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  مجله " پیام بهبودی" از دریافت نامه ها، مقاالت، داستان بهبودی، 
تجارب شما در برنامه و طرح های تصویری استقبال می کند. از شما دعوت 
می شود تا تجربیات تان را از طریق فصل نامه پیام بهبودی با دیگر اعضای 

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

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

معتادان گمنام و یا مجله پیام بهبودی نیست.

نشریةداخلی انجمن معتادان گمنام ایران  
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دوسللتان و همراهان مجله پیام بهبودی؛ سللام و درود ما را از مجله پیام بهبودی 
پذیرا باشید. امیدواریم که پرداختن به بهبودی و انتخاب شیوه ی جدیدی از زندگی، 
تغییرات بنیادینی را در زندگی شللما ایجاد کرده و با شللوقی برخاسللته از موهبت 

بهبودی، ساعاتی را برای مطالعه نشریه خودتان در نظر گرفته باشید.
در دوران اعتیاد فعال )زمان مصرف( بسیاری از ما مصرف مواد مخدر را برای تسکین 
دردهای روحی و جسمی خود انتخاب نمودیم. اما برای هریک از ما وضعیتی تحت 
عنوان آخر خط پدیدار گشللت تا براساس اجبار و یا انتخاب، انجمن معتادان گمنام 
و اصللول آن را بلله عنوان روش توقف درد خود برگزیدیللم. در ابتدای حضورمان در 
برنامه، پرهیز مفید ترین روش برای تغییر شللرایط ما بود و قرار نگرفتن در شللرایط 
عود و فعال شدن اعتیاد، باعث شد که ما در برنامه بهبودی باقی بمانیم. اما واقعیتی 
که در مورد بهبودی و روش آن وجود دارد این اسللت که به صرِف بودن در انجمن، 
حضور در جلسللات، داشتن راهنما، آشنا شدن با قدم ها و برخی دیگر از پیشنهادات 
انجمن، شللاید بتوان پاک ماند، اما نتوان بهبودی را به مفهوم واقعی کلمه -بخوانید 
بیللداری روحانی- تجربلله و درک نمود. چرا که هریک از پیشللنهادات فوق، اگر به 
صللورت کلیشلله ای برای هریک از ما رقم بخورد، تأثیللر عمیق و پایداری در زندگی 
ما نخواهد گذاشللت. در کتاب پاک زیستن، سللفر ادامه دارد، جمله ای تحت عنوان: 
"معتادان گمنام یک برنامه عملی اسللت و نه تئوری" آمده اسللت. پیام نهفته در این 
جمللله، بلله هریک از ما کمک می کند تا بللا تهیه ترازنامه ای دقیللق از خودمان، به 
بررسللی دقیق روش جدید زندگی خود بپردازیم؛ این که، برنامه را چطور آغاز کرده 
و چطور ادامه می دهیم. شللاید نتیجه ی حاصل از این ترازنامه برای هریک از ما، از 
جمللله نگارنده، آن باشللد که حتی بهبودِی فردی مللان را زین پس به گونه ای دیگر 
تجربه کنیم. بهبودی فعالیتی درونی اسللت که به مرور و به آهسللتگی تأثیر خود را 
در تغییر شللرایط می گذارد. پس الزم نیسللت برای رسیدن به یک موفقیت درونی، 

تاش بی حاصلی برای تغییر دنیای پیرامون خود کنیم. 
دوسللتان بهبودی، تمرکز و پرداختن به موضوعاتی از جمله دسللت یابی به امکانات 
جدید، ایجاد شللرایط بهتر، پذیرش اجتماعی و غیره... و نام گذاری این مسائل تحت 
عنوان "بهبودی"، ممکن اسللت طعم شللیرین و حاوت آرامش را برای ما به تعویق 
بیانللدازد. بهبودی در جسللتن و کنکاش جزییات زندگی شللخصی و حاالت درونی 
می باشللد. شللاید تا پیش از این بسللیاری از ما فکر می کردیم کلله بهبودی تنها در 
عملکرد خوب و رسللیدن به نتیجه مطلوب خاصه می گردد؛ اما امروز به این درک 
رسللیده ایم که چگونگی عملکرد، از خوِد عملکرد و نتیجه گرا بودن مهم تر و چه بسا 
مفیدتر است. شاید ما باور داشتیم که بهبودی در به دست آوردن رقم می خورد، اما 

می توان بهبودی را در مفهوِم رها کردن، بهتر تجربه نمود. 
در ایللن لحظه، درخواسللت ما به عنللوان خدمتگزاران مورد اعتماد شللما در کمیته 
فصل نامه و همین طور نیاز بسللیاری از خوانندگان مجله پیام بهبودی که صدای خود 
را به گوش ما رسانده اند این است که برای مان بنویسید و بگویید شما چطور بهبودی 
را درک و آن را دنبال می کنید؟ آیا روش بهبودی شللما پس از گذشت مدتی که در 
برنامه هستید، آرامش، احساس رضایت و نشاط را برای تان به ارمغان آورده است؟ 

ایمللان نویافته ی ما در برنامه بهبودی، همیشلله یادآور این اسللت که تغییر همواره 
مسللیر رشللد و پیشللرفت را برای ما ایجاد می کند. با این امید کلله بتوانیم فرآیند 
بهبودی را به گونه ای متفاوت درک و تجربه کنیم، باز هم به جلسللات بازمی گردیم؛ 

چون برای مان کار خواهد کرد.
با عشق و احترام

س�رمقاله
بهب�ودی در جزئی�ات

مسئول نشریه- وحید. ن

با عرض سام و خسته نباشللید خدمت تمامی همدردان عزیزم. خیلی 
وقت بود که می خواسللتم با مجله پیام بهبودی مشارکتی داشته باشم؛ که 
امشب با کمک خداوند این لیاقت نصیبم شد. من شمع تولد سه سالگی ام 
را در زادگاهم، جایی که شللعله ور شدن آتش اعتیادم از آنجا نشات گرفته 
بللود، فوت کردم. این جلسلله را از ۵ ماه پاکی ام بللا ۴ عضو ) ۳ هم قدمی 
و راهنمایم ( در یک روسللتای دور افتاده از شهرسللتان رفسنجان حمایت 
می کردم. امروز بعد از گذشت ۳ سال، ۶۰ نفر در جلسه شرکت کرده بودند 
کلله ۴۰ نفر آنها همبازی های  زمللان مصرفم بودند و به کمک این برنامه 
پاک هسللتند و بهترین دوسللتان بهبودیم می باشللند. تجربه ام نشان داده 
که من نتوانسللتم به تنهایی پاک بمانم ولللی ما می توانیم با رعایت اصول 
روحانی ۱۲ قدم انجمن معتادان گمنام در هر شرایط پاک بمانیم و زندگی 
خوبللی را تجربه کنیم. با آرزوی بهبودی برای همه دوسللتان که جزئی از 

زندگی من هستند و دعا برای معتادان در حال عذاب.

 بهنام.ب- زرین دشت
هفت سللال و چهار ماه پیش وقتی به دنبال علت لغزش هایم می گشتم، 
باالخره در جلسللات بهبودی با واژه تسلیم آشنا شللدم. بعد از مدتی فکر 
کردن به این نتیجه رسللیدم که علت لغزش های من تسلللیم نبودن است. 
یک معتاد می بایسللت چند فاکتور مهم را رعایت کند تا پاک بماند، مثل: 
رفتن به جلسلله، گرفتن راهنما، کارکرد قدم ها، تسلیم، فروتنی، صداقت، 

پذیرش، تغییر و جدی گرفتن برنامه.
من قبول کردم که مواد مخدر از من قدرتمندتر است و تسلیم شدم. این 
اتفاق باعث شللد که تمایل به قطع مصرف پیدا کنم و به عنوان یک عضو 
به جلسللات بیایم. بعد از مدتی باز هم نتوانسللتم پاک بمانم، چون تسلیم 
مواد شده بودم و نه اصول برنامه. می خواستم به دلخواه و روش خودم پاک 
بمانم و چنین چیزی برای من که درگیر افراط و تفریط بودم، غیر ممکن 
بود. وقتی فهمیدم تسلللیم اصول بودن یعنللی چه، به آرزوی دیرینه خود 
که پاک ماندن بود، رسیدم. آن روز فهمیدم اصول چه می گوید، از من چه 

می خواهد و من باید چه جوابی به آن بدهم.

همب�ازی دی�روز، ه�م درد ام�روز

واژه تس�لیم

Payam Behbudi- Summer2015
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مشارکت پیام بهبودی
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تابستان  1394

Narcotics Anonymous.Iran

سالم. هر بار كه مجله پيام 
بهبودی به دس��تم می رسيد، 
نام��ه ای  می خواس��ت  دل��م 
ارس��ال  برای تان  بنويس��م و 
كنم. اما هر دفعه اين فكر كه دوس��تان مس��ئول 
نشريه سرشان شلوغ است و نامه ام ميان اين همه 
نامه ارس��الی خوانده نخواهد شد مانع می شد. تا 
زمانی كه سر مقاله شماره چهل و دوم را خواندم 
و تصميم به نوش��تن گرفتم.بعد سال ها اعتياد و 
مصرف انواع مواد مخدر من هم گذرم به جلسات 
انجمن معتادان گمنام افتاد. يادم می آيد وقتی پنج 
س��الم بود، برای اولين بار سيگار پدرم را دزدكی 
برداشتم و كشيدم. درست در خاطرم مانده وقتی 
داخل انبار، كنار كارتن سيگار ايستاده بودم، هم 
قد كارتن بودم. به خيال اينكه اين نخ سيگار از اين 
بسته با بسته ديگر تفاوت دارد، باعث می شد چند 
پاكت را باز كنم و اين ناخنك زدن ها باعث ش��د 
خانواده بفهمند كار من است. بابت آن ماجرا تنبيه 
خاصی نشدم و سال ها هم چنان می گذشت. من 
الكل را هم امتحان كردم و س��وم دبيرستان كه 

سینا.ع- نشتارود

صابر.ق- مالیر

رفت��م، مواد هم مص��رف كردم. ب��ا مصرف مواد 
كلی از ايراداتم پوش��انده شد و ديگر می توانستم 
با خان��واده حرف بزنم، تفريح ب��روم و اعتماد به 
نفس داشته باش��م. به نظرم آن زمان مواد منبع 
قدرت من بود. مصرفم تا پايان دانشگاه هم ادامه 
پيدا كرد. كم كم كه سنم بيشتر می شد جسمم 
ضعيف و الغرتر می شد و افكارم نخ نماتر. به ازای 
اين پس��رفت، افراطی تر مصرف می كردم و ديگر 
از آن لذت ها و قدرت ها، خبری نبود و من رسما 
معتاد شده بودم. فشار خانواده، اجتماع و دوستانم 
را احساس می كردم ولی نيروی شان بر من پيروز 
نمی شد. سال ها تنها زندگی كردن و مصرف مواد 
مختلف، از من آدمی خودخواه و متكبر س��اخته 
ب��ود و نمی دانس��تم چيزی از درون��م روزی من 
را كل��ه پا خواهد كرد. ش��غل و جايگاه اجتماعی 
مناسبی داشتم و ترسی از خراب شدن موقعيت 
بيرون خودم نداشتم. اما چيزی در درونم داشت 
رش��د می كرد و قدرتمند می شد و همان عاقبت 
نابودم كرد. آره، بيماری اعتياد طی اين س��ال ها 
آن قدر قوی شده بود كه سرنگونم كرد و امكانات، 

اعتبار و س��المتی ام را گرفت و من را با دنيايی پر 
از ناتوانی، تنهايی و نااميدی تنها گذاشت.  هرگز 
چنين چيزی را برای خودم نمی خواستم و فكرش 
را ه��م نمی كردم، اما حاال ديگ��ر كاری از من بر 
نمی آمد و عاجز بودم. با كوله باری پر از حسرت و 
بدبختی با يك دست لباس و با تمايل خودم رفتم 
مركز سم زدايی و آنجا سه هفته تحت درمان بودم 
و بعد جلسه و جلسه و جلسه.درونم پر از تضاد و 
درد بود، اما صبر كردم و علی رغم هر احساسی به 
جلس��ه می رفتم و كم كم اوضاع بهتر  شد. راهنما 
گرفتم و كاركرد قدم را ش��روع ك��ردم. از تغيير 
نترسيدم، حرف ها را شنيدم. اميدم را حفظ كردم 
و به خودم گفتم “اوضاع بهتر می شه”. االن حدود 
يك س��ال پاكم و به اندازه ای كه دركم ارتقا پيدا 
كرده، رشد هم كرده ام. می دانم نبايد به باورهايی 
كه دارم پشت كنم و فقط با رعايت اصول می توانم 
پاك بمانم. دارم تالش می كنم مثبت انديش باشم 
و خرس��ند. زندگی من چه كم و چ��ه زياد، پر از 
مسائل و مسئوليت هاست و در اين مسير شادی و 
غم را تجربه خواهم كرد و تا زمانی كه زنده ام بايد 
زندگی كنم. من حق انتخابم را دوس��ت دارم و از 

خداوند سپاسگزارم.

دارم تالش 
می کنم مثبت 
اندیش باشم 
و خرسند. 
زندگی من چه 
کم و چه زیاد، 
پر از مسائل و 
مسئولیت هاست 
و در این مسیر 
شادی و غم را 
تجربه خواهم 
کرد و تا زمانی 
که زنده ام باید 
زندگی کنم

باسالم به خدمتگزاران پيام بهبودی
سپاس��گزارخداوند هس��تم بابت پاك��ی خودم و 
دوستان همدردی كه در برنامه دوازده قدمی انجمن 
معتادان گمنام حضوردارند .درگذش��ته هميشه به 
دنب��ال اين بودم كه دني��ای پيرامون من تغييركند 
تا من نيز بتوانم زندگی آرامی داش��ته باش��م، ولی 
هيچ وقت اين رويا به حقيقت نپيوست. چون ايراد 
كار درون م��ن بود و من از آن بی خبربودم. تا اينكه 
بع��د از چند بار قطع مصرف ناموفق، با وارد ش��دن 
ب��ه انجمن، در اوج ناباوری و بی اعتمادی به خودم، 
شروع به حضوردر جلسات كردم، بدون اينكه حتی 
كمترين اميد به پاكی داش��ته باش��م. با حضور در 

جلسات و انجام دادن يكسری كارهای آسان كه تا 
آن موقع انجام نداده بودم، توانس��تم شروع به يك 
زندگ��ی بدون مخدر كنم و با گذش��ت مدت كمی 
متوجه ش��دم ميل به مصرف را ازدست داده ام. اين 
بزرگترين باوری بود كه برای اولين بار درزندگی ام 
تجربه كردم و تا به امروز با كاركرد قدم ها و بدست 
آوردن تجربه ه��ای گوناگون متوجه ش��ده ام، تنها 
كس��ی ك��ه بايد در مس��ير زندگ��ی اش تغيير كند 
من هس��تم، نه خانواده، نه جامع��ه و نه اطرافيان. 
من ب��اور دارم كه پس از تغيير، رش��د در بهبودی 
اتفاق خواهد افتاد.  امروز من و دوس��تان همدردم 
می تواني��م زندگی آرامی را تجرب��ه كنيم، اگردرك 

كنيم كه منش��ا تغييرات زندگی م��ان فقط و فقط 
خودمان هس��تيم.از خداوند بابت اين مسير تشكر 
می كن��م و از تمام خدمتگ��زاران بی ادعای انجمن 

تشكر می نمايم.

ش�د ر س�پس  و  تغیی�ر 



اصل ابراز محبت و دستگیری از دیگران در هر رشایطی در دستور کار ما 
قرار دارد. هر شخصی که از ما درخواست کمک کند، مطمئناً مورد ترحم، 

توجه و استقبال قرار می گیرد.                             
    چگونگی عملکرد
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محمد. پ- عسلویه

محسن.خ- شیراز

س��الها پيش وقت��ی در اوج لذت كاذب 
مصرف مواد مخدر بودم، در دست يكی از 
هم بازی هايم چيپ خوش آمدگويی را ديدم 
كه پش��ت چيپ به زبان التين نوشته بود: 
فقط برای ام��روز. من كه در حال مصرف 
بودم كنجكاو شدم، در مورد آن ازش سوال 
كردم. اونم دقيقا يادمه شروع كرد تعريف 
كردن كه: يك مكانی هس��ت كه در آنجا 
معتادان دور هم جمع می شوند و به واسطه 

مس�تقیم غیر  نی  س�ا م ر پیا
رد و بدل كردن تجربياتش��ون در كنار هم 
پاك می مانند و از زندگی خود لذت می برند 
و منم چند ش��ب اونجا رفتم و اين چيپ 
خوش آمدگويی را بهم دادند كه متاسفانه 
ديگر ادامه نداده و نرفتم. من رو تش��ويق 
كرد ك��ه محمد برو اونجا س��ر بزن مكان 
خيلی خوبی اس��ت؛ من ك��ه در اوج لذت 
مصرف بودم بهش گفت��م امكان نداره كه 
معت��ادی بتونه به معتادی ديگری در روند 

پاك بودن كمك كنه و اين غير ممكنه.
پس از گذشت يك سال از اون مالقات 
با چيپ خوش آمدگويی كه از همين سبد 
سنت هفتم تهيه و خريداری و در اختيار 
تازه واردان قرار داده می شود پيام خداوند 
رو گرفت��م . ب��ا ناتوانی و ورشكس��تگی 
جسمی، روحی و روانی در حالی كه همه  
راهها را امتح��ان كرده بودم و به تنهايی 
نتوانسته بودم قطع مصرف كنم  به سراغ 
دوستم رفتم و ازش كمك خواستم. اون 
دوس��تم با وجود اينكه خودش هنوز در 
حال مصرف بود، همون روز دس��ت منو 
گرفت و برد به اولين جلسه انجمن و بعد 
از جلسه نيز گفتش ديگه از حاال به بعد 
راه ما ازهم جداس��ت به جلس��اتت ادامه 
ب��ده و منم به كمك دوس��تان بهبودی 
ادامه دادم و امروز پاك هس��تم و دارم از 
زندگی ام لذت می برم. ش��ايان ذكر است 
كه اون دوستم هم  بعد از مدتی به جمع 
ما پيوست و دوس��ت بهبودی من است. 
اين ط��ور بود كه كمك به س��بد س��نت 
هفتم و خريد و هدي��ه دادن يك چيپ 
خوش آمدگويی در جهت  پيام رس��انی 
به معت��ادی در حال عذاب ، زندگی يك 
انس��ان و يك خانواده را از مرگ روحی و 

جسمی نجات داد.

من که در 
اوج لذت مصرف 
بودم بهش گفتم 
امکان نداره که 
معتادی بتونه به 
معتادی دیگری 
در روند پاک 
بودن کمک 
کنه و این غیر 
ممکنه

سپاس فراوان از خداوند بزرگ كه يكبار ديگر نعمت پاك زيستن را به من هديه كرد.
امروز كه در خدمت ش��ما دوستان بهبودی و همراهان هميشگی مجله پيام بهبودی هستم،  ۹۵ 
روز از قطع مصرفم می گذرد. خيلی خوشحال و سر حالم چون ديگر احتياجی به تهيه و مصرف مواد 

لی مخدر ندارم. س��ال گذشته در چنين روزهايی به دنبال تهيه و مصرف مواد بودم  و
هم اكنون آزاد و رها از بند اسارت اعتيادم و در خدمت خانواده و جامعه خود به 
دنبال راهی برای پاك زيستن و كسب تجربيات دوستانی كه پيش از من پاك 

شده اند، می گردم. با راهنمای خود در ارتباطم زيرا می دانم كه اگر دستم از 
انجمن معتادان گمنام كوتاه شود يكبار ديگر لغزش می كنم. 

سه سال پيش كه به دليل اعتياد می خواستند از كار اخراجم كنند، 
حدود ۷ يا ۸ ماهی پاك ماندم. در ۹۰ روز اول با جلسه و راهنمای 

خود در ارتباط بودم ولی رفته رفته دس��تم از جلسه قطع شد و 
حتی با راهنمايم رابطه ای نداشتم. پس از قطع ارتباط با راهنما و 

جلسه، افكارم به بيراهه كشيده شد و وارد زمين بازی شدم. رفتن 
به زمين بازی و ارتباط با مصرف كننده باعث شد ۱۲ روز قبل از 
عيد به يكباره شروع به مصرف كنم، چون تنهايی را به حضور 

در جلس��ه ترجيح دادم. تا خواستم كه به خودم بيايم، ديدم 
يكسال اس��ت كه در لغزش بسر می برم. اين تجربيات 

آسان به دست نيامده و رنج ها كشيده شده تا 
من و تو كه دوستان بهبودی هستيم 

پاك، آزاد و رها زندگی كنيم.

 NA راهنما گرفتن/ ش�دن یک بخش حیاتی برنامه بهبودی
می باشد و یکی از راه های اساسی اس�ت که تازه واردان می توانند 
از طریق آن از تجربه اعضایی که به روال برنامه زندگی می کنن�د، 

به�ره ببرن�د.  
           پ�اک مان�دن در دنی�ای بی�رون
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جوان بودم، وارد کوچه ای شللدم که 
پیری از آن خارج می شد. نگاهی به من 
کرد و گفت: نرو بن بست است. حرفش 
را نشللنیده گرفتم و رفتم، وقتی به سر 
کوچه بازگشتم پیر شده بودم. یک کوچه بن بست که طول 
و عرض آن چنانی نداشت، ۴۰ سال مرا در خود نگه داشت، 
چون گرگی در آن کوچه خفته بود. تا چشمش به من افتاد 
مرا دعوت کرد و دستی به سرم کشید و گفت: بنشین جوان. 
من که تا آن روز دست پر مهری بر سرم کشیده نشده بود و 
دور از محبت پدر و برادرانم بودم، بدون هیچگونه مقاومتی 
نشستم. دیدم کنار او منقلی پر از آتش و خاکستر و قوری 
سللیاه و دود گرفته ای است و.... مرا دعوت به کشیدن کرد، 
وقتی کشللیدم سللبک بال و دور از هر گونه غم و ناراحتی، 
فراموش کردم که چه کسی هستم و اینجا چه می کنم. آن 
گرگ قصه ها و داستان های شیرین برایم تعریف کرد و تمام 
خألها و کمبودهایم را به ظاهر با مواد پر کرد. من با گرگ 
هم خو و همنشین شدم و به مرور زمان زیبایی، جوانی، آبرو 
و اعتبارم را گرفت. چون اجبار به مصرف شده بودم، هرچه 
می کشیدم آن حال اولیه به من دست نمی داد و مصرفم باال 
و باالتر می رفت. در دوران اعتیادم تصویر من از وقایع زندگی 
جنبه ای غیر واقعی داشللت و هر اتفاقی را برای همیشلله 
جاودانه می انگاشتم. چه زمان گرانبهایی در مرور اشتباهات 
گذشته و تکرار مجدد آنها از بین رفت. اغلب اوقات ناراحت 
و غمگیللن با این پندار واهی کلله فردا روز متفاوتی خواهد 
بود به بیهودگی می گذشللت. تصادفی نبود که احسللاس 
می کردم در یک دنیای غیللر واقعی زندگی می کنم، چون 
هیچ تصویر روشللنی از زندگی نداشتم. بیشتر اوقات چنان 
مبهوت اتفاقاتی که در روز گذشته، هفته پیش  و یا حتی 
سللالیان دور به وقوع پیوسته بود می شللدم که روز و شبم 

را به جای فعالیت سللازنده و درک حللوادث روزمره، صرف 
رهایی از احساسات و افکار ناخوشایند که ناشی از عملکرد 
اشللتباهم بود، می کردم؛ چون اعتیاد آسیب های زیادی در 
جسم، روح و روانم ایجاد کرده بود. به عنوان یک فرد وابسته 
به مواد مخدر نه تنها هیچگونه تماس و توجهی به واقعیات 
نداشللتم بلکه از انجام وظایفی که در قبال خود داشتم نیز 
غافل بودم. زمان می گذشت و من، خسته و درمانده بر گرد 
دایره ی معیوبی می چرخیدم که با هر گام احساس ویرانی 
بیشتری در درون خود می کردم. من مسائل را بیشتر با دید 
منفی ارزیابی می کردم که اکثر اوقات در نظرم بسیار جدی 
و سنگین  و دردآور بودند.۴۰ سال به همین منوال گذشت.

روزی درمانللده و ناامیللد ته کوچه بن بسللت نگاهم به 
آسللمان بود، گریه می کردم و به درگاه خدا ناله سللر داده 
بودم که دسللتی به شانه ام خورد و صدایی به گوشم رسید 
و گفت: محسن چرا گریه، درد تو بی درمان نیست، درد تو 
درد اعتیاد اسللت، بیا ترک کن و اصول را جایگزین موادت 
کن. دیدم دوسللت قدیمی به دیدارم آمده، او انسللان نبود 
فرشته ای بود در قالب انسان، دستم را گرفت و از بن بست 
بیرون آورد. به سللر کوچه که رسللیدم دیدم دو جوان وارد 
کوچه شللدند. گفتم: نروید بن بست است.نگاه کردم دیدم 
هر دو جوان پسللران خودم هسللتند. آنها پاره های تن من 
بودند که من سالها از آنها غافل بودم. انگار مرا نمی دیدند و 
یا نمی شناختند. حرفم را نشنیده گرفتند و رفتند و با گرگ 
همنشین شللدند، و این چرخه  معیوب ادامه دارد تا چند 

سال دیگر که برگردند.
امسللال دهمین سال  آزادیم از اسارت مواد مخدر است. 
خدای را سپاس که من هم توانستم در این آخر عمر لذت 
زندگی کردن را بچشم، خدایا هرگز نمی گویم که دستم را 

بگیر، عمری ست گرفته ای، مبادا رها کنی.

تصادفی نبود که 
احساس می کردم در 

یک دنیای غیر واقعی 
زندگی می کنم، چون 

هیچ تصویر روشنی از 
زندگی نداشتم.

نروید، بن بس�ت اس�ت

محسن- شهرک کاروان

 نادر.طـ  تالش
فرزند ارشد یک خانواده نسبتأ 
مذهبی هسللتم، تحصیات عالیه 
در رشللته روانشناسللی و چندین 
مدال و حکم قهرمانی ورزشی در 
سطح استان دارم. اما در کنار آنها 
بیماری اعتیللاد نیز دارم که باعث 
وجود خودمحللوری و عدم تعادل 
در زندگی ام شده است.  چند سال 
پیش به صورت تفننی شللروع به 
مصرف مواد مخدر از نوع محرک و 
روان گردان نمودم. در اوایل مصرف 
دوستان هم مصرفی ام تعجب کرده 
و می گفتند: نادر، تو دیگه چرا؟ و با 
تکبر و غرور فراوان می گفتم: من با 
شما فرق دارم، روانشناس هستم و 
هر وقت بخواهم مصرف نمی کنم. 
غافللل از این که پس از افتادن در 
دام اجبللار به مصرف هیچ کدام از 
عناوین ورزشی و مدرک تحصیلی 
باعث نجاتم نخواهند شللد. پس از 
رسللیدن به آشللفتگی کامل و به 
خواسللت خداوند با انجمن آشللنا 
شدم، حدود دو سللال پاکی دارم، 
به عنوان مسئول نشللریات گروه 
خدمت می کنم و بهترین دوستان 
را در انجمللن دارم. در کتابخانه ام 
کتاب های فراوانی در مورد رشللته 
تحصیلللی ام دارم که هیچ کدام از 
آنهللا برای فهمیللدن اینکه معتاد 
هستم کافی نبودند، اما کتاب پایه 
انجمن باعث خودشناسی عمیقی 
در مللن گردید و ایللن مهمترین 
جاذبلله انجمن بللرای مللن بوده 
اسللت. امروز هدفم که خدمت به 
همدردان و نیروی برترم است را به 
کمک انجمن کشف کرده ام. ثروت 
امروز من آرامشللی است که به آن 

دست یافته ام.

نگرش�ی 
جدی�د



 رساندن پیام NA یکی از قسمت های مهم بهبودی بسیاری از اعضا است 
و به برخی از ما کمک منوده تا توانایی های خود را کشف و گسرتش دهیم. 
پیام بهبودی NA با حامیت شام می تواند به بسیاری از مردم برسد.                                 
NA اطالع رسانی و عضو
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داریوش.ع- تهران

وقتی به نقطه 
سقوط تمامی 
ارزش های 
انسانی ام 
رسیدم، باالخره 
شهامت الزم 
برای تغییر در 
من ایجاد شد. 
جایی که چیزی 
برای از دست 
دادن وجود 
نداشته باشد، 
شهامت الزم 
برای تغییر و به 
دست آوردن 
ایده آل های 
زندگی ایجاد 
 می شود 

 حبیب- دبیران
پللس از دوازده سللال تخریب 
و دربدری مللواد مخدر، یک روز 
به شهرسللتان جهللرم رفتم و در 
یک بسللتنی فروشللی نشستم و 
از فروشللنده درخواسللت فالوده 
نمودم. به خاطر ترس از خماری 
بلله فروشللنده گفتم کلله آبلیمو 
بر روی فالوده نریزد. فروشللنده 
کلله از اعضا انجمن بللود، به من 
گفت: دوست داری قطع مصرف 
کنللی؟ در جوابللش گفتللم: بله. 
مگه میشه؟ گفت بله. خودش را 
معرفی کرد و گفللت این آدرس 
جلسلله اسللت و من چون تشنه 
قطع مصرف بودم برگشللتم خانه 
و بلله فکر افتادم. بعللد از ده روز 
بلله همللان آدرس کلله داده بود 
رفتم و با دوسللتی آشللنا شدم و 
بلله اتفاق او با موتور سللیکلت به 
جایللی رفتیللم که تا بلله حال از 
آن اطاعی نداشللتم و خیلی هم 
می ترسیدم. به همراه آن دوست 
به پارکی رفتیم که در آن جلسه 
برگزار می شللد. خوش آمدگو مرا 
بغل کرد و خوش آمد گفت. رفتم 
گوشه ای از جلسلله نشستم و به 
دادم.  گوش  دوسللتان  مشارکت 
زمان اعام پاکللی خیلی تعجب 
کللردم و پرسللیدم اعللام پاکی 
دوسللتان حقیقت دارد؟ دوستم 
گفللت: بله. بعد از اتمام جلسلله، 
چندین شماره تلفن به من دادند 
کلله با آنها در ارتباط باشللم. من 
هم در جلسات شرکت می کردم 
و هم از طریق تلفن با دوستان در 
ارتباط بودم. متاسفانه در شهری 
که من زندگی می کنم آن زمان 
جلسلله نبود و بعد از حدود یک 
ماه در شهر ما یک جلسه برگزار 
شد ومن هم شللرکت کردم. در 
ابتللدا  تعدادمللان کم بللود و با 
تاش فراوان و لطف نیروی برتر 
به مرور زمان تعدادمان زیاد شد 
و امروز در شللهرمان دو جلسلله 

برگزار می شود.

آبلیمو نریز 
لطف�ا ...!

نقطلله عطف زندگی من نقطه ای بود به نام 
آخر خط. جایی که تیرگی رنگ سیاه بیش از 
همیشه به نظر می رسید، جایی که من با تمام 
سرسللختی های خاص خودم سرانجام تسلیم 
شللدم و اقرار کردم که احتیاج به کمک دارم. 
آخر خط نقطه اتمام دروغ های بزرگ زندگی ام 
بللود. من که متخصص خود فریبی بودم دیگر 
نتوانسللتم خللودم را فریب بدهللم، بازی تمام 
شللده بود و بایللد اقرار می کللردم که حاضرم 
تسلللیم شوم. عملکرد آخر خط شبیه زلزله ای 
 مهیللب بود، زلزللله ای که دیوارهللای دروغ و 
خود فریبی و انکار را بر سللرم فرو ریخت. من 
بایللد می پذیرفتم کلله در مقابله با مواد مخدر 
شکسللت خورده ام، من یک بازنده، به معنای 
واقعی کلمه بودم. این پذیرفتن سرآغاز خوبی 
برای شروع یک زندگی جدید بود، نکته مثبتی 
کلله در آخر خط به چشللم می خللورد، وجود 
نیرویللی عظیم برای از سللرگیری یک زندگی 
جدید بود. شللاید بتللوان از آن به عنوان یک 
تناقض نللام برد، تناقض تاریکی و روشللنایی. 
نقطه ای که تاریکی بزرگ با روشللنایی بزرگ 
هم زمان نمایان می شود. تاریکی بزرگ آنجایی 
از زندگی من بود که ورشکستگی کامل روحی، 
 جسللمی و مالی، مللرا تبدیل به یک انسللان

 بللی ارزش کللرده بللود. آنجایی کلله زندگی 
مللال آور به همللراه آرزوهای بر بللاد رفته ام، 
نمایانگللر یک سللقوط با سللرعت قهقرایی به 
سللمت نابودی بود. آنجایی کلله دیگر چیزی 
برای از دسللت دادن وجود نداشت، برای من 

شکست به مرحله تکاملش رسیده بود.
و روشنایی بزرگ که فقط با تصور پاکی در 
من ایجاد شللد، تصور به دست آوردن زندگی 

بدون مصرف مواد مخدر به اندازه ای لذت آور 
بود که می توانست مرا به این باور برساند که 
آن جمله قدیمی که “وقتی معتاد شللدی تا 
آخر عمر معتاد می مانللی” یک دروغ بزرگ 
اسللت. روشللنایی بزرگ با انللرژی عظیم و 
بزرگی همللراه بود، امید بلله زندگی پاک و 
بدون مصللرف مواد مخدر همچللون نیروی 
محرکلله یک بیل مکانیکی آمللاده بود تا مرا 
 با زندگللی جدیدم مرتبط سللازد. فکر ترک 
مواد مخدر دلهره آورترین فکر برای من بود، 
در عین حال جرات و شللهامت در من ایجاد 
شللد که فارغ از هر اتفاقی که ممکن اسللت 
پیش بیاید قطع مصرف کنم، به همین خاطر 
اسللت که می گویم نیروی عظیمی در نقطه 
آخللر خط نهفته اسللت، نیرویی که می تواند 
یک معتاد را با سللال ها مصرف مواد مخدر 
به سللمت پاکی هدایت کنللد. من به عنوان 
یک معتاد از تغییر می ترسللیدم، زیرا پس از 
سالها مصرف و عادت کردن به الگوی زندگی 
مصرفی به این راحتی حاضر به قطع مصرف 
نبللودم. ولللی وقتی به نقطه سللقوط تمامی 
ارزش های انسانی ام رسیدم، باالخره شهامت 
الزم برای تغییر در من ایجاد شد. جایی که 
چیزی برای از دسللت دادن وجود نداشللته 
باشللد، شللهامت الزم برای تغییر و به دست 
آوردن ایده آل های زندگی ایجاد می شود. اگر 
چه توجه به این مسللئله بسیار مهم است که 
آخرخط هیچ معتادی شللبیه دیگری نیست 
و هر معتاد آخر خللط خاص خودش را دارد.

آخر خط ، بلیط ورود به جلسات NA است، 
جایی که تجربه حضور در آن فقط به خواست 

خداوند امکان پذیر است.

تخصص م�ن
در خودفریب�ی
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 در ط��ول زندگی ام تنها چي��زی را كه اصال 
نمی توانستم تصور كنم، اين بود كه روزی معتاد 
شوم. هميشه فكر می كردم زرنگ تر از آن هستم 
كه روزی در جرگه افرادی قرار بگيرم كه به آنها 
معتاد می گويند، چون روزی اين قش��ر را افرادی 
ضعيف النفس و بی سواد قلمداد می كردم. روزی 
خيل��ی خيلی عادی و معمول��ی و با اين ديدگاه 
كه اين كار هم در واقع يك تفريح معمولی است 
نشس��تم و مواد مصرف كردم. ب��ه واقع می توانم 
بگويم كه اين يك بار مصرف چيزی حدود هجده 
س��ال به طول انجاميد. چند س��ال اول خوشی 
ب��ود و تفريح. ولی كم كم به مرحله ای رس��يدم 
كه ديدم ديگ��ر نمی توانم مصرف نكن��م و آرام 
آرام فاصله مصرف موادم كمتر و كمتر شد تا به 
مصرف روزانه رسيد و سپس در روز چند بار. اگر 
بخواه��م از روزهای بد و دردآور آن دوران بگويم 
مثن��وی هفتاد من كاغذ می ش��ود و تقريبا همه 
كسانی كه تجربه مصرف مواد و اعتياد را دارند يا 
داشته اند، تجربه دردآلود آن را نيز قطعا دارند يا 
داشته اند. زمانی مشكالتم به واسطه مصرف مواد 
مخدر بيشتر و بيشتر شد تا جايی كه ديگر قابل 
تحمل نبود . لذا به فكر ترك مواد مخدر افتادم. به 
واسطه همسرم بطور كامال ضمنی با دورنمايی از 
انجمن معتادان گمنام آشنا شدم. يادم هست يك 
روز بعد ازظهر با پيش��نهاد همسرم به قصد پيدا 
كردن يكی از جلسات انجمن از خانه خارج شدم 
و نهايتا يكی از جلس��ات را يافتم. اولين جلس��ه 
حضورم در انجمن مملو از خاطرات زيبا و جذاب 
است. اما دو چيز بسيار پررنگ تر در خاطرم مانده 

هی�م  ا بخو گ�ر  ا
نی�م ا می تو

اس��ت. اولی گرداننده بود كه با هيكلی درشت و 
خ��وش آب و رنگ آن روبرو نشس��ته بود. اولين 
چيزی كه به خودم گفت��م اين بود كه، اگر يك 
معتاد تزريق��ی كارتن خ��واب بتواند اين جوری 
سالم و شاداب بشود، پس قطعا من هم می توانم. 
دومين نكته مهم و حياتی آن لحظه ای بود كه در 
جمع دستم را باال بردم و گفتم، داريوش هستم 
ي��ك معتاد. من  كه تا اي��ن زمان حتی اگر فرد 
ديگری بهم می گفت معتاد، ناراحت می ش��دم و 
عكس العمل نش��ان می دادم، االن خودم با اراده 
خ��ودم و با زبان خودم اقرار ك��ردم كه من يك 
معتاد هستم. من فكر می كنم يكی از مهمترين 
اتفاقاتی كه در انجمن برای من افتاد همين بود 
كه باالخره دست از انكار برداشتم و متعاقب آن 
درخواس��ت كمك كردم. چون ت��ا زمانی كه در 
انكار بودم و نمی پذيرفتم كه معتاد هستم، برای 
يافت��ن راه حل نيز تالش نمی كردم و طبيعتا از 
كس��ی هم درخواست كمك نمی كردم. از همان 
ش��ب به طور مرتب در جلس��ات شركت كردم. 
ذكر اين نكته ضروری است كه من از همان شب 
اول هرآنچه را كه مصرف می كردم دور ريختم و 
اين امر باعث شگفتی همسرم شده بود، كه اين 
دفعه چه اتفاقی افتاده است كه اينچنين مقاوم و 
مصمم شده ام؟ كم كم با يكی از دوستان بهبودی 
آش��نا شدم و او را به عنوان راهنما انتخاب كرده 
و ش��روع به كاركرد قدم ها كردم و در حد توانم 
خدمت گرفتم. نزديك به چهار س��ال است كه 
پاك هس��تم و در طول اين مدت كه در انجمن 
هستم سعی كردم از مس��ايل حاشيه ای به دور 
باشم و تمام توجهم بر روی بهبودی خودم باشد. 
در پايان می خواهم با توجه به تجربه خودم، يك 
نكته به عزيزانی بگويم كه هنوز در حال مصرف 
مواد مخدر هس��تند و با عذاب زندگی را سپری 

می كنند.
و آن نكت��ه چيزی نيس��ت ج��ز اينكه: من 

توانستم، پس شما هم اگر بخواهيد می توانيد ....

داریوش

اولین چیزی 
که به خودم 
گفتم این بود 
که، اگر یک 
معتاد تزریقی 
کارتن خواب 
بتواند این جوری 
سالم و شاداب 
بشود، پس قطعا 
من هم می توانم

 جمال.م- زیباکنار
با عرض سللام خدمت دوسللتان 
همللدرد در انجمن معتللادان گمنام. 
مللن هم به عنوان یللک عضو انجمن 
می خواهللم تجربلله خللود را درمورد 
روحانیللت و امنیت جلسلله با شللما 

درمیان بگذارم.
 در شهر کوچکی در شمال کشور 
و در کنار دریای خزر زندگی می کنم. 
در اینجللا به دلیل کم بودن جلسلله، 
اعضا مجبور هستند اکثر اوقات برای 
رفتن به جلسلله زمللان و پول زیادی 
هزینلله کننللد. من با ۲۶ مللاه پاکی 
وظیفه خودم می دانم با حفظ امنیت 
جلسه بسللتر امنی را برای دیگران و 
به خصللوص برای تللازه واردان ایجاد 
کنم. همه ما این هزینه ها را متحمل 
می شویم تا در جلسلله ای که امنیت 
آن برقرار و  اصول برآن حاکم اسللت 
شللرکت بکنیم. من بارها با بی پولی، 
حال بد، بدون انرژی و با مشغله های 
ذهنی روزمره وارد جلسلله شده ام، اما 
بعد از پایان جلسلله احسللاس خوبی 
داشته ام. چه چیزی باعث این تحول 
و اتفاق در ما می شود؟ آیا چیزی که 
مللا را در ۹۰ دقیقه دگرگون می کند 
حضور نیروی برتر در  جلسه نیست؟

مللن در قللدم اول بعللد از اقرار به 
بهانه ها و دسللتاویزهایم به روحانیت 
ایللن جلسللات با خللود عهللد کردم 
که دیگللر موادمخدر مصللرف نکنم. 
روحانیتی که شاید ارتباط تنگاتنگی 
با امنیت جلسه داشته باشد؛ و امکان 
دارد کلله با رفت وآمللد بیجای من، با 
خنللده  اضافه، با زنگ تلفللن من و یا 
بللا پچ پچ کردن من برهللم بخورد. در 
این مواقع تنها چیزی که بر جلسلله 
حاکللم نخواهد بود روحانیت اسللت. 
روحانیتی که تا به حال به من کمک 
کرده است و امکان دارد به خاطر عدم 
سللکوت من در جلسللات، این فضای 
روحانی از دیگران سلب شود. سکوت 
را در جلسللات آموختللم و می خواهم 
بلله احترام خداونللد و دیگر اعضا و به 
خصوص دوسللتان تللازه وارد آن را به 

اجرا درآورم.

ای�ن  باع�ث 
تح�ول !



اینکه چند بار موفق شویم یا شکست بخوریم، در برنامه ما مالک نیست. 
شکست های ما در نهایت تجربه، قدرت و امید را برای ما در بر دارند. اگر 

صادق باشیم، رشوع به قبول مسئولیت و نقش خود می کنیم.   
         پاک زیسنت، سفر ادامه دارد
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همه چی 
داشت خوب 
پیش می رفت؛ 
هفت قدم 
کارکردم و گفتم 
دیگر مواد مخدر 
مصرف نمی کنم 
پس قدم ها را 
گذاشتم کنار.

آن روی 
س�که

حام��د را صدا زدم، صندوق پس��ت اين 
نزديك ها كجاس��ت؟ حامد گفت: چه كار 
داری. گفتم می خوام جواب جدول بفرستم. 
دوستم چند لحظه ای سكوت كرد و گفت 
پس سرگذشت خودت رو هم بنويس شايد 

يك نفر پيام بگيره.
 من جزو آن دس��ته از اف��رادی بودم كه 
وقتی وارد انجمن ش��دم همه چی داش��تم؛ 
خانه، ماش��ين و همس��ر و ي��ك دختر. ولی 
بيماری اعتياد همه چی رو از من گرفت. هر 
موقع می خواستم قطع مصرف بكنم همسر 
مهربان��م در كن��ارم بود؛ ولی بع��د از مدتی 
وسوس��ه و اجبار باز به سراغم می آمد. ديگر 
مواد مخدر حالم را خوب نمی كرد و هميشه 
از خداون��د آرزوی مرگ می ك��ردم. يك روز 
كه از س��ر پاتوق برگشتم، به همسرم گفتم 
می خوام قطع مصرف كن��م. گفتم می خوام 
بروم جلسه، يك جايی هست كه می گويند 
جواب می ده��د. فردا عصر هم مصرف كردم 
و با ت��رس و لرز وارد انجمن ش��دم؛ چيزی 
نفهمي��دم و روز بعد دوب��اره مصرف كرده و 
ب��از هم رفتم. ولی يك حس��ی بهم گفت تو 
می توانی پ��اك بمانی. قطع مصرف با كمك 
همس��رم شروع شد، از من نگهداری می كرد 
و بع��د از ظهرها با كمك بچه های انجمن به 
جلسه می رفتم. نش��ريات، كتاب فقط برای 
امروز و پيام بهبودی هر فصل رو می خوندم و 
همسرم هم گوش می داد و اشك می ريخت. 
كي��ك تولد ي��ك س��الگی ام رو آوردم خانه، 
من و همس��رم و دخترم حلقه زديم و دعای 
آرام��ش خوانديم و من ش��مع را فوت كردم 
و كيك تولدم را خورديم. همه چی داش��ت 
خوب پيش می رف��ت؛ هفت قدم كاركردم و 
گفتم ديگر مواد مخدر مصرف نمی كنم پس 
قدم ها را گذاش��تم كنار. سكه دوسالگی ام رو 
كه از راهنمايم گرفتم، بهم گفت مواظب باش 
قدم هايت كار كنی، س��كه دو رو دارد؛ معنی 

حرفش را نفهميدم. كيك تولد سه سالگی ام 
رو آوردم خان��ه، ديگر از دعای آرامش خبری 
نب��ود، از صداقت خبری نب��ود. كيك رو دادم 
به همس��رم و گفتم خودتان بخوريد. شب ها 
دير وقت به خانه می رفتم. يك روز همس��رم 
و دخت��رم با گري��ه به من گفتن��د تو خيلی 
عوض شدی. شب ها موبايلم را قايم می كردم، 
همسرم همه چی رو فهميده بود و فكر می كرد 
شايد تغيير  كنم. بهم می گفت چرا قدم هايت 
را نمی نويس��ی؟ ديگ��ر يك ديوار شيش��ه ای 
ميان خودم و خانواده ام كشيده بودم. در يك 
سواستفاده گير افتادم و تا به خودم بيام، ديدم 
گوش��ه زندان هس��تم. به ياد حرف راهنمايم 
افتادم، آن روی ديگر سكه اتفاق افتاد. توی اين 
مدت يك بار می خواستم خودكشی كنم،حتی 

ديگ��ر ق��درت مصرف م��واد مخدر هم 
نداشتم. از زندان كه آمدم بيرون، ديدم 
هيچ كس نيست؛ نه همسرم نه دخترم. 
در انزوای كامل بودم و حسرت آن روزها 
رو می خ��وردم ك��ه آرامش داش��تم. به 
راهنمايم زنگ زدم و قدم هايم را شروع 
كردم.سه سال می گذرد كه هنوز چشم 
انتظار همسر و دخترم هستم. هر شب 
ترازنامه قدم دهم می نويسم و بدون آن 
خوابم نمی برد. هر ش��ب دع��ا و مراقبه 
می كنم و ليست شكرگزاری می نويسم، 
زندگی ام را سپردم به خداوند و منتظرم 
كه دوباره س��كه برگردد. من سال های 
ديگ��ر نيز منتظر خانواده ام می نش��ينم 

چون دوست شان دارم.

دم ک�ر د  عتما ا ه  الخ�ر با سالم به دوستان همدرد و خدمتگزاران مجله پيام بهبودیبا
با وجود اينكه با ناباوری وارد شدم و تصور نمی كردم بتوانم پاك بمانم، االن چند روزی است كه از تولد 
يكسالگی ام می گذرد. در حال كاركرد قدم ۳ بودم كه با مشورت راهنمايم تصميم گرفتم به خدمت سربازی 
بروم. ترس سراسر وجودم را فرا گرفته بود؛ چون چند باری با رعايت نكردن اصول برنامه و فاصله گرفتن 
از دوس��تان لغزش كرده بودم. اين بار تحت هيچ ش��رايطی نمی خواستم به جهنمی كه از آن آمده بودم، 
برگردم. هر شب دعا كرده و از نيروی برتر درخواست كمك می كردم و زندگی ام را به خداوندی كه دركش 
می كردم، سپردم. وارد خدمت سربازی كه شدم، انگار يك نفر در گوشم زمزمه می كرد " يكی هست كه 

جواب اعتماد تو را بدهد ".
آری جواب سپردن و دعاهايم را گرفتم. در جايی مشغول خدمت سربازی شدم كه توانستم هم به جلسه 
بروم و هم در گروه خانگی ام خدمت كنم. شكر خدا توانستم امشب خدمتم در گروه را بدون غيبت به پايان 

برسانم. به اميد روزی كه هيچ معتادی از بيماری اعتياد در عذاب نباشد.

عرفان- کرمانشاه

اسالم.س- رودان
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مشارکت

 گذش��ته من تاريك و سرد بود 
و هميشه احس��اس تفاوت، ترس و 
انزوا در آن موج می زد. در خانواده ای 
ب��ا پدر مصرف كننده بزرگ ش��دم 
و فاصله ای عميق بين اعضای خانواده وجود داش��ت. 
برای رهايی از احساس��اتم خيلی زود م��واد مخدر را 
وارد زندگ��ی ام كردم، با اين تص��ور كه من مثل پدرم 
نمی ش��وم. در يك ارگان دولتی مش��غول كار شدم و 
تشكيل خانواده دادم. كارم شده بود فقط قطع مصرف 
و ش��روع مجدد، خسته شده بودم و باورم شده بود كه 
ديگر نمی توانم رها شوم. روح و روان وجسمم به شدت 
خراب ش��ده بود و بخاطر آخري��ن تركم ۶ ماه غيبت 
كردم. پيام انجمن را يكی از آشنايان به همراه يك جلد 
كتاب پايه به من رس��اند. سه تا جلسه كه رفتم فقط 
دنبال تفاوت ها با اعضا بودم. می خواستم بدون جلسه و 
اصول و به تنهايی پاك بمانم، ولی به يك هفته نكشيد 
كه باز شروع ش��د. ترس از قضاوت ديگران و خجالت 
مانع رفتنم به جلس��ه ش��د. ديگر از دروغ هايی كه به 
خانواده می گفتم خسته شده بودم. هم بازی هايم شده 

بودند خواهرم و برادرم. 
به لطف خدا كارم درست شد و مجددا برگشتم اداره. 
آنجا بود كه وارد سايت انجمن شدم و مجله پيام بهبودی 
را دريافت كردم و تجربه دوستی كه لغزش كرده بود را 
خوان��دم. گريه كردم، حرف هايش دقيقا حرف دل من 
بود. احس��اس خيلی عجيبی بهم دس��ت داد و تمايل 
شركت مجدد در جلسات در من به وجود آمد. آن روز 
مجله پيام بهبودی، پيام عشق و اميد را با آن مشاركت 
به من رس��اند و فهميدم كه به تنهايی نمی توانم پاك 

بمانم. با ترس وارد يك جلسه بهبودی با فرمت جاذبه 
شدم و وقتی گفتم: مهدی هستم معتاد ۲۴ ساعت، بار 
س��نگينی از روی شانه هايم برداشته شد. چيپ سفيد 
خوش آمديد را گرفتم؛ برايم چه دس��تی زدند، آخ چه 
شبی بود. دوستی شمع تولد يك سالگی اش را و دوستی 
ديگر كيك تولد چهارس��الگی اش را به من داد. تعجب 
كردم  آنها از كجا من را می شناسند، اعتماد كردن برايم 
سخت بود و مطالعه نشريات باعث شد افكارم مقداری 
تغيير كند. ش��روع كردم به رفتن به جلسات متفاوت. 
فق��ط تنها كاری كه كردم با مص��رف كنندگان كاری 
نداشتم. توی منزل كسی باورم نداشت از بس كه ترك 
ك��رده بودم. برادرم فكر می ك��رد جای ديگری می روم 
مص��رف می كن��م. می دانم وقتش برس��د او و خواهرم 
ه��م می آيند و من فقط برای آنها و ديگر دوس��تان در 
 عذاب می توانم دعا كنم، چون االن خسارت های آنها را 
می بينم و متوجه گذشته خودم می شوم. ۳۱ روز پاكی 
بودم بازوی نشريات شدم )خدمت در انجمن تا به امروز 
بزرگترين مانع  لغزش��م بوده و هس��ت(. اوايل پاكی با 
وجود رفتن به سركار با بی پولی شديدی مواجه شدم، 
كه دوس��تان بهبودی فقط گفتند صبركنم. با كاركرد 
قدم ها و اجرای نسبی آنها مسير جديدی در زندگی ام 
بوجود آم��د. ادامه تحصيل دادم، به دانش��گاه رفتم و 
مش��وق تحصيل همسرم شدم، چيزهايی كه اصال باور 
نداش��تم و اميدی هم نداشتم تبديل به واقعيت شود. 
البته ناگفته نماند خيلی مش��كالتی هم در اين مسير 
داش��تم كه با كمك نيروی برتر و ابزار روحانی برنامه و 
مشورت با دوستان بهبودی پشت سر گذاشتم. از خدا 
می خواهم با كمك شما شمع ۳ سالگی ام را فوت كنم.

وقتی گفتم: مهدی هستم 

معتاد ۲۴ ساعت، بار سنگینی 

از روی شانه هایم برداشته 

شد. چیپ سفید خوش آمدید 

را گرفتم؛ برایم چه دستی 

زدند، آخ چه شبی بود.

این زندگی من است

مهدی.خ- شهرری

تابستان چندين سال پيش برای چندمين 
ب��ار به خاطر مصرف مواد و بيماری اعتياد به 
زندان افت��ادم، هنگامی كه بع��د از چند ماه 
ب��ه مرخصی آمدم، دوباره ش��روع به مصرف 
ك��ردم. اين اتفاق بارها و باره��ا در زندگی ام 
تكرار ش��د. وقتی به زحمت های خانواده ام و 
اينكه چقدر در ح��ق من مهربان بودند، فكر 
می ك��ردم خيلی خجالت می كش��يدم. پيش 
خودم می گفتم خداي��ا، پس كی اين جريان 

مصرف تمام می شود؟
چن��د ماه پ��س از آزادی از زن��دان، مكان 
زندگی ام را عوض كردم و به كش��ور همسايه 
رفتم. مواد مصرفی ام به الكل تبديل شد، ولی 
هميش��ه حالم خراب بود و نااميد و دنيا گريز 
ش��ده بودم. پس از بازگشت، اولين جايی كه 
حضور پيدا كردم، انجمن معتادان گمنام بود، 
چون جايی بهتر از آنجا س��راغ نداش��تم. من 
قبال با برنامه آشنا بودم و قدم كار كرده بودم، 
ولی به دليل رعايت نك��ردن اصول روحانی، 
لغزش كرده بودم. وقتی دوس��تان قديمی ام 
را ديدم كه هنوز در انجمن هس��تند، دوباره 
تصمي��م گرفت��م پاك بمانم. راهی جلس��ات 
شدم، راهنما گرفتم، قدم كار كردم و خدمت 
گرفتم. خودم را هميشه يك تازه  وارد احساس 
می كنم و به مش��اركت اعضا گوش می دهم و 
در مورد آنها قضاوت نمی كنم. سكوت و نظم 
در جلس��ات برای من تبديل به امری عادی 
شده چون، گاهی پيام خداوند را از زبان ديگر 
اعضا و رهجويم می ش��نوم. احس��اس آزادی 

می كنم و زندگی ام سرشار از اميد است.

تصمی�م 
جدید

کاوه.ق- جوانرود



چیزی که بسیاری از مارا به معتادان گمنام جذب کرد این بود که رسانجام 
مکانی را پیدا کردیم که نسبت به آن احساس تعلق می کردیم.    

 فقط برای امروز ۱۳ فروردین

11 Payam Behbudi- Summer2015

در بدو ورود به انجمن پذيرفتم يك معتاد هستم 
و اين شروع تجربه يك اصل روحانی به نام صداقت 
در فرآين��د بهبودی بود. پيرو آن در قدم نخس��ت 
تس��ليم ش��دم و دانس��تم كه عاجزم و به تنهايی 
نمی توانم بر بيماری ام غلبه كنم. لذا در پی ما شدن 
و يكی شدن با همدردانی شدم با دردی مشترك به 
نام اعتياد و هدفی مش��ترك به نام بهبودی؛ هدفی 
كه مقصد نبود  بلكه مسيری بود در جهت منفعل 
نمودن بيماری ای كه بدان دچ��ار بوديم. قدم دوم 
برايم ش��روع نقطه اميدی بود در زندگی  سراس��ر 
نااميدم؛ كه من نيز می توانم اگر خداوند هميش��ه 
مهربان ياورم باشد و تجارب همدردانم چراغ فراروی 
راهم. در قدم س��وم ب��رای اولين ب��ار پس از قطع 
مصرف تصميم گرفتم، تصميمی كه می گفت: نياز 
نيست به تنهايی بار مش��كالت ناشی از اعتيادم را 
به دوش بگيرم و بايستی كه بسپارم و صبور باشم. 
پس اميدوارتر و با اس��تعانت از خداوند مهربان قدم 
در راه گذاش��تم تا در قدم چهارم اقدامی تجربی را 
شروع كنم. اقدامی برگرفته از خرد جمعی گروهی 
كه س��عی در ش��ناخت خود نموده بودند و من نيز 

برداش�ت یک معتاد
 از دوازده ق�دم

ناصر.ص- زرند

بايس��تی با پيروی از آنها هر آنچه را كه سد راه من 
و خداوند ش��ده بود می شناختم. پس پرده از انكار 
خويشتن خويش برداشتم و چونان پروانه ای سعی 
در رهايی از پيله خودخواهی ها، رنجش ها، ترس ها  
نمودم. س��پس در ي��ك فرآيند رو به جل��و از قدم 
پنجم كليدی س��اختم برای گش��ودن درب آزادی 
و قدم گذاش��تن در زمان حال و پاك زيس��تن. لذا 
اق��رار كردم به خطاهايی كه ن��ه از من كه عوارض 
ناش��ی از بيماری ام بودند و با اين بيان آگاهانه آنها 
به خود، خداوند و راهنمای همدردم پی به نواقص 
شخصيتی خود بردم، كه ناشی از افراط و تفريط در 
ارضا غرائض و هواهای نفسانی ام بوده و سد راه من 
در مسير بهبودی شده بودند. پس به ياری خداوند 
مهرب��ان و بهره گيری از تجارب دوس��تان همدردم 
در قدم شش��م به مرور ايم��ان، فروتنی و پذيرش 
ج��ای غرور و سركش��ی را در من گرفت و آمادگی 
پي��دا كردم كه كليه اين نواقص را رها كنم، باش��د 
كه خداون��د آنها را از من بگي��رد. در قدم هفتم با 
فروتنی از او خواس��تم خالء ناش��ی از رها شدن از 
اين نواقص را ب��ا كمبودهای اخالقی كه ديرگاهی 

است در من بوده اند اما منفعل گرديده بودند پر 
كند، باش��د كه با حركت در مسير رشد روحانی 
و تغييری روزانه به م��رور و با نرمی از پيله انزوا 
و تنهايی اعتياد بيرون آمده و وارد مس��ير اصلی 
زندگی شوم. لذا ديگربار قدم در راه گذاشتم اما 
ه��ر از گاهی كه به گذش��ته خويش نيم نگاهی 
می انداختم وجود داش��ت مواردی كه مرا از نگاه 
به گذش��ته خود شرمس��ار می كرد و در پی آن 
احساس حقارت، ترس و گناه مرا لبريز می كرد. 
دانستم كه اين سنگينی كه مرا از قدم برداشتن 
باز می دارد مربوط به احساس گناهی است ناشی 
از صدماتی كه آگاهانه يا ناآگاهانه از روی عملكرد 
بيمارگونه ام به ديگ��ران و خود وارد نموده ام. در 
آن زمان به توصيه راهنمايم آنها را ليست كردم 
و ب��ه درگاه خداوند دعا كردم كه مرا ياری نمايد 
ت��ا بار گناه و شرمس��اری را بر زمي��ن بگذارم و 
در قدم نهم با مددجويی از خداوند بخش��نده و 
مهربان در پی جبران خس��ارت برآمدم از خود، 
خانواده و دوس��تان و هر آنكس ك��ه راهنمايم 
صالح می دانس��ت و خداوند فرص��ت، توانايی و 
شهامتش را برايم فراهم نموده بود. و چه آرامش 
ش��گرفی بود در پی هر جبران خس��ارتی. حال 
ديگر احساس آزادی ديگری را تجربه می كردم 
گويی بند از پاهايم در اين مس��ير گشوده بودند 
و حال ديگر می توانستم سبك بار قدم بردارم. اما 
 بايستی كه مواظب می بودم تا مبادا باز در چرخه 
خ��ود فريبی و ترس خودمحورانه ف��رو روم. لذا 
در قدم دهم ضمن برنامه ريزی در آغازهر صبح 
متعهدانه ش��روع ب��ه پاالي��ش و واكاوی رفتار، 
احساس��ات و عملكرد روزان��ه ام نمودم و هر گاه 
در اش��تباه بودم سريعا آنرا جهت جبران مافات 
ن��زد خود، خداوند و راهنماي��م بيان نمودم. اين 
تعه��د و پش��تكار را هر روز و فق��ط برای همان 
روز ادام��ه دادم؛ چنان كه كارك��رد منظم قدم 
ده��م تجربه جدي��دی از روحاني��ت را برايم در 
پی داش��ت. پس در قدم يازدهم دس��ت به دعا 
برداش��تم و خواهان ارتقاء رابطه آگاهانه خود با 
خداوند شدم و خواستار آگاهی از خواست و اراده 
الهی اش در زندگی ام گرديدم، باشد كه با آگاهی 
از اين خواست و اراده و اعطای قدرت اجرائيش از 
 سوی خداوند مهربان و هميشه پشتيبان، بتوانم

 انس��ان گونه بيانديش��م، رفتار كن��م و خالصه 
زندگ��ی كنم. ام��ا ب��رای بهره مندی م��داوم از 
زندگ��ی ای روحان��ی بايس��تی قابلي��ت حفظ 
داش��ته هايم را به دس��ت می آوردم و اينجا بود 
كه در قدم آخر، برنامه و دوس��تان همدردم مرا 
تش��ويق به در ميان گذاش��تن راي��گان تجارب 
بهبودی ام به ديگر همدردانم نمودند. لذا س��عی 
در آموختن و تجربه خدمت عاری از هوای نفس 
نمودم و بی هيچ چشم داشتی تجارب حاصل از 
به اج��را درآوردن اين اصول در زندگی روزمره ام 
را با ساير همدردانم به مشاركت گذاشته و خود 
نيز مصمم به زندگی كردن آنها شدم. اميدوارم به 
كمك خداوند و بواسطه كمك همدردانم انسانی 
گردم با دور نمايی از اميد و نمونه ای مشخص از 
كارايی برنامه NA برای هر معتاد در حال عذابی 

كه تمايل به قطع مصرف مواد مخدر دارد. 

اما برای 
بهره مندی 
مداوم از 
زندگی ای 
روحانی بایستی 
قابلیت حفظ 
داشته هایم را به 
دست می آوردم 
و اینجا بود که 
در قدم آخر، 
برنامه و دوستان 
همدردم مرا 
تشویق به در 
میان گذاشتن 
رایگان تجارب 
بهبودی ام به 
دیگر همدردانم 
نمودند



ترجمه

 20 سـالگرد  شـام 
)1973( NA سالگی

می دانید، من بارها در 
گذشللته گفتلله ام که یک 
انسللاِن بدون چشللم انداز 
)هدف( فقط نصِف یک انسان است! برهمین 
اساس یک انجمن نیز بدون چشم انداز بیهوده 

است. من هنوز هم به این گفته معتقدم.
 من به خوبی می دانم که ما اینجا توسللط 
زندگللی کردن فقط برای امللروز می توانیم به 
رضایت دسللت یابیم و روز بلله روز انجمن و 
چشللم انداز مللا تبدیل به واقعیتللی بزرگ تر 
شود. این بخشی از رویایی ست که به حقیقت 
پیوسللته است. یک رویا تغییرات بزرگی را در 
بر می گیرد؛ اما جهت پیشللرفت نیز به اعمال 
و فعالیت هللای کوچک بسللیاری نیاز اسللت. 
یک رویا توسللط یک، دو یا سلله نفر و حتی 
یا گروهی از افراد بلله وقوع نمی پیوندد، بلکه 

تعداد بی شللماری روی یللک رویا و هدف کار 
می کنند تا به وقوع بپیوندد. گروه بی شماری 
برای آن تللاش می کنند؛ گروه بی شللماری 
ایللده ی این رویللا را قبول می کننللد و در راه 

محقق کردن آن قدم بر می دارند. 
در اینجا الزم اسللت بدانیم که تازه واردان 
خون تازه در این انجمن می باشللند، همیشه 

بودند و همیشه نیز خواهند بود. 
مللا قبللل از اینکه NA واقعیت و اسللم و 
رسمی داشته باشللد، شروع به کار کردیم. ما 
از یک نیاز رشللد کردیم. بسللیاری از ما عضو 
AA بودیم و فهمیدیم که در AA می توانیم 
بهبود پیللدا کنیم، اما پللس از مدتی متوجه 
شدیم که بسیاری از معتادان راه سرازیری به 
سوی مرگ را طی می کنند. ما فکر کردیم که 
کار درست این اسللت که در این مورد کاری 
بکنیللم. ما امروز بیشللتر از هللر دوره ی دیگر 
داریم رشللد می کنیم. ما در شللهرها و حتی 

در کشورهای بیشللتری هستیم. برای هر 
کدام از مللا فرصت های بسللیاری موجود 
می باشللد که جایللگاه و نقش خللود را در

NA  پیداکنیم و پیام بهبودی را به دوش 
بکشللیم و به تمام معتادان دنیا برسللانیم. 
مللا دیگر این پیللام را نمی توانیم اینجا در 
کالیفرنیللا حبس کنیللم و این تمام عزم و 
انگیزه ی ما را می طلبللد که در این برنامه 

راسخ باشیم. 
برناملله دوازده قدمی معتللادان گمنام، 
یک برنامه شللجاعانه می باشد. این برنامه 
 NA در  و  نیسللت  سسللت دالن   بللرای 
سسللت دلی وجللود ندارد. اگر شللما یک 
معتاد در حال بهبودی باشللید، باید بدانید 
که شما آدم جسوری هستید وگرنه اینجا 

نبودید.
بنابر این اجازه دهید اصول را به خوبی 
مورد استفاده قرار دهیم. بگذارید چیزی را 
که بدست آوردیم، بگیریم و آن را به بهتر  

از آن چه هست تبدیل کنیم.
صحبت های بیشتری از جیمی. کی:

من فکر می کنم کلله مهم ترین نکته ای 
کلله در ایللن برنامه عملی پیللدا می کنیم، 
حقیقتاً قسمت معجزه آور این برنامه است. 
ما آنچه را که باور داریم، تبدیل به عملکرد 
می کنیم و تا حدودی به طور روزانه انجام 
می دهیم. ما به طور مرتب به یک جلسلله 
می آییم، مانند همین جلسلله ای که در آن 

هستیم. 
چند شللب پیش به دوسللتی گفتم: ما 
قسللمتی از هر دوازده قللدم را با آمدن به 
یک جلسه انجام می دهیم. »من یک مقدار 
از خودم را به تو و تو قسللمتی از خودت را 

برای من آشکار می کنی«. 
گاهی اوقات من به یک جلسلله می آیم 
و حال بدی دارم. تو می توانی به من الهام 
دهی کلله هللر روز اندکی بیشللتر و بهتر 
سللعی برای رشللد کنم. من فکللر می کنم 
که این کاری  اسللت که مللا برای همدیگر 
انجام می دهیم و این به اساسی ترین نکته 
بر می گللردد. ما به هم پیونللد خورده ایم، 
برای اینکه به نظر می رسللد که هیچ چیز 
دیگری کمک مان نمی کند. ما به هم پیوند 
خورده ایم؛ چون  آنچه را که من نمی توانم، 

ما می توانیم و آن نکته این است:
 مـا می توانیـم کاری را انجام دهیم 

که به تنهایی نمی توانستیم.

??????
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جیمی.کی به همراه چند نفر دیگر از جمله فرانک، دریس، گیلدا، پال، استیو و ... انجمن معتادان گمنام را در جنوب 
کالیفرنیا راه اندازی کرد. اولین گروه بهبودی قابل استناد در جنوب کالیفرنیا در روز 5 اکتبر 1953 برگزار شد. به چندین 
دلیل جیمی دارای نقش کلیدی در تاریخ NA می باشد. او چندین قسمت از کتابچه سفید را نوشت که معروف ترین بخش 
آن »آخرخط« است.جیمی.ک لوگوی NA  )که بعدها توسط کنفرانس خدمات جهانی اصالح شد( را طرح ریزی کرد. او به 

عنوان مدیر داوطلب دفتر خدمات جهانی از بدو تاسیس تا سال 1983 خدمت کرد.
جیمی. کی از سال 1911 تا 1985 در قید حیات بود و سی و شش سال آخر عمرش را به عنوان یک عضو معتاد پاک و در راه 
بهبودی در انجمن معتادان گمنام سپری کرد. در اینجا قسمت هایی از صحبت های او که در جاهای مختلف درباره انجمن 

کرده است و این مشارکت ها در کنفرانس 2014 برای شرکت کنندگان ارایه شده است را می آوریم:

همراه با جیمی.کی، در شام بیست سالگی انجمن

ما با وقار، درستکاری و سپاسگزاری زندگی می کنیم و می دانیم 
که همیشه امکان بهتر شدن برای مان وجود دارد

پاک زیستن سفر ادامه دارد

رابطین خدماتی شورای منطقه ایران

Narcotics Anonymous.Iran



پول در NA باید جهت پرداخت هزینه های برگزاری جلسات، اطالع رسانی در مورد NA به 
عموم، دسترسی معتادانی که امکان شرکت در جلسات را ندارند هزینه شود. 

 همین طور باید برای توسعه، تولید، ترجمه و توزیع پیام ما به صورت کتبی و گردهم آوردن 
اعضای ما در محیط های خدماتی استفاده شود.

پیام بهبودی
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ابزاری  خدماتللی  مفاهیم 
جهت کیفیت بخشللیدن به 
خدمللات NA را در اختیار 
ما قرار می دهند و به میزان 
توجه و اهمیتی که به آن ها 
می دهیم برای مللان کاربرد پیدا می کنند. در 
ابتدای مرور مفهللوم یازدهم باید بگوییم که 
تمرکز اصلی این مفهللوم به روی »مدیریت 
مسللئوالنه« می باشد که چگونه می توان این 
مدیریت مسئوالنه را در مورد منابع روحانی 
NA که ایده، وجدان، نفر و پول می باشللند 
به کار بسللت. گرچه نمی توان پول را از دیگر 
منابع تفکیک کرد و در موردش صحبت کرد. 
چللرا که منابع ما در کنللار هم کار می کنند؛ 
یعنی به همان نسللبت که جذب خدمتگزار 
در NA اهمیللت دارد، به همان نسللبت هم 
حفظ آن، نیازمند تاش اسللت؛ یا به همان 
نسللبت که ورودی پللول در NA با توجه به 
سنت هفتم از اهمیت باالیی برخوردار است، 
به همان نسللبت هم خروجی ایللن پول در 
NA با توجلله به مفهوم یازدهللم باید مورد 

توجلله قرار گیرد و برای توسللعه، هماهنگی 
و تأمین خدمللات NA درکل، این پول باید 
سللخاوت مندانه درگردِش تمامللی بدنه های 

خدماتی NA باشد.
عضوی در سللخنرانی )مشارکت( خود در 
مورد گللردش پول این گونه اعتقاد داشللت 
که: »من مدیریت مسئوالنه را از جیب خود 
شروع می کنم و سلله اصل ضروری روحانی، 
صداقت، روشللن بینللی و تمایللل را به این 
شللکل که صداقت: من برای بقللای خود به 
NA نیاز دارم و NA نیز برای بقای خود به 
پول نیاز دارد. روشن بینی: اگر پولی در سبد 
می اندازم دیگللر آن را کنترل نکنم، چرا که 
پول زمانی برای من است که در جیبم باشد 
و وقتی در سللبد می رود برای NA اسللت و 
NA در مللورد آن تصمیم گیللری می کنللد 
و همللان طور که ممکن اسللت من در مورد 
خرج کرد پولم اشللتباه کنم، به همان نسبت 
از مواقعللی هم خبر دارم که پول در خدمات 
NA سبک سرانه هزینه شده باشد. پس قهر 
کردن و زیرسللئوال بللردن، اقدامی روحانی 

نیست و کاری از پیش نمی برد. ضمناً، تمایل 
زیر بنای انتخابم را با عشللق می کند و تأثیر 
رعایت اصول روحانی از روی عشللق همیشه 

ماندگار است.
اکثللر اعضای NA مدیریت مسللئوالنه را 
ایللن گونلله درک می کنند که ابتللدا تمامی 
منابللع را در کنللار هم قرار دهنللد و تمامی 
جوانب کار را بررسللی و سللبک و سللنگین 
کنند؛ یعنی ضرورت های خود را تشللخیص 
داده و اولویللت بندی کننللد و از مدت زمان 
انجللام کار، هزینه ی انجللام کار، نفرات الزم 
برای انجام کار و بررسللی منابع موجود برای 
انجام کار با خبر باشند، اما در نهایت تمرکز 
خللود را بر روی چگونگی به انجام رسللاندن 

کاری »با کیفیت« بگذارند.
ذکر این نکته خالی از لطف نیست که پول 
جمع شللده در گروه، بایللد با تفکر و رویکرد 
رساندن پیام در سطح کل انجمن خرج شود. 
مفهوم یازدهم پیشنهاد می کند که در هنگام 
تصمیم گیری برای خزانلله، باید اولویت های 
مشللخص و تدوین شللده ای داشللته باشیم 
و پول NA نمی بایسللت صرفللاً برای گروه، 
هیئت خدماتی، ناحیلله و یا منطقه ی من و 
ما هزینه گردد. پللول در انجمن ما از طریق 
گروه جمللع آوری می گردد ولی در سللطح 
سللاختار جهانی هزینه می گللردد. گروه های 
انجمللن معتادان گمنللام، می تواننللد با کم 
کردن هزینه ها، پرهیز از اقدامات شللتابزده، 
و اولویللت بندی، کمک کنند تللا گروه های 
دیگر و سللاختار خدماتی هللم از این منابع 
مالی اسللتفاده نمایند. فرامللوش نکنیم که 
هللدف ما برتر و یا بهتر بودن از دیگر گروه ها 
و دیگر سللاختارها نیسللت؛ در واقع هدف ما 
رسللاندن پیام بلله معتادان در حللال عذاب 
است. مسئوالنه خرج کردن، به معنای خرج 
نکردن نیسللت؛ بلکه هزینه کردن براسللاس 
نیللاز، تدبیر، آگاهی، احتیاط، مشللورت و در 

نظرگرفتن انجمن در کل می باشد .
در کل، ایللن مفهوم را با فکر کردن، فرض 
کللردن و صحبت کللردِن ِصللرف، نمی توان 
کاربردی کرد مگللر این که آن را به تمامیت 
درک و اجللرا کنیم و به یاد داشللته باشللیم 
که مدیریللت مسللئوالنه در NA در گروی 

بهبودی مسئوالنه است.

تا کجا؟ کاربرد مفاهیم خدماتی 
 »مف�������ه�وم ی����ازده����م«

                 “بودجه NA باید تحت مدیریت مس�ئوالنه بوده و برای پیش�برد هدف اصلی 
انجمن ما مورد اس�تفاده قرار گیرد.”

پانل مفاهیم خدماتی
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خدا رو ش��كر كه امروز هم تونستم به 
كمك ابزارهای انجمن مواد مصرف نكنم 
و ميل به مواد نداشته باشم. پيام بهبودی 
بهار ۹۴ رو می خوندم، ديدم نوش��ته كه 
در مجله هميش��ه يه ج��ای خالی برای 
چاپ مش��اركت شما هست. پيش خودم 
گفتم ش��ايد مش��اركتم پيام اميدی كه 
انجمن معتادان گمنام می گه رو داش��ته 

باشه.
بيش از بيس��ت سال رو با مصرف مواد 
س��پری كردم. عواقبی رو ك��ه اكثرمون 
می دونيم، برای من هم وجود داش��ت. از 
همسرم جدا شدم، از كار اخراج شدم، تو 
خرابه ها خوابيدم و برای مصرف دست به 
هر كاری زدم. بعد از مقطع كوتاهی پاكی 
و نه بهبودی، لغزش كردم كه دو س��الی 
طول كش��يد. تجربه بسيار دردناكی بود، 
تا اونجا كه حت��ی مراكز ترك اعتياد هم 
قبولم نمی ك��ردن. از طرف خونواده طرد 
شدم و توی يكی از روستاهای شهرمون 

به تنهايی زندگی می كردم.
وقتی دوباره وارد جلسات شدم، چون 
پولی برای خريد نش��ريات نداش��تم، تو 
مش��اركتم از اعضا خواس��تم اگه كس��ی 
نش��ريه ای تو خونه داره واس��ه من بياره. 
اون ش��ب جلس��ه اداری بود و به كمك 

رامین.ک- اراک

خدمت نشریات
خدا خدمت نش��ريات گ��روه به من داده 
شد. هاج و واج مونده بودم. ديگه تسليم 
ش��دم، ش��روع به كاركرد قدم ها كردم و 
به طور مرتب جلس��ه رفتم. بعد از ۴ ماه 
پاكی ش��روع ب��ه كار كرده، مس��ئوليت 
زندگ��ی ام رو به عهده گرفتم و تو همون 
روس��تا يه خونه برای خودم كرايه كردم. 
يه كم باورهای خونواده برگش��ت و ديگه 
كس��ی ازم فرار نمی كرد. فهميدم مشكل 
م��ن چيزی فراتر از مصرف مواده و دچار 
بيماری اعتي��ادم. بايد ب��ه كمك برنامه 
بيم��اری ام رو متوقف كن��م و اجازه ندم 
دوب��اره زندگی ام رو آش��فته كنه. بعضی 
مواقع دلسرد می شم، ولی راهنما می  گه 
اين احساس��ات زود گذره و دوباره همه 

چی درست می شه.
از انجمن معتادان گمنام سپاسگزارم.

وقتی دوباره 
وارد جلسات 
شدم، چون 
پولی برای 
خرید نشریات 
نداشتم، تو 
مشارکتم از 
اعضا خواستم 
اگه کسی 
نشریه ای تو 
خونه داره واسه 
من بیاره. اون 
شب جلسه 
اداری بود و 
به کمک خدا 
خدمت نشریات 
گروه به من داده 
شد. هاج و واج 
مونده بودم. 

 عسکر.ص- برازجان
سللامی گللرم خدمللت تمامللی 

همدردانم در جهان
از اوایللل ورودم به برنامه همیشلله 
خدمت می کللردم. به مدت سلله ماه 
بازوی نشللریات گروه مان بودم و چون 
از این خدمت خیلی خوشم آمد، باعث 
شد که برای این خدمت کاندید شده 
و مسئولیت نشللریات گروه مان بشوم. 
هم از نظر خللودم و هم اعضا، در این 
خدمللت خیلی موفق بللودم. به موقع 
مایحتللاج گروه را تهیه کللرده، آنها را 
مرتب می چیدم و هر شللب چند خط 
از یک کتاب را برای گروه می خواندم. 
این مسائل باعث شد که به این خدمت 
وابسللتگی شدیدی پیدا کنم و خود را 
صاحب آن احسللاس نمایم. وقتی این 
دوره از خدمتللم به پایان رسللید، در 
جلسلله اداری، با وجود اینکه بخشی 
از وجودم می گفت بلند نشللو و اجازه 
بده شللخص دیگری بلند شود، غرور 
و خودخواهللی و احسللاس مالکیللت 
باعث می شللد که دوباره کاندید شوم. 
خوشللبختانه رای نیاوردم و شللخص 
دیگری انتخاب شللد. احسللاس بدی 
داشتم و طاقت دوری از این خدمت را 
نداشتم. پس از آن با راهنمایم تماس 
گرفتم و همچنین در جلسه در مورد 
این حسم مشارکت کردم، در نتیجه تا 

حدودی روحیه ام بهتر شد.
از خداونللد درخواسللت می کنم تا 
بلله من تعادل بدهد کلله همه چیز را 
برای خودم نخواهم. می بایست فرصت 
خدمت به دیگران هم داده شود، چون 
ما بللا کمک یکدیگللر می توانیم پاک 
بمانیم و در مسللیر بهبللودی حرکت 

کنیم.

خدمتگزاران 
حکوم�ت 
نمی کنن�د



بسیاری از اعضا می گویند از طریق خدمت در اوایل دوران بهبودی به تدریج 
احرتام به نفس پیدا کرده اند. وقتی از طریق فعالیتهای خدماتی به تدریج بر 

زندگی دیگران تأثیرمثبت می گذاریم، تقریباً معجزه به وقوع می پیوندد.                             
فقط برای امروز ۱۱  اردیبهشت
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سالم، خدمتگزار شورای منطقه ای سوئد 
هستم.

توسط انجمن معتادان گمنام توانسته ام 
۱۳ س��ال پاك بمان��م. طی اين س��ال ها 
خدمات متفاوتی انجام داده ام. به عقيده من 
خدمت در كميته زندان ها و بيمارس��تان ها 
برای من خيلی مهم بوده اس��ت. ش��ايد به 
دليل اينكه مس��تقيما با معتادان در تماس 
می باش��م، وقتی يك معتاد ب��ا معتاد ديگر 
اميد و توانايی خود را به مشاركت می گذارد. 
من عقيده دارم اين كار به آنهايی كه هنوز 

در عذابند دورنمايی از اميد می دهد. حتی 
اگر ي��ك معتاد انجمن معتادان گمنام را از 
طريق خدمت ما در اي��ن كميته پيدا كند 
فك��ر می كنم ك��ه ارزش تم��ام كارهايی را 
كه می كنيم داش��ته باش��د. م��ن در ناحيه 
ه��م فعاليت دارم و عضو كميته ای هس��تم 
كه به طور مرتب جلس��ات را در يك محل 
بازپروری ب��رای مردانی كه از طرف جامعه 
س��وئد محكوم ش��ده اند بر ق��رار می كند. 
جامعه سوئد بر اين باور است كه اين مردان 
برای خود و ديگران خطر جانی دارند. ولی 

ما جلسات پيام رس��انی معتادان گمنام را 
به آنجا می بريم. اين خدمت س��اده كميته 
زندان ها و بيمارستان ها است و من از اينكه 
می توان��م اين خدمت را بكنم ش��كر گزارم. 
اي��ن موضوع به من كم��ك می كند تا پاك 
بمانم، اميدوارم كه حامل پيام اميد باش��يم 
كه پاك ماندن فقط برای امروز امكان پذير 

است . 

خدمتی س�اده
یوران-سـوئــد

باش��� خوش آمدگو 

داود.گ- تهران
با سالم و خسته نباشيد به همه خدمتگزاران 

انجمن معتادان گمنام
ح��دود ده س��ال اس��ت كه پاك هس��تم و 
می خواهم تجربه يك جلسه بهبودی ام را برايتان 
بازگو كنم. يك شب با اين نيت به جلسه رفتم تا 
مشاركت كنم و راجع به تجربه و احساسم حرفی 
بزنم، ولی از اين ترس داش��تم كه باز هم منشی 
با يك برگه بياد پيش من و درخواست سخنرانی 
بكند و من نتوانم مش��اركت كنم. ابتدای جلسه 
رس��يده بودم كه منشی با اش��اره صدايم كرد. 
بی خيال مش��اركت ش��دم و با خودم گفتم كه 
باز هم سخنران يك موضوع هستم. رفتم پيش 
منشی، به من گفت: خوش آمدگو وايسا. با كمال 
مي��ل قبول كردم، آخه چند س��الی بود كه اين 
خدمت را انجام ن��داده بودم. چند تا از بچه ها را 
بغ��ل كردم و خيلی حالم خوب ش��د، بعد رفتم 
بيرون و فيلتر س��يگارها رو جم��ع كردم. بعد از 
جلسه كه با يكی از دوستان مشاركت كردم، به 
اين نتيجه رس��يدم كه اصال خواست خدا نبوده 
كه اونشب تو جلسه حرفی بزنم. از منشی تشكر 
می كن��م كه اين بار به جای س��خنران از من به 

عنوان خوش آمدگو استفاده كرد.

 چند سال پيش كه داشتم از جايی 
رد می ش��دم، يك دفعه صدای تشويق 
و دس��ت زدن جمع��ی توجه م��را به 
خود جلب كرد. با كنجكاوی گوشه ای 
ايس��تادم و به آنها نگاه كردم و متوجه 
شدم افرادی كه آنجا هستند يكی يكی 
ح��رف می زنند و پس از ح��رف زدن، 
اعض��ای ديگر او را تش��ويق می كنند. 
كم كم نزديكتر ش��دم و متوجه شدم 
حرفهاي��ی ك��ه می زنند ب��ه زندگی و 
كارهای من نزديك است. ايستادم كه 

گوش كنم، بعد شخصی مرا در آغوش 
گرفت و دعوت به نشستن كرد. پس از 
گذشت چند دقيقه شخصی گفت: اگر 
كسی برای اولين بار است كه جلسات 
ما را تجربه می كند خود را معرفی كند. 
من هم كه اون موقع مصرف كرده بودم 
و دوس��ت داش��تم افراد ب��ه من توجه 
كنند، دس��تم را بلند ك��ردم و گفتم: 
“ايمان��م معتاد”. ي��ك دفعه همه اعضا 
مرا تش��ويق كرده و دوستی كه كنارم 
نشس��ته بود  مرا نزديك گرداننده برد 

و يك چي��پ خوش آمدگويی و آدرس 
جلسات و كتابچه سفيد به من دادند و 
خوش آمد گفتند و مرا دعوت كردند كه 

فردا شب هم بيايم.
از آن ش��ب به بعد چند شب پياپی 
به آن جلس��ه رفتم و ب��ا خود كلنجار 
می رفتم كه، آيا من معتاد هستم يا نه؟ 
و آيا اين جلسات به درد من می خورد؟ 
با خود گفتم من كه توی عمرم يك پك 
به سيگار نزدم پس معتاد نيستم، من 
كه مواد مصرفی ام با بقيه فرق می كند، 
من كه كارتون خ��واب نبودم، من كه 
از لح��اظ مال��ی و اجتماعی و تحصيل 
مشكلی نداشتم. همين افكار باعث شد 
كه احساس تفاوت به سراغم بيايد و از 
برنامه دور شوم. بعد از مدتی كه دوباره 
قطع مصرف كردم و به جلسات برگشتم 
از خدا عاجزانه خواستم كه كمكم كند 
تا در NA ماندگار ش��وم . به پيشنهاد 
اعض��ا يك جلس��ه خانگ��ی و راهنما 
انتخاب كردم.۹۰ روز به مشاركت اعضا 
گوش دادم و متوجه ش��دم بين من و 
تمام اعضا درد مشتركی به نام "بيماری 
اعتياد" وجود دارد. بعد از آن اعضا گروه 
خانگی ام به من اعتماد كردند و خدمت 
گرفتم و باعث ش��د به جلس��ات وصل 
ش��ده و امروز تقريبا دو سال است كه 
ب��ه كمك راهنما و اعضا پاك هس��تم. 
خدمت باعث شد كه تا االن پاك بمانم 
و در اين مدت متوجه ش��دم من بايد 
ب��ه وجه مش��ترك خودم ب��ا اعضا كه 
 بيماری اعتياد اس��ت توجه كنم نه به 

تفاوت ها.

ایمان- بندرعباس

تف�اوت ن�ه  ب�ه ش�باهت  توجه 
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س��المی گرم همراه با آرامش خدمت 
تمامی همدردان عزيزم كه حضورش��ان 
مهمترين داش��ته امروزم اس��ت. داستان 
زندگی من شباهت زيادی با خيلی هاتون 
دارد. تو يه خانواده آش��فته متولد ش��دم 
و هميش��ه دنب��ال ف��رار از واقعيت های 
 زندگي��م ب��ودم؛ آدمی گوش��ه گير، تنها، 
خ��ود كم بي��ن و مرموز.  فك��ر می كردم 
تافت��ه ای جدا بافته هس��تم ولی از درون 
خالی بودم و احساس بی ارزشی می كردم 
و دنبال گمشده ام می گش��تم؛ افراط در 
 ورزش، افراط در درس خوندن و افراط در 
رفيق بازی. تا به خودم اومدم ديدم ابزار 
بازی تو س��ن دوازده س��الگی دستمه و 
نردبان اعتي��اد را پله پل��ه طی می كنم. 
رفيقای هم س��ن و س��الم دنب��ال بازی 
و ورزش ب��ودن و م��ن دنب��ال تهي��ه و 
مصرف موادم. از اون دس��ته از معتادايی 
ب��ودم كه اعتي��اد خودم��و نمی پذيرفتم. 
مدام ي��ا در حال ترك ب��ودم يا مصرف، 
جس��مم  و  روح  مفرط��ی  خس��تگی 
 رو گرفت��ه ب��ود. ت��و اوج آش��فتگی ها و 

روحان�ی راک�د مان�دن = م�رگ 
احسان- جونقان

نااميدی ام وارد دانشگاه شدم و به دستور 
اعتي��اد خيلی ه��ا را در چرخ��ه مص��رف 
انداختم.  ي��ه روز توی همين نااميدی ها 
پيام نصف��ه و گنگی از يه همدرد مصرف 
كنن��ده گرفت��م. لطف خدا ش��امل حالم 
شد و تو سن بيست س��الگی وارد برنامه 
ش��دم. اوايل احس��اس تفاوتی كه نسبت 
به تحصي��الت و موقعيتم داش��تم باعث 
می ش��د ديگران رو از باال ببينم. ناصادقی 
ب��ا خودم باعث ش��ده بود فقط جس��مم 
رو توی جلس��ات بيارم ول��ی فكرم هنوز 
درگير خودمش��غولی ب��ود. دريچه ذهنم 
بس��ته بود و ناصادقی ثمره ای جز لغزش 
برام نداش��ت. درده��ا و زخم های لغزش 
باعث ش��د دس��تمو دراز كنم و خواهان 
كم��ك باش��م. باره��ا اوم��دم و رفتم تا 
اتفاق روحانی برای م��ن هم افتاد .پاكی 
و بهبودی برام آس��ان ميس��ر نشد؛ تشنه 
بودم وتاوانشم را دادم. البته بهبودی درد 
ندارد، مقاومت در برابر بهبودی درد دارد؛ 
ازدواج كردن بدون مش��ورت س��ازنده و 
س��رانجام نافرجام، بيماری ستون فقرات 

و خانه نش��ينی همراه با مش��كالت مالی 
فراوان.رش��ته ی زندگ��ی ام بارها مثل مو 
باريك ش��د ولی پاره نش��د. چون ايمان 
داش��تم خداوند گردانن��ده اصلی زندگی 
منه. جلس��ات، راهنما، قدم، مش��اركت 
و نشريات، شدن بخش��ی از اولويت های 
زندگی احسان. به واسطه اصول روحانی، 
موفقيت های چش��م گيری نصيبم ش��د؛ 
مدرك معتبر تحصيلی از دانشگاه معتبر، 
ازدواج مناسب، شغل مناسب و پر درآمد. 
از همه مهمتر اص��ول برنامه قدرتی بهم 
داد كه می خواس��تم به يه ش��هر خدمت 
كنم ولی شايد هنوز موقعش نرسيده بود 
. مس��ير بهبودی جاده پر پيچ خمی ست 
ولی برنده ه��ا اونايی هس��تند كه اصول 
ارزش های زندگيش��ونه . از لحاظ كاری 
موفقيت ه��ای چش��م گيری داش��تم و ۹ 
ماهی ميشه در كش��ور همسايه مشغول 
به كارم؛ از جلس��ات دور هس��تم و هيچ 
انجم��ن دوازده قدم��ی ثبت ش��ده پيدا 
نكردم. ولی هميش��ه ميدونم راكد ماندن 
در مس��ير بهب��ودی چي��زی ج��ز مرگ 
روحانی عايدمان نمی كند و با اش��تياق و 
تمايلی كه برای رشد و ارتباط نشان دادم، 
لطف خداوند شامل حالم شد و تونستم با 
راهنمام به صورت اينترنتی ارتباط برقرار 
كنم و اصول رو تو همه شرايط اجرا كنم. 
درس��ته زندگی م��ن فراز و نش��يب های 
زيادی داش��ته ولی ه��ر وقت برمی گردم، 

پشت سرم ردپای خدا را می بينم.

زندگی ام 
بارها مثل مو 
باریک شد 
ولی پاره نشد. 
چون ایمان 
داشتم خداوند 
گرداننده اصلی 
زندگی منه.

»تسلیم« چیزی است که برای ما 

بعد از پذیرفنت قدم یک به عنوان 

یک واقعیت و پذیرش بهبودی به 

عنوان راه حل اتفاق می افتد.

راهنامی کارکرد قدم

می خواهیم آزاد زندگی کنیم و 

پذیرفته شویم و به ما احرتام بگذارند 

بدون اینکه الزم باشد تظاهر کنیم 

که انسانی متفاوت هستیم.

پاک زیسنت سفر ادامه دارد
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کتاب پایه به ما اطمینان می دهد که الهامات تازه ای در راه است، و تجربه 
ما این ادعا را ثابت کرده است.                  

    پاک زیسنت، سفر ادامه دارد
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س��الم به تم��ام دوس��تان همدرد و تش��كر 
و س��پاس از ني��روي برتر و تمام كس��اني كه در 
جاي ج��اي اين ك��ره خاكي با حف��ظ گمنامي 
براي رس��اندن پيام، بقا و رش��د انجمن معتادان 
گمنام تالش مي كنند.در سن ۱۵ سالگي مصرف 
مواد رو ش��روع كردم و به خاطر ش��دت بيماري 
اعتيادي كه داشتم به قول خودمون زود به آخر 
خط رس��يدم، طوري كه حافظ��ه و كنترل رفتار 
و گفتارم را از دس��ت داده ب��ودم. االن حدود ۶ 
س��ال از آخرين بار مصرف و حضورم در انجمن 
معتادان گمنام مي گ��ذرد و بارها گفتم هر كس 
اصول جلس��ه، راهنما، قدم، نش��ريات و خدمت 
را رعاي��ت كن��د، مي تواند از كيفي��ت بهبودي و 
كاراي��ي انجمن معتادان گمنام صحبت كند، كه 
اون ش��خص مطمئناً من نيس��تم! من به نسبت 
س��عي كردم تمايل و تالش��م رو در راستاي اين 
اصول تا امروز حفظ كنم. هنوز تعريف درس��تي 
از ش��ركت در جلس��ه ندارم، ولي باور دارم با هر 
بار ش��ركت در جلسات يك حال خوش روحاني 
و آرامش��ي كه هيچ ج��اي زندگ��ي ام نديده ام، 
پي��دا مي كن��م. راهنم��ا برای من يك همس��فر 
روحاني، تاثيرگذار و دوس��ت داشتني س��ت كه 
حام��ي و راه بل��د بهب��ودي من می باش��د. تا به 
اي��ن لحظه از پاكي ام، ش��ايد حدود ۹ ماه از اين 
ش��ش سال را درگير قدم يا س��نت نبودم. با هر 
 ب��ار كاركرد ق��دم به يك خودشناس��ي، تغيير و 
رش��د روحاني بيشتری دس��ت پيدا مي كنم كه 
واقعاً توي چند خط قابل توصيف نيس��ت. شايد 

بت��وان تمام اصول روحاني رو در خدمت تعريف 
كرد، البته خدمتي كه الزمه اش بهبودي و نتيجه 
كاربرد اصول باشد. ) از همسرم خواهش كردم تا 
زماني كه شرايط و توان خدمت را دارم، من را با 
صبوري پذيرفته و همراهي كند (. دوس��تي بعد 
از تولد ۵ س��الگي ام از احساسم سوال كرد و در 
ج��واب گفتم: من فكر مي كردم بعد از تولد پنج 
س��الگي كارم با اين انجمن تمام مي شود، ولي با 
تم��ام وجودم به انجمن معت��ادان گمنام و تمام 
همدردهايم احس��اس نياز و دين مي كنم.  و در 
آخر، نش��ريات واقعاً مرجع و منبع تمام نشدني 
بهب��ودي و همراه هميش��گي من می باش��د كه 
واقعيت هاي بيماري و بهبودي رو خيلي س��اده 

و شفاف در اختيار من مي گذارد.
ب��ه واس��طه حض��ور در انجم��ن معت��ادان 
گمن��ام، رعاي��ت و حرك��ت روزانه در راس��تاي 
اصولي كه گفتم، اولي��ن و مهمترين چيزي كه 
به دس��ت آوردم ح��دود ۶ س��ال زندگي بدون 
 مصرف مواد مخدر اس��ت. با اعتم��اد به نفس و 
خويشتن پذيري كه به دست آوردم توانستم در 
يكي از س��خت ترين رشته هاي مهندسي مدرك 
بگيرم و جايگاه نس��بتاً خوبي در خانواده، محل 
كار و در اجتم��اع پيدا كنم و زندگي جديدي رو 
تجربه نمايم. با نگاه به همسر و فرزند ۵ ماهه ام 
و تم��ام معجزات و اتفاقاتي ك��ه در زندگي ام به 
واس��طه حمايت نيروي برت��ر، حضور در انجمن 
 معتادان گمنام و خواست و تالشم به وقوع پيوسته 

شكرگزار خدا و سپاسگزار اين انجمن هستم.

برنام�ه ز  ا درک م�ن 
علی.ج- تهران

عبدالکریم.الف- سعدآباد

وقت��ی به اعتياد و عجز خود در براب��ر اعتياد اقرار كردم، ادامه 
مسير در انجمن برايم آسان تر شد. من در انجمن معتادان گمنام 
متوجه شدم كه همه همس��ان هستيم ولی شبيه به هم نيستيم 
و همين همس��ان بودن مان ب��ود كه باعث اتح��اد و حفظ منافع 
مشترك مان در گروه شد. بعد از گذشت ۹ سال آشنايی با برنامه، 
در حال حاضر يك  س��ال و پنج ماه و بيس��ت روز اس��ت كه پاك 
هس��تم. امروز بعد از هف��ده ماه پاكی دارم س��نت كار می كنم و 
در راستای س��نت ها متوجه شدم، به دليل رعايت نكردن “اصول 
روحانی برنامه” نمی توانس��تم پاك بمانم. “ اصول روحانی برنامه” 
چه بود كه من رعايت اش نمی كردم؟ “سكوت و همسانی” با ديگر 
اعضا چيزی ب��ود كه رعايت نمی كردم. با گروه ناس��ازگار بودم و 
هميش��ه سعی می كردم ساز مخالف بزنم و فكر می كردم با اندك 
دانش��ی كه در انجمن كس��ب كرده بودم می توانم پاك بمانم. با 
اصول برنامه به خوبی آشنا بودم ولی رعايتش نمی كردم. بيماری 
را ش��ناخته بودم، اما از روی بيماری عمل می كردم. می خواستم 
ديگ��ران را تغيي��ر دهم در حال��ی كه خودم تغيير نك��رده بودم. 
خدمت داشتم، اما نس��بت به خدمت تعهد نداشتم. بعد از مدتی 
جلسات را ترك كردم و می خواستم با دانشی كه در انجمن كسب 
ك��رده ام زندگی كنم. كه بعد از يك س��ال لغ��زش كردم. كاركرد 
س��نت ها باعث شد كه كارهای گذش��ته را انجام ندهم. به اتحاد 
گروه و منافع مشترك NA در كل توجه كنم. به اصول و وجدان 
گروهی } خردجمعی{ احترام بگذارم. سنت يكم می گويد: شايد 
ما با هم اختالف نظر داش��ته باش��يم ولی ب��ه خردجمعی يعنی 
وجدان گ��روه، توجه داريم و اختالف نظره��ا را كنار می گذاريم. 
به اميد روزی كه بتوانم عالوه بر رش��د ش��خصی و اجتماعی در 

بهبودی فردی هم پيشرفت كنم.

و بهب�ودی ف�ردی 
اجتماعی  رش�د 



18

مشارکت پیام بهبودی

18

تابستان  1394

Narcotics Anonymous.Iran

جوانی ۲۵ س��اله و تك پسر خانواده 
هس��تم. يك روز با نااميدی و خسته از 
م��واد مخدر، س��رزنش اطرافيان و فرار 
از خان��واده وارد انجمن ش��دم. پس از 
گذش��ت س��ه روز از قطع مصرفم و به 
واسطه ش��ناخت دورادور از انجمن نزد 
يكی از دوس��تان انجمنی رفته و گفتم 
ك��ه قصد ت��رك دارم. با اينك��ه خيلی 
خمار بودم با او به جلسه رفتم. خجالت 
می كشيدم و احساس غريبی می كردم، 
ولی ب��ه محض معرفی خود با پس��وند 
معتاد از آن احساس��ات رها شده و آرام 

ش��دم، آرامش��ی كه س��الها به دنبالش 
بودم. خدا را ش��كر دچار لغزش نشده ام 
چون به دنبال تسكين دردهايم با مواد 
نبوده ام. ياد گرفته ام كه اصول را رعايت 
كنم، ب��ا خودم صادق بوده و مش��ورت 
كن��م. بعض��ی وقت ها احس��اس تفاوت 
می كن��م و اين كه من هن��وز جا برای 
مص��رف دارم و چهره ام خراب نش��ده، 
كه اين هم دس��تاويزی برگرفته از انكار 
من است. شكر خدا كه امروز بيش از ۵ 
س��ال پاكی دارم و برای همه همدردانم 

آرزوی موفقيت می كنم.

بعد از هش��ت س��ال مصرف وقتی به خودم آمدم وضعيتی آش��فته، بی اعتبار و نااميد كننده داش��تم . به قدری به 
خودم و ديگران خسارت زده بودم كه ديگر حنايم پيش كسی رنگ نداشت و نه تنها مرغ من تخم نمی كرد بلكه گاو 
من دو قلو می زاييد. تا اينكه يك روز پدرم مرا پيدا كرد و به يكی از مراكز سم زدايی برد. حتی بعد از سم زدايی هم 
 NA اميدی به نگه داش��تن پاكی ۲۴ روزه ام نداش��تم. زمان خروج از مركز سم زدايی يكی از دوستان آدرس جلسات
را به من داد و من با اندك اميدی كه در دل داش��تم ش��ب به جلسه رفتم.  نشستم و گوش كردم، خوش آمدگو شدم، 
مشاركت كردم و كمك خواستم. اما مسئله عجيب و باور نكردنی جاذبه انجمن است، چرا كه فكر می كردم همه شعار 
می دهند و دروغ می گويند. از همه عجيب تر اينكه نزديك به ۹ ماه اس��ت كه وسوس��ه هيچگونه مواد مخدری ندارم و 
اعتبار و اميد و آرامش نس��بی پيدا كرده ام و زندگی هدفمندی دارم. اما در اين مدت در جلس��ات چيزهايی را شنيدم 
و با چشمهايم ديدم و فهميدم كه نه دروغ است و نه شعار. چون بعضی از ياران بازی و مصرفی ام روانه زندان شدند، 
دو نفراز آنها را به تيمارس��تان بردند و يك ش��ب كه از جلس��ه برمی گشتم يكی ديگر از آنها كه همسايه هم بوديم در 
اثر مصرف مواد مخدر جان داده بود و جسدش را ديدم و تا چند روز شوكه شدم و فهميدم كه مصرف مواد مخدر با 

كسی شوخی ندارد و هميشه عاقبتی چون زندان، تيمارستان و مرگ در انتظارمان است.

 رضا.شـ  رودسر
باسام

برتللرم  نیللروی  کمللک  بللا 
می خواهللم تجربه خود در مورد 
انتخللاب راهنمای دلخواهم را با 
دوسللتانم به مشللارکت بگذارم، 
چون برای من کار کرده اسللت. 
پللس از حضور در نود جلسلله، 
گللوش کللردن بلله مشللارکت 
اعضا و مطالعه کتللاب راهنما و 
رهجللو به دنبال شللخصی بودم 
کلله دوران مصرفللش را دیللده 
باشللم تللا تغییرات امللروزش را 
بهتللر بفهمم. با کمللک خداوند 
در ارتباط با انتخللاب راهنما از 
شللخصیت پردازی دور شللدم و 
سللادگی، اصللول را در این امر 
رعایت کللردم. راهنمایم نیز در 
عین سللادگی کارکللرد قدم ها و 
مشللارکت تجربه ام در جلسات، 
بیللان احساسللات در جلسللات 
و نللزد راهنما با رعایللت اتحاد 
و گمنامللی، خدمللت، مطالعلله 
نشریات، ردوبدل تجربه، کارکرد 
سنت ها و حضور در کارگاه های 
آموزشی را به من پیشنهاد کرد. 
با تکرار و تمرین همین موارد و 
یاری خداوند بیش از دو سللال 
و نیم پاکللی دارم و زاویه دیدم 
نسللبت به زندگی بسللیار تغییر 
کرده است و زندگی آرامی دارم.

ساده و آشنا

طالب - گیالن

میثم.ه - مالیر

رعایت اص�ول

عاقبتی تلخ چ�ون....

خجالت می کشیدم و 

احساس غریبی می کردم، 

ولی به محض معرفی 

خود با پسوند معتاد از 

آن احساسات رها شده 

و آرام شدم، آرامشی که 

سالها به دنبالش بودم.



فروتنی و از خودگذشتگی الزمه جربان خسارت است و در نتیجه کارکرد قدم 
نهم، می توانیم به راحتی در زمان حال زندگی کنیم، از لحظات زندگی خود 

لذت بربیم و از این هدیه گران قیمت یعنی”بهبودی” قدرشناسی کنیم. 
چگونگی عملکرد
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می خواه�م قس�متی از دوران بهب�ودی ام را برایت�ان تعریف 
کنم که باعث شد مس�یر زندگی ام عوض شده و از یک وضعیت 

ناپایدار به یک وضعیت نسبتا پایدار برسم. 
وقتی تازه وارد بودم، در جلس�ات می ش�نیدم ک�ه صحبت از 
به وقوع پیوس�تن معجزات می ش�ود. چون درک درستی از این 
جمله نداش�تم، باورش برایم س�خت بود. هنگام کارکرد قدم ها 
وقتی به قدم ۸ و ۹ رس�یدم، توانس�تم با مش�ورت و راهنمایی 
راهنمای�م چند مورد از لیس�ت جبران خس�ارتم را انجام دهم. 
وقتی به یکی از اس�امی داخل لیستم رس�یدم که نمی توانستم 
به صورت مستقیم جبران خس�ارت کنم، با درخواست کمک از 
خداوند و صالحدید راهنمایم، قرار ش�د برای جبران خسارت به 
شهر دیگری سفر کنم تا در فرآیند جبران خسارت قرار بگیرم. 
غافل از اینکه این یک مهاجرت نبود، بلکه یک سفر روحانی در 
مس�یر بهبودی ام بود. خیلی سریع در جلسات آن شهر شرکت 
کردم، در کمیته بیمارستان ها و زندان ها خدمت نمودم و شروع 
به انتق�ال قدم ها کردم. برای امرار معاش در آن ش�هر مغازه ای 
اج�اره کردم و یک زندگی جدید را ش�روع نمودم. پس از اتمام 
قرار معینی که با راهنمایم گذاش�ته بودم، تصمیم به بازگش�ت 
به ش�هرم گرفتم. اما چون داش�تم قدم ها را انتق�ال می دادم، با 
مش�ورت راهنمایم تصمی�م گرفتم تا پایان قدم ها در آن ش�هر 
بمان�م. در همین کش و قوس با خانواده ای آش�نا ش�دم و خیلی 

زود ازدواج کردم.
من رفته بودم که س�ه ماهه برگردم، ولی خداوند برایم نقشه 
دیگری داش�ت. قرار بود قدم ۹ بهانه ای باش�د تا من به آن شهر 
بروم، ش�غلی داشته باشم، ازدواج کنم و خدمتگزار همان ناحیه 
بشوم. این اتفاق باعث شد تا به پیشنهادات برنامه ایمان داشته 
باش�م. امروز یک خانواده سه نفره هستیم، دوستان خوبی دارم 
و هر روز احس�اس سپاس�گزاری ام را از خداوند اب�راز می کنم. 
این پیام من به تازه واردان اس�ت: پشت هر پیشنهاد برنامه یک 

معجزه نهفته است، فرصت ها را از دست ندهید.

را دریابی�م فرص�ت ه�ا 
مهدی.ش- رشت

 من رفته بودم که سه 

ماهه برگردم، ولی 

خداوند برایم نقشه 

دیگری داشت. قرار بود 

قدم ۹ بهانه ای باشد تا 

من به آن شهر بروم، 

شغلی داشته باشم، 

ازدواج کنم و خدمتگزار 

هامن ناحیه بشوم. این 

اتفاق باعث شد تا به 

پیشنهادات برنامه ایامن 

داشته باشم. 

 محسن.پ- ورامین
بللا سللپاس از ۱۲ قدم روحانللی برنامه 
معتادان گمنللام که اخللاق و زندگی من 
را تغییللر داد و خانللواده ام را از آشللفتگی، 
دربلله دری و جنللگ نجللات داد. درود بلله 
دوسللتان با صفا و خوبی که با پشللتکار و 
صمیمیت و در گمنامی مجله پر عشللق و 
مملو از انرژی پیام بهبللودی را با کمترین 
هزینه  تقدیم به کسللانی می کنند که نیاز 

واقعی آنهاست.
 سللال ۸۳، پیام برناملله را گرفتم. رفتم 
جلسه سرک بکشم و ببینم چه خبر است، 
ولی ماندگار شللدم. شاید به علت خستگی 
از مصللرف موادمخدر نبود، بلکلله ترس از 
دغدغه های تهیه پللول و تأمین موادمخدر 
و یا طرد شللدن از سللوی جامعلله و حتی 
دوسللتان هم مصرفی، باعث شد که اعام 
کنم: محسنم معتاد ) ابتدای تسلیم و زمین 
گذاشللتن غرور(. قبل از یک سللال پاکی با 
فرآیند ایمان آوری و مشورت در قدم ۲ آشنا 
شدم. پیرو این درک جدیدم، پیگیر پرونده 
زمان مصرفم شللدم و نتیجه این شد که به 
زندان افتادم. ۴۴ روز که توی بند بودم چند 
چیز کمک کللرد که پاک بمانم: رسللیدن 
دفتر قدم و چند نشللریه بهبودی، استفاده 
از ابزارهای نوشتن و خواندن برای خودم و 
خدای خودم، بازنویسی سوال های قدم  یک 
و دو تا جایی که بللرای راهنما و گروه قدم 
خوانده بودم، زندگی کردن فقط برای امروز، 
برنامه ریزی روزانه و فکر نکردن به نتیجه آن 
و کمک بلله معتادانی که ترک کرده بودند.

وقتی خانواده به دیدنم آمدند و متوجه شدند 
که مصرفم نمی کنم، برایم سند گذاشتند و 
به مرخصی آمدم. در این مدت باز به جلسه 
قدم رفتم و از آن طللرف هم خانواده ام وام 
گرفتند و رضایت شللاکی را جلب نمودند. 
در نهایت به طور معجزه آسایی بقیه حبسم 
نیز مشمول عفو شد. خدا رو شکر می کنم 
بللرای زنده بودنم، دیدنم، شللنیدنم، لمس 
کردنم، بوئیدنم، کارکردن و خدمت کردنم. 
به خانواده بهترین خدمت را ارائه می دهم، 
به دوستان بهبودی با عشق کمک می کنم، 
به طور مرتب جلسه می روم، بدون ریا بارها 
خدمللت گرفته ام و االن هللم خدمت دارم. 
بزرگترین و ارزنده ترین پیامی که از برنامه 

گرفتم “آموختم که چگونه بیاموزم” .

فرآین�د 
ایمان آوری
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با س��الم ب��ه خداوند هس��تی بخش 
مهربان.

آماده مرگ بودم و در س��ياهی مطلق 
زندگ��ی می ك��ردم. ش��كننده، نااميد و 
تنه��ا، اما بی پروا به دنب��ال آزادی بودم. 
فكر می كردم ب��ا مرگ به آزادی خواهم 
رس��يد. تا اينكه يكی به شرط اينكه با او 
به جلسه بروم، آخرين پول مصرف را به 
من داد. پ��ول را گرفتم، مواد خريدم، تا 
آخرش مصرف كردم و برای اولين بار به 
قولم عمل كردم. س��ر قرار حاضر ش��دم 
و به هم��راه آن پيام رس��ان وارد اولين 
جلس��ه NA ش��دم. در اولين جلس��ه 
اتفاقات جالبی برايم افتاد كه باعث ش��د 

ماندنی شوم. 
به صورت مداوم در جلس��ات شركت 
كردم، دعا كردن و ارتباط با نيروی برتر 
را ياد گرفتم و با انتخاب راهنما با قدم ها 
آشنا ش��دم. ۱۲ قدم خيلی ساده و زيبا 
در من تح��ول ايجاد كرد، اما اين تحول 
ب��ه مرور و با به كارگيری اصول روحانی 
نهفته در قدم ها شكل گرفت. نجات پيدا 
كردم، ديگر تنها نيستم. از همه جالب تر 
اين بود كه به واس��طه درك تازه ای كه 
از خداون��د پي��دا كرده ب��ودم، تغييرات 
جدي��دی در زندگی، روابطم در اجتماع 

همازاد.ب

جلیل.ح- میمند

آزادی و  از امید  قدم هایی سرش�ار 
و خان��واده ام بوجود آم��د. ديگر آن آدم 
رنج��ور، عب��وس و ناش��كر اول برنامه 
نيس��تم. هر روز با س��الم به خداوند از 
خواب بيدار می شوم و دعا می كنم. ياد 
گرفتم همه امور زندگی ام را به او بسپارم 
و سهم منصفانه ام را انجام دهم و از آن 
نيروی مهربان كمك بخواهم. اشتباهاتم 
 خيل��ی ك��م ش��ده، ديگ��ر كارهايم را 
نيم��ه كاره ره��ا نمی كن��م، توقعاتم از 
ديگران پايين آمده و به خواسته هايشان 
اهميت می دهم. دوست داشتن خود را 
تمري��ن ك��رده ام و اين باعث ش��ده كه 
ديگران را نيز دوس��ت ب��دارم. ديگر به 
هر فكری بدون در نظر گرفتن عواقبش 
عم��ل نمی كنم. ه��ر ق��در روی اصول 
روحانی تمرك��ز می كنم، دنيای معنوی 
درونم وس��عت پيدا می كند و راحت تر 
ب��ا خداوند ارتب��اط برق��رار می كنم. به 
صراحت بگويم، اگر بخواهم پاك بمانم 
و اين زندگی سرش��ار از عشق و اميد را 
از دس��ت ندهم، هيچ راهی جز حضور 
مس��تمر در جلسات و داش��تن راهنما 
ن��دارم. ۱۲ قدم انجمن معتادان گمنام، 
ابزار قدرت مندی برای به اجرا درآوردن 
 خواس��ت و اراده خداون��د در زندگی ام

 شده است.

هر قدر روی 
اصول روحانی 
تمرکز می کنم، 
دنیای معنوی 
درونم وسعت 
پیدا می کند 
و راحت تر با 
خداوند ارتباط 
برقرار می کنم. 

و  م�ن 
راهنماهای�م

در حال حاض��ر كه با كمك خداوند 
و دوس��تان بهب��ودی ۷ به��ار زيب��ا را 
گذرانده ام، با چن��د راهنما كار كرده ام 
ك��ه از همين ج��ا از همه آنه��ا كمال 
تشكر را دارم و برايشان آرزوی موفقيت 

می كنم.
طريق��ه  و  قدم ه��ا  كارك��رد  روش 
زندگی ش��ان با ه��م متفاوت ب��ود. به 
عن��وان مثال: يك��ی از آنه��ا اعتقادات 
مذهبی داش��ت ولی بقيه اصال اينطور 
نبودند. حضور به موقع در جلس��ه قدم 
يا س��نت برای بعض��ی از آنها بس��يار 
بس��يار مهم بود. در بي��ن راهنماهايم 
موردی بود كه به صورت تلفنی مرتب 
جويای احوالم می ش��د. يكی از آنها به 
تمام نقاط كش��ور برای پيام رس��انی و 
خدمت س��فر می كرد ولی بقيه بيشتر 
در جلسه خانگی مان خدمت می كردند.

ولی همه ش��ان نقاط مش��ترك زيادی 
ه��م دارند. آنها از تجرب��ه، نيرو و اميد 
مشاركت می كنند. با وجود اينكه گاهی 
اوقات شرايط و احساسات خوبی ندارند، 
باز ه��م در جلس��ات حض��وری فعال 
داشته، خدمت می كنند و با تازه واردان 
در ارتباط هس��تند. در مسايل شغلی و 
اقتصادی شان س��عی و تالش می كنند 
و در برخ��ورد ب��ا آنه��ا ان��رژی مثبت 
می گيرم. هيچكدام از من سواس��تفاده 
نكردن��د و در صورت نياز در دس��ترس 
م��ن بودن��د. در مس��ائل خانوادگی با 
ايشان مشورت می كنم ولی در اين امور 
دخال��ت نكرده اند. از همه مهمتر اينكه 
گمنام��ی مرا حفظ می كنند.دوس��تان 
همدرد، با توجه به اصل گمنامی سنت 
يكم ، بايد از تفاوت ها دست برداشته و 

به شباهت هايمان بينديشيم.



به من هدیه ای روحانی داده شده که برتر از ثروت مادی است: بهبودی. از 
خداوندی که درک می کنم به خاطر رهایی از اعتیاد فعال تشکر می کنم.    
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رضا.ی- قائمشهر

به پزشک گفتم عضو انجمن هستم

من در مصرف 
مواد مخدر 
به عجز کامل 
نرسیده بودم 
ولی بعد از 5 
سال به عجز 
کامل کار نکردن 
قدم ها رسیدم 
و االن در حدود 
1 سال است که 
به کسی اعتماد 
کرده ام و قدم ها 
را کار می کنم.

ح��دود ۶ س��ال پيش بود ك��ه از ترس جدا 
شدن همسرم، به حرف يك دوست بهبودی كه 
در آپارتمانمان می نشس��ت، گوش كردم و برای 
اولين بار وارد انجمن معتادان گمنام شدم. شب 
اول كه وارد ش��دم، خوش آمدگو مرا بغل كرد و 
نشستم و گوش به حرف های همدردهايم دادم 
.اصال يادم نمی آيد كه چه چيزی می گفتند. من 
فقط به فكر از دست ندادن زندگی ام بودم. چون 
همس��رم آنوقت ها حدود ۳ سال پاكی داشت و 
شايد راهكاری گرفته بود كه بايد مرا بترساند. به 
هرحال وارد انجمن ش��دم و   با وجود ترك های 
بسيار و اينكه هرگز نتوانسته بودم بيشتر از۱ ماه 
دوام بياورم، نمی دانم اين بار چه نيرويی بود كه 
مرا پاك نگه داشت. احساس می كنم شايد اعالم 
پاكی هر روزه ام توانست من را تا به امروز پاك نگه 
دارد. من از همان روز اول پاكی با پول تو جيبی 
كه از همسر شاغلم می گرفتم مشاور يك امالك 
در تهران ش��دم و در حدود ۳ ماه هيچ درآمدی 
نداشتم. شايد كليد صبر من از همان جا زده شد 
و ي��ك دفعه اولين معجزه برای من اتفاق افتاد. 
يكی از دوس��تان قديم كه به من زنگ زد و مرا 
برای كار دعوت كرد. ولی بواسطه عدم سالمت 
عقل و نداشتن صبر از آنجا فرار كردم و برگشتم 
ب��ه خانه و به كاری كه اص��ال و به هيچ وجه به 
آن عالقه نداشتم، پرداختم. به هرحال در ۳ ماه 
پاكی وارد شغل اصلی خود شدم. اشكال اصلی 
من در پاكی اي��ن بود گهگاهی كه به مرخصی 
می آمدم، به جلس��ات می رفت��م. من پاك بودم 
ولی آرامش نداشتم. در زمان مصرف تمام خالء، 
رنجش و ناراحتی هايی كه از برخورد با ديگران 
حاصل می شد با مصرف مواد سركوب می كردم، 
ولی وقتی دس��تم از مصرف مواد در زمان پاكی 

از هم�ه  م�ن 
بهت�رم

از وقتی خودم را ش��ناختم، دوست 
داش��تم تك باش��م و از همه جلو بزنم. 
عاش��ق اين بودم كه م��ورد تاييد همه 
ق��رار بگيرم. از نوجوان��ی آرزوم بود كه 
بدلكار بش��وم. به همي��ن خاطر ورزش 
رزم��ی و كارهای خيل��ی خطرناكی با 
موتور می كردم. خيلی س��ركش و غير 
قاب��ل مهار بودم، تا اينكه با مواد مخدر 
آشنا شدم. چون هميشه فكر می كردم 
چي��زی تو زندگ��ی ام ك��م دارم، تصور 
كردم گمش��ده ام را پيدا كرده ام. برای 
اينكه جلوی دوس��تانم ك��م نياورم، از 
هم��ان ابتدا انواع مواد را مصرف كردم. 
به واسطه مصرف با موتور تصادف كردم 
و اين اتفاق باعث ش��د تا پای راستم را 
كوتاه كنند. پس از آن مصرفم بيش��تر 
و بيش��تر شد و آش��فتگی و دربه دری 
را تجرب��ه كردم. تا اينك��ه پيام انجمن 

توسط برادرم به من داده شد.
دو، س��ه ماهی ب��ود كه ب��رادرم رو 
نمی ديدم، تا اينكه يك روز به خانه آمد 
و از برنام��ه معتادان گمنام برايم گفت. 
خيلی فرق ك��رده بود، كلی خوش تيپ 
و خوش قيافه ش��ده ب��ود. لطف خدا از 
 NA اين طريق ش��امل حالم ش��د و با
برای اولين بار آش��نا شدم. االن نزديك 
به س��ه سال اس��ت كه پاك هستم و با 
افتخار به همدردان��م خدمت می كنم.  
متاسفانه برادرم دوباره مصرف می كند 
و هميشه برايش دعا می كنم. توی اين 
مدت رش��د مالی چندانی نداشتم، ولی 
از زندگ��ی ام لذت می برم و خانواده ام را 
دوست دارم. بزرگترين سرمايه امروزم 
اميدی اس��ت ك��ه در دلم زنده ش��ده 
 است. از خداوند بابت داشته های امروزم 

سپاسگزارم.

كوت��اه بود، به ناچار بر س��رخانواده می ريختم و 
محي��ط ناامنی را مهيا كرده بودم. حتی چندين 
مرتبه همسرم بهم گفت برو مصرف كن!! تا جايی 
كه دوباره همسرم برای طالق سراغ وكيل رفت 
و دوباره ترس از دس��ت دادن خانواده به سراغم 
آمد. هر دو به پيشنهاد يك دوست نزد روانپزشك 
رفتيم. به پزشكم گفتم كه عضو انجمن هستم. 
با توجه به اينكه ايشان با انجمن آشنا بود به من 
پيشنهاد كرد كه مرتب به جلسه بروم و قدم هايم 
را كار بكنم و از همس��رم نيز مهلت خواست. در 
اين بين خسارت سنگينی هم به همسرم زدم. به 
دليل رفتارهايم باعث ش��دم همسرم از جلسات 
كناره گيری كرده، دچار افس��ردگی ش��ود و به 
مصرف قرص روی بياورد؛ و پس از حدود ۵ سال 
پاكی دچار لغزش به واسطه استفاده بيش از حد 
مجاز قرص تجويزی از دكتر ش��ود. البته خدا را 
ش��كر االن در حدود ۱ سال پاكی دارد و مرتب 
در جلس��ات حضور پيدا می كند. من در مصرف 
مواد مخدر به عجز كامل نرسيده بودم ولی بعد 
از ۵ سال به عجز كامل كار نكردن قدم ها رسيدم 
و االن در حدود ۱ سال است كه به كسی اعتماد 
كرده ام و قدم ها را كار می كنم. در مدت اين يك 
س��ال، آرامش خاصی به زندگی ام برگشته و در 
كنار من، خان��واده و اطرافيان هم لذت می برند. 
هر وقت كه احساس می كنم حال خوبی ندارم، 
شروع به نوش��تن چند تا سئوال قدم می نمايم. 
در نهايت از خداوند، راهنمايم و تمامی دوستان 
بهبودی كه مرا در اين مس��ير حمايت می كنند 
تش��كر می كنم و اميدوارم بتوانم يكی از افرادی 
باش��م كه همچون پيش��ينيان راه را برای ورود 
 يك تازه وارد بازتر و چراغ اين جلسات را روشن 

نگه دارم.



بهروز.س

22

مشارکت پیام بهبودی

22

تابستان  1394

Narcotics Anonymous.Iran

حقيقت��و بخوايد، چيزی ك��ه منو وادار 
كرد تا اين نامه رو بنويس��م، گرفتاری بود 
كه خ��ودم برای خودم درس��ت كردم. به 
نظر می رس��ه هر چيزی كه يك معتاد رو 
در اجبار، وسوس��ه و حالت بالچاره ای كه 
می تونه اونو غرق كن��ه يا وادار به مصرف 

كنه، قرار بده، قابل مشاركت هست.
اصل مطل��ب به اونجا ب��ر می گرده كه 
من تو دوران نوجوانی گرفتار مواد ش��دم. 
س��نی كه می تونست برام پر از ماجراهای 
عاش��قانه و هيجان های جوانی باشه. فقط 
ب��ه محبوب مورد عالق��ه ام فكر می كردم: 
مواد مخدر و نش��ئگی. خ��ال بزرگی بنام 
رواب��ط عاطفی تو وجودم باقی موند و بعد 
از قطع مصرف س��ر باز كرد. من ش��انس 
آوردم كه تو ۲۷س��الگی با برنامه معتادان 
گمنام آشنا ش��دم و بيشتر از اون شانس 
آوردم ب��ا تمام حماقت هاي��ی كه مرتكب 

شدم نزديك به ۱۱ساله كه پاك موندم.
ام��ا ماجرا از اين ق��راره كه بعد از پاك 
شدن، هيواليی بنام شهوت كه سال ها با 
مصرف خواب بود، درون من  بيدار ش��د. 
اون موقع ها تو ش��هر من، برنامه،  اينقدر 
رش��د نكرده بود و اعضا راهكارهای واقعا 
جالبی به هم م��ی دادن. راهنمام و تقريبا 
تم��ام دوس��تان به من می گفت��ن كه اگه 
رابط��ه با جن��س مخال��ف برق��رار كنم، 
 قطع��ا لغزش می كن��م. ت��رس از لغزش، 
دو سال جلوی منو گرفت. تازه كار و باری 
واسه خودم راه انداخته بودم. قدم ها رو هم 
با دقت كار می ك��ردم. مدتی بود تو مركز 
خريدی كه كار می كردم، همكار خانومی 

پيدا كرده ب��ودم كه با محبت با من رفتار 
می ك��رد، و من هم كه از بچگی از محبت 
محروم بودم، س��يراب می ش��دم. تا اينكه 
متوجه ش��دم اون خانوم خواهان داشتن 
رابط��ه عميق تری با من��ه. اولش مقاومت 
ك��ردم و روندم��ش. راهنمام و دوس��تانم 
بهم گفتن مح��ل كارم رو عوض كنم. اما 
با خودم فكر كردم: تازه دارم اينجا خودمو 
پيدا می كنم. چه كاريه؟ مقاومت می كنم 
و طرف خودش خسته می شه. مقاومت به 
تنهايی در برابر چي��زی كه از من قويتره 
واقع��ا طرز فك��ری مسخره س��ت. باالخره 
تس��ليم شدم و با اون خانوم وارد رابطه ای 
ش��دم كه از لحاظ اخالقی كامال مش��كل 
داش��ت و با تمام باورهای خودم و جامعه 
در تضاد بود. اونق��در اين رابطه برای من 
لذت بخش و هيجان انگيز بود كه پنج سال 
ادامه پيدا ك��رد. اما هرچه لذت بيش��تر، 

عواقب آن سهمگين تر.
آدم��ی  ب��ه  ب��ودم  ش��ده   تبدي��ل 
خان��واده گري��ز و خودفري��ب. مش��كالت 
روحی من برگشته بود. عصبانی و بدخلق 
ش��ده بودم. تحمل نشس��تن تو جلس��ات 
رو نداش��تم. به رهجوهام راهكارهای غير 

اصولی می دادم. 
تنها چيزی كه نقطه قوت بود برای من، 
طرد نش��دنم توس��ط راهنما و برنامه بود. 
راهنمام بهم می گفت: دو دستی بچسب به 
برنامه، اين برنامه تو رو نجات ميده. و من 
هم چسبيدم. لحظاتی بود كه صميمانه از 
خدا درخواس��ت كمك می كردم اما بدون 
عملكرد. تا اينكه اتفاقی باعث ش��د دوباره 

تس��ليم بش��م. آبرو و حيثيتم در حال بر 
ب��اد رفتن ب��ود. اين دفعه از اون ش��خص 
خواس��تم از زندگ��ی ام بره بي��رون، و اون 
ه��م مقاومت كرد. به مرز جنون رس��يده 
ب��ودم. خودم رو پش��ت ميله های زندان و 
در انتظار حكم اعدام می ديدم. بر اثر يك 
اتفاق ت��و رابطه مون دچار تنش��ی موقتی 
ش��ديم. تو همين دوران به ناچار برای كار 
به ش��هر ديگه ای رفت��م و اين دفعه ديگه  
تلفن ه��ام  بی ج��واب موند. م��ن كه آدم 
وابسته ای بودم، شكستم. به پهنای صورت 
اش��ك می ريختم و خودم رو باخته بودم. 
راهنم��ای جديدم خيل��ی كمكم كرد و از 
من خواس��ت با وجود دردی كه می كشم 

قدم ها رو كار كنم. 
دو سال طول كش��يد تا خودم رو پيدا 
كنم. شكس��ت عاطف��ی وادارم ك��رد نزد 
روانش��ناس برم. به هر ح��ال آرام آرام به 
جريان زندگ��ی واقعی برگش��تم. درهای 
بهبودی هميش��ه به روم باز ب��وده و اين 
برنامه يكبار ديگ��ه زندگيم رو نجات داد. 
تو جلس��ات با اعضايی برخورد می كنم كه 
گرفتاری مش��ابهی دارن و س��عی می كنم 
كمكش��ون كنم. توی اين اتفاق، ايمان از 
دست رفته ام با ش��دت بيشتری برگشت. 
البت��ه اي��ن رو می دونم كه ني��روی برتر 
كمك��م ك��رد و اين ماجرا می تونس��ت به 
بدترين شكل پايان پيدا كنه. اينو فهميدم 
كه مسير بهبودی مسير پر پيچ و خميه و 
اتفاقات خوب و بد زيادی برامون می افته، 
اما انجمن معتادان گمنام می تونه مارو به 

ساحل آرامش هدايت كنه.

با خودم فکر 
کردم :تازه دارم 
اینجا خودمو 
پیدا می کنم. چه 
کاریه؟ مقاومت 
می کنم و طرف 
خودش خسته 
می شه. مقاومت 
به تنهایی در 
برابر چیزی که 
از من قویتره 
واقعا طرز فکری 
مسخره ست.

از ماجراهای عاشقانه پر  و سالی  سن 



احمد.ز- البرز

 در بهبودی، با کارکرد قدم ها، ما خودمان را با شیوه جدیدی از زندگی وفق دادیم. 

به مرور که ذهن مان پاک می شد، متوجه شدیم که واقعاً چقدر بیامر بودیم و 

بابت اینکه در سنین جوانی فرصت بهبودی را پیدا کرده ایم، سپاسگزار شدیم.             

   جوانی و بهبودی
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زندگی  گذشته  من ش��اهد زنده ای است بر 
اينكه، من انس��انيت را در معتادان گمنام تجربه 

كردم.
آنقدر كوچك و كم س��ن ب��ودم كه وقتی  در 
خيابان س��يگار می كشيدم مردم  برای نصيحت 
كردن به سراغم می آمدند و تاكيد می كردند كه 
س��يگار دروازه اعتياد است و شروع به نصيحت 
و ارش��ادم می كردند. غافل از اينكه من اجبار به 
مصرف م��واد مخدر داش��تم و آنها و هيچ كس 
ديگر نمی توانست اين درد درونی  مرا درك كند. 
هنوز۲۰ س��اله نش��ده بودم، اما تمام جنبه های 
مصرف و اعتياد را تجربه كرده و بارها دس��تگير 
شده بودم و يا بارها اقدام به ترك توسط خانواده 
ك��رده بودم؛ چند باری هم به بيمارس��تان ها  با 
مص��رف زي��اد و مرگ آور س��ر زده ب��ودم. واقعا 
ورشكس��ته بودم، اصال نمی دانس��تم چه كسی  
هس��تم و بايد چكار كنم؛ به مرگم راضی  بودم. 
تنها س��رمايه من برای ابراز هويت يك فتوكپی 
شناسنامه بود كه در آن هم اسم و رسمم كمرنگ 
شده بود، تمام مداركم به يغمای اعتياد رفته بود. 
اواخر مصرف ديگر توان استفاده از مواد را نداشتم 
و دچار مس��موميت می  ش��دم، نه می توانس��تم 
مص��رف را قطع كنم و نه ب��ه آن ادامه دهم. در 
حالی  كه جوانی خود را در س��ن ۲۲ س��الگی با 
كوله باری از درد، سرخوردگی و بی هويتی تجربه 
می ك��ردم پيام معتادان گمن��ام را گرفتم و كار 
خود را با قطع مصرف در شرايطی كه اصال توان 
جسمی  و روحی  نداشتم آغاز كردم. توان خماری 

اعتی�اد یغم�ای 

   با آنکه 
در خانواده ام 
مصرف کننده 
وجود داشت 
و درمعتادان 
گمنام اعضای 
هم سن من 
خیلی  کم به 
چشم می خورد 
برنامه بهبودی را 
با راهنما گرفتن، 
قدم کار کردن و 
خدمت گرفتن و 
شرکت دائم در 
جلسات دنبال 
کردم.

كش��يدن را در خودم نمی ديدم اما آن روزهای 
دردآور گذشت و امروز برايم سرمايه پاكی  شده 
است. آنقدر در زمان مصرف درد كشيده بودم و 
ش��خصيتم لگد مال شده بود كه هيچ مشكلی  
را توجيه مناسب مصرف مجدد نمی دانستم. با 
آنكه در خانواده ام مصرف كننده وجود داشت و 
درمعتادان گمنام اعضای هم سن من خيلی  كم 
به چش��م می خورد؛ برنامه بهبودی را با راهنما 
گرفتن، قدم كار كردن و خدمت گرفتن و شركت 
دائم در جلس��ات دنبال كردم. زندگی ام  سراسر 
آرامش و لذت ش��ده بود، ديگر احمد گذش��ته 
نبودم. اف��كار خيابانی ارزش خود را در باور های 
جديدم از دست داده بود. بعد از يك سال پاكی  
به خدمت س��ربازی رفت��م و در حال حاضر در 
مقطع دبيرستان مش��غول به تحصيل هستم. 
هر چند كه س��ن و سالم ديگر به دبيرستانی ها 
نمی خ��ورد، اما غ��رور نمی تواند م��را از هدف 
تحصي��ل كردن دور كند. ام��روز زندگی  خوبی  
دارم و دردآور ترين روز هايم در معتادان گمنام را 
با كل دوران مصرفم عوض نمی كنم. از خداوند 
سپاسگزارم كه مرا با معتادان گمنام آشنا كرد و 
همچنين از ش��خصيتی به نام راهنما كه اصول 
برنامه را برايم ب��ه رايگان تعريف كرد و موجب 
ارتباط من ب��ا دني��ای درون و دنيای پيرامونم 
شد كمال قدردانی را دارم. خدايا بستر خدمت 
كردن و در دس��ترس بودن را برای من هميشه 
 هموار ساز. باشد كه هميشه شكرگزاری من در 

خدمت رسانی من باشد. 

 ایرج.ط- الیگودرز
با کوله باری از رنج و درد و ترک های 
مکرر طی ۳۱ سللال مصرف، به اصرار و 
اجبار دوسللتان قدیمی که به انجمن راه 
پیللدا کرده بودند، وارد انجمن شللدم. تا 
۱۵ روز داخل مرکز سم زدایی هیچ چیز 
برایم باور کردنی نبللود، روز هفدهم مرا 
به جلسه ای داخل شهر فرستادند. برای 
اولین  بللار بعد از قطع مصرف، مدت ۹۰ 
دقیقه آرام و راحت داخل جلسه نشستم. 
بعد از ۹ ماه با اجازه راهنما رفتم سر کار 
و در مقطع ۵ سالگی آنچنان تحولی به 
لحاظ روحی و روانی و مالی در زندگی ام 
اتفللاق افتاده بود که غیللر قابل باور بود. 
رفته رفته هدایللای انجمن باعث فاصله 
گرفتن من از انجمن شد. این فکر باطل 
کلله عمرم هدر رفته و امللروز که توان و 
شرایط کار فراهم شده باید جبران مافات 
کنللم، باعث شللد همه زندگللی ام کار و 
درآمدزایی شللود. اولویتم تغییر کرد، از 
بیماری غافل شللده و فراموش کردم که 
بیماری اعتیاد از هللر طریق ممکن که 
بتواند مرا به  زمیللن می زند. باالخره در 
مقطع ۸ سالگی بدون این که دنبال لذت 
یا یک بللار مصرف باشللم، در پی بحران 
روحی ناشللی از تصادف و از دست دادن 
راننده ام، سه نفر از دوستان و تنها برادرم، 
دوبللاره یک عادت زشللت را تکرار کردم 
و تن به یک بار مصللرف دادم. بدون این 
که متوجه شللوم چه کار می کنم، دوباره 
اجبار به مصرف شللدم. به خیال این که 
با ۸ سللال تجربه پاکللی، کارکرد قدم و 
رهجو می توانم از پس خود بر بیام اقدام 
به قطع مصرف کللردم؛ ولی ۷ ماه طول 
کشید و موفق نشللدم. آخر دوباره اعام 
نیاز کللردم و به کمک دوسللتان دوباره 
به انجمن برگشللتم، چللون راه دیگری 
بلد نبودم و سللال ها همه راه ها را تجربه 
کرده بودم. دوستان باز هم مرا پذیرفتند 
و بلله من کمک کردند. امروز که ۱۵ ماه 
از آن تاریللخ می گذرد نگاهم به بیماری 
و برنامه تغییر کرده است. جلسات را به 
طور مرتب و قدم ها را جدی تر و عمیق تر 
پی گیری می کنم. از خداوند سپاسگزارم 
به خاطر فرصت دوباره و از این که باز با 

انجمن پیوند خورده ام خوشحالم.

ناگه�ان 
غافل شدم
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۱۰ سال قبل وقتی انجمن را پیدا کردم، 
با کوله باری از درد و رنج، ناامید و درمانده 
و تنها در آرزوی آرامشی که دیگران بطور 
واضح در این جلسللات داشتند وارد تنها 
جلسه انجمن در شهرم، اقلید شدم. درست همان موقعی که 
نشستم یکی از همسایگانم هم وارد جلسه شد و درست کنار 
من نشسللت. در آن هنگام چه کاری می توانستم انجام دهم؟ 
بروم؟ در اوج سراسیمگی متوجه حرف یکی از اعضا شدم که 
می گفت: هر چه را که در اینجا می بینید و آنچه را که در اینجا 
می شنوید در همین مکان باقی بگذارید. یکی دیگر می گفت: 
گمنامی اسللاس روحانی  انجمن معتادان گمنام اسللت. در 
جلسه ماندم. هنوز هم نگران بودم. همسایه ام حتی یک کلمه 
به هیچ کس نگفت. در این هنگام بود که من اعتماد کردم. تا 
بدون هیچ ناامنی کمکی را که ناامیدانه نیاز داشللتم، دریافت 
کنم. در این روز مطمئن شدم که گمنامی من همیشه حفظ 
خواهد شد و هرچه را که در جلسه مشارکت می کنم در مکان 
محفوظی نگه داشته می شود. در NA یاد گرفتم که، بهترین 
راه این است که خودم باشم. اکنون من اسراری را با دوستانم 
در انجمن در میان می گذارم که همیشه از دید دیگران مخفی 
نگه می داشتم. گاهی اوقات مجبور می شوم با آن اجبار درونی 
که داشللتم بجنگم تا به هر قیمتی که شده سکوت  کنم. اما 
فهمیده ام که مشارکت کلید بهبودی است. احساس می کنم 
که خوشبخت ترین انسان روی زمین هستم. چون یک خانواده  
جدیللد پیدا کرده ام و یک جزء واقعی آن هسللتم. در خانواده  
جدیللدم من را همانطور که هسللتم قبللول دارند. هیچ وقت 
مجبور نیستم که تظاهر کنم یا به روی احساساتم ماسک بزنم. 
می توانم آزادانه صحبت کنم و مطمئن باشم که حرفم از اتاق 
بیرون نمی رود. در خانواده جدیدم هر وقت مشکاتم را با آنها 
در میللان می گذارم با من همدلی می کنند. ولی به جای حل 
مشکاتم به من این بها را می دهند که خودم این کار را انجام 
دهم. آنها تجربیات قدرت و امید خود را به من می دهند و در 
این سهیم شدن غالبا کمکی را که در یک موقعیت دشوار الزم 
دارم، می شللنوم. من با درد زیادی به NA آمدم و به سرعت 

قلب و آغوشم را به سوی آنچه که برنامه و اعضا می خواستند 
به من نشان دهند، گشودم. آنچه که کشف کردم این بود که، 
هر آنچه در طی مسللیر زندگی با آن مواجه می شوم به اندازه  
اینکه چه طور تجربه ها را تفسیر کنم، مهم نیست. به عبارت 
دیگر، من حق انتخاب در مورد روش زندگی کردن را دارم. به 
تدریج این حقیقت را که آرزوهای من ممکن است دقیقا آن 
طور که می خواهم برآورده نشوند، پذیرفتم. اما در عین حال 
یاد گرفتم که می توانم، شللاد باشللم. حتی اگر آن طور نشود. 
با قبول مسللئولیت های خدماتی و راهنمای دیگران شدن به 
همان میزان که نسللبت به شللخص خود مسئول هستم، در 
قبال افراد دیگر، متعهد می شوم. این لطف نسبت به دیگران 
نیسللت. راهنمایی دیگران برای من فرصتی ایجاد می کند تا 
با مشللارکت خصوصی، مراقبت، تمرین و به کارگیری اصول 
برنامه، آگاهی بیشتری نصیبم شود و اگر من به آن کلماتی که 
خودم می گویم توجه کنم، درک می کنم که معموال آنها رابرای 
شللخصی که راهنمایی می کنم دقیقا تکرار می کنم و این ها 

مسائلی هستند که من نیاز به شنیدن آن دارم. 
روزی یکی از تازه واردان صدایم زد. مدتی صحبت کردیم و 
از من تقاضا کرد راهنمای او باشم. من غافلگیر شده بودم. هرگز 
از کسی انتظار چنین درخواستی را نداشتم. شدیدا احساس 
عجز می کردم و در عین حال احساسم با هیجان و خوشحالی 
همراه بود. اما آیا به اندازه  کافی رشد کرده بودم تا به شخص 
دیگری کمک کنم؟ آیا برای بخشللیدن چیزی داشللتم؟ آیا 
می توانستم بی آنکه خود را از یاد ببرم به دیگری کمک کنم؟ 
برای چند لحظه ترس وجودم را فرا گرفت. اما به خاطرم رسید 
که او از من تقاضا نکرده بود، ناجی اش باشللم، بلکه خواستار 
این بود که با مثال و تجربیاتی که امکان بهبودی اش را فراهم 
می کللرد تنها به او کمک کنم. مللن می دانم، خداوند مهربان 
افللرادی را به زندگی ام وارد می کند که می توانند وسللیله ای 
برای رشللد من باشللند. بافاصله دعای آرامش را خواندم و از 
خداوند خواستم کمک کند، تا این مسئولیت را به شایستگی 
 انجللام دهم. بلله او پاسللخ دادم: مفتخر می شللوم راهنمای 

شما باشم. 

در میان گذاش�تن خود

حسن.ک- اقلید

 آشنایی با نشریات
در انجمن معتادان گمنام می توانیم 
به پذیرش واقعیت زندگی دست یابیم، 
این واقعیت گاهللی با خود، بیماری و 
مصدومیت را به همراه خواهد داشت 
و احتمللال این که هرکدام از معتادان 
در حال بهبودی دچار بیماری جسمی 
شوند وجود دارد. این شرایط می تواند 
تنش زا باشد و این تنش ما را در خطر 
لغزش قللرار دهد. برای روبرو شللدن 
بللا چنین شللرایطی و چگونگی عبور 
سامت از آن نیاز به اطاعات و تجربه 
داریللم. کتابچلله »در دوران بیماری« 
تجربیات بسللیار ارزشمندی را در این 
رابطه در اختیارمان قرار می دهد. این 
کتابچه شللامل پنج بخش می باشللد 
که چهللار بخللش آن: مطلللع کردن 
پزشللک مان ل مصرف دارو در بهبودی 
ل شرایط اورژانس ل بیماری های مزمن 
و العاج در بهبودی، حاوی تجربیات 
اعضا در هر مورد و همچنین چگونگی 
اجرای قدم ها و اصللول در هر کدام از 
شرایط فوق می باشد. بکارگیری اصل 
صداقت در مواجهه با پزشک معالج مان، 
اتکا به نیروی برتر و مسئولیت پذیری 
در زمان مصرف دارو، استفاده از برنامه 
بهبودی و ارتباط مداوم با برنامه و اعضا 
در شرایط اورژانسی و همچنین تجدید 
عهد و پیمان با نیروی برتر، سللپردن 
اراده و زندگی مان و تمرین اصل اعتماد 
در مواجهلله بللا بیماری هللای العاج 
از پیشللنهادات این کتابچه می باشد. 
بخش پنجم نیز حاوی سیزده پیشنهاد 
کاربردی و تجربه شللده بللرای مقابله 
با تأثیر بیماری در بهبودی اسللت که 
می تواند کمک شللایان توجهی به هر 
یک از اعضا در شللرایط فوق داشللته 
باشللد. ما وقتی با بیمللاری ای مواجه 
 NA می شویم، نیاز بیشتری به برنامه

داریم.

در دوران 
بیم�اری



یکی از مزایای بهبودی  این است که زندگی مان غنی و مملو از کسانی است 
که برایشان اهمیت قائل هستیم. اما به هر حال عده ای از آنها را نیز از 

دست می دهیم، که برای مان سخت است.
پاک زیسنت، سفر ادامه دارد 
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 نزدیک به ۵ سللال اسللت که پاکم و از این 
بابت از خداوند مهربان و NA سپاسگزار هستم.

 از آنجایللی که برادرم از مللن بزرگ تر بود و 
بیمللاری اعتیاد داشللت و مواد مخللدر مصرف 
می کرد، من هم  به مواد روی آوردم. تا آنجا که 
دیگر هیچ یک از اعضای خانواده برایم نبودند و 
همان طور که می دانیم خوی غیر انسانی گرفته 
بودم و دیگر پدر، مادر و برادرهایم برایم مفهومی 
جز سواستفاده کردن نداشللتند. تا اینکه برادر 
بزرگترم وارد برنامه شد و من بیشتر از آنها دور 
شللدم. بعد از چند سال مصرف مواد به نقطه ای 
رسیدم که دیگر هیچ چیز دنیا برایم جالب نبود 
و همیللن خانواده بود که بلله من کمک کرد تا 
دوباره بتوانم جوانللی را تجربه کنم و در جوانی 
فرصتی دست داد تا به آرزوهای از دست رفته ام 
فکر کنم و به آن ها بپردازم و عشللقی که نسبت 
به خانواده ام از بین رفته بود برگردد. در این چهار 
سال چنان عشقی بین من و برادرم ایجاد گردید 
که باعث شد در مسیر بهبودی کنار هم باشیم 
و خدماتللی را در NA انجللام دهیم. آنقدر این 
کنار هم بودن لذت روحانی داشللت که متوجه 
گذر زمان نشللدم و ۴ سللال در کنار برادرم در 
NA گذشللت و برادرم در ۵ سال پاکی تصادف 
کرد و از دنیللا رفت و من ماندم با دنیایی از غم 
و تنهایی و سللردرگمی. در آن زمان همه چیز 
فراموشم شللد و گفتم دیگر NA قدرت کمک 
کردن را به من ندارد  و ناامیدی دنیا بر سللینه  
من افتاد. وقتی بعد از مراسللم خاکسللپاری به 
جلسه  خانگی ام رفتم، به گذشته  خود برگشتم 

NA ق�درت
ولی.الف- ورامین

که چگونه همین جلسللات قدرت این را به من 
داد تا با برادرم خدمت کنم و عشق بین ما موج 
بزند، پس باز هم می توانللد و این قدرت را دارد 
که در این شللرایط سخت از من مراقبت کند و 
از همان روز خاکسپاری دوباره خود را به نیروی 
برتر و NA سپردم، تا از من مراقبت کند. امروز 
که این نامه را می نویسم نزدیک به ۱۰ماه است 
کلله از فوت برادرم می گذرد و من پاک هسللتم 
وخدمت خود را ارائلله داده ام و بهبودی خود را 
دنبللال می کنم. برادرم خدمتگللزار NA بود  و 
من تصمیللم گرفتم همان راه او را دنبال کنم و 

بللاز هم خودم را به NA بسللپارم، تا با قدم ها 
من را به بهتر زندگی کردن سوق دهد. من هر 
روز معجزه های این برنامه را مشاهده می کنم و 
امروز این پیام را می توانم به همه ی دوسللتانم 
بگویم که NA در هر شرایطی می تواند کمک 
 کند و این اتفاق با تسلللیم بللودن به اصول رخ 

می دهد. 
خدا را سللپاس می گویم که اگر در جلسات 
برادرم کنارم نیسللت، اما برادرهای زیادی دارم 
که کنارم هستند و تجربیات خود را با عشق و 

گرمای برادرانه در اختیارم قرار می دهند.

چندین سال پیش که برای قطع مصرف به یک مرکز 
سللم زدایی رفته بودم، اعضای آنجا که سللن و سال شان 
بیشللتر از من بود می گفتند: آدم ها معتاد می شللوند ولی 
معتادها آدم نمی شللوند. این بهترین پیام آنها بود. پیش 
خودم گفتم: آدم معتاد اگر نخواهد، مصرف نمی کند، فقط 
باید کمی اراده داشللته باشللد. بعد از ترخیص از آن مرکز 
به شللهرم زرند که رسیدم، اول مصرف کردم، بعد به خانه 

رفتم، این بود اراده  من. 
چندین سال از قشنگ ترین روزهای جوانی و زندگی ام 
را بللا مصرف مواد مخدر از دسللت دادم و هر سللال چند 
بار دسللت به قطع مصرف می زدم و تمام اعضای خانواده 

سللعی و تللاش می کردند که من بتوانم پللاک بمانم. اما 
متاسللفانه بعد از مدت کوتاهی دوباره مصرف می کردم و 
مدت کوتاهی به انجمن هم می آمدم. ولی به خاطر رعایت 
نکللردن اصول برناملله دوباره لغزش کللرده و به خانه اول 
برمی گشللتم. روزهای آخر مصرف فقللط مرگ از خداوند 
می خواستم، ولی این اتفاق نیفتاد و خداوند به من کمک 
کرد قطع مصللرف کنم و به انجمن بیایم. چهل روز پاک 
بودم که بهترین پشتیبانم، »پدرم« را از دست دادم. اوایل 
پاکی از لحاظ جسللمی، مالی و روحانی پریشان و آشفته 
بودم. یک روز از داخل کوچه می گذشللتم و با خدا درد و 
دل می کللردم و می گفتم : این هم پاکی، کو معجزه ؟ من 

که پول ندارم، مجرد هسللتم، لباس ندارم و  بی وسیله هم 
هسللتم. یک دفعه نگاهم داخل ماشینی که کنار دانشگاه 
سر کوچه مان پارک بود، افتاد. چند تا کتاب روی صندلی 
ماشین ریخته بود. روی جلد یکی از کتاب ها نوشته بود » 
ارتباط با خدا«. پیش خودم گفتم: خوش به حال کسانی 
کلله با خدا ارتباط دارند. غافللل از اینکه خدا در کنار من 
است و راه رسیدن من به خداوند و ارتباط برقرار کردن با 
او از شروع کار کرد قدم های دوازده گانه آغاز می شد. امروز 
نزدیک به چهار سال است که پاک هستم، ارتباط خوبی 
بللا خداوند دارم، ازدواج کردم، ماشللین خریدم و در حال 
ساخت خانه هستم. خداوند یک بچه سالم به ما عطا کرده 
و زندگی خوبی دارم. دوازده قدم کمک خوبی به من کرد و 
خدمت کردن در انجمن معتادان گمنام جزیی از زندگی ام 
شده است. خدمت کردن به رشد روحانی من خیلی کمک 

کرده است و پاداش های خاص خودش را دارد.

ب�ه خداون�د ایم�ان  و  پش�تکار 
رمضان.م- زرند

من هر روز 
معجزه های این برنامه 
را مشاهده می کنم 
و امروز این پیام را 
می توانم به همه ی 
دوستانم بگویم که 
NA در هر شرایطی 
می تواند کمک کند 
و این اتفاق با تسلیم 
 بودن به اصول رخ 
می دهد
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داسللتان من نیللز مانند 
بیشتر معتادان داستان یک 
جنگ اسللت با درگیری های 
زیاد که این توده نامشخص 
را امروز خیلی سللاده "اعتیاد فعال من" مینامم. 
همین که شللروع می کنم، تمایل دارم به تاش 
بللرای تحت تاثیر قرار دادن شللما با این مطالب 
کلله چه قدر کله خراب بودم، موادی که مصرف 
می کردم و اینکه چقدر خشن و غیر قابل اعتماد 
بودم. اما سللعی می کنم دیگر ایللن کار را نکنم. 
گفتن از اینکه وقتی پای مواد در میان بود، در هر 
سوراخی و هر چه می توانستم مصرف می کردم، 
دیگر بس است. اگر سوراخ مناسبی برای مصرف 
پیدا نمی کردم یکی ایجللاد می کردم. هر کاری 
می کردم تا بتوانم هر چیزی را وارد بدنم کنم تا 
یک روز دیگر فرصت زندگی در دنیایی را به من 
بدهد که آنرا نمی فهمیدم اما بدنبال کنترل اش 
بودم. من خشللن، لطیف یا حتی کله خر نبودم. 

بیشتر گمشده، آشفته و تنها بودم. 
چیزی که امروز می دانم این است که قدم یک 
مرا پاک نکرد و مرا پاک نگاه نمی دارد. من از سه 
یا چهار سللال اول مصرفم قدم اول را فوت آبم. 
میدانستم یک معتاد هستم، میدانستم عاجزم، 
زندگی ام آشفته بود و می دانستم آشفته خواهد 
ماند. خیلی ساده زندگی ام به گونه ای بود که از 
آدم هایی مثل من انتظار می رود. آن طور زندگی 
می کردم و می دانسللتم که هرگز تغییر نخواهد 
کللرد. همین که معتاد شللدی همیشلله معتاد 
می مانی؛ می دانم شما که این را می خوانید این 

احساس را می شناسید.
مانند بسللیاری از معتادان من نیللز زندان و 

تیمارستان را تجربه کردم و نزدیک مرگ بوده ام. 
بارها توسط متخصصان خیرخواه از مسمومیت 
نجات یافتم تا آنها را به خاطر ناکام گذاشللتنم، 
نفرین کنم. بارها به این باور رسللیدم که مرگ 
می تواند جایگزین خوبی باشللد برای پسللتی، 
چاقوها، اسلحه ها، تجاوزها و کتکها، هراس، خون، 
شکنجه ها، جنازه ها، ترس و وحشت، گریزگاه های 
 تنگ، خوشللنود کردن مردم، لبخندهای خالی

 یخ زده، چشمان تهی، سرگردانی در خیابان های 
تاریللک، پیاده روهای خالی آشللنا، خوابیدن در 
راهروهای خیس از ادرار، روز پس از روز بی انتها، 
در بسیاری شللهرهای مختلف، اما مرگ هرگز 
نیامد و همه اینها ادامه یافت. من پاک نشللدم، 
زیللرا اینها چیزهایی بود که می خواسللتم انجام 
دهم. هیچ چیزی مانند این فکر-پاک شللدن- 
مرا وحشللت زده نمی کرد. من به مردمی که در 
مغازه گوجه ها را فشار می دانند نگاه می کردم و 
حیران بودم چگونه این کار را می کنند، چگونه 
آنها می توانسللتند این طور نگران گوجه هایشان 
باشند، در حالی که به هر حال همه ما می میریم. 
چگونه یک نفر پشللت چراغ راهنمایی در حالی 
که دماغ اش را میگیرد می دانست به کجا می رود 
و آنچه انجام می دهد اهمیتی دارد؟ آیا واقعیت 
را می دانست؟ من می دانستم مانند آنها نیستم 
و می دانسللتم مانند آنها نمی توانم زندگی کنم. 
نمی توانسللتم آنچه را که حس می کردم بر زبان 
آورم، اما هر چه بود مانند جهنم اذیتم می کرد، و 
می دانستم که اگر آنچه من می دانم بقیه مردم 
دنیا نیز می دانسللتند همه آنها هم مصرف می 

کردند. 
یک بار در لبه پرتگاهی ایستاده بودم و دخترم 

را که سه سللاله بود در آغوش گرفته بودم. فکر 
کردم او را بیندازم و بگذارم بر روی سنگ ها خرد 
شللود و زندگی را برای او به پایان برسللانم. فکر 
کردم این برای او بهتر است تا اینکه بزرگ شود 
و واقعیللت را آن طور که من می دانسللتم بیابد. 
نمی خواسللتم دردی را که مللن حس می کردم 
حللس کند، و راهی را که مللن رفته بودم، برود. 
فکر می کردم این کار عاشقانه ای بود، در حالی 
که هنوز بچه و معصوم بود. برگشللتم و او را در 

ماشین گذاشتم، خیس عرق شدم. 
تا سال ۱۹۷۹ در برنامه متادون درمانی بودم. 
کاما آواره شللده بودم، خانه ام را از دست رفته 
بود، بیش از یک بار طاق گرفته، بچه هایم را از 
دسللت داده بودم و هیچ احساس احترام به خود 
یا چیزهای که مردم برای به دسللت آوردن آنها 
تاش می کنند نداشتم. تمام آنچه داشتم موادم، 
تنهایی و زندگی تهی ای بود که با آن می آمد. در 
۱۹۸۳ با دوست هم مصرفم ازدواج کردم. کمی 
بعد تقریبا یک پایم را هنگامی که داشتم چاله ای 
برای جاسللازی موادم درسللت میکردم از دست 
دادم. با عصا راه میرفتم و بیست و دو ساعت در 
شبانه روز میخوابیدم. همسرم داروهای ضد درد 
مرا می دزدید و من از نظر فیزیکی، احساسی و 
روحی درد می کشیدم. شاهد یک قتل با اوردوز 
بودم و آنچه دیده بودم را بازگو کردم. دوسللتان 
فروشللنده ای که ایللن کار را کرده بودند جلوی 
درب خانه ام آمدند. پاسخ ندادم و آنها چنان به 
در کوبیدند که ترسیدم در را بشکنند و مرا پیدا 
کنند. من در کمد زندگی می کردم و وحشللت 
زده، متوهللم و در فکر خودکشللی بودم. تقریبا 
همان وقت ها یکی از دوستان هم مصرف مرا به 
اولین جلسه NA برد. وقتی از در به درون جلسه 
آمدم شللما آنجا بودید و از آنجا که من اهمیت 
داشتم شما به من خوش آمد گفتید. نشئه بودم، 
چللرت مللی زدم و آب از دهانللم میریخت. چیز 
زیادی به خاطر نمی آورم، جز اینکه وقتی حرف 
ناجوری زدم یا رفتار نامناسللبی کردم شما مرا 
ماننللد هر کس دیگری بیرون نینداختید؛ حتی 
مللرا محکم تر در آغوش گرفتید و گفتید باز هم 
بیا. یکی از خویشاوندان پیشنهاد درمان برای من 
و شوهرم را داد. البته ما شرط و شروط خودمان 
را داشللتیم: باید اتاق مشترک داشته باشم، باید 
تلویزیون و اسللتخر داشته باشیم و خارج ایالت 
باشللیم. او به یک جا رفللت و من به جای دیگر. 
من به یک موسسه روانپزشکی رفتم، یکی دیگر 
از تعداد زیادی که در زندگی ام رفته بودم. او زود 

NA اصول  با  زندگی  31 س�ال 

مایمو.ای– اوهایو 

وقتی از در 
به درون جلسه 
آمدم شما آنجا 
بودید و از آنجا 
که من اهمیت 
داشتم شما به 
من خوش آمد 
گفتید. نشئه 
بودم، چرت 
می زدم و آب از 
دهانم می ریخت. 
چیز زیادی به 
خاطر نمی آورم، 
جز اینکه وقتی 
حرف ناجوری 
زدم یا رفتار 
نامناسبی 
کردم شما مرا 
مانند هر کس 
دیگری بیرون 
نینداختید؛ حتی 
مرا محکم تر در 
آغوش گرفتید و 
گفتید باز هم بیا.



خویشنت پذیری زمانی روی می دهد که رابطه ساملی با واقعیت ایجاد کرده 
باشیم. ما رشایط موجود را می پذیریم و یاد می گیریم تا دعای آرامش را به 

کار گیریم، یعنی: تغییر آنچه که می توانیم و رها ساخنت باقی موارد. 
پاک زیسنت، سفر ادامه دارد
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زمانی همه چیز خوب بود و من هم بچه  سر به راهی بودم. درس می خواندم، شاگرد اول کاس بودم 
و مرتب از طرف خانواده و مدرسلله تشویق می شدم. ولی آن نمرات عالی و تشویق ها هیچ گاه نتوانست 
جلوی معتاد شدن من را بگیرد. آری دوستان همدرد، من هم معتاد شدم. زندگی ام وارد دوره  جدید و 
تاریکی شده بود. آن بچه  خوب و سر به راه جایش را با یک مصرف کننده حقیر عوض کرده بود. با روح 
و جسمم قهر کردم و از خداوند و تمام بندگانش دلخور و گله مند بودم و همه  دنیا را مسبب بدبختی هایم 
می دانستم. تنها یک فکر به نظرم می رسید، مصرف بیشتر و بیشتر. یقین بدانید با عشق، تمایل و صداقت 
وارد انجمن معتادان گمنام شدم، از روی ناچاری هم نبود. حدود هشت ماه بود که موادم را قطع مصرف 
کرده بودم و الکل را که جز مواد مخدر به حساب نمی آوردم، جایگزین و مصرف می کردم. خدارا شکر که 
در انجمن ، کسی یا چیزی تمایل تازه واردان را اندازه نمی گیرد و گرنه من مردود می شدم. تا آن موقع اسم 
NA را زیاد شنیده بودم، اما پیامش را هرگز. آمدم ببینم چه خبر است و بروم اما، اهالی NA پیام گیرم 
کردند. تحت تاثیر جو جلسات قرار گرفتم و ماندم. اما هنوز هم الکل مصرف می کردم و در ناصادقی خودم 
غوطه ور بودم. با وجود اینکه بعضی از روزها مصرف می کردم و به جلسه می رفتم و شاید خیلی ها متوجه 
می شدند. اما هیچ کس به رویم نیاورد. چقدر جالب در NA گذاشتند که بمانم. خودم تصمیم بگیرم و 
راهم را انتخاب کنم. راهی که هیچ گاه به تنهایی نتوانسته بودم پیدا کنم. به کمک بیشتری نیاز داشتم. 
ترس ها، رنجش ها، نواقص و مصرفم من را از خداوند خالی کرده بود. در NA، افکار و منطق قدیمی و 
بسته  من با ایده ها و عقاید جدید بمباران شد. جلسات، قدم ها، راهنما و خدمت، همه به من کمک کردند 
تا متوجه شوم مصرف مواد و الکل تنها نیرویی مخرب در تمام زندگی من است. برنامه و اصولش من را از 
مصرف، انکار و ناامیدی به سوی منبعی از امید، ایمان و باور رساندند که باعث تحوالت بزرگی در زندگی 
من شد. یازده سال تخریب روح و جسمم، دیگر کافی بود. مصرف الکل را قطع کردم و پاک شدم و آن 
هشت ماه را از پاکی ام کم کردم. برادر بزرگ ترم هم به انجمن آمد و پاک شد. به زندگی ام سروسامانی 
دادم و به لطف خداوند شغلی دست و پا کردم. در دوران بهبودی ازدواج  کردم و خداوند همسری مهربان 
و دلسوز نصیبم کرد که اطاعاتی هم از جلسات معتادان گمنام داشت که به من خیلی کمک کرد. اینها 
پاداش پرشللدن درون تاریک من از خود خداوند بود. امروز که به کمک انجمن معتادان گمنام، ۳ سال 
و ۸ مللاه اسللت که پاکم، از طریق همان قدم ها و خدمات در NA بهبللودی ام را انتقال می دهم و همه 
اینها باعث شده که به آن نیروی شفابخش و دوست داشتنی بیشتر وصل باشم و می دانم: مادامی که به 
خداوندی که درک می کنم متصل باشللم، معجزات دیگری به وقوع خواهد پیوست. خدایا شکرت، چه 

خوب شد که من هم آمدم.

مرخص شللد و پاک ماند. من زود مرخص شللدم و در راه بازگشت 
در هواپیما مصرف کردم. اسللباب و اثاثیه مان را فروختیم و شروع 
بلله زندگی با والدین او کردیم. من دوباره و دوباره تحت درمان قرار 
گرفتللم. به کمپ هللای کوتاه مدت رفتم و به مصللرف ادامه دادم. 
همچنین وقتی شللهامتش را پیدا می کردم به رفتن به جلسللات 
ادامه می دادم. گرچه شما همیشه به من خوش آمد می گفتید، اما 
به طور دردناکی احساس دوری می کردم. چون می دانستم هرگز 
قادر نخواهم بود برای مدت طوالنی پاک بمانم. تازه من یک معتاد 
بللودم و معتادان هرگز تغییر نمی کننللد. با این حال با ترس و لرز 
موفق شدم برای نود روز و بعد از آن پاک بمانم. هر لغزش داستان 
خودش را داشللت. یک بار قفسه دارو، یک بار دکتر قابی، بار بعد 
یک شربت سرفه و بعد یک بطری شراب. با وجود تاریک و تاریک تر 
شدن گودال شکست که در آن غرق می شدم به آمدن به جلسات 
ادامه دادم. جای دیگری نداشتم که بروم. یک بار بعد از اینکه شما به 
من کمک کردید شش ماه پاک بمانم -بیشتر از بارهای قبل- دوباره 
خودم را با یک شللربت کدئینلله در پارکینگ جلوی یک داروخانه 
یافتم. با یک حرکت آرام که در طول زندگی ام در آن خبره شللده 
بودم، بطری را به لبانم چسباندم و آنرا سر کشیدم. اما بر خاف قبل، 
این بار در معده ام نماند و آنرا باال آوردم. من داشللتم برای نشئگی 
هاک می شدم و همه شربت روی کفش هایم ریخته بود. هیچ رگی 
برایم نمانده بود و حاال حتی نمی توانستم مواد را در معده ام هم نگه 
دارم. آن موقع فهمیدم نه تنها در بهبودی بلکه در مصرف هم یک 
شکست خورده هستم، یک برزخی در میان اعتیاد فعال و بهبودی؛ 
گریه کردم. در پارکینگ نشستم و از میان اشک هایم به کثافت روی 
کفش هایم نگاه کردم و فهمیدم که مواد توانایی اش را برای کمک به 
زنده ماندن من از دست داده است. می دانستم که بدون مواد برای 
آرام کردن دردهایم، زندگی ام یک موجودیت تنها و پوچ از حرکات 
بی معنی در زمان و مکان خواهد بود؛ و می دانستم آن طور نمی توانم 
زندگی کنم. فهمیدم تنها یک کار مانده که انجام دهم: ماشینم را به 
یک تیر برق بکوبم و همه چیز را تمام کنم. با این حال آن روز اتفاق 
دیگری افتاد. چیزی که هنوز مرا آزار می دهد و نمی توانم آنرا نادیده 
بگیرم. به جلسه ای رفتم و به حرف های شما معتادان گوش دادم، با 
یک دنیا بدگمانی، تردید و شک، اما گوش کردم. دریافتم که هر یک 
از شما حقیقت خود را دارید که خیلی با مال من تفاوت ندارد؛ اینکه 
هر یک از شما دردهای خود را دارید، و من هم دارم. اینها چیزهایی 
بود که فکر می کردم هیچ کس نمی تواند بفهمد. با این حال فهمیدم 
شاید شما بتوانید، شاید شما می دانستید که آن گونه که من زندگی 
کرده ام چگونه اسللت، شاید شما هم آنجا بوده اید. برای اولین بار 
در زندگی ام، در میانه درد اینکه مواد دیگر نمی تواند مرا آرام کند، 
فکر کردم که شاید، فقط شاید، امیدی باشد و شاید، فقط شاید این 
امید همراه شما باشد. پس اینجا در این پارکینگ بود که من از قدم 
یک طوالنی ام گذشتم، کشمکش را کنار گذاشتم و جسم و روحم را 
تسلیم کردم. من واقعا به این باور رسیدم که  تنها یک نیروی برتر 
از من می تواند سامت عقل را به من بازگرداند. من آگاهانه تصمیم 
گرفتم تا اراده و زندگی ام را به مراقبت نیروی برتر بسپارم و وقتی 
چنین کردم، امید شروع به تابیدن به تاریکی سردابی که من بودم، 
کرد. من آن روز ماشینم را به تیر برق نکوبیدم. به جای آن دوباره 
قدم به درب NA گذاشتم اما این بار خودم را به خدا، به شما و به 
اصول روحانی برنامه NA سللپردم. روز بعد ۴ می ۱۹۸۴ بود. من 

امروز۳۱ سال است که پاک هستم.
از شما ممنونم.

الکل هم یک ماده مخدر است
مصیب.ب- میمند



  ضم�ن عرض س�الم خدمت رابطی�ن و اعضا 
محت�رم ناحی�ه 23، بفرمایی�د که ناحیه ش�ما 

دربرگیرنده چه استان ها و شهرهایی می باشد؟
با عرض سللام و خسته نباشید به شللما خدمتگزاران 
محترم مجله. ناحیه ۲۳ شللامل استان گلستان و شهرهای 
گنبد، آزادشهر، کاله، کردکو، گرگان، علی آباد کتول و بندر 

ترکمن می باشد.
  مختص�ری از ش�کل گیری انجم�ن معتادان 
گمنام بگویید، اینکه از چه س�الی جلسات در 

ناحیه شما آغاز به کارکرد؟  
تعدادی از اعضای انجمن که در تهران قطع مصرف کرده 
و در جلسللات آنجا شرکت می کردند، پس از چندماه پاکی 
به استان ما عزیمت کرده و با هماهنگی اعضاِی اولیه که در 
تهران بودند، جلسلله خانگی را در گرگان و روستای نودیبه 
اسللتارت زدند؛ نهایتاً پس از چندمللاه در مورخ ۸۰.۰۹.۲۶ 
جلسات رسمی NA در گرگان و نودیجه شروع به کار کرد.
  هم اکنون پس از گذش�ت این سال ها ناحیه 

شما دارای چه تعداد گروه و جلسه است؟ 
پس از گذشللت این مللدت ۸۲ گروه کلله ۷۲ گروه آن 
مختص آقایان و مابقی آن مربوط به بانوان است که در طول 

هفته ۲۷۵ جلسه برگزار می کنند.
  تع�داد اعضای ناحیه ش�ما ح�دود چند نفر 
است؟ میانگین سن اعضا شما چه قدر می باشد؟ 
تعداد اعضا ما حدود ۳۰۰۰ نفر اسللت که میانگین سن 

آنها ۳۰ تا ۴۰ سال می باشد. 
  مش�کل امروز شما در مورد جلسات بهبودی 

چیست؟ 

پاییللن بودن آگاهی اعضا از اصللول روحانی NA و نیز 
ضعِف اطاع رسانی داخلی

  موفقیت ش�ما در برگزاری جلسات بهبودی 
چیست؟

حمایت در ارتباط با سنت هفتم و سبد اعانه و نیز آگاهی 
خدمتگزاران نسبتا به خدمت شان

  برای اعضایی که قصد س�فر به ناحیه شما را 
دارند، نحوه دسترسی به جلسات چگونه است؟ 
ضمللن خوش آمدگویللی بلله اعضللای انجمن شللماره 
ماندگارهللای ۰۹۱۱۴۳۴۷۹۷۰ و نیللز ۰۹۱۱۱۸۰۲۳۰۰ 

پاسخ گوی مخاطبان می باشد.
  سوغات بهبودی ناحیه شما چیست؟ 

سللکوت قابل توجلله و نظم خاص و موثر در جلسللات 
بهبودی

  لطفا در پایان یک پیام به نمایندگی از ناحیه 
خودتان به اعضا معتادان گمنام بگویید؟ 

به سادگی می توان قدم های دوازده گانه را کار و در زندگی 
بلله اجللرا درآورد. این قدم ها به افللکار ما جهت می دهند و 
به مرور باوری روحانی در ما شللکل می گیللرد. این باور در 
رونللد بهبودی معجزات بی نظیری را در زندگی هریک از ما 
بوجود می آورد. ما بابت ایمانی که به تدریج به آن رسیده ایم، 

شکرگزاریم.
  و حرف آخر: 

تشکر از شللما و خدمتگزاران فصل نامه. خوشحالیم که 
از طریللق مجله پیام بهبودی، ناحیه خود را به تمام اعضای 
انجمللن معرفی کرده و از این طریق پیام عشللق خود را به 

آن ها رساندیم.

مصاحبه
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ب��ا توجه به اينكه ش��ايد ب��ه فراوانی 
اعتي��اد  از  تعري��ف  تفك��ر،  ش��يوه های 
وجود داش��ته باش��د، احتماال در خيلی 
از زمينه ه��ای اين تعاري��ف اختالف نظر 
وجود دارد. برگه » نگاهی ديگر » س��عی 
دارد از طري��ق دي��دگاه ديگ��ری ب��رای 
رس��يدن به توافق در تعريف اعتياد و در 
نتيجه درك و فهميدن يكديگر به صورت 
آس��ان تر به ما كمك كند؛ توافق بر س��ر 

اينكه اعتياد چه چيزی نيست؟
اين برگه دارای چهار مبحث می باشد 
كه نتيجه حاصل از سه بخش اول، بخش 

چهارم آن است، كه عبارتند از:

- اعتياد آزادی نيس��ت: اس��ارت در 
ترس هاي��ی مانن��د ترس از شكس��ت، 
ناكامی و ترس از دست دادن نمونه های 

بارز اين واقعيت است.

1

 اعتياد رش��د فردی نيس��ت: رش��د 
ف��ردی يعنی ت��الش توام ب��ا خالقيت 
و رفت��ار هدفمن��د ك��ه در تع��ارض با 
عادت های تكراری، اجباری و وسواسی 

اعتياد است.

2

 اعتياد خيرخواهی نيست: پيشرفت 
اعتي��اد باعث می ش��ود به انس��ان های 
كين��ه ای، خودمح��ور و بدگمان تبديل 

شويم و به انزوا برسيم.

3

اعتي��اد نوع��ی راه و رس��م زندگی 
نيست: هر نوع شيوه زندگی كه مقصود 
آن احساس  رضايت معنوی باشد، نياز 
به آزادی، خيرخواه��ی، فعاليت خالق 
و رش��د فردی دارد؛ يعنی عناصری كه 

اثری از آنها در اعتياد وجود ندارد.  

4

نگاهی دیگر

وباالخره



 ضمن عرض سالم خدمت رابطین 
و اعضا محت�رم ناحیه 2۴، بفرمایید 
ک�ه ناحی�ه ش�ما دربرگیرن�ده چه 

استان ها و شهرهایی می باشد؟
با عرض سالم و خسته نباشيد حضور كليه 
خدمتگزاران و مخاطبين مجله پيام بهبودی؛ 
ناحيه ۲۴ كه همان اس��تان قزوين می باش��د 
شامل شهرهای قزوين، تاكستان، بويين زهرا، 
آبي��ك، الوند، آبگرم، آوج، ارداق، اس��فرورين، 
اقبالي��ه، بيدس��تان، خاكعل��ی، خرمدش��ت، 
دانس��فهان، رازميان، سگزآباد، سيردان، شال، 
شريفيه، ضياآباد، محمديه، محمودآباد نمونه، 
معلم كاليه، نرجه، كوهين و الموت می باشد. 

 مختص�ری از ش�کل گیری انجمن 
معتادان گمنام بگویید، اینکه از چه 
سالی جلسات در ناحیه شما آغاز به 

کارکرد؟  
اولين جلسه در شهريور ۱۳۷۹ توسط چند 
تن ازاعضای اس��تان تهران، كه كمال تش��كر 
و قدردان��ی را از اين عزي��زان داريم، در مكان 
بهزيس��تی چهارراه پادگان ش��روع به فعاليت 
نمود ك��ه در آن زمان، درهفته س��ه جلس��ه 

برگزار می شده است. 
 ه�م اکنون پ�س از گذش�ت این 
سال ها ناحیه ش�ما دارای چه تعداد 

گروه و جلسه است؟ 
پس از گذش��ت ۱۵ سال از فعاليت انجمن 

2424

)ناحیه24(آشنایی با نواحی NA ایرانــــــ

پیام بهبودی تابستان  1394

29

در اين ناحيه، در قالب ۸۲ گروه فعاليت داريم 
ك��ه ۴ گروه آن بانوان می باش��ند. اين گروه ها 
در هفت��ه به ط��ور مرتب ۲۳۳ جلس��ه برگزار 

می كنند.
 تع�داد اعضای ناحیه ش�ما حدود 
چند نفر اس�ت؟ میانگین سن اعضا 

شما چه قدر می باشد؟ 
تع��داد اعضا ما حدود ۵۰۰۰ نفر اس��ت كه 
ميانگين سن آنها ۲۵ تا ۳۵ سال می باشد. در 
ضمن حدود ۱۵۰نف��ر عضو بانو در اين ناحيه 

داريم. 
م�ورد  در  ام�روز ش�ما  مش�کل   

جلسات بهبودی چیست؟ 
ما در راستای اصول روحانی فعاليت داريم، 
اما بارزترين مشكالتی كه داريم كمبود منابع 
مال��ی، عدم حماي��ت اعضا قديم��ی و كمبود 
مكان های مناس��ب، جهت برگزاری جلس��ات 

بهبودی می باشد.
 موفقیت شما در برگزاری جلسات 

بهبودی چیست؟
 ش��كر خدا در ام��ر پيام رس��انی و جذب 

اعضای تازه وارد فعال می باشيم.
 ب�رای اعضای�ی که قصد س�فر به 
ناحیه شما را دارند، نحوه دسترسی 

به جلسات چگونه است؟ 
ضم��ن خوش آمدگويی به اين عزيزان، ما با 
زدن بنر و پوستر در ورودی های شهر و برپايی 
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غرفه ه��ای اطالع رس��انی س��عی می كنيم در 
دس��ترس معتادان باشيم. در ضمن ميهمانان 
ب��ا ش��ماره های ۰۹۱۹۳۸۹۲۵۵۹  می توانند 
آدرس جلس��ات و ۰۹۱۹۱۸۱۶۱۲۰ اط��الع 

رسانی، نيز تماس حاصل فرمايند.
 س�وغات بهب�ودی ناحی�ه ش�ما 

چیست؟ 
س��وغات بهبودی كه قابل ديدن می باشد، 
س��ادگی، برابری و تعهدی اس��ت كه نس��بت 
به خدمت داريم. همچنين ارتباط مس��تمر و 
موفق با مس��ئولين اس��تان و شهرستان ها در 
امر اطالع رسانی، همكاری موثر با دادگستری 
استان قزوين و جذب اعضا جديد از طريق اين 

ارگان محترم.
 لطف�ا در پای�ان ی�ک پی�ام ب�ه 
نمایندگی از ناحیه خودتان به اعضا 

معتادان گمنام بگویید؟ 
دعای خي��ر و آرزوی بهب��ودی برای تمام 
اعض��ا انجمن معت��ادان گمن��ام در كل دنيا؛ 
اميدواريم با داش��تن روحيه وح��دت، ايثار و 
حفظ س��ادگی در امر پيام رس��انی بتوانيم در 

راستای هدف اصلی خود گام برداريم.
 و حرف آخر: 

بابت فرصت��ی كه در اختيار ما گذاش��تيد 
از ش��ما كمال تش��كر را داريم. ضمناً از اعضا 
و خدمتگ��زاران ناحي��ه ۲۴ كم��ال تش��كر و 
قدردانی را داريم كه عاشقانه تمايل به خدمت 
در اين ناحيه دارند و در نهايت تش��كر از تمام 
خدمتگزاران نواحِی ديگر و كل اعضای محترم 
انجمن معتادان گمنام. اميد داريم تا به كمك 
همديگ��ر بتواني��م رويای خدم��ات جهانی را 

تحقق ببخشيم. 

ناحیه ۲۴ که 
همان استان 
قزوین می باشد 
شامل شهرهای 
قزوین، تاکستان، 
بویین زهرا، آبیك، 
الوند، آبگرم، 
آوج، ارداق، 
اسفرورین، اقبالیه، 
بیدستان، خاکعلی، 
خرمدشت، 
دانسفهان، 
رازمیان، سگزآباد، 
سیردان، شال، 
شریفیه، ضیاآباد، 
محمدیه، 
محمودآباد نمونه، 
معلم کالیه، نرجه، 
کوهین و الموت 
می باشد

مدرکی  است،  سرزنده  انجمن  که  واقعیت  این 
برنامه  که  دهد  می  نشان  و  برنامه  کارآیی  بر  است 

هنوز کار می کند
پاک زیستن، سفر ادامه دارد



با مخاطبان
جدول کلمات و اصطالحاِت قدم نهم

رمز جدول قبلی )قـدم هشتـم( :  تمایـل ، مالطفـت ، شهامـت

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 نهـم می باشد. ضمنًا 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:
غیر مستقیم- ثبات قدم- عزم- رفتار مهربانانه- ترمیم- معذرت خواهی- معنوی- فرآیند- احترام به خود-امکان- عفو- مادی

 اقدامات مضاعف- لطمه- ترس- منبع قدرت- صدمه جدید- رابطه- بدهکار- مصمم-طرح و برنامه- انسان بهتر- تسکین- نیت خیر
 پشیمانی- شهامت- رفتار متفاوت- مستقیم- مشورت- اصالح- مراقبت- مرهم- جبران خسارت

Narcotics Anonymous.Iran

اسامی نامه های و ایمیل های دریافتی

پرویز.چ- اصفهان
حجت اهلل. ب- قائم شهر    

هادی.ب- بم
 قباد.ه - شاهین شهر  

مهران.م- خرمدشت
محمود.ح- خوزستان

علی.چ- قزوین
فریدون.ح- گیالن

رامین.م- فارس
 محمد صادق- ساوه

    حسین.خ- نیشابور
    فاضل.م- کیاشهر    

علیرضا.ح- یزد
    فرامرز.ک- سنندج
     سعید.ح- الهیجان

    م.سرکی- تهران
محسن.ر- شهرضا    

غ- زابل    
خسرو.الف- کرمانشاه
    مصطفی.ه - کازرون

امیربهرام.ز- نکا
    علی.ح- زنجان

    محمدحسین.س- جهرم
    احمد.ف- بافق

محمود.ف- بروجرد
    فتح اهلل.ک- عسلویه

    محمد.ک- بندر ترکمن
    هادی.ر- جهرم

علی.ح- باغ ملک    
رحیم.پ- تبریز    

سامان- کرمانشاه    
داریوش.ت 

حمید.ق- زابل    
جالل.د- بهبهان    

ناصر.ب    
میثم- قم    

سروش.ج- قائم شهر
شهاب.ن- مهاباد    

امین.ظ- شیراز    
کیومرث- مشهد    

فردین.ت- کرمانشاه
محسن.خ- شیراز    

اسماعیل.ن- رودان    
سیدرضا.ی    

بیژن- بندرانزلی
حسن.ق- اصفهان    
احمد.ی- شهریار    

امید.س- رشت    

ع.ن- بلداجی
محسن.م- دورود    
محمد- فوالدشهر    

محمد.م- املش    
فریدون.ه - اراک
رضا.ر- نورآباد    

رضا.و- مالیر   
رسول.م ح- فالورجان    

رضا.س- مارلیک  
محمد.م- اراک   

 ناصر.ب- مراغه    
علیرضا.ع- چین     

ایمان.ر- نظرآباد    
صادق و ابراهیم.ق- سروستان    

هادی.ر- سروستان
کیوان.ق- دزفول    

محمدکاظم.ص- قم    
مجتبی.ج- اصفهان    

محمود و آیدین- الهیجان
مسعود.ج- سنندج    

حسن.ش- شیراز    
کاوس.د- شیراز    

مهدی- قاین    رزاق.م
کمال.ن- 

فوالدشهر    
مجتبی.ح- رشت    

منوچهر و شهین- مهاباد    
هومن.د- خوزستان

روح اهلل.ش- 
اسالم آبادغرب    

موسی.م- بروجن    
حمید- تبریز    

جمال.م- زیباکنار
مهدی.ب- املش    
وحید.ن- املش    

محسن.الف    

عباس.الف- مالیر    
فخرالدین- املش

غالم.الف- نوشهر    
غالم عباس.ز- رفسنجان    

مهدی.ح- بندرعباس    
شاپور.ط- کرمانشاه
یاسر.ج- اصفهان    

عبدالرضا.ل- انزلی    

عظیم.م- بافق    
مجید.ع- شیراز 
ابوالفضل- قم    

جالل.م- تهران    
جواد.م- خراسان شمالی    

حسن.الف- مازندران
جزایر- بندرعباس    

غالم رضا.م    
محمد- گوگان    

جاوید- 
خسروشاه    

مصطفی.ه 
حجت.م- پرند    

گورزانگ.م- میناب

اسامی اعضایی که رمز جدول را برای مجله ارسال نمودند
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م ع ذ ر ت خ و ا ه  ی د ی د ج ه  م د ص
ت م ا ه  ش ش د ن ی ا ر ف خ ا ص ل ا ح
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ر ا ب ط ه  ع پ ش ی م ا ن ی ش م م ص م
ف ع ا ض م ت ا م ا د ق ا ب د ه  ک ا ر
ع ف و ف م ی م ر ت ق ل ط م ه  ش م ز ع
س ر ت ج ب ر ا ن خ س ا ر ت ی و ن ع م
م ه  ر م و ث ب ا ت ق د م ر م ش و ر ت
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ت ر د ق ع ب ن م ط ر ح و ب ر ن ا م ه 
ر ف ت ا ر م ت ف ا و ت ی ت ب ق ا ر م
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مسئله این است 
که ما حس می کنیم 
هرطور شده باید 
حس کنجکاوی و 
فضولی مان را ارضا 
کنیم. این است که 
از همه شکل وراجی 
های خبیثانه استقبال 
می کنیم. منظورم 
از استقبال کردن 
یعنی: تعارف کردن، 
بفرما زدن، سربه 
تأیید تکان دادن و تا 
بناگوش لبخند زدن 
و غیره

شایعات، پچ پچ هایی ابلهانه

چنللد روز پیش مرتکللب اشللتباه خیلی بدی 
شللدم! البته کارم عمدی نبود و و قصد بدجنسللی 
هم نداشللتم. ولی خب به هرحال این کار را کردم! 
شللایعه ای را که درباره دوستم شنیده بودم، برایش 
بازگو کردم؛ از آن شللایعه ها که طرف را می گذارند 
وسللط و خیلی ناجور نورافکن را می اندازند رویش. 
دوسللتم که دچار همان نقصی اسللت کلله تقریباً 
اکثللر آدم ها دارند –یعنی فضولللی- کاری کرد که 
خیلی هایمللان در جواب این سللئوال که –جدی 
می خواهی بدانی؟- کرده ایم! یعنی چانه اش را جلو 
داد و بللا آره گفتن اش گولم زد. ولی به هرحال من 

نباید در این چاه می افتادم.
مسئله این اسللت که ما حس می کنیم هرطور 
شده باید حس کنجکاوی و فضولی مان را ارضا کنیم. 
این اسللت که از همه شللکل وراجی های خبیثانه 
استقبال می کنیم. منظورم از استقبال کردن یعنی: 
تعارف کردن، بفرما زدن، سربه تأیید تکان دادن و 
تا بناگوش لبخند زدن و غیره. کنجکاوی و فضولی 
به نوعی شبیِه خارش مبهم می ماند، چیزی که در 
پشِت ذهن و جایی دور از دسترس در ذهن شروع 
می کند به لولیدن. در این طور مواقع، درست مثل 
آدمی کلله دماغش به خارش افتللاده و می خواهد 
عطسلله کند، تنها چیزی که حس می کنیم، فشاِر 
ندانستن است و می خواهیم هرطور شده از شرش 
خاص شویم؛ تا اینکه باالخره از دهان مان می پرد 

که: نه بابا! جدی، بگو ببینم. 
بعد از شنیدن از قضیه خبردار می شویم و دیگر 
نمی شود خودمان را به ندانستن بزنیم. اطاعات را 
نمی شود از ذهن بیرون کشید و یا پاک کرد. )البته 
به جز ریاضیاِت دوره ی دبیرسللتان که من به ضرِب 
موادمخدر کذایی، می خواسللتم پاکش کنم(. این 
حرف و سخن ها، واردگوش که شدند، دیگر برگشتی 

NA Today نایو. سی – استرالیا – مجله

درکارشان نیست؛ درست مثل پناهنده هایی که از 
سر و کوِل هم باال می روند تا خودشان را به دنیای 
جدید برسللانند و مثل مور و ملخ، خبر و اطاعات 

تولید می کنند.
هیللچ کس دوسللت نللدارد بفهمد کسللی در 
گوشه ای دارد پشللت سرش بدگویی می کند. این 
موضوع هیچ ربطی هم به مدت پاکی، روشن بینی 
یا رشد شخصی او ندارد. من به این مسئله معتقدم 
و اگر هم قباً تردیدی داشتم، نگاه آزرده ی دوستم 
و این که در مدت گفت وگوهایمان پرسللید: )توام 
همین جور فکر می کنی؟( به کلی تردیدم را برطرف 

کرد.
همین جا بود که من بللا دیدن چهره غمگین 
دوسللتم و شللنیدن صدای آزرده اش، تکلیفم را با 
خودم یک سللره کردم. در وجودم بردباری و عزمی 
راسخ احسللاس کردم تا بیش از این سخن چینی 
و شللایعه پراکنی نکنم. پس از این سللعی خواهم 
کرد تا شللایعات بدخواهانه، زیان بار و بی اساس از 
من به بیللرون درز نکند. ایللن کار را هم به خاطر 
کسانی که دوست شان دارم می کنم و هم به خاطر 
خودم. کسللی که سللعی می کنم دوستش داشته 
باشللم و با همین کار سللاده، از یاد نخواهم برد که 
ارزش عزیزان من بیش از این حرف هاسللت و من 
به دالیلی آنان را عزیز می دارم که کاماً شللخصی 
و فراتللر از پچ پچ های ابلهانه یکی دو نفر اسللت! به 
یاد می آورم که برای مورد احترام واقع شدن نیازی 
به شللایعه پراکنی نیسللت؛ بلکه با خرده کارهایی 
ارزشللمند ممکن است. دسللت آخر به یاد خواهم 
داشت محبتی که بین من و عزیزانم هست، اگر بال 
 و پر یابد و حفظ شللود، آخرین ته مانده های بخِش

 تنگ نظر و حسللوِد وجود مللرا که به خبرچینی 
وادارم می کند، خواهد شست.

 سیمین.ح- اسالمشهر
 از همللان کودکللی بللا خانللواده  خللود 
احسللاس تفاوت می کللردم. دختری بودم 
شر و شلوغ. اّما چون در شهرستان زندگی 
می کردم، محدودیت های زیادی داشتم. به 
خاطر همین به اولین خواسللتگارم جواب 
مثبت دادم. چون من را از شهر و خانواده ام 
دور می کرد. احسللاس آزادی می کردم. به 
دنبال لذت جویی های زیادی که داشللتم، 
با مواد مخدر آشللنا شللدم و بلله خیالم از 
زندگللی اسللتفاده کامل را می بللردم. طی 
گذشللت ۱۰ سللال مصرف، اعتبار و آبرو و 
مال فراوانی از دسللت دادم. به خاطر تایید 
طلبی، هرکسی هر کاری از من می خواست 
انجام می دادم، جللز برای خودم، خانواده ام 
و پسللر ۳ سللاله ام که نفهمیدم کی بزرگ 
شد. با انجمن آشنا شده بودم ولی برنامه را 
باور نداشللتم. فقط می خواستم راهی برای 
کنتللرل کردن مصرفم پیللدا کنم. مرگ را 
پیللش روی خود می دیدم و پشللت سللرم 
فقط برنامه را داشللتم. بللرای زنده ماندن 
فقللط کافی بود تمایل به قطع مصرف پیدا 
کنللم. روزها بود که ناامیللد از همه کس و 
همه جا کنج خانه فقط منتظر مرگ بودم. 
اما انگار خداوند روزهای قشللنگی را برای 
من رقم زده بللود، فقط کافی بود صدایش 
کنم. برای اولین بار تصمیم گرفتم به طور 
جللدی وارد برنامه شللوم و این زیباترین و 
بهترین تصمیمی بود که برای اولین بار در 
زندگی ام گرفتم. وقتی وارد برنامه شدم یاد 
گرفتم که تمایل یعنی حرف گوش کردن، 
یعنللی ۹۰ دقیقلله در جلسلله نشسللتن و 
سکوت کردن، یعنی مشارکت کردن، یعنی 
تمللاس مرتب بللا راهنما و بیللرون ریختن 
احساسللاتم، یعنی قدم کار کردن و به کار 
بردن آن در زندگی، یعنی صداقت داشتن 
و تسلللیم شدن. تسلیم شللدنی که آزادی 
را به ارمغان مللی آورد. بهبودی امروز من، 
برایم مانند یک سللفر است که تنها توشه 
الزم این راه دوسللت داشتن خودم است و 
پذیرفتن اینکه مللن بیمارم و برای کنترل 
کردن بیماری ام باید هر روز، مسللکن  های 
الزم را استفاده کنم و این مسکن ها چیزی 
نیست جز رعایت چهارچوب اصول برنامه. 
خللدا را شللکر می کنم که بلله من فرصت 
دوباره زیسللتن به نوعی جدید را بخشید. 
آری پاکی امروز من یک معجزه است، چرا 
که من شللنا کللردن را بعد از غرق شللدن 
آموختللم. هر روز پاک یک فرصت اسللت. 
فرصتی برای پاک نفس کشللیدن و خوب 
بودن در راسللتای بهبودی. خدمت به من 
خیلی کمک کرد؛ اینکلله دیگران را هم با 
تمام بیماریشللان بپذیرم، صبللر و امید را 
آموختم و اینکه من به تنهایی قادر نیستم؛ 
امللا »مللا« در کنار هم می توانیللم. از تمام 
همدردانی که در بهبودی یاری ام کردند و 
راه درست زندگی کردن را به من آموختند 
تشکر می کنم. ممنون که من را پذیرفتید 

و دوستم داشتید.

از غرق ش�دن ش�نا کردن پس 




