 
می کنیم، برای بهبودی تمام معتادان در 

NA فضایی را فراهم می آوریم.”

اتحاد و منزلت 

زمستان  1393

Narcotics Anonymous.Iran



وقتی احساس می کنیم در دام افتاده ایم یا تحت فشار قرار گرفته ایم، 
صداقت داشنت قدرت روحانی و عاطفی زیادی را می طلبد.  

  کتاب پایه

ب�ر گ�ردن پ�اکاردی  

تجرب�ه یک ب�ار لغ�زش

از  یک��ی  دع��وت  ب��ه 
همکارانم با انجمن آش��نا 
شدم. هر شب بعد از پایان 
کار به جلس��ه  می رفتیم، 
به طوری که عادت ش��ده 
بود و فق��ط از مصرف مواد پرهیز می کردم. در 
جلس��ه نه مشارکت می کردم و نه تمایلی برای 
گرفتن راهنما یا کارکرد قدمها داش��تم. شدیداً 

زمانی که کودک خردسالی بودم، به علت مصرف مواد مخدر توسط برادرم 
عمًا با مواد آشنا شدم و به جای یاد گرفتن درِس زندگی، کنجکاو چگونگی 
مص��رف مواد بودم. از آنجایی ک��ه درکی از بیماری اعتیاد نداش��تم و برای 

سرکوب میل و احساسم، در نوجوانی به مصرف مواد روی آوردم. 
با گرفتار شدن در چنگال بیماری و اجبار به مصرف، برای تامین مواد به 
دزدی روی آوردم و برای مصرف هر چه بیشتر مجبور به زورگیری از مردم و 
حتی خانواده ام شدم! در همان اوضاع بود که پیام انجمن را بعد از چهار سال 
تخریب دریافت کردم. به جلس��ات هدایت و راهنمایی ش��دم، ولی متاسفانه 

نتوانستم اصول اولیه را رعایت کنم و لغزش کردم!
 بازهم به کارهای قبلی و رفتارهای پرخطر روی آوردم! باالخره یک روز با 
مصرف مواد و توهم ناشی از آن جلوی مامورین را گرفته و خودم را لو دادم! 
من باور دارم که این اتفاق اراده خداوند بود؛ چرا که دستگیر شدم، به زندان 
افتادم و در زندان پیام  انجمن را به درس��تی دریافت و درک کردم. در حال 
حاضر در حال کارکرد قدم هستم و تصمیم دارم تا قدم هایم تمام نشده، به 

کسی پیام ندهم. چون یک بار این کار باعث لغزشم شد. 
االن نزدیک به ۱0 ماه است که پاکم و امید به آزادی دارم.

علی.ک-شیراز

احس��اس تفاوت می کردم و گم��ان می کردم 
داشتن همین دوست بهبودی که همکارم نیز 

هست کافی است.
ت��ا اینکه بعد از س��ه ماه به س��فر خارج از 
کش��ور رفتم و آنجا به دلیل دوری از جلسات 
و دوس��تم و قرارگرفتن در زمین بازی لغزش 
ک��ردم. پس از بازگش��ت از س��فر ماج��را را 
به صورت سربس��ته برای دوستم تعریف کردم 

اما حقیقت لغزشم را نگفتم و مجبور شدم به 
دلیل احساس خجالتی که داشتم دروغ گفته 
و در جلسات اعام پاکی را ادامه دهم. تا اینکه 
در یکی از جلسات صبح معنای دقیق NA و 
راهنم��ا را درک ک��ردم و راهنم��ا گرفتم. به 
پیش��نهاد راهنما در جلس��ه صب��ح خزانه دار 
گروه ش��دم. به دلیل ناص��ادق بودن با راهنما 
و اعام پاکی خیلی احس��اس گناه می کردم 
تا باالخره یک ش��ب قضی��ه را با راهنمایم در 
میان گذاشته و خواستم که خدمتم را تحویل 
بده��م؛ راهنمایم به من گف��ت باید همانطور 
که با من صادق هس��تی ب��ا گروه نیز صداقت 
داشته باشی و ترسی از قضاوت یا عدم پذیرش 
نداش��ته باشی و همه چیز را در اختیار خودم 
گذاشت تا تصمیم بگیرم . من هم صبح فردای 
آن شب با تمام شرمندگی و احساس خجالت 
ماجرا را برای گروه مشارکت کردم و خودم را 
تس��لیم گروه کردم که هر تصمیمی در رابطه 
با خدمتم دارند بگیرند. خدمت خزانه دار جزء 
گروه حداقل سه ماه پاکی می خواست و من از 
آخرین بار مصرفم حدود دو ماه بیشتر نگذشته 
بود. بعد از پایان جلس��ه تم��ام اعضا من را با 
آغوش ب��از پذیرفتند و از صداقتی که با گروه 

داشتم تشکر و من را حمایت کردند. 
امروز ب��ا چهار ماه پاکی ک��ه دارم فرصت 
خدم��ت مج��دد نیز به م��ن داده ش��ده و به 
واسطه اعتمادی که گروه به من داشت زندگی 
جدیدی را با یک احساس خوب و تغییر بزرگ 

تجربه می کنم.

آزادی  امی�د ب�ه 
محسن.ع 
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راهنمایم به من گفت 
باید همانطور که با 
من صادق هستی 
با گروه نیز صداقت 
داشته باشی و ترسی 
از قضاوت یا عدم 
پذیرش نداشته 
باشی
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ترجمه

 زمانی که خسته و درمانده 
وارد برنام��ۀ بهبودی انجمن 
معتادان گمنام ش��دم، کامأل 
آمادۀ تسلیم ش��دن بودم. از 
افکارم، گزینه های��م و خودم 
ترس داشتم. من از شکسته و درمانده بودنم آگاهی 
داش��تم و می دانس��تم که هرنوع ترمیمی زمان بر 
خواهد بود. بهب��ودی را در رأس کارهایم قرار دادم. 
بهبودی بر فرزندانم، کار، خانه و مدرسه نیز اولویت 
داشت. از همان بدو ورود، انجمن احساس آرامش را 
درمن بوجود آورده و توانایی آن را داد که به مقابلۀ 
یک روز دیگر بروم.  برای اولین بار در طی ۲0سال 

امید را تجربه کردم. زندگی بهتر به نظر می آمد. 
از زمان��ی که درکاس اول دبس��تان بودم، آرزو 
داش��تم که به دانش��گاه بروم. من عاشق مدرسه و 
یادگرفتن بودم. معلم های مدرس��ه مان همیشه با 
گرمی با ما برخورد می کردند و مهربان بودند. هیچ 
عض��وی از خانوادۀ ما هرگز به دانش��گاه نرفته بود. 
بنابراین مسیری که کسی قبل از من رفته باشد و 
من بتوانم آن را دنبال کنم، وجود نداشت. زمانی که 

راهنمایم را برای اولین بارماقات کردم، او مشغول 
تکمیل فوق لیسانس خود بود و این تآثیر عمیقی بر 
روی من گذاشت. باور دارم که درون کلمۀ “ما” در 
برنامۀ انجمن معتادان گمنام، یک سری ارتباطاتی 
وجود دارد که ما را به یکدیگر متصل می کند.  اگر 
یکی از اعضاء انجمن موفق به انجام کاری برجسته 
شود، او حامل این پیام خواهد بود که انجام چنین 
کاری ممکن است. من دربهبودی شاهد چیزهای 
شگفت انگیزی بوده ام و بر این باورم که در بهبودی 
هرچی��زی امکان دارد. نه تنها امس��ال ازدانش��گاه 
فارغ التحصیل می شوم، بلکه این کار را با اخذ معدل 
بسیار خوبی انجام خواهم داد. در ماه آوریل یکی از 
پسرهای من هم با افتخار از دانشگاه لیسانس گرفت. 
ب��اور دارم که از طریق واژۀ “ما” در انجمن معتادان 
گمنام و با حمل یک پیام بهبودی، زندگی خیلی ها 

را لمس خواهم کرد. 
درطی بیس��ت س��ال اخیر، تمرکز اصلی من 
روی تعلی��م و تربیت چهار فرزن��د فوق العاده ام 
بود. در این مدت هیچ وقت تعطیاتی نداشته و 
مسافرت نرفته ام. ولیکن برای بهبودی به مسافرت 

های زیادی رفته ام. دراین مدت احساس کردم 
که بیش از حدی که بدان عادت داشتم به من 
توجه ش��ده بود. بهترین مسافرت من در این 
دوره رفتن به ایالت واشنگتن بود. درآنجا من 
 )Astrology( در یک همایش ستاره شناسی
ش��رکت کردم و با ستاره شناس های دیگری 
از مناطق مختلف آمریکا آش��نا ش��دم. حتی 
درخواب هم نمی دیدم که با یک ستاره شناس 
دیگر آش��نا ش��وم، چه رس��د ماقات تعداد 
زی��ادی از آنه��ا در یک مح��ل. تجربۀ تعامل 
داش��تن با افراد دیگر که مثل من، پیچیدگی 
ستاره شناس��ی را درک می کردند، حتی در 
رویاهایم تصور نمی کردم. در آنجا نویس��ندۀ 
کتابهایی دربارۀ ستاره شناسی را ماقات کردم 

که سالها خوانندۀ پروپا قرص آنها بودم. 
تحق��ق رویاهای من تنها ب��ه مادیات ختم 
نش��د. در اوائل پاکی، لیس��تی از چیزهایی را 
که در بهبودی امید به انجام آنها داشتم، تهیه 
کردم. بعدها از رهجوهای خود نیز خواستم که 
این روش را تمرین کنند. از آنها خواس��تم که 
لیستی از خواسته های خود تهیه کرده و سپس 
وانم��ود کنند یک عص��ای جادویی در اختیار 
دارند که وقتی روی لیست زده شود، منجر به 
تحقق یافتن آن آرزوها می گردد.  لیس��ت من 
ش��امل کارهایی  مانند لذت بردن ازمصاحبت 
با بچه هایم می ش��د و این کاری بود که سالها 
در آن موف��ق نبودم. نزدی��ک بودن به خانواده 
هم از موارد اولیۀ لیس��ت من بود. با پیشرفت 
بیماری ام، خانه ای که درآن بزرگ ش��ده بودم 
داشت از ش��دت بی توجهی، روی سرم خراب 
می ش��د. ترمیم و بازس��ازی ای��ن خانه نیز در 
لیست من قرار داشت.  من یک هنرمند نقاش 
بودم اما هیچ وس��یله یا ابزارکار و یا تمرکزی 
برای خلق اثری نداش��تم. باور داشتم که مواد 
مخدر توانایی و خاقیت من را برای همیشه از 
من گرفته بود. فرآیند بهبودی در برنامه به من 
کمک کرد تا التیام یافته و رشد کنم. من اکنون 
می توانم از استعداد خود درخدمت به انجمن و 
هم برای کسب درآمد استفاده کنم. هیچوقت 
تصور نمی کردم که بتوانم نقاشی بِکشم، فیلم 
بسازم، آرم تبلیغاتی درست کنم و عکس های 
حرفه ای بگیرم. به س��ختی تصور می کردم که 
روزی بتوان��م از پیامدهای مواد مصرفی مورد 
انتخ��اب خود عب��ور کنم و ع��اوه بر جبران 
خسارت های مالی، پایه های مادی زندگی خود 
را نیز بنا کنم. م��ن به تنهایی جز اینکه خود 
را سرگردان کنم، نتیجه ای حاصل نمی کردم. 
هدایای فوق العادۀ بهبودی من بوسیلۀ انجمن 
معتادان گمنام انجام پذیر گشت. من به تنهایی 
واقعیت کنونی خود را به وجود نیاوردم. زندگی 
ش��گفت انگیز من به وس��یلۀ “ما” امکان پذیر 

گشته است.

هدایای فوق العادۀ 
بهبودی من بوسیلۀ 
انجمن معتادان 
گمنام انجام پذیر 
گشت. من به تنهایی 
واقعیت کنونی خود 
را به وجود نیاوردم. 
زندگی شگفت انگیز 
من به وسیلۀ “ما” 
امکان پذیر گشته 
است
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من بیشتر زندگی ام را صرف خواستن و آرزوی آنچه که نداشتم کردم. همیشه 
بیشتر و بیشتر می خواستم وعمومأ ناراضی بودم. من  به حکم اراده ی خود آن قدر 
مشغول دنبال کردن وسوسه هایم بودم که برای تحقق بخشیدن به رویاهایم، هیچ 

شانسی نداشتم. 

رویاهای گمشده بیدار می شوند

در بهبودی، آرزوهای ما به مرور و به وقت خود 
برآورده می شوند. البته ما نمی گوییم، حتماً 
همگی مان مشهور و ثروتمند می شویم، اما 

می دانیم که با آگاه شدن از خواست خدا، آرزوها، 
در بهبودی به حقیقت می پیوندد.     

جکی. او

Narcotics Anonymous.Iran



در هر گونه بحثي همیشه وسوسه نادیده گرفتن اعضا مخالف 
وجود دارد. به خصوص اگر اکثریت بزرگي از اعضا مثل 
یكدیگر فكر کنند. اما اغلب یك صداي تنها ، که اطالعات 

جدید یا تصویري منحصر به فرد را ارائه کند، ما را از گرفتن 
تصمیمات نا آگاهانه و عجوالنه نجات مي دهد. 

پیام بهبودی

مفهوم نهم هم مانند دیگر 
مفاهی��م از اهمی��ت باالی��ی 
برخوردار اس��ت و ت��ا جایی 
کاربرد دارد که برای ما موثر 
واقع ش��ود و اس��تفاده از آن 
باعث ایج��اد تعادل در فض��ای امن خدماتی 

گردد.
با بیان کلماتی نظیر وسوس��ه، مس��ئولیت، 
تصمیم گیری و تسلیم می توان تا حدودی به 

ماهیت و محتوای مفهوم نهم پی برد.
این چند الگو را بارها در طی فرآیند کارکرد 
۱۲قدم و ۱۲س��نت معتادان گمنام شنیده و 
از تاثی��رات آن بخوبی آگاه هس��تیم؛ اما نیم 
نگاهی ه��م از دریچه این مفهوم به چگونگی 
و تاثی��رات این چند الگو بیاندازیم که ، چرا و 
چطور وسوس��ه فضای ام��ن خدماتی ما را از 
حالت تعادل خارج می کن��د، یا اینکه چگونه 
می توانیم تسلیم باش��یم و شاهد تاثیرات آن 
در بهب��ودی و منعکس کننده تاثیرات آن در 

فضای تصمیم گیری ها باشیم.
وسوس��ه: همان طور که ق��دم ۱۲ از “تمام 
ام��ور زندگی” س��خن می گوی��د، خدمت در 

معتادان گمنام هم یکی از امور زندگی ماست 
و اعتیاد س��عی می کند تا تم��ام امور زندگی 
ما از حالت تعادل خارج س��ازد. بعضی مواقع 
وسوس��ه دیده شدن خود و پیش��نهاد خود، 
اجازه ش��نیدن صدای دیگ��ران را نمی دهد و 
برای حفظ این وسوس��ه اعتیاد مرا مجبور به 
ناصادقی می کند؛ ناصادقی باعث از بین رفتن 
روحیه وحدت گردیده و ما را از جریان دانش 
و آگاهی دور می کند و اتفاق حاصل این است 
ک��ه یا بدون گرفت��ن تصمیم وق��ت و انرژی 
زیادی را هدر می دهیم، یا تصمیمی عجوالنه 
می گیری��م بدون در نظر گرفت��ن عواقب آن. 
ش��نیدن “ ص��دای تنها “  به معن��ای اعتماد 
کردن و دخیل کردن آن به عنوان قسمتی از 

عواقب تصمیم است.
مس��ئولیت: ی��ادآوری ای��ن اص��ل قبل و 
هن��گام تصمیم گیری کم��ک می کند که نیاز 
آیندگان مان را در نظر داش��ته باشیم. چرا که 
حضور ام��روز ما در معت��ادان گمنام در گرو 
تاش ها و تصمیماتی بوده که اعضای اولیه ما 
گرفته اند ؛ ما نیز در این راستا این گونه تاش 
می کنیم ک��ه زمانی را صرف کرده و راجع به 

چگونگ��ی انتقال درخواس��ت هایمان تحقیق 
می کنیم و از اکتفا کردن به دانش خود و نیاز 
خود پرهیزمی نماییم. وهمین طور به سخنان 
دوس��تان در این فرآیند توجه می کنیم، چرا 
که با بی توجهی به اعضا باعث تولید احساس 
بد در آن ها می گردیم. درس��ت اس��ت که ما 
مس��ئول احساس دیگران نیس��تیم، ولی این 
رفتار ما ب��وده که باعث تولید این احس��اس 
در دیگران ش��ده، پس مس��ئولیت رفتارمان 
را ب��ه عه��ده می گیریم و در س��ایه جبرانش 

تصمیم گیری می کنیم.
تصمیم گی��ری: گاه��ی اوق��ات در فرآیند 
تصمیم گی��ری، اعضا ب��ا یکدیگ��ر هم عقیده 
نیس��تند، اما این بدان معنا نیست که عده ای 
درس��ت و عده دیگر اش��تباه می گویند، بلکه 
بدان معناست که ما از زوایای مختلفی به یک 
موض��وع نگاه می کنیم، و باعث خلق ایده های 
جدید و یا شکل گیری وجدانی آگاه می شویم. 
قضاوت در مورد ش��خص، یک موضوع است و 

قضاوت در مورد پیشنهاد، موضوعی دیگر.
بدنه ه��ای خدماتی م��ا به جهت توس��عه 
پی��ام معت��ادان گمنام ایجاد می ش��وند، پس 
می بایس��ت ایده ، پول، زم��ان و وجدان ما در 
خدمت توس��عه پیام معتادان گمنام باشد نه 

در خدمت اراده شخصی.
تسلیم: یادگیری و بکارگیری این اصل به این 
شکل که بحث و تبادل تجربه را برای رسیدن 
به وجدان، قبل و هن��گام تصمیم گیری انجام 
دهیم و بعد از رس��یدن به وج��دان در جهت 
کارب��ردی کردن آن حرکت کنی��م. این اتفاق 
در صلح بودن با وجدان گروه را نش��ان داده و 
باعث می شود مسئولیت انتخاب وجدان گروه 
را به  رغم اینکه بر خاف میل ما باشد به عهده 
بگیری��م . با این کار ارتب��اط بهتری با خداوند 
مهرب��ان برقرار می کنیم، خداوندی مهربان که 
خود را در وجدان گروه بیان می کند. هرچه قدر 
که ارتباط ما با خداوند بهتر باش��د، اعتماد ما 
نیز به او بیش��تر می گردد و هر چه این اعتماد 
بیشتر شود، ش��اهد تاثیرات روحانی بسیاری 
در بهبودی،خدمات و تصمیمات خود خواهیم 
بود. در پایان باید گفت که بدنه های خدماتی 
به دلیل رشد روزافزون گروه های NA جهت 
 کیفیت بخشیدن به خدمات گروه ها به وجود

 می آید و نیازمند شنیدن صدای تمام اعضای 
انجمن می باشند.
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کارب�رد مفاهی�م 
خدمات�ی ت�ا کج�ا؟

مفه�وم نه�م
“ تمامی عناصر ساختار خدماتی ما مس�ئولند که به دقت همه نقطه نظرات را هنگام 

تصمیم گیری در نظر داش�ته باش�ند.”

پانل مفاهیم 
خدماتی 

روزهای آموزش 

Payam Behbudi- Winter2015
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مشارکت

 هوشنگ.ن- دزفول
با عرض س��ام به دوس��تان هم��دردم و 
خدمتگ��زاران مجل��ه پی��ام بهب��ودی که با 
تاش آنها می توانی��م در هر فصل از احوال 
دوستان مان در سراسر جهان با خبر شده و 

از این طریق با آنها همدردی کنیم.
در ابت��دای ورودم ب��ه برنام��ه، ب��ه علت 
مش��کات زیادی که در زندگی ام داش��تم، 
از جلس��ات و صحبت های دوس��تان چیزی 
دس��تگیرم نمی ش��د؛ چون فک��رم بیرون از 
جلس��ه و درگیر مش��کات مادی و مسائل 
زندگی ام بود و فقط حضور فیزیکی داشتم. 
پمفلت های جلسه را درک نمی کردم خیلی 
زود هم��ه چیز از ی��ادم می رف��ت. حتی با 
پیشنهاد راهنمایم نشریات را می خواندم، اما 
چیزی متوجه نمی شدم. زمانی که دوستان 
بهب��ودی از اینکه خانواده باورش��ان کرده و 
ی��ا اینکه پول به تنهای��ی بهبودی نمی آورد 
مشارکت می کردند، از آنها رنجش می گرفتم 
و حالم بد می ش��د. زیرا ب��اور کردنش برایم 
س��خت بود و فک��ر می کردم ب��ا آنها تفاوت 
دارم، چ��ون در آن زمان بیش��تر اش��تغال 

فکری های من با پول رفع می شد.
اما حاال با گذش��ت زم��ان و تجربه کردن 
بعضی مس��ائل و حرکت کردن طبق اصول 
برنامه به این درک رسیده ام که در آن زمان، 
هم دوستان با تجربه حرف درستی می زدند 
و ه��م من. زیرا آنها به دلیل تجربیات ش��ان 
از ای��ن م��وارد عبور کرده بودن��د، که درک 
آن ب��رای من س��خت بود. در ای��ن مدت با 
اجرای اصول و تاش و حرکت در قبال رفع 
مشکاتم، اکثر اشتغال فکری هایم بر طرف 
شده اند و بهتر صحبت های دوستانم را درک 
می کنم. امروز با گذش��ت نزدیک به هش��ت 
س��ال فهمیده ام که دعا کردن فقط در ذهن 
و با زبان نیست، بلکه در حرکت کردن است.

دع�ا، حرک�ت، صب�ر
یک خدمتگزار

مدتی است که در گروه، خدمت نشریات را تجربه می کنم. در این مدت، از اینکه  برخی 
از کتاب ها و پمفلت ها  به فروش نمی رفت، ناراحت بودم. تا اینکه روزی به پیشنهاد یکی 

از دوستانم، تصمیم گرفتم تا دکور نشریات را تغییر دهم. 
پیش��نهاد را در جلس��ه اداری مطرح کردیم و پس از موافقت و وجدان گروه و صرف 
هزینه ای اندک )۱۵000تومان(، چند طبقه ساده چوبی را بر دیوار جلسه نصب نمودیم. 
پ��س از آن ه��ر روز به ش��کل و فرم جدیدی کتاب ه��ا را می چیدیم. یعنی اعضای گ��روه با یک چیدمان 
یکنواخت روبرو نمی ش��دند. ما تقریبا بیش از ۴0 عنوان نش��ریه در رنگ بندی های متفاوت را، هر روز در 
جلسه  به نمایش می گذاریم؛ آن هم به گونه ای که اعضای گروه، وقتی در جلسه می نشینند، امکان دیدن 
آنها را به راحتی دارند. این کار تاثیر قابل توجهی در جلب توجه اعضا به رکن مهم نشریات، گذاشته است. 
گروه ما پس از این خاقیت ایجاد ش��ده در گروه به طور میانگین، هر روز یک عنوان نش��ریه را در اختیار 

اعضا قرار می دهد؛ که رشد چشمگیری نسبت به ماه ها و سال های گذشته به حساب می آید.

خاقی�ت در خدم�ت

پیام بهبودی
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صداقت، فروتنی و یک حس س��الم ش��وخ طبعی می توانند به ما کمک کنند تا از میان چالش ها 
گذر کنیم. ما یاد می گیریم به اعضا کمک کنیم تا خود جواب سوال های شان را پیدا کنند و اینکه 

تصویر یک مظهر قدرت را ارائه نکنیم.
 ای��ن واقعی��ت که بعضی اف��راد خواهان نظرها و نصایح ما می ش��وند به این معنی نیس��ت که ما 
صالحی��ت نصیح��ت ک��ردن را داری��م. ما تجرب��ه، نیرو و امی��د خود را ب��ه مش��ارکت می گداریم. 
 ام��ا بای��د مراق��ب عقای��د خ��ود باش��یم. بخص��وص مواقع��ی ک��ه می دانیم ط��رف مقاب��ل آن را 

جدی می گیرد.
احس��اس خوبی اس��ت ک��ه دیگران به م��ا اهمیت دهن��د و ما را محترم ش��مارند، ام��ا زیاده از 
ح��د ش��دن این حس ما را ب��ه خطر می اندارد. اگ��ر ما اجازه دهی��م تا اعضاء دیگر فک��ر کنند که 
 م��ا ب��ی نیاز هس��تیم. نتیج��ه آن می ش��ود ک��ه زمانی که درد می کش��یم کس��ی یا جای��ی برای 

مراجعه نداریم. 

مراقب عقاید خود باشیم



ما رشد روحانی خود را وقتی باور می کنیم که بتوانیم دست خود را برای کمک 
به سوی دیگران دراز کنیم.       

        کتاب پایه

تاش ب�رای بهب�ودی دیگ�ران
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خدمتگزار  دوس��تان 
در مجله پیام بهبودی و 
معتادان  انجمن  اعضای 
گمنام در سراسر دنیا،با 
س��ام، اس��م من حسن و 

یک معتاد هستم.
از خ��ود می پرس��م، امروز چ��ه مدتی را 
می توانم جهت تاش برای بهبودی دیگران 

صرف کنم؟
وقتی برای اولین بار در جلس��ات شرکت 
کردم، خدم��ت، آخرین چیزی ب��ود که به 
ذهنم رس��ید. هنگامی که دردهایی بیشتر 
از آنچ��ه خ��ودم داش��تم را به ط��ور واضح 
دیدم، احس��اس ناامی��دی و یأس می کردم. 
اما همان طور که ش��رکت در جلسه را ادامه 
م��ی دادم، متوج��ه افرادی ش��دم که چای 
درست کرده، نشریه آماده کرده و صندلی ها 
را مرتب می نمایند. این کارها همه عادی و 
طبیعی به نظر می رسید؛ بدون هماهنگی و 
رهبری ک��ردن. افراد این کارها را داوطلبانه 
انجام می دادند، چون خودشان می خواستند. 
پس از جلسه دوباره صندلی ها مرتب می شد 
و نشریات چیده شده جمع آوری می گردید. 
احوال پرسی و خوش آمدگویی،دست دادن، 
لبخن��د زدن، در آغ��وش گرفتن مهمترین 
چی��زی بود که می دیدم. ت��ازه واردان نیز با 

س��عی و تاش شروع به کمک می کردند. 
همچنین متوجه ش��دم افرادی که جلسه 
را رهبری می کردند، در خواندن پمفلت ها 
نیز شریک می ش��وند. این نکات کوچک، 

عمق اهمیت عضویت را به من القا کرد.
من ه��م به آرامی ش��روع به س��عی و 
تاش کردم. وقت��ی کمک کردن به گروه 
را ش��روع کردم، با احساس تعلق، بخشی 
از آن شدم. شانس آن را داشتم با اعضایی 
ک��ه زودت��ر می آمدند یا کمی بیش��تر در 
گ��روه م��ی ماندند صحب��ت کن��م؛ و به 
راحتی سوال هایی درباره اصول و برنامه ی 
انجمن بپرسم. به زودی برای سخنرانی و 
منش��ی گری داوطلب شدم. هر یک از این 
موقعیت ه��ا، ارتباط مرا ب��ا اعضای دیگر 
افزایش می داد؛ کسانی که تجربه شان را با 
من سهیم می شدند و درک مرا در کاربرد 

برنامه زیاد می کردند.
همچن��ان که اعتمادم زیادتر می ش��د، 
کم ک��م ب��رای نمایندگی گروه و س��پس 
گردانندگی ش��ورای محلی داوطلب شدم. 
همان طور که دیدگاهم از برنامه وس��عت 
پی��دا می ک��رد، توانایی های��م در زندگی 
روزمره نیز افزایش می یافت. امروز می بینم 
 ک��ه چط��ور ن��کات کوچک، ی��ک حس 
عاقه مندی به من داد و مرا برای رسیدن 

حسن.ک- فارس

هنگامی که پیام 
امید مان را انتقال 
می دهیم، در 
جستجوی این دلیل 
هستیم که کارهای ما 
در حقیقت پشتیبان 
خوشبختی مشترک ما 
می باشد

به دیگران تشویق کرد. اعمال من، مرا بر 
روی چی��زی فراتر از رنجش و دلس��وزی 
برای خودم واداش��ت و به من کمک کرد 
تا به س��وی جاده ی بهبودی حرکت کنم. 
وقتی نسبت به خودم احساس خوبی پیدا 
 کردم، توانس��تم به ارزش اس��تعداد هایم 
پی ببرم و . به این باور رسیدم که آنچه از 
برنامه گرفته ام، بستگی زیادی به آنچه که 

داده ام داشته است.
به تدریج مس��ؤلیت  های بیش��تری را 
پذیرفت��م. اکنون نماین��ده چندین گروه 
هستم و این خدمت حس خاص اهمیت 
دادن ب��ه همه اعضای گروه ه��ا را در من 
ایجاد کرده اس��ت. به این حس رسیده ام 
که معجزه عضویت، تحت اختیار خداوند 
مهربان اس��ت که خ��ودش را در وجدان 
گ��روه نش��ان می ده��د. خدم��ت کردن، 
به بس��یاری از ما تجربه جدی��دی از کار 
گروهی داده اس��ت. دیگر تنها نیس��تیم، 
م��ا با اعض��ای دیگر انجم��ن در بهبودی 
یکدیگر سهیم می ش��ویم. علی رغم همه 
تفاوت هایمان، یک ریس��مان مشترک ما 
را ب��ا هم متحد س��اخته اس��ت. هنگامی 
که پیام امید م��ان را انتقال می دهیم، در 
جس��تجوی این هستیم که کارهای ما در 
حقیقت پشتیبان خوشبختی مشترک ما 
 باشد. برای راهنمایی و حمایت از گروه، به 
سنت ها رجوع می کنیم و سعی می کنیم 
اصول برنامه مان را رعایت کنیم. سنت ها 
مس��یر اعمال م��ان را نش��ان می دهد، اما 
برای اجرای آنها مس��ئولیت خاصی داریم 
و در حال��ی که این کار را انجام می دهیم، 
متوجه می ش��ویم که با س��رعت در حال 
رش��د هس��تیم. امروز باورم این است که 
اگر در انجمن دوردس��ت ها را دیده ایم، به 
این دلیل است که همگی روی شانه های 
آنهایی ایس��تاده ایم که این راه را برای ما 
هموار س��اخته اند. من تا ابد برای عشقی 
که از تمام اعضای انجمن معتادان گمنام 

گرفته ام، سپاسگزارم.

Payam Behbudi- Winter2015
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مشارکت پیام بهبودی

حمایت ه�ای خداون�د
احمد- ایذه

 با سپاس از همه ی  خدمتگزاران 
انجمن. 

احمد هستم معتاد و نزدیک به 
هفت س��ال اس��ت که پاکم،حدود 
ی��ک س��الی می ش��د ک��ه راهنما 
نداش��تم وچون در شهر کوچک ما  گزینه های زیادی 
ب��رای انتخاب راهنما وجود نداش��ت؛ ی��ک راهنمای 

موق��ت  انتخاب ک��ردم.  با اینکه 
س��عی می ک��ردم به بهب��ودی ام 
ادامه بدم، یواش یواش انگیزه ام را 

نسبت به جلسه رفتن، خدمت کردن 
و انج��ام اصول از دس��ت دادم. روابطم توی 

خانواده به بدترین ش��کلی که میتوانست رسیده 
بود و دوباره احس��اس هایی مث��ل تنهایی و ناامیدی، 
خش��م و نفرت م��ن را فرا گرفته ب��ود. فکر می کردم 
اگر بتوانم ه��ر روز برنامه ای برای بهبودی ام داش��ته 
باش��م و هر شب ترازنامه بنویسم و نشریات را مطالعه 
کنم  مشکلم حل میش��ه .... اما روزها و ماه ها سپری 
می ش��د و نمی تونس��تم برنامه ی ایده آلم رو اجرا کنم 

و یا نامنظم عمل می ک��ردم و هیچ انرژی و انگیزه ای 
نداش��تم .تا اینکه با یک دوس��ت بهبودی مش��ارکت 
ک��ردم و اون به من گفت: ما نمی تونیم بهبودی رو به 
تنهایی ادامه بدیم. گفت: تو به نیروی روحانی موجود 
در برنامه اعتقاد داری؟ گفتم: بله. گفت:  بخش زیادی 
از ای��ن نیروی روحانی از طریق ارتباط فعال راهنما و 
رهجو به ما کمک میکن��ه )من ارتباط بهبودی مورد 
نیاز رو با راهنمای موقتم نداش��تم و میشه گفت اون 

ب��رای من رابط��ه ی موفقی رابطه راهنما و رهجویی 
لحظ��ه ای ک��ه نبود(.  توی همون 
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داشت تجربش اش رو به من می داد، ناگهان یه عضو 
به ذهنم اومد که یک س��ال پیش در مورد مس��ائل 
خدمات��ی باهاش صحبت ک��رده بودم و حس خیلی 
خوبی بهش داش��تم. یک نور ضعیفی در دلم روشن 
شد که شاید قرار بر این است که این عضو راهنمای 
من باشد.ش��ماره اش پاک ش��ده ب��ود اما ایمیل ا ش 
رو داش��تم و براش پیام گذاش��تم. امیدوار نبودم که 
ایمی��ل ام رو حتی باز کن��ه. به همین خاطر  موضوع 
ایمیل ام رو گذاشتم: فقط یک درخواست. نوشتم: من 
نیاز به راهنما دارم و نسبت به شما احساس آرامش و 
اعتماد خاصی دارم. نمیخوام بگم فقط بخاطر همین 
احس��اس راهنمام بشید ولی می خواستم درخواست 
کنم که اگه امکانش هست یک مدت با هم در ارتباط 

باشیم ببینیم به درد هم می خوریم.
همون شب جوابم رو داده بود و پذیرفت و تلفنش 
رو ب��رای م��ن گذاش��ت. بعد یه پیام دیگ��ه  براش 
فرس��تادم و ش��رح حال بهبودی ام رو براش  گفتم و 
اون دقیقا این پیام رو فرستاد: لطف کن همین امروز 
نوشتن قدم چهار رو شروع کن. وقتی کسی که اصا 
ندیده بودم این جوری  دلس��وزانه می خواست به من 
کمک کنه، یه انگیزه خاصی نسبت به بهبودی پیدا 
کردم و نوشتن قدم چهار رو شروع کردم. من تا اون 
روز هیچ عاقه ای به رهجو داش��تن و وقت گذاشتن 
برای تازه واردها نداش��تم و می گفتم هرکس��ی توی 
یه بخشی اس��تعداد و توانایی خدمت کردن  داره و 
من بیش��تر به خدمات س��اختاری عاقه دارم.از اون 
روز یک عش��ق و انگیزه خاصی برای رهجو داشتن و 
راهنما شدن در من  بوجود اومد. حاال وقتی یک تازه 
وارد میخواد منو ببینه با کمال میل میرم پیش��ش و 
کمک به دیگران رو هم مسئولیت و هم وظیفه خودم 

میدونم. 
 م��ن هنوز هم عض��وی که داره 
ب��ه من کمک میکن��ه رو ندیدم اما 
ق��راره ب��ه زودی برای خون��دن قدم 
چهار همدیگر رو ماقات کنیم.من  اش��ک در 
چشمانم جمع میشه وقتی این عشقی که در برنامه 
معتادان گمنام هس��ت رو می بینم. این ها کمک ها 
و حمایت های نیروی برتر هس��تند ک��ه باور من رو 
قوی تر کردند. ارسال یک ایمیل برای کسی که هیچ 
وقت ندیده بودم، زندگی و بهبودی منو متحول کرد. 
ازت کمک ه��ا  ای��ن  هم��ه ی  ب��رای    خدای��ا 

 سپاسگذارم.

زمستان  1393
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واقعیت س��اده این اس��ت که اگر پاک بمانی��م روزی فرا خواهد رس��ید که دارای 
بیش��ترین مدت پاکی در جلسه خواهیم بود . این مسئله در آن واحد یک نعمت، یک 
مس��ئولیت  و یک دام است. خیلی از اعضاء مشارکت می کنند که داشتن یک شکاف 
و اختاف زیاد در مدت پاکی می تواند باعث جدا افتادن از دیگران شود. بعضی اوقات 
دارا بودن بیش��ترین مدت پاکی در جلسه، به اندازه ی شرکت در اولین جلسه برایمان 
ترس آور است. ما ممکن است احساس کنیم که اعضاء جدیدتر ما را درک نمی کنند 
یا در جلسه کسی نیست که بتوانیم از او درخواست کمک کنیم. وقتی برای به دست 

آوردن نیازهایمان، بیش��تر  در مورد مسئولیت مان آگاه باشیم تا در مورد توانایی های 
خود، باعث احساس انزوا خود می شویم. یکی از اعضاء مشارکت می کرد که چطور نگاه 
دیگران به او به عنوان یک بزرگتر آزاردهنده بود : “همه ی اعضاء سواالت خود را از من 
می پرسند که باعث می شود تا احساس کنم با دیگران برابر نیستم. این باعث نمی شود 
که احساس کنم که از دیگران بهترم، بلکه احساس می کنم ازدیگران جدا هستم”. ما 
هیچ وقت نمی دانیم که چه وقت و چگونه به دردسر می افتیم و مطمئنا نمی دانیم که 

چه کسی به کمک خواهد آمد.

بیشترین مدت پاکی در جلسه



اعضای انجمن ما آماده اند افرادی را که لغزش کرده اند در بهبودی یاری 
دهند؛ آنها بصیرت الزمه این کار را دارند.

کتاب پایه – فصل بهبودی و لغزش

 سعید
با عرض سالم و خسته نباشید خدمت تمامی اعضا 
و خدمتگزاران انجمن معتادان گمنام. امروز که حدود 
۶ سال از پاکی ام می گذرد، تجربه ۲ بار لغزش خود را  
تقدیم می کنم به همدردانی که فکر می کنند در صورت 
لغزش دیگر نمی توانند پاک بمانند! حدود هفت سال 
قبل با ناامیدی کامل وارد انجمن شدم و تصور می کردم 
هرکاری به جز مصرف مواد را می توانم انجام دهم. دائماً 
بیم��اری ام فعال بود و با خودم و دنی��ای پیرامونم در 
جنگ بودم. ظاهراً به جلس��ه می رفتم، راهنما داشتم 
و ق��دم هم کار می کردم. ام��ا در واقع فقط رفتارهای 
اعتیادی و براس��اس اجبار را انجام می دادم. پس از ۲ 
بار لغزش فهمیدم مشکل من تنها مصرف موادمخدر 
نیست، بلکه بیماری اعتیادم است. این بار با کارکردن 
قدم ه��ا با خودم و خداوند رابطه خوب��ی پیدا کرده ام، 
دارای شغل هس��تم و با همکارانم، خانواده ام، اعضای 
انجمن و در کل با مردم رابطه بهتری دارم. یاد گرفته ام 
ک��ه اصول روحانی را تمرین و طبق آنها عمل کنم، نه 
اینک��ه فقط از آنها صحبت کنم. به خیلی از آرزوهایم 
رسیده ام و اطمینان دارم با زندگی طبق اصول انجمن، 
زندگی ام از این بهتر خواهد شد. پس به جلسه بهبودی 
م��ی روم، با راهنمایم در تماس هس��تم و همچنین با 

قدم های دوازده گانه زندگی می کنم.

دوباره برخیز، با هم می توانیم

انگیز دنیای ش�گفت 
گمنام

بیش از ۲۸ سال طول کشید 
ت��ا به آخ��ر خط برس��م. مدتی 
طوالن��ی ک��ه در خودمحوری، 
رنجش، ترس و خش��م س��پری 
ش��ده بود. همیش��ه ب��ه دنبال 
چی��زی بودم که درون ملته��ب و بی قرارم را آرام 
کنم. اما دوس��ت، پول، ش��هرت، ق��درت، علم و 
دانش، تأیید و تجمالت نیز برای پرکردن این خال 
درون��ی کافی نبود. تا اینکه حدود ۵ س��ال پیش 
خس��ته و افس��رده از ته دل از خداوند درخواست 
کمک کردم. انواع و اقس��ام راه ها را امتحان کرده 
بودم تا اینکه با NA آش��نا ش��دم.  در جلس��ات 
مهر، محبت، همدردی، عش��ق و ایثار را از نزدیک 
لمس کردم. برای اولین بار من را به خاطر همانی 
که بودم پذیرفتند و از من نپرس��یدند: چه کسی 
هس��تی و از کجا آم��ده ای؟ اوایل برای��م دنیایی 
ش��گفت انگی��ز و عجیب ب��ود. برای رس��یدن به 
رهایی، آزادی و نج��ات، حاضر به انجام هر کاری 
بودم. پس تسلیم ش��دم و گوش سپردم. نود روز 
را به جلس��ه آمدم، راهنما گرفتم، قدم کار کردم، 
مشارکت کردم و ارتباطم را با اعضا و خداوند رشد 

و توسعه دادم. متوجه شدم کسانی که طالب این 
برنامه هس��تند و حاضرند برای بدس��ت آوردنش 
کوش��ش کنند، بهبودی را تجرب��ه خواهند کرد. 
طی کردن مس��یر بهبودی نیازمند تالش اس��ت، 
بی تفاوتی و بی حوصلگی نسبت به اصول روحانی، 
س��قوط را درپی خواهد داش��ت. با اینکه انجمن 
مدع��ی تنها راه رهایی و آزادی از اعتیاد نیس��ت، 
اما م��ن به تجربه دریافته ام که برای کس��انی که 
زحمِت طِی این مس��یر را بکشند، یکی از بهترین 
راه هاست. در مس��یر بهبودی سراب های اعتیاد و 
لغزش های معن��وِی فراوانی وجود دارد که اگر به 
تابلوه��ای راهنما که همان قدم ه��ای دوازده گانه 
اس��ت رجوع نکنیم، غ��رور، خودخواه��ی، طمع، 
حس��ادت، ش��هوت و دیگر نواق��ص اخالقی، من 
را در دام خ��ود گرفتار می کنن��د. از خداوند بابت 
راهنمایی و مراقبت هایش سپاسگزارم و اطمینان 
دارم ت��ا زمانی ک��ه با اراده مخ��رب خود اختالل 
ایجاد نکنم، به حمایت از من ادامه خواهد داد. به 
امی��د روزی که هیچ معتادی در هیچ کجای دنیا، 
بدون پی��دا کردن فرصت بهب��ودی، با جاِن خود 

هزینه اعتیادش را نپردازد.
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در جلسات مهر، محبت، 
همدردی، عشق و ایثار را از 

نزدیک لمس کردم. برای 
اولین بار من را به خاطر همانی 

که بودم پذیرفتند و از من 
نپرسیدند: چه کسی هستی و از 

کجا آمده ای؟

باید به هر معتادی این فرصت را بدهیم که تا هر 

زمان خواست به جلسات بیاید و این متایل در 

او ایجاد گردد. باید این متایل را با استقبال گرم و 

محبت آمیز از او تقویت کنیم.  

چگونگی عملکرد- سنت۳

اگر در داشنت زندگی هدف مند و با وقار، ثبات قدم 

داشته باشیم، آن وقت تصویر شخصی ما از اراده 

خداوند می تواند در چگونگِی اوضاِع زندگی مان، 

بروز کند.

راهنامی کارکرد قدم – قدم یازده
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مشارکت

 حسین.ت- یاسوج
با سالم و سپاس از خدمتگزاران انجمن 

معتادان گمنام
س��ال های زی��ادی از جوانی خ��ود را در 
تاریکی مصرف مواد مخدر گذراندم. قبل از 
رفتن به خدمت سربازی با مواد آشنا شدم 
و فکر می کردم این تنها راه حل مش��کالت 
زندگی من اس��ت. با وج��ود متاهل بودن، 
اجب��ار به مصرف به س��راغم آم��د. راه های 
مختلفی را برای قطع مصرف امتحان کردم 
ولی نتوانس��تم به نتیجه ای برس��م. زندگی 
بدون مصرف کار س��اده ای نب��ود و با کوله 
باری از عجز و ناامیدی و ترس سر از انجمن 
معتادان گمنام درآوردم.  وقتی نود روز اولم 
را ش��روع کردم، تنها چی��زی که توجهم را 
جلب ک��رد نام ماده های مخ��دری بود که 
ت��ا به حال در زندگی ام نش��نیده بودم. فکر 
می کردم اینجا جای کس��انی است که این 
نوع مواد مخدر را مصرف کرده اند و من هم 
باید بروم این مواد را مصرف کنم و برگردم. 
اما از آنجایی که نمی خواس��تم به جهنمی 
که س��اخته بودم برگردم، تس��لیم قدم ها و 
راهنما شده، و شروع به خدمت کردم. بعد 
از چندین س��ال دوری از تحصیل توانستم 
در مقطع سه س��ال پاکی درس خواندن را 
دوباره ش��روع کنم. در شهری دور از محل 
تولدم به همراه همسر و دو فرزندم زندگی 

خوبی را سپری می کنم.
از خداوند به خاطر انجمن معتادان گمنام 

سپاسگزارم.

جهنمی که س�اختم

پیام بهبودی
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جلس�ه ای مس�رت بخش می س�ازم
ایمان.ی- بجنورد

جلس��ه خانه دوم من اس��ت. 
درس��ت  فرهن��گ  می خواه��م 
زیس��تن را به جلسه ببرم، پس 

چنین رفتار می کنم:
 در پی یافتن عیب دوستان 

بهبودی خود نیستم.
 نظافت جلسه را رعایت می کنم.

 س��کوت و آرامش را هنگام برگزاری جلس��ه 
رعایت می کنم.

 به جای حساس��یت و ناراحتی از نکات منفی، 
بر روی نکات مثبت اعضا توجه و تمرکز می نمایم.

 قبل و بعد از جلس��ه خوش مش��رب هستم و 
آداب معاشرت را رعایت می کنم.

 اعض��ا را آن گونه ک��ه هس��تند می پذیرم، نه 
آن گونه که دوست دارم باشند.

 انعطاف پذیر هستم.
 خیرخ��واه دوس��تان بهبودی خود ب��وده و با 

حسن نیت برخورد می کنم.
 نس��بت به اعضا رازدار بوده و در هر شرایطی 

حرمت آنها و جلسه را حفظ می کنم.
 با دیگران مشارکت و همکاری دارم.

 در هن��گام بیماری به عی��ادت آنها رفته و در 
سوگواری شریک غم شان می شوم.

 در اس��رار دیگر اعضا تجسس نکرده و آنها را 
فاش نمی کنم.

 از امکانات و وسایل جلسه مراقبت و نگهداری می کنم.
 دیگران را به خاطر اشتباه هاتش��ان س��رزنش 

نمی کنم.
 ب��ه ی��ک جلس��ه مس��رت بخش NA خوش 

آمدید*

زمستان  1393

Narcotics Anonymous.Iran

ب��ا نام و یاد خداوندی مهربان که مرا عمری دوباره 
داد ت��ا بتوانم خود را در این ش��رایط س��نی تازه پیدا 
کنم. پرویز هس��تم معتاد و 8۵ سال سن دارم. با این 
س��ن وارد انجمن معتادان گمنام ش��دم؛ جایی که به 
من شخصیتی دیگر در اجتماع داد. خیلی از دوستان 
هم مصرفم می گفتند اگر ترک کنی چند ماه بیش��تر 
زن��ده نخواهی مان��د. ای��ن را خطاب ب��ه همدردانی 
می گوی��م که فک��ر می کنند اگر قط��ع مصرف کنند، 
می میرند؛ من نمردم، ش��ما ه��م نخواهید مرد. چون 
که عمر دس��ت خداوند اس��ت و نه مواد مخدر. شاید 

از نظر س��نی پیرترین عضو انجمن باشم ولی در خود 
احس��اس جوانی می کنم. نزدیک به دو سال است که 
پاک هس��تم و تازه دارم ش��یرینی زندگی را احساس 
می کنم. راهنمایی دارم که ۵0 س��ال از من کوچکتر 
است و مانند فرزندم دوستش دارم. به تازگی بهترین 
راننده پایه یک ش��ناخته ش��دم و لوح تقدیر گرفتم. 
خوشحالم از اینکه دردهای گذشته باعث درک امروزم 
شده است. از خداوند عاجزانه می خواهم فراموش نکنم 
از کجا آمده ام و ب��ه کجا می روم، تا بتوانم پاک بمانم 

و پاک بمیرم.

احساس جوانی
پرویز.چ- اصفهان



کوشش برای عالج دردمان به وسیله سفر، این فرصت را به ما می داد 
که از افراد جدیدی سواستفاده کنیم، اما هر کاری که می کردیم از 

بیامری خود رها منی شدیم.         
کتاب پایه
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 رضا.ش- گیالن 
پ��س از اینک��ه هم��ه راه هایی 
ک��ه بلد بودم ب��رای قطع مصرف را 
امتح��ان کرده و شکس��ت خوردم، 
پی��ام انجمن را دریاف��ت کردم. به 
توصیه یک��ی از دوس��تان انجمنی 
با تجربه از جلس��ه اول مش��ارکت، 
سکوت و صبر پیش��ه کردم و پس 
از ۹0 روز راهنم��ا گرفتم. در حالی 
که هنوز گیج و منگ بودم ش��روع 
به کارکرد قدم ها ک��رده و به مرور 
با بیماری مرموز خود آش��نا شدم. 
با گذشت زمان، کم و بیش نواقصی 
مانند خش��م، کینه، طمع، قضاوت، 
غیبت و .... جایش��ان را به سکوت، 
عش��ق ومحب��ت، ادب و احت��رام، 
رضایت درونی و یک زندگی تقریبا 
ب��ه روال برنامه داد. ام��روز پس از 
۲۴ ماه و جش��ن ۲ س��الگی ام، ۲۴ 
روز غیبت در جلس��ات نداش��ته ام؛ 
به همی��ن دلیل ح��ال خوبی دارم 
و زندگ��ی هم��راه ب��ا آرام��ش را 
تجرب��ه می کنم. چ��ه جمله زیبایی 
 را ه��ر روز در جلس��ه می ش��نوم:

 “مادام��ی که این راه را دنبال کنم 
از هیچ چیز واهمه نخواهم داشت“

اکن��ون ب��ه لطف نی��روی برترم 
ب��رای ب��ار دوم کارک��رد قدم ها را 
آغ��از ک��رده ام و در ح��ال کارکرد 
می کنم  احساس  می باشم.  سنت ها 
خانواده، همکاران و اجتماع به من 
برگش��ته اند، یا بهت��ر بگویم من به 
س��وی آنها بازگش��ته ام. از خداوند 
مهربان می خواهم تمایل به استفاده 
از ابزاری مانن��د خدمت، حضور در 
نش��ریات،  مش��ارکت،  جلس��ات، 
راهنما، قدم ها، سنت ها و همدردانم 

را تا ابد در من زنده نگه دارد.

چ�ی ب�ودم...
                                                                                                                 چی ش�دم...

آرش.ش- البرز 

خیابان اصلی محل��ه ما در اوایل 
پات��وق جوان ه��ای  ده��ه هفت��اد، 
خوش تی��پ و ب��اکاس  ب��ود! من 
خیلی دوس��ت داش��تم ک��ه هر چه 
زودت��ر به جم��ع افراد ای��ن خیابان 
ب��ه  پیوندم.  قهرمان ه��ای من، کس��انی بودند که با 
پوش��ش غیر متعارف در این خیاب��ان  قدم می زدند  
و اتفاقا اغلب آنها س��یگاری بودن��د. در نتیجه خیلی 
زود سیگاری شدم!!! بگذریم، به واسطه ی رفت وآمد 
با ش��خصیت های اصلی این خیابان بود که در س��ن 
ش��انزده س��الگی با کمال می��ل و هیجان  ب��ا  مواد 
مخدر آش��نا شدم و بعد از یک سال مصرف کننده ای 

حرفه ای ش��دم.
من لذت می بردم و خانواده ام زجر می کشیدند؛ این 
وضعیت چند س��الی طول کشید تا اینکه در سن ۲۲ 
س��الگی کار پردرآمد و خوبی پیدا ک��ردم و  خانه ای 
ب��رای خودم اجاره کرده و تا آنجا که می توانس��تم در 
آنجا مصرف کردم و به خوش گذارانی همراه دوستانم 
پرداختم. درآمد زیاد، من را به سمت مرگ می کشاند؛ 
پول برای من مساوی با مرگ بود؛ پارادوکسی مرگبار!

آنق��در مصرف کرده بودم که دیگر هیچ چیز من را 
نشئه  نمی کرد.هر چه بیشتر مصرف می کردم، بیشتر 

خمار و ناراحت می شدم. پارادوکسی عجیب.
دیگر خس��ته شده بودم و دوست داشتم ترک کنم. 
فکر می کردم که اگر به کش��وری بروم که مواد مخدر 

در آن نباشد، می توانم ترک کنم و خوب شوم.
با پول اندکی که برایم مانده بود، راهی دوبی شدم 
و نزدیک به پنج سال در آنجا ماندم و در چند آژانس 
خارجی مش��غول به کار ش��دم. نوع موادم را به الکل 

تغیی��ر دادم و ظاهرا اوضاع خوبی داش��تم ولی روزی 
چند بار احساس بدبختی یقه ام را می چسبید.

همه چیز در آن دوران برایم مهیا بود. ماشین، خانه، 
پول، روابط عش��قی، خوش گذرانی، مهمانی و غیره... 
ام��ا من روزی چندبار احس��اس می کردم که انس��ان 

بدبخت و تنهایی هستم؛ پارادوکسی شگفت انگیز!
احس��اس بدبخت��ی و تنهایی باعث ش��د که کار  و 
موقعی��ت خوب��ی  ک��ه در دوبی داش��تم را رها کرده 
و ب��رای ادام��ه کار در س��ال ۲008 ب��ه  اس��تانبول 
 ترکی��ه بروم. چون ش��نیده ب��ودم در آنج��ا می توانم 

مواد مصرفی ام پیدا کنم.
نزدیک به یک س��ال در اس��تانبول و آن��کارا ماندم 
و چند ب��ار هم مصرف کردم. ام��ا در نهایت چمدانم 
را بس��تم و  به ایران برگش��تم، سال ها دربه دری برای 
ترک مواد مخدر و درنهایت بازگشت به خانه اول. پس 
از بازگشت به ایران  دو سال دیگر هم مصرف کردم.

در نهای��ت ام��ا، نوب��ت آن فرا رس��ید تا در س��ن 
را  گمن��ام  معت��ادان  انجم��ن  پی��ام  س��الگی   33
دریاف��ت کن��م، گویی باید هم��ه ای��ن بدبختی ها را 
 می کش��یدم تا شایس��تگی فهمیدن این پی��ام را پیدا 

کنم.
امروز که این یادداش��ت را می نویسم، هشت ماه و 
پانزده روز است که دیگر مواد مخدر مصرف نمی کنم.

امروز اگرچه همچون گذش��ته درآمد زیادی ندارم 
و ماش��ین مدل باال س��وار نمی ش��وم، ولی احس��اس 
خوش��بختی می کنم؛ پارادوکسی خوشحال کننده و 

دلنشین.
من امروز به کم��ک برنامه NA از زاویه بهتری به 

زندگی ام نگاه می کنم.

پارادوک�س ه�ای  زندگ�ی م�ن
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مشارکتپیام بهبودی

ب��ا س��ام خدمت دوس��تان 
هم��درد و خس��ته نباش��ید به 
خدمتگزاران مجله پیام بهبودی.

زمس��تون  س��رد  روزه��ای 
بود.  زندگیم  روزه��ای  بدترین 
اونق��در تو منجاب مصرف غرق ش��ده بودم که 
هم��ش از خداوند طلب مرگ می ک��ردم. تهیه 
مواد برایم تو روزهای س��رد، کابوس و عذاب بود 
و توانایی هیچ کاری رو نداش��تم. بعد از سال ها 
مصرف و انزوای اعتیاد، اتفاق قشنگی تو زندگی ام 

افتاده و با برنامه معتادان گمنام و اصول روحانی 
آن توانس��ته ام نزدیک به ۵س��ال ب��دون مصرف 
زندگی کرده و اصول روحانی این برنامه سر لوحه 
زندگی ام بش��ود؛ و این جز ق��درت خداوند چیز 
دیگری نیس��ت. از خداوند به خاطر زندگی بدون 
مصرف سپاس��گزارم.  امروز یکی از خدمتگزاران 
برنامه هس��تم و این طرح برفی انجمن، که کنار 
ساحل درست کردم را به خاطر تشکر از خداوند 
که ق��درت زندگی بدون مص��رف را به من داده 

تقدیم به تمام دوستان همدردم می کنم.

مهدی.ی- فریدون کنار

 مهین.گ
با عرض سالم و خسته نباشید خدمت اعضای انجمن 
و خدمتگزاران مجله پیام بهبودی.  اسم من مهین و یک 
معتاد و۶۳ سال سن دارم. یادم می آید که زندگی خوبی 
داش��تم و عزیِز خانوداه ام بودم؛ اما در سن 1۸ سالگی و 
با همسرم آلوده مواد مخدر شدم. مدت زیادی نگذشت 
ک��ه دیگر اجب��ار به مصرف ش��ده و تازه آنج��ا بود که 
نمی خواستم قبول کنم که حق انتخابی در مصرف ندارم 
و مش��کل خود را انکار می کردم! برای تهیه مواد دست 
به هر کاری می زدم! وضعی��ت مالی زندگی مان ضعیف 
ش��ده بود، ولی با تمام مشکالت، اول مواد مصرفی ام را 
ب��ه اندازه کافی تهیه می کردم و مابقی هر چه که بود را 
برای زندگی و فرزندانم می گذاش��تم. در این راه چندین 
بار دس��تگیر شدم و در بازداش��ت و زندان به سر بردم. 
آن ق��در پیش رفتم تا جایی که دیگر تمام داش��ته هایم 
را از دس��ت دادم. حتی دیگر کسی به دیدارم نمی آمد و 
تمایلی به دید و بازدید با کس��ی را نداش��تم و زندگی ام 
واقعاً غیر قابل اداره ش��ده بود. تا اینکه روزی برای تهیه 
م��واد ب��ه بیرون از خان��ه رفتم و یکی از کس��انی که با 
ه��م مصرف م��ی کردیم را به طور اتفاق��ی دیدم. بعد از 
چند دقیقه صحبت کردن متوجه شدم که او دیگر مواد 
مخدر مصرف نمی کند و به پیشنهاد او به جلسه رفتم.

مص��رف می کردم و  به جلس��ه می رفتم و می آمدم، 
اما حال خوبی نداش��تم! این ش��د ک��ه تصمیم به قطع 
مصرف گرفتم. با دوس��تم  تماس گرفت��م و با صداقت 
همه چیز را برایش گفتم و از او درخواست کمک کردم، 
او ه��م درخواس��ت مرا قبول کرد و ب��ه من کمک کرد. 
این ش��د که به حلقه ی دوستان پیوستم، در جلسات به 
پیشنهادهای دوس��تان گوش کردم، راهنما گرفتم و به 
حرف های راهنمایم اعتماد کردم و چون سواد خواندن و 
نوشتن نداشتم  به کالس سواد آموزی رفتم  و خواندن 
و نوش��تن یاد گرفتم. قدم ها را کار کردم و س��عی کردم 
آن ه��ا را در ح��د توان و در زندگی ام پی��اده کنم. امروز 
حدود ۹سال  است که پاک هستم و جلسات بهبودی و 
خدمت را اولویت زندگی قرار داده ام. امروز خدمت گذار 
انجمن هس��تم و از خدمت کردن چه در جلسات و چه 
در هرجایی که مفید باش��م لذت می ب��رم و بابت تمام 

داشته های امروزم از خداوند سپاسگزارم.
ب��ا آرزوی بهب��ودی ب��رای هم��ه ی دوس��تان ک��ه 
 جزی��ی از زندگی م��ن هس��تند و دعا ب��رای معتادان

 در حال عذاب.

صداقت و اعتماد برای�م کار ک�رد

آیا می دانی��د؟
اولی��ن ج��زوه  آیـا می دانیـد: 
راهنم��ای خدماتی ج��زوه ای به نام 
درخ��ت NA ب��وده که به م��رور با 
جزوه های جام��ع تر دنبال و اکنون 

به راهنمای خدم��ات محلی تبدیل 
شده است.

آیا می دانید: در روزهای آغازین 
فعالی��ت معت��ادان گمن��ام یک��ی از 
بنیانگذاران انجمن سطل آشغالی را 
که در بیرون دفت��ر خدمات جهانی 
بود زیر و رو می کرد تا بطری خالی 
پیدا کند و از پ��ول بازیافتش هزینه 
پس��ت نامه به آالس��کا را در جواب 

یکی از اعضا پرداخت کند. 
آیـا می دانیـد: در مواقع��ی که 
ممکن است تصویر عمومی ازNA و 
گمنامی و حریم خصوصی اعضای ما 
در ش��بکه های اجتماعی خدشه دار 
شود بسیار مهم است که اعضایی که 
می خواهند از این امکانات اس��تفاده 
کنند،دق��ت بس��یاری در این کار به 

خرج دهند. 
آیـا می دانید: در س��ال  ۱۹۷۲ 
انجم��ن ما با تش��کیل دفتر خدمات 

جهان��ی، بل��وغ خود را نش��ان داد و 
گش��ایش ای��ن دفت��ر هدفمندی و 
اتح��ادی را که بدان نی��از بو دبرای 

انجمن به ارمغان آورد.
آیا می دانید: جلس��ات NA چه 
باز باشد چه بسته برای معتادان یک 
پناهگاه اس��ت، پ��س انتظار می رود 

مکانی امن و مفید باشد. 
آیا می دانید: به کلیه اقامی که 
با آرم یا نام انجمن توس��ط خدمات 
جهان��ی تولید می ش��ود محصوالت 
NA م��ی گویند و س��ود حاصل از 
ف��روش این محص��والت در راه پیام 

رسانی هزینه می گردد.
آیا می دانید: اولین شماره مجله 
پیام بهب��ودی ۱383 با تیراژ ۵000 
جلد منتشر گردید و امروز با گذشت 
۱۱ س��ال از آن زمان شماره ۴۱ این 
فصلنام��ه با تیراژ بی��ش از 80000 

نسخه تولید و منتشر شده است. 
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حدود ۹ س��ال پی��ش پیام 
برنامه را توس��ط دوس��تی که 
پاک ب��ود، دریافت ک��رده و با 
ناباوری و خس��تگی زی��اد وارد 
برنام��ه ش��دم. تنه��ا، ناامید و 
درمان��ده، فقط آمدم که مواد نکش��م؛ چون فکر 
می کردم مواد مخدر زندگی ام را آش��فته کرده و 
اگر آن را کنار بگذارم همه چیز درس��ت می شود. 
گفتن جمله “ من معتاد هس��تم “ برایم س��خت 
و ناخوش��ایند بود؛ ولی به خاطر درد و آش��فتگی 
زندگی ام، برنامه را با اقرار به اینکه من یک معتاد 
هستم آغاز کردم. با گذشتن از دوره درد جسمانی 
و با دیدن دوستانی که مدتی پاک بودند، امید به 
شروع یک زندگی بدون مواد در من شکل گرفت. 
پذیرفتن اینکه بیمار هس��تم برایم بسیار مشکل 
ب��ود، اما چون می خواس��تم پاک بمان��م، راهنما 
گرفتم و اقدام به کارکرد قدم ها و خدمت کردم. با 
اینکه نمی دانستم اینها چه تاثیری در زندگی من 
دارد، ام��ا انجام دادم. در واقع آمده بودم که بروم، 
اما دی��دن نتایج زندگی گذش��ته و موفقیت های 
زندگی به روال برنامه باعث ش��د هیچگاه برنامه 
را رها نکنم. با اینکه اوایل، زندگی به این ش��کل 
برایم دش��وار بود، اما با خودم گفتم آزادی از بند 
مصرف با درد و اشک هم که باشد، در هر صورت 

آزادی است.
در ابتدا متوجه نبودم که برنامه تا چه اندازه به 
من کمک می کند، اما همان طور که در نشریات 
آمده، موفقیت در برنامه یعنی س��عی و تاش در 
بکارگیری اصول روحانی؛ قس��متی از روشن بینی 
من این بود که برنامه را دنبال کنم. چرا که شاهد 

موفقیت های دوستانم در این مسیر روحانی بودم. 
پذیرش بیماری اعتیاد برای من حدود چهار سال 
و بع��د ازمرور دوباره قدم ها ش��کل گرفت و نقطه 
عطفی ش��د تا برنامه را با تسلیم بیشتری دنبال 
کنم. تا به امروز هرگز از برنامه جدا نشده ام، تمایل 
به حضور در جلس��ات دارم، ب��ه صورت مداوم در 
حال دریافت و انتقال قدم ها، س��نت ها و مفاهیم 

خدماتی هس��تم، خدمت می کنم و ب��رای تاثیر 
بیشتر اصول روحانی در زندگی ام تاش می نمایم. 
با یادگیری انتخاب درست در برنامه، امروز زندگی 
و همس��ر خوب��ی دارم و دارای ش��غل و موقعیت 
اجتماع��ی قاب��ل احترام��ی هس��تم و از خداوند 
می خواه��م که یاری ام دهد ت��ا بتوانم خدمتگزار 

گمنام و موثری در امر رساندن پیام باشم.

وقتی که توازن و هامهنگی با دنیا را در زندگی مان مترین کنیم، درایت بیشرتی 
در انتخاب مبارزات زندگی نیز پیدا می کنیم.          

       پاک زیسنت، سفر ادامه دارد

م- پاکدشت
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آزادی زندگ�ی ب�ه روال برنام�ه = 

Payam Behbudi- Winter2015

ب��ا نام و یاد خداوندی مهربان که مرا عمری دوباره 
داد تا بتوانم خود را در این ش��رایط س��نی تازه پیدا 
کنم. پرویز هس��تم معتاد و 8۵ سال سن دارم. با این 
س��ن وارد انجمن معتادان گمنام ش��دم؛ جایی که به 
من شخصیتی دیگر در اجتماع داد. خیلی از دوستان 
هم مصرفم می گفتند اگر ترک کنی چند ماه بیش��تر 

زنده نخواهی ماند. 

ای��ن را خط��اب ب��ه همدردانی می گوی��م که فکر 
می کنند اگر قطع مصرف کنند، می میرند؛ من نمردم، 
ش��ما هم نخواهید مرد. چون که عمر دس��ت خداوند 
است و نه مواد مخدر. شاید از نظر سنی پیرترین عضو 
انجمن باش��م ولی در خود احس��اس جوانی می کنم. 
نزدیک به دو س��ال اس��ت که پاک هستم و تازه دارم 
شیرینی زندگی را احس��اس می کنم. راهنمایی دارم 

که ۵0 س��ال از م��ن کوچکتر اس��ت و مانند فرزندم 
دوس��تش دارم. به تازگ��ی بهترین رانن��ده پایه یک 
ش��ناخته ش��دم و لوح تقدی��ر گرفتم. خوش��حالم از 
اینکه دردهای گذش��ته باعث درک امروزم شده است. 
از خداون��د عاجزانه می خواه��م فراموش نکنم از کجا 
آمده ام و به کجا م��ی روم، تا بتوانم پاک بمانم و پاک 

بمیرم.

احساس جوانی
پرویز.چ- اصفهان



 جعفر.م – جهرم
با س��ام؛ امروز که ای��ن نامه را 
می نویس��م به خاطر هم��ه چیز از 
خدا سپاسگزارم. مخصوصاٌ یکی از 
نعمت هایش که برای خودم و تمام 
کسانی که مرا می شناختند، کامًا 
قابل دیدن می باشد؛ که همانا زنده 
ماندن و جان س��الم به در بردن از 
مهلکه بیماری اعتیاد به مدت بیش 
از ۷ س��ال می باش��د. با اینکه همه 
انتظار مرگ مرا می کش��یدند، ولی 
از آنج��ا که قرار نب��ود بمیرم، پیام 
انجمن توس��ط دوستان بهبودی به 
 NA من رس��ید و پایم به جلسات
باز ش��د. در اینجا ب��ود که به جای 
ی��ک س��ری قواعد و اص��ول گنگ 
و مبهم��ی که س��اخته و پرداخته 
ذهن خودم بود، یک سری قواعد و 
اصول اخاقی س��اده در اختیار من 
قرار گرفت. نفس راحتی کش��یدم، 
هی��چ گاه فکر نمی ک��ردم زندگی و 
انس��انیت به این سادگی و شیرینی 
باش��د. از این پس بود که بی چون 
و چرا و ب��دون توجه به افکار یاغی 
خود، تس��لیم اصول برنامه ش��دم. 
قطع مص��رف کردم و خط مش��ی 
ساده NA را دنبال نمودم و بسیار 
راضی و خوش��نود نیز هستم. امروز 
از انج��ام هیچ خدمت��ی در جامعه، 
مخصوصاٌ خدمت به همدردانم دریغ 
نمی کن��م. تمام اص��ول NA را در 
حد توان انجام می دهم؛ همه اصول 
زیبا هس��تند و تا آنجایی که طبق 
این اصول زندگی کنم، همه چیز به 

خوبی پیش خواهد رفت.
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مشارکت

را جش�ن می گیریم اکنون پاکی خود 
     یک عضو انجمن 

ب��ا س��ام و درود ف��راوان حض��ور 
خدمتگ��زاران محت��رم مجل��ه ی پیام 

بهبودی
من حدود۱۷س��ال به م��واد مخدر 
اعتیاد داش��تم. از زمانی که تصمیم به 
ت��رک گرفتم همه ی راهها را امتحان کردم و نه تنها هیچ 
نتیج��ه ای نگرفتم بلکه دامن��ه ی اعتیادم لحظه به لحظه 
گس��ترده تر می ش��د. تا اینکه به خواس��ت خدا با انجمن 

معتادان گمنام آشنا شدم.
ی��ک روز بدون اینکه آدرس دقیقی از انجمن داش��ته 
باش��م به قصد ش��رکت در جلس��ه از منزل خارج شدم. 
ظاهرا در آن روز خواس��ت خدا این بود که محل تشکیل 
جلس��ات را پیدا کنم و برای اولین بار در جلس��ه حضور 
یابم.آن ش��ب خود را به عنوان ی��ک معتاد معرفی کرده 
و به ش��رکت در جلس��ات با جدیت و عاق��ه ادامه دادم. 
اوایل ورودم به انجمن ، یک شب که فرمت جلسه جاذبه 
بود، دوستانی که جش��ن تولد داشتند شمع های خود را 
خام��وش کرده و چیپ های خ��ود را گرفتند. بعد از اتمام 

جلسه بین جمعیت در حال خارج شدن بودم که یک نفر 
چندین بار اس��مم را صدا زد، وقتی بر گشتم دیدم یکی 
از بچه هاست. خیلی سریع شمع سه سالگی خودش را به 
م��ن داد و خداحافظی کرد و رفت. من بدون اینکه بدانم 
آن شخص کیست و چرا این شمع را به من داد، وقتی به 
خانه رسیدم آن شمع را بسته بندی کرده و در یک جای 
مطمئنی نگهداری نمودم و با خودم عهد کردم که از این 

شمع برای تولد سه سالگی ام استفاده کنم.
شمع یک سالگی و سپس دو سالگی خودم را خاموش 
کردم و باالخره جش��ن تولد سه س��الگی خودم رسید. و 
همان طور که به خودم قول داده بودم همان ش��مع س��ه 

سالگی اهدایی دوستم را روی کیک گذاشتم. 
دوس��تان می دانید آن شمع سه سالگی را چه کسی به 

من داد، بدون اینکه خودش را معرفی کند؟
آری، بعده��ا از دوس��ت دیگری، آن هم به مناس��بتی 
خ��اص فهمی��دم که آن ش��خص حدود ۲8س��ال پیش 
دانش آموز من بوده اس��ت، یعنی زمانی که ش��اید ۱۱ یا 

۱۲ سالش بوده....!

وقتی اصول را در زندگی خود به اجرا در می آوریم، هامن طور که 

  NAخود به سوی بهبودی جذب شدیم، اعضای جدیدتری را به راه

جذب می کنیم.          

    فقط برای امروز- ۱۳فروردین

ما با یک رسی عقاید قراردادی و ثابت، پا در بهبودی 

نهادیم. اما از زمان رشوع بهبودی، متام چیزهایی که 

باور داشتیم به چالش کشیده شده است.

راهنامی کارکرد قدم – قدم ۷

زندگی ش�یرین

پیام بهبودی
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معت��ادان گمنام مدت ها ب��ود که لزوم 
ی��ک کتاب پایه جامع، در م��ورد اعتیاد را 
تشخیص داده بود، کتابی که برای معتادان، 
در مورد معتادان و توس��ط معتادان نوشته 
ش��ده باشد. پس از تش��کیل دفتر خدمات 
جهانی در س��ال ۱۹۷۲ و بع��د از آن با به 
چاپ رسیدن یک جزوه راهنمای خدماتی 
ب��ه ن��ام درخ��ت NA، این ت��اش قوت 
گرفت. در ط��رح خدماتی ج��زوه راهنما، 
یک کنفرانس خدم��ات جهانی گنجانیده 
ش��ده بود و این کنفرانس هم به نوبه خود 
شامل یک کمیته نش��ریات می شد. تحت 
توجه��ات دفتر خدمات جهانی و عده ای از 
اعضا هیئت امنا و کنفرانس، س��رانجام کار 
شروع شد. پس از برگزاری اولین کنفرانس 
جهانی نشریات در ویچیتا-کانزاس در سال 
۱۹۷۹ و بع��د از آن در ش��هرهای دیگ��ر، 

کمیت��ه فرعی نش��ریات در کنفرانس و به 
طور انف��رادی صدها صفحه مطلب از اعضا 
و گروه ه��ای مختلف NA دریافت و جمع 
آوری ک��رد. این مطالب ب��ا زحمت فراوان 
طبق��ه بن��دی، تصحیح، تنظی��م و مجددا 
تجزیه و تنظیم شد. ده ها نفر از نمایندگان 
محل��ی و منطقه ای که با کمیته نش��ریات 
همکاری می کردند، هزاران ساعت از وقت 
خ��ود را وقف تهیه این کت��اب کردند و از 
همه مهمتر این اعضا با وجدان بیدار خود، 
خواهان تضمین وج��دان گروه در نگارش 
کتاب بوده اند.کتاب پای��ه جهت معتادانی 
که خواستار بهبودی هستند در نظر گرفته 

شده و شامل دو بخش است:
بخش اول و در فصول »معتاد کیست؟« 
»برنام��ه معت��ادان گمن��ام چیس��ت؟« و 
»چرا اینجا هس��تیم؟« ب��ه معرفی انجمن 
معت��ادان گمن��ام و اعض��ای آن به صورت 
 خاص��ه و کلی��ات آن پرداخت��ه اس��ت.

 در فصول »چگونگی عملکرد« و »چه باید 
کرد؟« ش��رحی مختصر درب��اره قدم  های 
دوازده گان��ه )اصول��ی که بهب��ودی ما را 
ممک��ن س��اختند( و پیش��نهادات انجمن 
معت��ادان گمن��ام درب��اره چگونگ��ی طی 

 کردن مس��یر بهبودی نگاشته شده است.
 فصل شش��م کتاب نیز ح��اوی توضیحات 
مختصر و کاربردی درباره سنت های دوازده 
گان��ه )پیوندهایی که م��ا را به هم متصل 

می نماید( می باشد. 
فص��ول دیگر نیز به ترتیب ش��امل این 

موضوعات می شوند:
فصل ۷، »بهبودی و لغزش«: که حاوی 
اطاعاتی در مورد ش��کل و ف��رم بیماری 
اعتی��اد و چگونگ��ی ع��ود آن در ش��رایط 

مختلف می باشد.
فص��ل 8، »ما بهبود پیدا می کنیم«: که 
مبحثی درباره لزوم وجود گروه ها، جلسات 
و حضور در جمع معتادان پاک برای توقف 

اعتیاد فعال می باشد.
فص��ل ۹ و ۱0، »فق��ط ب��رای امروز« 
و »الهام��ات ت��ازه ای خواه��د ش��د«: که 
توضیح��ات کامل��ی درباره اج��رای اصول 
و پیگی��ری بهب��ودی به ص��ورت روزانه و 
همچنین دریافت آگاهی نس��بت به خود و 
دنیای پیرامون در صورت تاش روزانه در 
فرآیند بهبودی ارائه شده است. و درنهایت 
بخش دوم کتاب، که حاوی داس��تان های 

شخصی اعضای NA می باشد.

وقتی ما چگونگی نواقص خود را در زندگی می بینیم و آنها را می پذیریم، آن 
وقت می توانیم از آنها دست برداریم و به زندگی تازه خود بپردازیم.    

         کتاب پایه 

از ای�ن حرف ه�ا  فراتر 
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آشنایی  با نشریات 
کتاب پایه

فقط برای امروز

این کتاب حاصل تقریبا ۱0 س��ال 
فعالی��ت انجم��ن NA اس��ت. پس از 
تایید اولیه کتاب پایه در سال ۱۹8۲ و 
بین سال های ۱۹8۴ تا ۱۹8۹ هزاران 
صفح��ه از مطالب مبدا توس��ط صدها 
عضو و ده ه��ا کمیته فرعی نش��ریات 
محلی تهیه ش��د. در سال های ۱۹8۹ 
ت��ا ۱۹۹0 کمیته نش��ریات کنفرانس 
خدم��ات جهانی آزمای��ش روش های 
پردازش مطال��ب  مبدا به مدخل های 

کت��اب روزانه را آغاز نمود و س��رانجام 
در آوری��ل ۱۹۹۱ یکی از این روش ها 

را برگزید.
در م��اه بعد پروژه کت��اب روزانه به 
اوج خود رسید و در نوامبر ۱۹۹۱ این 
کتاب تکمیل ش��د. هدف از تهیه این 
کتاب ارائ��ه موضوعات متنوعی درباره 
مراقب��ه، به معت��ادان در حال بهبودی 
است. این موضوعات از عوامل اساسی 
بهبودی تا سلس��له مفاهیم گسترده و 
ملموس را در ب��ر می گیرد. این کتاب 
صرف نظ��ر از مدت پاک��ی، مخصوص 
کلی��ه اف��رادی اس��ت ک��ه در یکی از 
مراحل بهبودی به س��ر می برند. از این 
کتاب به روش ه��ای مختلفی می توان 
اس��تفاده کرد. به اعضا توصیه می شود 
از آن به عنوان بخشی از برنامه روزانه 

بهبودی اس��تفاده کنن��د. زیرا با توجه 
به فهرس��تی که در پایان کتاب وجود 
دارد، می توان تجربیات ارزشمندی در 
مورد شناسایی ش��کل و فرم اعتیاد و 
نحوه عود آن در مقاطع مختلف پاکی 
و شرایط متفاوت بهبودی و همچنین 
راه های رهایی از آن شرایط و چگونگی 
اجرای اصول در طول زندگی روزانه به 

دست آورد.
معت��ادان گمنام برنام��ه ای روحانی 
است که معتادان عاجز را با نیرویی برتر 
از خودش��ان مرتبط می سازد. از این رو 
در ای��ن کتاب به دعا،مراقبه،خداوند  و 
نیروی برتر بسیار اشاره شده است. اما 
لطفا به خاطر داشته باشید که رویکرد 
هر عضو نس��بت به روحانیت کاما به 

خود آن فرد بستگی دارد.

ل��کل   لگی ا ۱3 س��ا درس��ن 
مصرف ک��ردم و فکر ک��ردم این 
همان چیزی اس��ت که س��ال ها 
ب��ه دنبال��ش ب��ودم که ب��ه من 
انرژی، آرامش، آس��ایش و حتی 
خوش��گلی می دهد. اف��کار من 
همیش��ه به دنبال مصرف کردن 
بود که بعد از چند س��ال تبدیل 
به اجبار ش��د و ادام��ه دادم. فکر 
می کردم که سربازی بروم، بهتر 
می شوم. ولی نشد. با این که من 
روزان��ه ۲ یا 3 بار ال��کل مصرف 
می کردم، ول��ی هیچ وقت خودم 
را معتاد نمی دانس��تم. همیشه با 
خ��ودم می گفتم م��ن که دودی 
نیستم. آدم دودی معتاده. و این 
طور مثال ها بود ک��ه زندگی مرا 
روز به روز تیره و ت��ار کرده بود. 
طوری ش��ده بود که توان انجام 
هیچ کاری را نداش��تم تا اینکه از 
طریق همکارم که رفیق مصرفم 
بود، پیام انجمن معتادان گمنام 
را گرفتم و من از روی کنجکاوی 
وارد برنام��ه ش��دم. پاک ش��دم 
ولی طولی نکش��ید که اصول را 
رعایت نک��ردم و خیل��ی راحت 
لغزش ک��ردم. ولی خ��دا چقدر 
من را دوس��ت داشت تا دم مرگ 
رفتم ولی دوباره دستم را گرفت. 

نمی دانم چرا...
دوب��اره پاک ش��دم ول��ی دفعه 
قبل همیش��ه به دنبال تفاوت ها 
بودم. می دیدم افرادی را که یک 
طومار عجز دارند، زندان رفته اند، 
زندگیش��ان از هم پاشیده شده، 
کارتن خواب شده اند و ... ولی این 
بار این مثال ها نبود چون واقعاً به 
آخر خط رس��یده  بودم. فهمیدم 
که بیم��اری اعتی��اد فراتر از این 
حرف هاس��ت. نوع ماده مصرفی 
فرق نمی کن��د و همه م��ا اینجا 
هس��تیم که این بیماری مزمن 
و پیش��رونده را با کارک��رد قدم 
متوقف کنیم. با اتفاق قش��نگی 
ک��ه در زندگی��م رخ داد به لطف 
خداوند تونس��تم ازدواج کنم که 
هیچ وقت حتی توی تصوراتم آن 

را تجسم نمی کردم.
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مشارکتپیام بهبودی
ما از بودن با خانواده خود لذت می بریم به روس�تایم برگش�تم

و اینکه قادر هستیم تا به عنوان یک عضو 
س�الم و مس�ئول خانواده حاضر و فعال 
باشیم، برای مان نعمت بزرگی است

من یک معتاد هس�تم

مهدی.م - تویسرکان

در روس��تا و یک خان��واده پر 
جمعیت به دنی��ا آمدم. به دلیل 
فقر و تنگدس��تی ترک تحصیل 
ک��ردم و در نوجوانی برای کار به 
ته��ران آمده و در ی��ک کارخانه 
مش��غول به کار ش��دم. چون جای خواب نداشتم، 
شب ها پیش سرکارگر آنجا که مصرف کننده بود، 
می خوابی��دم. بعد از چند وقت خ��ودم هم در دام 
اعتیاد افتادم و بعد از پنج سال به خاطر مصرف از 
کارخانه اخراج شدم و به روستا برگشتم. در آنجا به 
دلیل بیکاری به خرید و فروش مواد روی آوردم و 
همیش��ه در خانه مواد نگه می داشتم. بارها متوجه 
شدم که از مواد مصرفی ام کم می شود. یک روز که 
بی خبر به خانه آمدم، ب��وی مواد در آنجا پیچیده 
بود و یک مرتبه با صحنه ایی مواجه شدم که انگار 
خواب می بینم. همسرم در حال مصرف مواد بود...!

همسرم به من گفت که، بدون اینکه من بفهمم، 

دو س��ال اس��ت که معتاد شده اس��ت. این اتفاق 
تلنگ��ری بود برای قطع مصرف م��ن. آن روزها در 
روستای ما نیز در مورد انجمن صحبت هایی می شد 
و باالخره از دوستی که سه سال پاکی داشت پیام 
انجمن را گرفتم. تازه مش��کل بزرگی سر راهم بود 

که مرا آزار می داد، و آن اعتیاد همسرم بود. 
پ��س از مش��ورت ب��ا راهنما، به م��ن گفت که 
فقط صبر و دعا کن. ش��ش ماه پ��اک بودم که در 
روستای مان یک جلس��ه باز برگزار شد و به اصرار 

من همسرم نیز در آن شرکت کرد. 
خدا رو شکر، پیام را گرفت و قطع مصرف کرد. 
حال مشکل اصلی ما جلسات بانوان است که نه در 
روستا و نه در شهرستان مان وجود دارد. به همین 
خاطر مجبور شدیم جلسه دو نفری در خانه برگزار 
کنیم و قدم ها را به همس��رم انتقال دهم. در حال 
حاضر با همدیگر راه بهبودی را ادامه می دهیم و از 
خداوند به خاطر پاکی و نعمت هایش شکرگزاریم.

 علی.د - گرگان
همیش��ه از کلمه معتاد تنفر داش��تم، با اینکه چندسال بود که اجبار به مصرف 
م��واد مرا به زانو درآورده بود، بازهم تمایل نداش��تم معت��اد بودن خود را بپذیرم. 
پس از چندین س��ال آشفتگی از اعتیاد، در یکی از جلسات انجمن برای اولین بار 
خود را به عنوان معتاد معرفی کردم. امروز بیش از پنج سال است که با این کلمه 
آش��تی کرده ام و اقرار می کنم که معتاد هس��تم؛ این پذیرش درونی در بسیاری از 
مواقع مرا از جنگ و کش��مکش دور می کند. به علت داش��تن بیماری اعتیاد، برای 
بق��ای بهبودی ام به این اصول احترام می گذارم. بیماری ام را پذیرفته ام و از طریق 

اجرای اصول روحانی قدم ها می توانم با واقعیت خود آش��تی کنم.
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 سیروس.ف- اصفهان
 اس��م من س��یروس و یک معتاد در حال بهبودی 

هستم و ۹ سال است که در انجمن حضور دارم.
یک ش��ب داخل جلسه بودم و مشغول پیامک بازی 
با موبایلم. دوست تازه  واردی که کنارم نشسته بود و از 
س��ن پاکی من خبر نداشت، به نوشته روی بنر جلسه 
اشاره کرد )موبایل خود را خاموش کنید( و به من گفت: 
حواس��م رو پرت کردی، گوشیت رو خاموش کن. یک 
لحظه به خودم آمدم و خجالت کش��یدم؛ ولی س��ریع 
واکنش نش��ان دادم و گفتم: خاموش کردن موبایل یه 
چیز شخصیه، به ش��ما ربطی نداره، تو جات رو عوض 
کن!!! ولی صادقانه از درون احساس نارضایتی داشتم و 

خودم را یک الگوی نامناسب خواندم.
زمانی که اعام پاکی کردم، دوس��ت تازه وارد سری 
تکان داد و خنده تلخی کرد. بعد از اتمام جلس��ه پیش 
من آمد و گفت: شرمنده پاکی باال که به شما اون حرف 
رو زدم. ولی ش��ماها باید الگو باشید واسه من تازه وارد. 
من هم ازش عذرخواهی کرده و از انتقادش تشکر کردم.

گاهی اوقات نیاز به یک تلنگر دارم، چه از طرف تازه 
وارد، چه اعضای قدیمی.

را خاموش کنید تلفن همراه خود 

زمستان  1393

Narcotics Anonymous.Iran



با سپاس از خداوند 
ب��زرگ که ب��ا وجود 
خودکش��ی  س��ال ها 
تدریجی )مصرف مواد 
ب��ا عضو  امروز  مخ��در( 
ش��دن در یک جمعیت بزرگ جهانی، 

می توانم بگویم: "هستم" .
س��ه س��ال پیش وقتی حدود ۹ ماه 
پ��اک بودم، ب��ا خودم فکر ک��ردم که: 
پاکم، راهنم��ا دارم، قدم کار می کنم و 
در خدمت خانواده نیز هس��تم، پس به 
خیال اینکه دیگر همه چیز را می دانم 
)از خود خش��نودی( به تدریج و حتی 
بدون اینکه بفهمم، از مس��یر بهبودی 
خ��ارج ش��دم و کار و کس��ب درآمد، 
اولویت زندگی من شد. به خیال خامم 
می خواستم خس��ارات مالی گذشته را 

جبران کنم.
و  پیش��نهادها  بی��ن،  ای��ن  در 
هش��دارهای برنام��ه و راهنما را جدی 
نگرفتم، کمتر به جلسات می رفتم و یا 
در زمان برگزاری جلس��ه، آنجا را برای 
انج��ام کار ترک می ک��ردم. در همین 
اوض��اع تصمیم گرفتم ب��ه یکی از هم 
مصرفی ه��ای قدیمم پیام بدهم و او را 

وادار به قطع مصرف کنم. وقتی برای 
انجام تعمیرات به منزل او رفته بودم، 
به من مواد ش��یمیایی تعارف کرد و 
البت��ه جواب منف��ی دادم. او مصرف 
می کرد و م��ن فکر می ک��ردم چون 
این ن��وع مواد را نکش��یده ام، حضور 
من مش��کلی نخواهد داشت. پس از 
دقایق��ی فضای آن مح��ل، پیام های 
بیم��اری ام، فراموش ک��ردن عجزها، 
فاصل��ه گرفت��ن از مس��یر بهبودی، 
ش��وخی های احمقانه درباره مصرف، 
مش��اجره با همس��ر و عدم س��المت 
عقل )تکرار اشتباهات(، همگی باعث 
شکل گیری وسوس��ه در من شدند. 
به خ��ودم گفتم: یک ب��ار مصرف آن 
هم پس از ۹ ماه پاکی با یک دوست 
قدیمی چه اشکالی دارد؟ به خصوص 
ک��ه می توانم با نزدیک ش��دن به او، 
باعث ش��وم هر دو قطع مصرف کرده 
و پاک ش��ویم. بنابراین بدون اینکه با 
راهنما یا یک دوست بهبودی تماسی 
بگیرم، مص��رف کردم.آگاهی های به 
دست آمده از جلسات حتی نگذاشت 
ک��ه از مصرفم لذت ببرم، با این حال 

مدتی به آن وضعیت ادامه دادم. 

به خیال اینکه دیگر 
همه چیز را می دانم 
)از خود خشنودی( 
به تدریج و حتی 
بدون اینکه بفهمم، 
از مسیر بهبودی 
خارج شدم و کار 
و کسب درآمد، 
اولویت زندگی 
من شد. به خیال 
خامم می خواستم 
خسارات مالی 
گذشته را جبران کنم

دست یافنت به انگیزه ای که بهبودی را تبدیل به یک سفر هیجان انگیز، 
مداوم و ارزشمند کند، نیاز به تغییر مستمر و فعاالنه ی عقاید و رفتارهای 

ما دارد.     
   پاک زیسنت، سفر ادامه دارد 

دوب��اره قط��ع مصرف ک��رده و به 
جلسات باز گش��تم، با این تصور که 
مدت کمی گذش��ته، و هنوز متوجه 
وخامت اوضاع نش��ده بودم. زمانی از 
خواب غفل��ت پریدم که دوس��تی با 
م��دت زمان پاکی مش��ابه من، اعالم 
پاکی کرد. تازه متوجه ش��دم که 1۴ 
ماه تمام در لغزش و دام اعتیاد فعال 
گرفتار شده بودم. این تجربه دردناک 
به من آموخت که بهبودی همیش��ه 
نیاز به تناسب در تمام زمینه ها دارد. 
برای پ��اک ماندن باید پیش��نهادات 
برنام��ه را ب��ه کار بگی��رم و می توانم 
پاک��ی، بهب��ودی، بیم��اری و ع��دم 
س��المت عقلم را به خداوند بسپارم و 

در امان بمانم.
اکنون 1۵ ماه است که پاک هستم 
و س��عی می کن��م که تم��ام جوانب 
بهب��ودی را رعایت کنم. سپاس��گزار 
انجمن معتادان گمنام هس��تم، چرا 
که می بایس��ت در دنیای وحشتناک 
اعتی��اد از بین می رفت��م؛ اما حاال به 
لط��ف خدا و ش��ما پاک��م و در عین 
گمنام��ی احس��اس افتخ��ار، عزت و 
س��ربلندی می کن��م. ح��اال می توانم 
بگوی��م: م��ن احم��د، ی��ک معت��اد، 
 عض��وی از انجمن جهان��ِی معتادان 

گمنام. 
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از خ�واب غفلت 
پری�دم

احمد.ب- کهگیلویه و بویراحمد
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H&I هدف از تهیه ترازنامه اخالقی بی باکانه
و جستجوگرانه، تجسس در میان 

سردرگمی و تناقض زندگی خود برای 
یافتن هویت واقعی مان است.

)کتاب پایه(

حدود ۲ س��ال پی��ش، به حکم 
دادگاه راه��ی زن��دان ش��دم. درد 
خم��اری از ی��ک ط��رف، غربت، 
تنهایی و اس��ارت از ط��رف دیگر 
به من فش��ار می آورد. تا اینکه بعد 
از گذش��ت چند روز و تحمل درد، اوضاع جس��می ام 
بهتر ش��د. یک روز توی یکی از اتاق های زندان جزوه 
“آنسوی دیوارها” را به طور اتفاقی پیدا کردم و خواندم. 
ی��ادم آمد که چند س��ال پیش من هم چند روزی به 
جلس��ات معتادان گمنام رفته بودم، ولی چون اصول 
آن را رعایت نکردم، دوباره مصرف مواد را شروع کردم. 
جزوه آنسوی دیوارها تاثیر عجیبی رویم گذاشته بود. 
ای��ن بار تصمیم گرفتم با کمک گرفت��ن از خداوند و 
برنامه، ک��ه امید جدیدی در من زنده کرده بود، پاک 
بمانم. به همین دلیل اتاق های زندان را گش��تم و هر 
کت��اب و مطلبی که درباره NA بود را پیدا کردم و با 

عاقه فراوان مطالعه کردم.
 بعد از گذش��ت سه هفته از حبس من، اولین پانل 
H&I  در زندان تشکیل شد و من مشتاقانه به جلسه 
رفتم. پس از پایان جلس��ه با دوستی صحبت کردم و 
او در بین صحبت هایش از اثرات قدم های ۱۲گانه در 
زندگ��ی اش صحبت کرد. من هم ب��ه او گفتم که در 

زن��دان یک بار قدم ها را کار ک��رده ام. با تعجب گفت 
چه طور توی این م��دت کوتاه قدم کار کردی؟ گفتم 
چون اکثر نش��ریات موج��ود در زن��دان را خوانده ام. 
دوس��ت همدردم بدون تمسخر و با لحن و برخوردی 
زیبا، به من گفت که کارکرد قدم ها این طوری نیست 

و طبق اصول خاصی انجام می شود.
بعد از آگاه ش��دن از این موضوع، از صمیم قلب از 
خدا خواس��تم فرصت پاک بودن را به من هم بدهد تا 
بتوانم مانند آن دوس��ت در انجمن خدمت کرده و از 

یک معتاد حمایت کنم.
باالخ��ره از زندان آزاد ش��دم و پس از ش��رکت در 
جلس��ات، تصمیم گرفت��م جهت آش��نایی با کمیته 
بیمارس��تان ها و زندان ه��ا به همراه نماین��ده و نایب 
نماین��ده گروه مان به ش��ورای محلی ب��روم. تا اینکه 
آرزوی ام محقق شد و عضو این کمیته شدم. در حال 
حاضر حدود سه س��ال پاک هستم و چند روز پیش 
اولی��ن پان��ل در زندان را تجربه ک��ردم. امروز که این 
آرزوی ام برآورده ش��ده، خیلی خوشحالم و از نیروی 
برتر سپاس��گزاری می کنم. پیام من به تمام دوستان 
همدردی که در زندان ها به سر می برند این است که، 
در اس��ارت هم می ش��ود آزادانه زندگی کرد، به شرط 

اینکه بخواهی.

اس�ارت در  آزادی 
ابراهیم
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 کوروش- کازرون
ب��رای تهی��ه و مص��رف م��واد مخ��در همه 
کارهای زشت دنیا را انجام دادم و به خانواده ام 
خسارت های عاطفی، جس��می و مالی بسیاری 
زدم. مص��رف م��واد مخ��در و بیم��اری اعتیاد 
کام��ا مرا تنها کرده ب��ود. خانواده ام در حال از 
هم پاش��یدن بود و تمام��ی موقعیت های خوب 
ش��غلی ام را از دس��ت دادم؛ فقط به خاطر اینکه 

می خواستم این مواد لعنتی را مصرف کنم.
ب��ه لط��ف خداوند س��رانجام پی��ام NA را 
دریاف��ت کردم  و ب��ه اولین جلس��ه آمدم. جو 
جلس��ه آنقدر مطلوب بود که مرا جذب خودش 
کرد. از همان شب اول، با کلی ترس و اضطراب 

مشارکت کردم.
امشب که این نامه را می نویسم یک روز مانده 
به ۶ سالگی ام و خداوند را شاکرم برای یک روز 
پاک دیگر. برادر کوچکترم که به خاطر مصرف 
مواد مخدر س��کته مغزی ک��رده بود، با دیدن 
من به جلسات آمد و تا کنون پاک مانده است. 
از خداون��د می خواهم ک��ه در انجمن همچنان 
 خدمتگ��زار باقی بمان��م و میزب��ان همدردانم

 باش��م.

ی�ک روِز پ�اک
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تغییر شخصیت چیزی بود که واقعا بدان 
نیاز داشتیم. تغییر الگوهای خود نابود 

کننده زندگی الزم شد.
)کتاب پایه(

چمدان خود را می بندم و از گذشته 
خود بیرون آمده، به سوی زمان حالی که 

سرشار از امید است حرکت می کنم.
)کتاب فقط برای امروز(

حرف ه�ای دل م�ن
خسرو- سقز

با عرض سـالم و خسـته نباشـید به 
خدمتگزاران مجله پیام بهبودی

با سـپاس از خداوند به خاطر اینکه تا 
به امـروز 8 ماه پاک هسـتم، می خواهم 

تجربه ام را با شما به مشارکت بگذارم.
شبی در جلسه اداری یکی از جلسات 
شـهرمان، برای انتخاب خدمتگزار چند 
نفر کاندید شـدند، که یکی از دوسـتان 
نزدیک مـن هم جزو آنها بود. با شـروع 
رای گیـری، من با اجرای روشـن بینی و 
شـناختی که از دوستم داشتم، به او رای 
ندادم. آخر جلسـه دوسـت مـن با یکی 
از اعضا در مورد اینکه چه کسـانی به او 
رای نداده اند صحبت کرد و آن عضو هم 
گمنامی جلسـه اداری را شکسـته بود. 
همین اتفاق باعث شـد که دوست من تا 
چنـد روز با من صحبت نکنـد و به قول 
خودش حالش از من بهم می خورد. البته 
هر دو نفر به اشتباه شـان که شکسـتن 
گمنامی بود، پی بردند و باز هم توانستیم 
در کنار هم به بهبودی خود ادامه دهیم. 
امیـدوارم بـه عنـوان یک عضـو بتوانم 
گمنامـی را که یکی از اصول مهم انجمن 
اسـت جـدی گرفته و بـه آن عمل کنم، 
تا خللی در روند بهبـودی هیچ معتادی 

پدید نیاید.

ی�ک اص�ل مه�م
 

من ب��ه جرم س��رقت، در زندان 
تحمل کیفر می ک��ردم. یک روز هم 
بندی ها با ص��دای بلند گفتند: آقا 
کاس NA اومده، هر کس اعتیاد 
داره تمایلی می تونه ش��رکت کنه. 
م��ن هم توی ذهن خودم گفت��م، NA دیگه چیه؟ تا 
اینکه یکی از بچه ها که پمفلت ها دستش بود و با عجله 
می رفت رو صدا زدم و گفتم: حسن آقا چه خبره؟ گفت: 
بیا تا بریم. گفتم: حوصله ندارم. گفت: بیا تا بریم، ضرر 
نمی کنی. دس��تم رو گرفت و با هم رفتیم س��ر جلسه 
نشس��تیم. دیدم یکی از بچه هایی ک��ه برای برای پیام 
رسانی اومده بود یکی از دوستان زمان مصرف خودمه. 
با اش��اره سر و زیر لب با من احوال پرسی کرد. تا آخر 
جلس��ه نشس��تم و با دقت گوش کردم. دی��دم دارن 
حرف های دل من را می زنند، خیلی عاقه مند ش��دم. 
آخر جلس��ه دیدم با عشق همدیگه رو  بغل می کنند. 
رفتم پیش دوس��تم و با تمام وجود م��ن را در آغوش 
کشید. گفت که از دیدنم خیلی خوشحال شده و اینکه 
هر وقت آزاد ش��دم حتما به جلس��ه برم. بعد از رفتن 
بچه ها آمدم رو تختم دراز کش��یدم وبه فکر فرو رفتم. 
پیش خودم گفتم خدای��ا چقدر این بچه تغییر کرده، 

هر حرفی که می زد اس��م خدا رو می آورد، اگر دوستم 
محمد توانسته، من هم می توانم. از خدا خواستم تا به 
من ه��م کمک کنه بتونم پاک بمون��م و همین راه را 
پی��ش بگیرم. ازآن  روز به بعد هر وقت حوصله ام س��ر 
می رفت، مجله پیام بهبودی رو می خوندم و همین طور 
عاقه ام بیشتر می شد. بعد از چند وقت حسن آزاد شد 
و پمفلت ه��ا رو تحویل گرفت��م؛ و بچه های انجمن هر 
پانزده روز یک بار برای پیام رسانی به زندان می آمدند.

بعد از چند وقت دو سال حبسم تمام شد و پس از آزاد 
شدنم با کمک آدرس جلسات به سرعت به یک جلسه 
رفتم. بچه ها با دیدنم خیلی خوش��حال شدند، مرا در 
آغوش گرفتند و خ��وش آمد گفتند. چند تا از بچه ها 
ش��ماره تماس دادند و بعد از چن��د روز یکی از اونا رو 
به عنوان راهنما انتخ��اب کردم؛ خدایی خیلی کمکم 
کردن��د. اکنون به لطف خدا، کمک انجمن، دوس��تان 
بهبودی و راهنمایم، ۵۴ روز اس��ت که پاک هس��تم و 

یکی از اعضا انجمن معتادان گمنام شده ام.
را   NA برنام��ه   ک��ه  سپاس��گذارم  خداون��د  از 
س��ر راه من ق��رار داد و تش��کر می کن��م از بچه های 
 خدمتگ��زار  کمیتهH&I  که پیام انجم��ن را به من

 رساندند.
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 ناحیه شـما در بر گیرنده ی چه اسـتان ها و 
شهرهایی می باشد؟

اس��تان خراس��ان ش��مالی) ناحی��ه ۱۹( ش��امل 
ش��هرهای: اس��فراین، بجن��ورد، ش��یروان، جاجرم، 
آشخانه، فاروج، رازوجرگان، غامان، قاضی، زیارت، 

مایوان، صفی آباد، سنخواست و گرمه می باشد.
 مختصـری از شـکل گیری NA در منطقه 

خود بگویید.
در تاری��خ ۱38۱/0۱/3۱ اولین جلس��ه NA در 
خراس��ان شمالی، در شهر شیروان، توسط تعدادی از 

دوستان در محل بهزیستی این شهر آغاز شد.
 هم اکنون پس از گذشت این سال ها، ناحیه 

شما دارای چه تعداد گروه و جلسات است؟
۷0گروه، ۲۲۹ جلسه که۶۴ گروه مربوط به آقایان 

و ۶ گروه بانوانمختص بانوان است.
تعداد اعضای ناحیه شـما حـدوداً چند نفر 
اسـت؟ میانگین سـن اعضای شـما چند سال 

است؟
 حدود چهار هزارنفر. باالترین سن پاکی ۱۴ سال 

و میانگین آن ۷ سال است.
  مشـکل امروز شـما در برگزاری جلسـات 

بهبودی چیست؟
به ش��کر خدا و فداکاری و از خودگذشتگی اعضاء 
مشکل الینحلی نداریم، تنها مشکل کمبود منابع مالی 

است که با حمایت اعضاء از سبد رفع خواهد شد.
 موفقیت شما در برگزاری جلسات بهبودی 

چیست؟

اتح��اد و عش��ق؛ ب��ه لط��ف و حمای��ت خداوند 
پیام رسانی به مراکز بازپروری با رأی وجدان گروهی 
ناحی��ه وتنظیم تفاهم نامه با این مراکز و با هماهنگی 

مسئولین، که با موفقیت کامل همراه بوده است.
 برای اعضایی که قصد سفر به ناحیه شما را 
دارند، نحوه دسترسی به جلسات چگونه است؟ 

0۹۱۵۷۷۵03۲۲  اطاع رسانی
0۹۱۵۹۷8۹۹۶۴  ثبت آدرس ها

 سـوغات بهبودی ناحیه شما چیست؟ فکر 
می کنیـد در چه زمینه ای در حـوزه بهبودی و 
یا خدماتـی می توانید برای دیگـر نواحی الگو 

باشید؟
ادب و احترام به خدمتگزاران و اعضای قدیمی، که 

رمز موفقیت ما نیز همین بوده است.
 لطفًا در پایان یک پیام به نمایندگی از ناحیه 

خودتان به اعضای معتادان گمنام بگویید.
دوازده قدم برنام��ه معتادان گمن��ام غیرممکن 
را ممکن می س��ازد و از خودگذش��تگی تنها کلید 

آزادی از بیماری اعتیاد اس��ت.
 وحرف آخر...

ببینیم چگونه می توانیم به خدمتگزاران مان عشق 
بدهیم، ببینم چگون��ه می توانیم به خدمتگزاران مان 
کمک کنیم، ببین��م چگونه می توانیم از آنها حمایت 
 کنی��م و قس��متی از راه حل باش��یم. فق��ط و فقط 
همین. با تش��کر از ش��ما بابت فرصتی که در اختیار 

این ناحیه قراردادید. 

مصاحبه
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)ناحیه19(آشنایی با نواحی NA ایرانــــــ
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ناحیـه 1( برگزاری همای��ش ارومیه در 
تاری��خ۹3/۵/۱۶از جمله فعالی��ت های این 
ناحیه بوده وما توانس��ته ایم دو گروه جدید 

را راه ان��دازی کنی��م. 
ناحیـه 3(تاش م��ا در رس��انیدن پیام 
منجر ب��ه راه اندازی گروه ه��ای جدید در 
س��طح ناحیه شد.  ضمناً همایش گروه های 
سمنان درش��هریورماه و همایش گروه های 
شهریار در مهرماه با موفقیت برگزار گردید.

ناحیه4( ب��ه نقل از رابطی��ن این ناحیه 
گروه نور در گیان غرب و آرامش در حسن 

آباد، راه اندازی ش��د و آغاز به کار کرد.
ناحیـه6( با ت��اش اعض��ای ناحیه، در 
ش��هر اراک 3 گ��روه و در س��اوه ۱گروه راه 
اندازی ش��د.ضمناً در ماه گذش��ته همایش 
اراک وخمین به لطف خدا، به خوبی برگزار 

گردی��د.
ناحیه 7(به نق��ل از رابطین ناحیه۷ این 
ناحیه موفق به گرفتن آمار در ناحیه شده و 
همایش اصفهان به دلیل پیدا نش��دن مکان 

مسقِف ده هزار نفری برگزار نش��ده اس��ت.
ناحیـه9( تفکی��ک اس��تان سیس��تان و 
 بلوچستان وتشکیل ناحیه جدید و گردهمایی 
گروه های بم و جیرف��ت ازجمله اتفاق های 

ناحیه ما بود.
ناحیـه 10( این ناحی��ه موفق به برگزاری 
و۱۲   ۹ ش��هری  کمیت��ه  در   همای��ش 

شده است. 
ناحیـه 11( برگزاری مجمع و همایش در 

راس��تای اجرای س��نت پنجم.
ناحیه 12(با تاش اعضای خدمتگزارمان 

همایش اردکان در مهرماه برگزار ش��د.
ناحیـه13( خدمات ما در س��طح کمیته 
ها به بار نشس��ت و یک گروه تازه درکمیته 

ش��هری 3 تاس��یس کردیم.
ناحیه15( با تکیه برهدف اصلی و تاش 
اعضا، گروِه تازه تاس��یس امید در کوهدشت 
راه اندازی شد. ضمناً حضور و معرفی برنامه 
در ص��دای لرسس��تان و همایش ۹س��الگی 

کوهدش��ت از خبرهای داغ ناحیه ما بود.
ناحیه16(این ناحی��ه درجزیره هرمز هم 
جلس��ه برگزار کرد تا پی��ام انجمن به نقاط 

دوردس��ت کش��ور هم برس��د.

از نواح�ی؟ چ�ه خب�ر 



 

 ناحیه شما در برگیرنده چه شهرهایی است؟ 
معت��ادان  انجم��ن  خدمتگ��زاران  هم��ه  خدم��ت  س��ام  ب��ا 
 گمن��ام، به وی��ژه خدمتگ��زاران زحمت ک��ش مجله پی��ام بهبودي.

 ناحیه ۲0 ش��امل شهرستان هاي بوش��هر، دشتستان، گناوه، دشتي، 
تنگستان، دیر و کنگان مي باشد که با ۵ کمیته شهري در حال فعالیت 
است. البته گروه هاي شهرهاي مهر و گله دار از استان فارس و همچنین 
پارسیان از استان هرمزگان از کمیته شهري شماره ۲ این ناحیه خدمات 

دریافت مي نمایند.
 مختصری از شکل گیری NA در استان خود را بگویید.

در زمس��تان س��ال ۷۹ یکي از اعضایي که در تهران پاک شده و به 
بوشهر برگشته بود به کمک چند عضو دیگر که خواهان پاک زیستن 
بودند توانستند اولین جلسه را در تاریخ ۷۹/۱0/۱ شروع کنند. این اعضا 
با تاش و جدیت غیر قابل توصیف و تمایل شدید، باعث شدند تا کم کم 
اعض��اي دیگر هم به آنها بپیوندند. با افزایش گروه ها در اس��تان اولین 
جلسه هیئت نمایندگان استان بوشهر در اردیبهشت سال 8۲ برگزار شد 
و در نهایت این استان در تاریخ ۹0/03/۱3 با رأي رابطین ناحیه هشت 
از این ناحیه تفکیک ش��ده و ناحیه ۲0 را تشکیل داد؛ که توانست در 
تاریخ ۹0/۱0/۲ با کسب آرای رابطین نواحي ایران، به عضویت شوراي 
منطقه ایران درآید. الزم به ذکر است اولین پیام رسانی در زندان مرکزي 
بوش��هر در تاریخ 8۲/03/۱ برگزار گردید و هم اکن��ون در زندان هاي 
مرکزي، کانون اصاح و تربیت بوش��هر، زندان هاي شهرهاي برازجان ، 

خورموج و پارسیان هم پانل های پیام رسانی برگزار مي گردد.
 هم اکنون پس از گذشت این سال ها، ناحیه شما دارای چه 

تعداد گروه و جلسات است؟
استان بوش��هر پس از گذشت ۱۴ سال از تشکیل اولین جلسه اش 
و با وجود همه س��ختي هایي که اعضاي اولیه متحمل ش��دند در حال 
حاضر شامل ۱۱۲ گروه بوده که در هفته ۵۱8 جلسه برگزار مي نمایند. 
از ای��ن تع��داد گروه ۱0۹ گروه مخصوص آقای��ان و 3 گروه مخصوص 

بانوان مي باشد.
 تعداد اعضاي ناحیه شـما حدودا چند نفر است؟ میانگین 

سني اعضاي شما چقدر مي باشد؟
به طور تقریبي حدود ۲۵00 نفر عضو در این اس��تان هس��تند که 
میانگین س��ني آنها از ۲۵ تا ۴0 سال مي باشد. البته در حال حاضر در 
ناحیه، کمیته ای تحت عنوان کمیته آمار تشکیل شده است که مسئول 

جمع آوري آمار تقریبي اعضا در این ناحیه مي باشد.
 مشکل امروز شما در مورد جلسات بهبودی چیست؟

عمده ترین مشکل در گروه هاي استان، کمبود خدمتگزار و همچنین 
جا و مکان مي باشد.

 موفقیت شما در برگزاری جلسات بهبودی چیست؟
در مورد موفقیت گروه ها مي توان به حمایت خوب س��بد س��نت 
هفتم، همچنین به رابطه حس��نه با س��اختار خدماتی اشاره نمود که 
موجب وحدت گروه ها گردیده اس��ت. در ضمن آش��نایي بیشتر اعضا 
با س��نت هاي دوازده گانه و تمایل شان به کارکرد قدم ها یکي از موارد 
چش��مگیر اعضاي ناحیه ۲0 مي باش��د. همچنین اتحاد بین گروه ها و 

شوراهاي محلي ناحیه بسیار مطلوب است.
 برای اعضایی که قصد سـفر به ناحیه شـما را دارند، نحوه 

دسترسی به جلسات چگونه است؟
کمیته هاي اطاع رس��اني و آدرس هاي این ناحی��ه به طور مداوم 
در حال س��رویس دهي ب��ه اعضاي انجمن معتادان گمن��ام اعم از هم 
استاني هاي عزیز و مهمانان گرانقدري که به این استان سفر مي کنند، 
مي باشند. تلفن ماندگار کمیته اطاع رساني 0۹۱۷۴۴۷88۱0 و کمیته 
آدرس ها 0۹۱۷۴۴۷88۲0 مي باشد که عزیزان خدمتگزار در تمام مدت 

شبانه روز عاشقانه پاسخگوي تلفن کمیته مربوطه هستند.
 سوغات بهبودی ناحیه شما چیست؟ فکر می کنید در چه 
زمینه هایی در حوزه بهبودی و یا خدماتی می توانید برای دیگر 

نواحی الگو باشید ؟
اعتماد داش��تن به هم��ه اعضا، بدون در نظر گرفتن ش��خصیت و 
جنس��یت، تا جایي که خدمت اطاع رس��اني توسط یک بانو را تجربه 
نموده ایم و در حال حاضر نیز مسئول یکي از کمیته ها از اعضای بانوان 
مي باشد. همچنین جلسات و پیام رساني در زندان هاي این استان بسیار 
قوي و شفاف صورت مي گیرد که باعث شده بسیاري از این اعضا پس از 

آزادي تبدیل به خدمتگزاران مورد اعتماد گروه ها شوند.
 لطفا در پایان یـک پیام به نمایندگی از ناحیه خودتان به 

اعضای معتادان گمنام بگویید.
هی��چ کار غیر ممکني جهت رس��یدن به بهبودي وج��ود ندارد و 
پیش��نهادمان این اس��ت که اصول را به شخصیت ها ترجیح دهیم. در 
پایان نهایت س��پاس و قدرداني را از کمیته فصل نامه داریم که بستر 

معرفی ناحیه۲0 به اعضای انجمن در سراسر کشور را فراهم نمودند.

2020

)ناحیه20(آشنایی با نواحی NA ایرانــــــ
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ناحیه17( ناحیه ما اقدام به تهیه وتدوین 
هفت��ه نامه ک��رده تا بدین طری��ق، راه های 

انتشار پیام افزایش پیدا کند.
ناحیـه18( بعد از برگ��زاری همایش در 
س��طح ناحیه، برگزاری همای��ش گروه های 
هش��تگرد وس��اوجباغ از فعالیت های اخیر 

ناحیه ما بود.
ناحیه19( برگزاری همایش ۱0 س��الگی 
بجنورد و پیام رسانی به مراکز سم زدایی با 
رأی وجدان ناحیه به خوبی ص��ورت گرفت. 
ناحیـه 21 (م��ا ب��ا اتحاد و همبس��تگی 
راه  تاس��یس  ت��ازه  گ��روه   3 توانس��تیم 
و  راس��تا  درهمی��ن  کنی��م؛  ان��دازی 
برنام��ه بهت��ِر  هرچ��ه  معرف��ی   درجه��ت 

 اطاع رس��انی به مس��ئولین شهر، آموزش 
پرورش و فرمانداری به خوبی صورت گرفت

برای دسترس��ی هرچ��ه بهتر  ناحیـه22( 
و بیش��تر اعض��ا، تاس��یس ۵گروه در س��طح 
ناحیه با موفقیت ش��کل گرفت. در پِی اجرای 
دستورالعمل های پیش��نهادی، برنامه ۶ ماهه 
اول انجام و تدوین برنامه دوم آغاز گش��ت. در 
پی آن ایجاد طرحی جدید برای یک س��اختار 
تازه و آموزش آن در س��طح ناحیه در دس��تور 

کار ق��رار گرف��ت.
ناحیـه23( م��ا توانس��تیم اص��ل ازخود 
گذش��تگی را ب��ه فع��ل در آوری��م؛ با تاش 
اعضای گروه صحن��ه در آق قا،گروه جزیره 
در بن��در ترکمن وگروه چاتال در مراد تپه به 
خوبی راه اندازی ش��د. از دیگر اخبار ناحیه، 
برگزاری نشست خدماتی در ناحیه  و نهمین 
سالگرد گروه آرمان وگروه رهایی کردکوه را 

می توان ذکر کرد.
ناحیه 24(در ناحیه تازه تش��کیل ش��ده 
م��ا پیام رس��انی به خوبی انجام می ش��ود. 
تاس��یس ۵گروه جدید  و تولد ۱۴س��الگی 
 قزوی��ن و معرفی برنامه به دادگس��تری ها

 از موفقی��ت ه��ای م��ا جهت نی��ل به قصد 
روحانی مان اس��ت.

م��ی  م��ا  ناحی��ه  اخب��ار  ناحیـه25(از 
ت��وان به برگ��زاری کارگاه پروژه س��نت ها، 
ارس��ال آن و ارس��ال الکترونیک گزارش��ات 
ش��ورا ب��ه رابطی��ن کمیت��ه های ش��هری 
 ب��رای س��هولت وک��م ش��دن زمان، اش��اره 

کرد.

از نواح�ی؟ چ�ه خب�ر 

گناوه، دشتي،  بوشهر، دشتستان،  هاي  ناحیه 20 شامل شهرستان   
و  مهر  شهرهاي  گروه هاي  ضمناً  مي باشد.  کنگان  و  دیر  تنگستان، 
از  استان هرمزگان  از  پارسیان  و همچنین  استان فارس  از  گله دار 

کمیته شهري شماره 2 این ناحیه خدمات دریافت مي نمایند.
استان بوشهر پس از گذشت 14 سال از تشكیل اولین جلسه اش و با 
وجود همه سختي هایي که اعضاي اولیه متحمل شدند، در حال حاضر 

شامل 112 گروه بوده که در هفته 518 جلسه برگزار مي نمایند. 
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با سام، رسول هستم معتاد و 
دو س��ال و دو ماه است که پاک 

هستم.
بهترین روزهای زندگی، یعنی 
جوان��ی ام را در زن��دان س��پری 
کردم. مش��کل اصلی ام را پیدا نمی کردم و همیشه 
به خاطر این مصیبت ها دیگران را س��رزنش کرده 
و مرت��ب مواد مصرف می کردم. همیش��ه ش��عارم 
این ب��ود که این بار می دانم پ��س از آزادی ام چه 
کار کن��م. ولی دریغ از فهم و درک اینکه مش��کل 
اصلی ام، بیماری اعتیاد است که گریبانم را گرفته 
اس��ت. به واس��طه رفتارم، پدرم نیز که بی گناه و 
بی اطاع از س��رقت های من بود، ب��ه زندان افتاد! 
پدرم در زندان س��کته کرد و بعد از چند وقت آزاد 
ش��د. به خاط��ر بار این مصیبت پ��درم مرد و او را 
از دس��ت دادی��م. با همه این خرابی ه��ا خانواده ام 
فک��ر می کردند که می توانند به عنوان سرپرس��ت 
روی من حساب کنند، غافل از اینکه من در قبال 

مسئولیت های فردی  ام نیز ناتوان بودم.
ب��رای چندمین ب��ار با یک پرونده س��نگین به 
زندان افتادم و همه چیزم را از دست دادم. خسته 
و درمان��ده، چند بار در زندان اقدام به خودکش��ی 
کردم. از خودم خسته ش��ده بودم و در زندان هم 

هیچ جایگاهی نداشتم.

 ت��ا اینکه یک روز صدای دعوت به ش��رکت در 
جلسه NA را از بلندگوی زندان شنیدم. ناخواسته 
به آنجا رفتم، به امید آن که شاید این ها از طرف 
دادگاه ی��ا مس��ئوِل جایی باش��ند و بتوانند مرا از 
زندان نجات بدهند. وقتی وارد جلس��ه شدم، فکر 
می ک��ردم همه م��ن را نگاه می کنند و احس��اس 
خجالت و دس��ت پاچگی می کردم! حرف هایش��ان 
به دلم نشس��ت و بغضی عجی��ب گلویم را گرفت. 
می خواستم حرف بزنم، می خواستم فریاد بزنم که 
خسته شده ام.بعد از جلسه چند جلد نشریه به من 
دادند، که با خواندن ش��ان متوجه شدم که کسانی 
قبل از من هم این احساس��ات را داش��ته اند. از آن 
به بعد هر روز در جلس��ات زندان ش��رکت کردم و 
به حرف ها گوش دادم و درخواست کمک نمودم.

 با راهنمایی یکی از اعضا ش��روع به نوش��تن و 
کارکرد قدم ها کردم. 

ت��ازه فهمیدم که یک بیماری به نام اعتیاد دارم 
و ب��ا رعایت اص��ول برنامه می توانم از پیش��رفتش 
جلوگیری کنم. دیگر نیازی به خودکشی نیست و به 
آینده و خداوندی که درک می کنم، امیدوار هستم. 
 بزرگ ترین چیزی که دربرنامه پیدا کردم هدف است؛

ب��ه  ک��ه  آموخت��م  برنام��ه  در  همچنی��ن 
 زندگ��ی ام از زوای��ه بهت��ر و روش��ن بینان��ه نگاه 

کنم.

با سام خدمت دوس��تانم در مجله پیام 
بهب��ودی.

ب��ا کوله ب��اری از عج��ز و بدبختی وارد 
انجمن ش��دم و چون واقعاً خسته و داغون 
بودم، س��عی می ک��ردم اص��ول برنامه را به 
کمک دوس��تان بهبودی رعای��ت کنم. در 
ای��ن مس��یر هدای��ای بهب��ودی را دریافت 
می ک��ردم و از زندگ��ی ام ل��ذت می ب��ردم. 
ولی این ش��رایط خ��وب، با ورشکس��تگی 
 ش��غلی و مالی ام دس��تخوش تغییراتی شد.

 )بع��د از تهی��ه ترازنامه ای��ن اتفاق متوجه 
شدم که باعث به وقوع پیوستن این مشکل 
خودم بودم(. به دلیل ش��رایطی که داشتم 
از تع��دادی از دوس��تان نزدیکم پول قرض 
گرفت��م. این رابطه مالی کم کم باعث ش��د 
که مشکات و احساسات بدی به وجود آید. 
آن های��ی را که دیدن و فکر کردن به آن ها 

به من انرژی می داد، از خ��ود دور ک��ردم. 
ای��ن رابطه باعث ش��د ش��کافی بین من 
و تع��دادی از عزیزان��م ب��ه وج��ود آی��د و 
ارتباط م��ان در ح��د ی��ک س��ام و علیک 
پایین بیاید و دیگر آن عش��ق و احساسات 

خوش��ایند از بین برود.
بله دوس��تان همدرد، رابط��ه مالی بدون 
مش��ورت در انجمن برای من مشکل ایجاد 

کرد و من را از هدف اصلی مان دور نم��ود.

مبادا مس�ائل مالی...
جلیل.ح - شیراز

نش�ریه چند جلد 

رسول

اگرچه ما در جس��تجوی آس��ایش از طریق موادمخدر بودیم، ولی این 

راه هرگز کار نکرد. وقتی که اثر موادمخدر از بین می رفت، درد هنوز 

وجود داشت و مشکالت هنوز حل نشده بودند. اعتیاد یک بیامری 

پیش رونده است. با وجود این که اعتیاد قابل عالج نیست ولی از 

طریق دوازده قدم انجمن معتادان گمنام، بهبودی ممکن است و ما 

می توانیم روش زندگی بدون مواد را یاد بگیریم

تمری�ن  اص�ل روحان�ی ثبات ق�دم یا 
پش�ت کار ب�ه این معنی اس�ت که م�ا باید 
دائ�م س�عی کنیم ک�ه کارها را ب�ه بهترین 

ش�کلی که می توانیم انجام دهیم.
راهنامی کارکرد قدم- قدم دوازدهم



جدول کلمات و اصطالحاِت قدم هفتم

رمز جدول شماره قبلی )قدم ششم( :  خویشتن پذیری- استقامت- تعهد

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 هفتم 
می باشد. ضمناً تنظیم این جدول برابر با کتاب راهنمای کارکردقدم و چگونگی عملکرد 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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کلمات:
 حس تعادل- روحانیت- درخواست فروتنانه- هدیه- ایمان- بی تفاوت- صادق ترین- بهبودی- اعتماد- کمبودهای اخالقی 

 تصمیم روحانی- درک از خداوند- بخشش- جایگاه- پرهیز کامل- با ثبات- ایده جدید- آزادی انتخاب- فرآیند- رشد- برطرف
کنار رفتن- تغذیه روح- تغییر- تصویر مثبت - باور-  احساس آرامش- حس تناسب- مسیر روحانی
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اسامی نامه های و ایمیل های دریافتی

علی.ن – فوالد شهر
ابوذر.م – بوشهر

آرمان.ص – بوشهر
ابراهیم.ش – فارس

حسین.ت – شهرک اندیشه
ساسان.ف – آذربایجان غربی

مهدی.ق – خراسان رضوی
حسن.ب – نهاوند
علی.ع – اصفهان

رسول.الف – ارومیه
رحیم.ش – اراک
مهدی.الف – آمل

احمد.ن – اصفهان
ابوالفضل.ک – قزوین
شهراد.ش – چناران

رضا.ر – اراک
جمیل.ر – اسالم آباد

مهدی.م – همدان
حسین.غ – کرج

بهروز.ش – مشهد
حجت اهلل.ب – قائم شهر

اکبر.ن - کرمانشاه 
علیرضا.پ – ارومیه

علیرضا.ت – بروجرد

روح اهلل.ش – اسالم آباد غرب
داود.ط – مارلیک

مازیار.م – بندر کیاشهر
داریوش.ز – فارس
محمود.ج – تهران

علیرضا – تهران
عیسی.ن – بندرعباس

ابراهیم.ن – شیراز
محمود.م – بوشهر

محمد – اصفهان
نوید.الف – اهواز

محمد.ک – کردستان

عبدالحسین.ش – اهواز
بهرام.م – شیراز

حمید.الف – شیراز
فرشاد – شهرکرد

بهنام.م – تهران
محمد – کرج

محمد رضا.ه – اهواز
محمد رضا.ر – فارس

محمد علی.ح – کرمان
فرید.ش – خوزستان

رضا – شاهین دژ
کیومرث – اصفهان

بهروز.س – کرج
علی.پ

رسول – کرمان
حسین.م – گلستان

محمد – شهریار کرج
مسعود.ب – اهواز

جعفر.م – فارس
قاسم.الف 

علی.ج – مشهد
رضا.ر- مشهد

حسن.ق- اصفهان
کوروش.الف- اراک

جواب جدول :
جعفر – شهریار

جواد.ک – کاشان

محسن.ک – کاشان
محمد رضا.ه – تهران

هاشم.د – تهران

جالل.م
نوید.س – آستارا

هومن – خوزستان

حسین.ب – کازرون
جعفر – شهریار

رضا.ش

نوشین – ورامین
مهرداد.ع – تهران

حبیب اهلل.ت – لرستان

احسان.ف – مشهد
جاوید – سهند

غالم.الف – نوشهر

اسامی اعضایی که رمز جدول را برای مجله ارسال نمودند



پاک زیستن 
سفر ادامه دارد

آخرین کتاب منتشر شده در انجمن 
هم اکنون در سراسر جلسات بهبودی  

Payam Behbudi- Narcotics Anonymous.Iran- Winter2015

11  th  
Anniversary

Living
                  Clean

the
 Journey
Continues


