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سال یازدهم   شماره چهل و چهارم   پاییز 1394 
شماره ثبت: 21065  

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

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

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

معتادان گمنام و یا مجله پیام بهبودی نیست.

نشریةداخلی انجمن معتادان گمنام ایران  

پولی که در س�بد می اندازیم

خنده دار نب�ود، درد و دل م�ن ب�ود
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س�رمقاله

ب��از 
مسئول نشریه- وحیـد. ن

Payam Behbudi- Fall 2015

ب�����اران 
یاران و همراهان بهبودی

صمیمانه تری��ن دروده��ای م��ا را از تحریریه مجله پی��ام بهبودی پذیرا 
باش��ید. امیدواریم در این روزهای  پاییزی، زندگی تان مملو از نشاط و 

آرامش و روابط تان سرشار از اعتماد و صمیمت باشد.

1

3

4 2

تابس��تان بس��اط گرمایش را جمع کرد؛ کوله 
بارش را بر دوش گذاش��ت و آماده ی رفتن ش��د! 

پاییز کم کم از راه  رسید و خیلی زود جای خالی تابستان را پر 
کرد! وقتی کوله بارش را گشود، صدای آواز زیبای گنجشک ها 

و خنده و ش��ادی کودکان آمد! او به شهر رنگ زد، به آسمان رنگی 
آب��ی و به برگ ها رنگ نارنجی را هدیه داد؛ البته کمی هوای خنک هم برای مان هدیه آورده 
است.  پاییز همان فصل دل انگیزی است که گاه رویایی اش می خوانند. پاییز برای بسیاری از ما 
یادآور خاطرات نوستالژی)1( دوران کودکی است؛ خاطراتی مانند بوی کیف چرمی نو، مدادهای 
نتراشیده و دفترچه های سفید؛ 6 صبح بیدارباش و بچه های خوب شاگرد اول؛ مسیر مدرسه 

و صدای ترسناک تقویم تاریخ از رادیوکه مرتباً می گفت: صد سال پیش در چنین روزی ...

دیگر پاییز برای ما فصل اضطراب، 
تش��ویش، نگرانی و آشفتگی نیست. 

آری؛ می ت��وان به��ار بهب��ودی را در پایی��ز 
تجربه نم��ود. برای ما اعضای انجمن پاییز دیگر 

موسیقی خوِش خش خش برگ هاست، برگ هایی که 
با قامتی استوار و ایمانی راسخ پا بر روی آنها گذاشته و مسیر را 

برای رسیدن به یک جلسه بهبودی می پیماییم. پاییز برای ما اشتیاِق 
"ب��از باران با تران��ه ی" دوران کودکی را به همراه دارد. پاییز فصلی که 
با مهر و عش��ق آغاز ش��ده و م��ا را تا بلندای یل��دای بهبودی می برد. 
پاییز فصل عریانی درختان اس��ت؛ فصلی که ما نیز بهبودی خود را با 
مشارکت های موثر، عریان می کنیم و لباس تنگ و تاریک اعتیاد را از 

اندام خود به در می کنیم.
به راس��تی ک��ه برنامه معت��ادان گمنام، تفس��یر ما از فص��ول را نیز 
دستخوش تغییر کرد. دیگر پاییز برای ما مفهوم تنهایی و گوشه گیری 
نیس��ت. بلکه پاییز بهانه ایس��ت ت��ا در هوای خوش��ش، در گروه ها و 
جلس��ات بهبودی حض��ور پیدا کنیم، یکدیگ��ر را در آغوش بگیریم و 

گرمای قلب مان را به معتاد در حال عذاب هدیه هدیم.

و م��ا دوب��اره با ش��ماره  ی جدید 
پیام بهبودی، میهمان شما شدیم؛ با 

مجل��ه ای دیگر در گروه ها حضور یافتیم و در 
کنار شما قرار گرفتیم. باشد که به یاری و کمک 

ش��ما پیام آور بهبودی، صلح و عش��ق باشیم و آوای 
عاش��قانه هدف اصلی را در جلس��ات طنین انداز کنیم. این 

را نیز فراموش نکنید که امیدمان برای تهیه و انتش��ار شماره دیگری 
از مجله، به شماس��ت. از شما درخواست می کنیم که این بار عالوه بر 
خواننده، نویسنده هم باشید. ما را کمک کنید تا در کنار هم مجله ای 

پویا و موثر را برای شما بسازیم.
 با عشق و احترام

البته پاییز یادآور دوران سخت و دردآور مصرف موادمخدر نیز برای ما نیز هست؛ 
ش��اید برخی از ما در روزهای پاییزی همراه با مص��رف موادمخدر، انزوا، غفلت و 
رخوت را تجربه  کردیم. اعتیاد، این دشمن زیرک زندگی که قدرت انجام هرکاری را از ما سلب 
کرده بود، کم کم سبزی برگ های زندگی ما را تبدیل به برگ های زرد رنگ کرد و به مرور زمان 
صدای خش خش برگ های زندگی مان، بساِن سازی ناکوک به گوش رسید. اجبار به مصرف 
و آش��فتگی های حاصل از مصرف، اندام رنجور و فرتوت ما را کم کم به کام زندان، تیمارستان 
و مرگ می کشاند. اما همان طور که پاییز ماندنی نبود و به پایان رسید، درد و رنج برخاسته از 

اعتیاد فعال ما نیز با ورود انجمن معتادان گمنام به اتمام رسید؛
 و چه زیباس��ت دیدن دوباره برخاس��تن یک انسان! چه زیباس��ت معتادی که دچار رخوت 
ش��ده بود هم اینک با پیام بهبودی دوباره جان می گیرد و به لطف خداوند مهربان، سستی و 
فرتوتی و ناامیدی را رها کرده، جامه ی بهبودی و عافیت بر تن می کند و فریاد می زند: عاشق 
زیستنم؛ می خواهم زندگی کنم، خدمت کنم و تاثیرگذار باشم. این شور و اشتیاق جهت انجام 
فعالیت های خدماتی، نگاه ما را به دنیا، اجتماع و اطرافیان خود دچار تحول می کند؛ اینکه ما 
می توانیم از طریق خدمت، عشق نهفته در وجود خود را به گردش درآورده و باورهای خود را 
نسبت به زندگی تغییر دهیم، یکی از مهم ترین و جذاب ترین تجربیات ما در خصوص رسیدن 
به آزادی فردی و رهایی است. ما با حضور فعال در انجمن و شرکت در فعالیت های خدماتی 

و پیام رسانی، می توانیم به گونه ای دیگر زندگی کرده و طعم شیرین بهبودی را تجربه کنیم.

فصل اول:

فصل سوم:

فصل پایانی: فصل دوم:

)1( دلتنگی حاصل از یادآوری خاطرات گذشته های تلخ و شیرین

پی نوشت: 
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مشارکتپاییز  1394پیام بهبودی

4Narcotics Anonymous.Iran

 اواخرمصرفم یه روز با یکی ازهمبازی هام 
برای مصرف مواد، زدیم بیرون شهر. درحین 
مص��رف حرف های زیادی بی��ن ما رد و بدل 
ش��د که خوب یادم نیست؛ ولی یادمه خیلی 
از اینکه ب��ه هردری می زن��م نمی تونم قطع 

مصرف کنم، شاکی بودم.
خدا رحمتش کن��ه چند روز بعد به خاطر 
مصرف مواد  اُِور دوز کرد و اس��یرخاک شد. 
اون روز ب��رام درمورد جلس��اتی حرف زد که 
ت��وش معتاده��ا رو ترک م��ی دادن. طفلک 
اطالعات دس��ت و پ��ا شکس��ته ای راجع به 
انجمن داش��ت ولی به ش��دت معتقد بود که 
اون جلس��ات می تونه کمکم کن��ه. با ولع به 
حرف ه��اش گ��وش می ک��ردم؛ می گفت تو 
جلس��ه بهش محبت کردن و سرویس دادن. 
چه قدر س��اده حرف زد، حرف��اش دقیقا این 

بود:
می ری اونجا می شینی می گی من معتادم، 

نه پول می گیرن ازت، ن��ه توقعی دارن، تازه 
ماساژت می دن تا بدن درد و خماری ، اذیتت 
نکنه و بعد می برنت زیر دوش آب تا سرحال 

شی!
ای��ن جمالت اولی��ن اطالعی ب��ود که از 
جلس��ات به من رسید. دوماه بعد با ترس واز 

روی استیصال رفتم جلسه.
هف��ت هش��ت نف��ر نشس��ته ب��ودن ویه 
رو  معن��ی اش  ک��ه  م��ی زدن  حرف های��ی 
نمی فهمی��دم. آخ��ر جلس��ه ازم خواس��تن 
خودم رو معرفی کنم واین اولین کلماتی بود 
که به زبون آوردم تو جلسه: سالم من اومدم 
ترک کنم و ممنون می شم اگه کمکم کنید؛ 
فق��ط پای چپم ضعیفه! لطفاً زیاد ماس��اژش 
ندی��د، ضمناً از دوش آب س��رد ب��دم میاد، 

ترجیح میدم ولرم باشه!!!
مضحک بود ولی واقعیت داره.

خالصه جلس��ه ترکید ازخنده ی بچه ها و 

بچه ها ریختن روی س��رم و م��ن رو غرق در 
بوس��ه کردن. مات ش��ده بودم، یادمه بغضم 

ترکید، چه روزی بود اون روز. 
گرچه حدود س��ه س��ال نتونستم پاکی ام 
 رو جم��ع و ج��ور کنم، ولی ت��وی تمام این 
مدت اونا من رو تحمل کردن تا تونستم پاک 
بمون��م. اتفاقی ک��ه برای من افت��اد این بود 
که توی جلس��ات، زبان مشترکی برای بیان 
مش��کلم پیدا کردم. خیلی حرفا می ش��نیدم 
که نمی فهمیدم معنی اش رو، ولی وقتی یکی 
می گف��ت من ترس دارم یا وسوس��ه دارم یا 
دارم خم��اری پ��س م��ی دم یا روح��م درد 

می کنه، دقیقاً می فهمیدم چی می گن.
پیدا کردن نقاط اش��تراک خودم با اون ها 
کمک کرد که وارد فرآیند باورپذیری بش��م 
و ب��ه لط��ف همون دوس��ِت خ��دا بیامرزم و 
درس��ایه ی انجم��ن وخدمتگ��زاراش ام��روز 

سال هاست که پاکم. ممنون که خوندید. 

س��ه س��ال و هفت ماه و بیست روز اس��ت که به کمک 
اصول روحانی انجمن معتادان گمنام پاک هس��تم. در زمان 
اعتی��اد فعال چندین ب��ار زندان را تجربه ک��رده بودم ولی 
هدف��م از نوش��تن این نامه تجربه رفتن ب��ه زندان در زمان 

پاکی می باشد. 
چن��د ماه قبل به دلیل در جری��ان افتادن یکی از پرونده های زمان 
مصرف و عدم مس��ئولیت پذیری خودم راهی زندان ش��دم. روزی که 
به دادگاه رفتم خیلی احتمال نمی دادم که زندانی بش��م، ولی چیزی 
که منو اذیت می کرد احساسات بد و ترس هایی بود که به سراغم آمده 
بود. مثل ترس از مصرف س��یگار و مواد مخ��در. هرچند خیالم راحت بود 
که حتی اگر قرار باش��ه راهی زندان بشم، خوشبختانه نشریات انجمن اونجا 
وجود داره و جلس��ات پیام رسانی کمیته زندان ها و بیمارستان ها به صورت 
مرتب و هفتگی برگزار میشه. در هر صورت راهی زندان شدم. روزهای اول 
احساسات بدی را تجربه کردم مثل تنهایی، احساس شکست، رنجش، ترس 
از اتفاق��ات آینده، از دس��ت دادن آزادی و ترور ش��خصیت. ولی چیزی که 
توی اون ش��رایط سخت به من کمک کرد تا پاک بمانم و شرایط رو بپذیرم 
خدمت به همدردام، مطالعه نشریات، دعا و مراقبه و شرکت در جلسات پانل 
کمیته زندان ها و بیمارس��تان ها و تماس تلفنی با راهنما و دوستان بهبودی 
بود. امروز که به لطف خداوند بعد از س��ه ماه و حل مش��کلم از زندان خارج 
ش��دم به این نتیجه رس��یدم که تنها چیزی که در این مدت به من کمک 
کرد، قدرت برنامۀ NA بود که باعث ش��د انگیزه ها و نوع نگاه من به دنیای 
اطرافم عوض بشه و زمانی که طرز امروز خودم را می بینم، بیشتر شکرگزار 

خداوند می شوم که یکی از اعضای انجمن معتادان گمنام هستم.

نگاه من به دنیای اطرافم
مهدی.ن- گرگان

لطفاً زیاد ماساژ ندید!



فقط برای امروز:  نیروی برتر به من کمک کن آنچه را در زندگی ام اهمیت 
دارد، کشف کنم. کمکم کن صرب را یاد بگیرم تا قابلیت های خود را به 

مهم ترین چیزها اختصاص دهم.
فقط برای امروز 21 تیر
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نگاه من به دنیای اطرافم

 محمود.ن- گلپایگان
م��ی خواهم تجربه نوش��تن و 
خواندن و تاثیر قدم ها و سنت ها 
را در رون��د بهب��ودی ش��خصی 
خود با ش��ما در می��ان بگذارم. 
من همیشه با نوش��تن از همان 
کودکی و دوران مدرس��ه مشکل 
داشتم وهمیشه دیکته ام ضعیف 
بود و دس��ت خطم بد و غیر قابل 
خواندن بود. با ش��روع س��نت ها 
ب��ه راهنمای خود گفت��م: من با 
نوشتن مشکل دارم و دست خط 
خوبی ندارم. او به من گفت: شما 
شروع کن و بنویس و ادامه بده. 
االن ک��ه این نامه را می نویس��م 
ح��دود یک س��ال از آن ماج��را 
می گ��ذرد و دس��ت خط��م بهتر 
شده و قابل خواندن است. تا این 
س��اعت نش��ریه فقط برای امروز 
را روزان��ه می خوان��م. دو فص��ل 
است که پیام بهبودی را خوانده 
و جدول��ش را ح��ل می کنم و از 
نیروی برتر خ��ود یعنی خداوند 
مهرب��ان که خ��ود درک می کنم 
خواس��تم کمکم کند تا ترازنامه 
روزانه خ��ود را بگیرم. من که از 
خواندن و نوش��تن بی��زار بودم، 
س��ه روز پیش که از مس��افرت 
ب��ر می گش��تم هنگام��ی که در 
اس��تراحت گاهی بی��ن راه توقف 
کردم با وارد ش��دن به این مکان 
اول به س��راغ کتاب ه��ای آنجا و 
دیدن و خواندن نش��ریات رفتم. 
خیلی خوشحالم که امروز کتاب 
جانشین مواد مخدر در زندگی ام 
ش��ده است. امروز که این نامه را 
می نویس��م تصمیم گرفتم که به 
مدرس��ه بروم و ادام��ه تحصیل 
بده��م و دیپلم خ��ود را دریافت 
کن��م. ح��اال دیگر از نوش��تن و 

خواندن لذت می برم.

دوستی با خواندن 
و نوش�تن

وارد  ت��ازه  وقت��ی 
انجم��ن معت��ادان گمنام 
ش��ده بودم و ب��ا قدم ها و 
نداشتم،  آشنایی  سنت ها 
به ص��ورت غیرعم��د گمنامی دیگ��ران را 
می شکس��تم. بخاطر خرابی که در گذشته 
به بار آورده بودم و باور اطرافیانم را نسبت 
به خ��ودم خراب کرده بودم، می خواس��تم 
با حض��ورم در انجمن معت��ادان گمنام به 
سرعت به آنها ثابت کنم که من کال تغییر 
ک��رده ام و باید مرا ب��اور کنند. خانواده من 
بخاطر رفتارهای گذشته من قبول نداشتند 
که اعتیاد یک بیماری اس��ت و با حضور در 
جلسات و رعایت سنت ها و کارکرد قدم ها 
می ت��وان زندگ��ی جدیدی ب��دون مصرف 
م��واد مخدر ش��روع کرد. ب��ه همین دلیل 
خیلی راحت گمنامی کسانی که درانجمن 
معت��ادان گمنام زودتر از من آمده بودند و 
خان��واده من از اعتیاد آنها در گذش��ته هم 
خبر نداشته و برای خانواده من قابل قبول 
بودند، می شکستم. می گفتم نگاه کنید چه 
کس��انی به انجمن می آین��د و زندگی آنها 
چگون��ه تغییر کرده اس��ت، پ��س حاال مرا 
هم باور کنید. در صورتی که نیاز به گفتن 
نام دوس��تان بهبودی و شکستن گمنامی 
آنه��ا نزد خانواده نبود، من می توانس��تم با 
حضور مرتب در انجم��ن و عمل کردن به 
قدم ها و رعایت س��نت ها و اصول برنامه و 
با رفت��ار مثبتم در خان��ه و در مدت زمان 
ن��ه چندان طوالنی، باور آنه��ا را نیز تغییر 
ده��م. ولی چون آگاهی نداش��تم، این کار 
نه تنها باعث بهتر ش��دن اوضاع نمی ش��د، 

بلکه باعث می شد خانوده من آنها را مثل 
خودم فرض کرده و باورهایشان در مورد 
انجمن و در کل دوس��تانم خراب ش��ود. 
توقع داش��تم آنها به زودی مرا باور کنند 
و نیازها و خواس��ته های م��را به اجرا در 
بیاروند. این امر همیش��ه مرا آزار می داد 
و بعضی وقت ها از انجمن ناامید می شدم 
و می گفتم فای��ده ای ندارد وقتی آنها مرا 
قبول ندارند و نخواهند داشت، پس بهتر 
اس��ت که همان راه قب��ل را ادامه دهم. 
ول��ی به کمک اعضا قدیم��ی و راهنمایم 
بر خ��الف افکارم حضور مرتب داش��تم. 
خانواده م��را قبول و ب��اور کردند و پیام 
امی��د و آزادی از طریقه رفتار س��ازنده ام 
به آنها انتقال داده شد. امروز خانواده من 
در کنارم هس��تند، مرا تشویق به حضور 
در جلس��ات می کنند و انجمن معتادان 

گمنام را خیلی باور و قبول دارند.

منصور.پ- شهر اهرم
آهسته و پیوسته 

در صورتی که نیاز 
به گفتن نام دوستان 
بهبودی و شکستن 
گمنامی آنها نزد 
خانواده نبود، من 
می توانستم با حضور 
مرتب در انجمن و 
عمل کردن به قدم ها 
و رعایت سنت ها 
و اصول برنامه 
در مدت زمان نه 
چندان طوالنی و با 
رفتارمثبتم در خانه، 
باور آنها را نیز تغییر 
دهم
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حیدر.ح - شیروان
قبال با انجمن آشـنا شـده بودم ولی 
با رعایت نکردن اصـول بهبودی لغزش 
کرده بودم. اما این بار عزم خود را جزم 
کـرده و با اصول، پایه های بهبودی خود 

را محکم ساختم.
 قدم سوم خود را لیست کرده بودم و 
می خواستم خواست و اراده نیروی برتر 

را در زندگی خود تجربه کنم. 
خاطـرم  از  هیـچ گاه  خاطـره  ایـن 
نمی رود، اسفند ماه داشت تمام می شد 
و مـن اولین عیدی بود کـه مواد مخدر 
از زندگی ام بیرون رفته بود. ولی نگاهم 
را نمی توانسـتم روی فرزندانم بیاندازم. 
یـک عمر بـه آن ها خسـارت زده بودم 
و حـاال هم که پاک شـده بودم خجالت 

زده آن ها بـودم. فرزندانم از من چیزی 
نمی خواسـتند و فقط خوشـحال بودند 
که دیگر پدرشان شـب ها با آنهاست و 
گرما بخش زندگی شان است ولی من از 
درون می سـوختم لذا عاجزانه خواستم 
تا دری برویم بگشـاید، روی پول قرض 
گرفتن از کسی را هم نداشتم. حتی در 
این مورد راهنمایم خواست کمکم کند، 

قبول نکردم. 
برای فرزندان و منزل چیزی نخریده 
بودم. جو سـنگینی حکم فرما شده بود 
و من منتظر لطف خدا بودم. اواخر شب 
بود که دوسـتی کـه مدت ها بـود از او 
خبری نداشـتم زنـگ زد و گفت حیدر 
جان مـن در تهران بیکار بـودم بیاد تو 
افتـادم و قصد کردم که اگر سـر کاری 

رفتم نصف سودش را برای تو قرار دهم. 
از قضا کارم گرفت و مزد خوبی هم برای 
من داشت لذا سود کاری که انجام دادم 
را نصف کردم و به برادرم که امشـب به 
شـیروان وارد می شـود، دادم تا برایت 
بیاورد. خواهش می کنم از من قبول کن 

و آدرس خودت را برایش پیامک کن.
ایـن چند جمله همیشـه در گوشـم 
اسـت که همیشـه امیدت به خدا باشد 
و اوسـت کـه بهتریـن را برایـت قـرار 
می دهـد. امـروز به شـکر خدا سـرکار 
می روم و زندگـی فوق العاده ای دارم. به 
امید رهایی افـرادی که هنوز در عذاب 

هستند.



وقتی در بهبودی رشد می کنیم، هامن مزایایی را به دست می آوریم که از 
حضور منظم در جلسات عاید ما می شود. 
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با سالم به دوستان بهبودی و آرزوی توفیق 
برای همدردان.

داش��تم مجله  پیام بهبودی را ورق می زدم 
ک��ه مطلبی که مورد نیازم ب��ود را در آن پیدا 
ک��ردم و خوان��دم و احس��اس بهت��ری کردم. 
راس��تش نمی خواستم نامه بنویسم، چون یک 
بار نامه نوش��تم و با توجه ب��ه اینکه در میان 
نامه های رسیده به مجله اسمم بود ولی مطلبم 

چاپ نشد، ناامید شدم. 
در خانواده ای فقیر متولد ش��دم که داشتن 
خیل��ی چیزها برای��م رویا بود. پ��درم مصرف 
کنن��ده بود و ب��رادرم به تبعیت از او ش��روع 
به مصرف کرد. تم��ام بدبختی های مصرف، از 
قبیل ترور ش��خصیت خانواده و ورشکس��تگی 
روحی و روانی ناش��ی از این ام��ر را می دیدم 
و سعی می کردم از مواد دوری کنم. به ورزش 
روی آوردم و بسیار از مصرف کننده های مواد 
مخدر ب��دم می آمد. اما نمی دانم چه ش��د که 
یک بار به علت بیماری و به پیش��نهاد برادرم 
مص��رف را امتحان کردم. ب��ار اول را هیچگاه 
فرام��وش نمی کنم و تا به خ��ود بیایم در این 
راه از دیگ��ران جل��و زدم. به علت مصرف مواد 
خانواده ام متالش��ی شد، زندان را تجربه کردم 

احمد.الف- زاهدان
با سالم به دوستان همدرد

چند روز پیش تولد سه سالگی ام را 
در یکی از جلسات زاهدان جشن گرفتم 
و خیلی باعث خوش��حالی ام  شد. چون 
سه س��ال بدون مصرف مواد توانسته ام 
زندگی کنم. بیس��ت و سه سال پیش 
ازدواج کردم و به گفته همسرم از تولد 
یک س��الگی به این طرف می گویم من 
تازه طعم زندگی سالم را دارم می چشم. 
ش��ب قبل از تولدم، یک کادو بهم داد. 
ی��ک پاکت نامه که ازم خواس��ت آن را 
پیش از حضور در جلسه بخوانم. من هم 
این کار را انجام دادم و پس از بازکردن 
نامه، احساس عجیبی را تجربه کردم؛ با 
خواندن هر خط از نامه اشک بیشتری 
می ریختم. بخشی از تأثیری که برنامه 
بهبودی بر زندگی من گذاشته بود، در 
نامه ی همس��رم کامالً مش��هود بود. او 

نوشته بود که: 
"س��الم عزی��زم؛ وقت��ی ای��ن نامه 
را می خوان��ی ق��رار اس��ت تولد س��ه 
سالگی ات را جشن بگیری. خوشحالم 
و ازت ممنونم که ب��ا بهبودی خودت 
یک دنیای زیب��ا را به من و بچه هایت 
هدیه ک��ردی. ازت ممنونم که با تمام 
مش��کالت و دغدغه های فکری و مالی 
باز هم مقاومت کردی و با هوای نفس  
خود جنگیدی. االن با تمام وجود بهت 
افتخ��ار می کنم. روزی بود که ش��اید 
در دل��م آرزوی مرگ��ت را می ک��ردم، 
ش��رمنده که این ح��رف را می زنم اما 
هی��چ چیز بهت��ر از داش��تن صداقت 
نیس��ت. خوش��حالم که بچه های مان 
دیگر سرافکنده نیستند، خوشحالم که 
اگر به مهمانی یا مس��افرت می رویم با 
فک��ر آرام و راحت و ب��ه دور از ترس و 
وحشت هستیم. گرچه این چند سال 
واقعا س��خت بود، ولی از دنیای زیبایی 
ک��ه برای مان خلق کردی ممنونم و به 
خاطر زیبای��ی ای که به زندگی خود و 
خانواده ات دادی سپاسگزارم. از انجمن 
معتادان گمنام هم تشکر می کنم و برای 
همه اعضای انجمن، آرزوی سالمتی و 

بهبودی از خداوند خواستارم"     

از طرف همسرت

به گذشته برنمی گردم
اسفندیار.ک- نی ریز

و با دس��ت خالی از آن زندگی بیرون آمدم. با 
وجود یک سال حبسی که کشیده بودم دوباره 
ش��روع به مصرف کردم و زندگی ام به معنای 
واقعی آشفته ش��د. پس از 1۷سال تخریب و 
ورشکس��تگی کامل روحی، روان��ی و مالی به 
خواس��ت خداوند با انجمن آشنا شدم و حال 
نزدیک به ۵ س��ال اس��ت که پاک��م. دردهای 
جسمی بس��یاری از قبیل عمل قلب، دیسک 
کمر و گردن، شکستگی پا، عمل جراحی روده 
و بس��یاری از نامالیمات مالی را در زندگی ۵ 
ساله ام با انجمن تجربه کردم اما لب به مصرف 
مواد ن��زدم و این را مدیون راهنما، دوس��تان 
بهبودی در گروه خانگی ام و احساس تعلق به 
وس��یله خدمت مرتب و حضور همیش��گی در 
جلس��ات و کس��ب آگاهی از نشریات و تجربه 
همدردانم هس��تم و تا این لحظ��ه به زندگی 
هم��راه با درد و رن��ِج مصرف برنگش��ته ام. از 
خداوند می خواهم اگ��ر در خانواده ای مصرف 
کننده ای هست، کمک نماید تا از درد اعتیاد 
زندگی را از خود و اطرافیانش نگیرد. از ش��ما 
هم تشکر می کنم که وقت و انرژی و تالشتان 
را ب��رای آگاهی همدردانت��ان در مجله به کار 

می گیرید.

از خداوند 
می خواهم اگر در 
خانواده ای مصرف 
کننده ای هست، 
کمک نماید تا 
از درد اعتیاد 
زندگی را از خود و 
اطرافیانش نگیرد



بعد از خواندن چهل و دومین شماره 
مجله پیام بهبودی بر آن ش��دم تا چند 
س��طری در مورد اینکه چطور با انجمن 

معتادان گمنام آشنا شدم، بنویسم.
تقریبا دو، س��ه ماهی ب��ود که از هم 
ب��ازی ام حام��د خب��ر نداش��تم و تنها 
مص��رف می کردم. ی��ک روز زن��گ زد، 
احوال پرس��ی کرد و بعد پیش او رفتم. 
ت��ا دیدمش جا خوردم و بوس��ه بارانش 
کردم. خیلی عوض ش��ده بود، با گرمی 
صحبت می ک��رد و قیافه اش روش��ن تر 
به نظر می رس��ید. گفتم: ب��ازم تعطیل 
کردی؟ جواب داد: دیگه نمی خواس��تم 
مواد مخدر مصرف کنم. هفت سال بود 
که او را می ش��ناختم، ت��ا حاال این  طور 
صحبت کردن��ش را ندیده بودم و برایم 
تازگی داش��ت. خالصه خیلی درد و دل 
کردم و آخ��رش به او گفتم، منم خیلی 
وقته تو این فکرم که دیگه مواد مصرف 
نکنم و ترک کنم، چون نه پولش��و دارم 
نه مکانش��و و این جور آوارگ��ی ناامیدم 
ک��رده. از زندگی با پدر مادرم خس��ته 
شدم! مهم تر از همه به خودم دارم ظلم 
می کنم و خداوند به حرفام دیگه گوش 
نمیده و خسته ام. او گفت: من االن دارم 
میرم جلس��ه NA، اگه دوس��ت داری 
بی��ا. منم بدون فکر ک��ردن گفتم بریم، 
به امتحانش می ارزه، چون اثرش��و جلو 
چشمام می بینم. دوست داشتم عین او 
بشوم و آرامش داش��ته باشم. وقتی که 
وارد شدیم یکی از اعضا من را بغل کرد 
و خوش آم��د گفت که کمی جا خوردم. 
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ابوالفضل.الف- قیدار

راز همیشگی شدن

وقتی مشارکت اعضا را می شنیدم، سرم 
را پایین می گرفتم، چون برخی از آنها 
را می ش��ناختم و نمی خواستم که مرا 
بشناسند. کمی ترسیدم ولی وقتی زیر 
چشمی چهره های شان را نگاه می کردم 
مثل آفتاب می درخشیدند. دقیقا یادم 
اس��ت که جش��ن تولد یکی از اعضا با 
دو س��ال پاکی بود. انگار برای یک بچه 
جش��ن تولد گرفته بودند. چنان جانانه 
یکدیگر را بغل می کردند و می بوسیدند 
که من فکر می ک��ردم انگار راهنمایش 
را سال هاس��ت که ندیده. بع��د ازآنکه 
نوبت اعالم پاکی اعضا رسید متاسفانه 
نتوانستم دس��تم را باال بگیرم و بگویم 
معت��ادم، ولی ش��نیدم دوس��تم گفت 
“حامد هستم معتاد، 83 روز”. باالخره 
دوس��تان عزیز بع��د از خواندن دعای 
آرامش من را بغل کردند و بهم تبریک 
گفتن��د و من هم کامال حیران کار آنها 

بودم.
کم کم خم��ار می ش��دم ولی فکرم 
توی جلس��ه بود که چق��در با صداقت 
حرف می زدند. راحت احساس��ات خود 
را بیان می کردن��د و چقدر به همدیگر 
محبت داش��تند و من هم نمی دانستم 
چه کار کنم. خیلی خودم رو س��رزنش 
می ک��ردم و دعا می ک��ردم خدا کمکم 
کن��د تا مثل آنها پاک بش��وم. خماری 
داش��ت کار خودش را می کرد و کالفه 
شده بودم، دیدم ابزار بازی دستم است 
و ش��روع به مصرف مواد کردم. فقط 2 
یا 3 س��اعت بود که نکش��یده بودم. با 

این حال فکر می کردم دارم به اون گروه 
خیان��ت می کنم و همه کارهایش��ان را 
ندیده می گیرم، وقتی که مصرف کردم 
حال��م خیلی گرفته ش��د. پس از مدتی 
قط��ع مصرف کردم و رفتم مغازه حامد، 
آم��د پیش م��ن و گفت: اینج��ا چیکار 
می کنی؟ گفتم: ترک کردم. من را بغل 
کرد و بوسید و بهم تبریک گفت. بعد به 
جلس��ه رفتم و در روز سوم اعالم پاکی 
کردم. از تشویق جانانه اعضا جا خوردم، 
بع��د م��ن را بغل کردند و اب��راز محبت 
نمودند. همین طوری حیران مانده بودم، 
فقط س��رم را پایین انداخت��ه و در دلم 
ولول��ه بود. به امید جلس��ه درد خماری 
را تحم��ل ک��رده و در چهارمی��ن روز 
پاکی ام اولین مش��ارکت خود را به قصد 
سپاسگزاری و تشکر از خداوند که هنوز 
از من ناامید نش��ده، انجام دادم و چقدر 
نی��رو گرفتم و متوجه ق��درت اثربخش 

جلسات شدم.
وقتی احساس��اتم را برای همدردانم 
در مجله پیام بهبودی می نویسم، خیلی 
خوشحالم و خدا را به خاطر این هفت روز 
پاکی که به من هدیه کرده شکرگزاری 
می کنم. خدا را ش��اکرم که حالم روز به 
روز دارد بهتر می ش��ود و یقین دارم که 
از این هم بهتر خواه��د گردید. اهدافم 
را ب��ه یاد م��ی آورم و می خواهم به همه 
آنها به امید خدا برسم. می خواهم وقتی 
جشن ۷ سالگی ام را می گیرم، بازهم به 
مجله پیام بهبودی نامه بنویسم. به امید 

آن روز.

کم کم خامر می شدم 

ولی فکرم توی 

جلسه بود که چقدر 

با صداقت حرف 

می زدند. راحت 

احساسات خود را بیان 

می کردند و چقدر 

به همدیگر محبت 

داشتند و من هم 

منی دانستم چه کار 

کنم. خیلی خودم رو 

رسزنش می کردم و 

دعا می کردم خدا 

کمکم کند تا مثل آنها 

پاک بشوم



انجام کار درست زمانی که کسی نگاه منی کند، یک نوع خدمت به باورها و 
اعتقادامتان است. بعضی از ما آن را درست کاری می نامیم.

پاک زیسنت سفر ادامه دارد
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داش��تم فکر می ک��ردم بعد از گذش��ت چهار، 
پنج س��ال حضور مس��تمر در س��اختار خدماتی 
و کمیته ه��ای مختل��ف انجمن معت��ادان گمنام، 
اولی��ن ماه��ی هس��ت ک��ه در هی��چ ک��دوم از 
 جلس��ات خدمات��ی ش��رکت نک��ردم و ب��ه نوعی 
حاش��یه نش��ین ش��دم. خیلی از ما، خ��وب یا بد، 
عادت کردیم همیشه در سطح خدماتی شهرمون، 
اس��تان مون و حتی کش��ور ش��رکت کنیم و البته 
دالی��ل موجه و قاب��ل قبولی هم ب��رای خودمون 
داری��م. هر چند همگی بر ای��ن باوریم که خدمت 
کردن به س��اختار خدماتی محدود نمی ش��ه و هر 
کسی می تونه در هر شرایطی و در هر فرمی برای 
انجمن معتادان گمنام مثمرثمر باش��ه ) از لبخند 

به یک تازه وارد در جلسه بهبودی گرفته تا رابطه 
راهنما و رهجو و....(. هر چند نباید از حق گذشت 
که حضور در رویدادهای خدماتی احساس��اتی رو 
برای ما به همراه داره که شاید در هیچ سطحی با 
این وضوح قابل رویت نباش��ه، حس مطرح بودن و 
در کانون توجه قرار گرفتن، متمایز شدن و خاص 
بودن. خالصه صندلی س��اختار گاهی مثل ویترین 
عمل می کنه. ویترینی آراس��ته و بزک شده برای 
عرضه پیش��نهادات، تعام��الت و تفکرات بهبودی 
ک��ه در ن��وع خودش ب��ا هیچ چیز دیگ��ه ای قابل 
مقایسه نیس��ت. اما یه نکته مهم این وسط وجود 
داره که خیلی وقت ها نادیده گرفته می ش��ه :آیا به 
واق��ع ما چه چیزی برای ارائ��ه به انجمن معتادان 

به  آیا  داریم؟  گمنام 
اون س��طح از بهبودی 

ش��خصی و رش��د ف��ردی 
رس��یدیم ک��ه بخوایم دیگ��ران رو ه��م از حضور 
خودمون بهره مند کنیم؟ چقدر مطالعه می کنیم؟ 
چق��در در کوران تحوالت جامع��ه معتادان گمنام 
هس��تیم؟ آی��ا به واق��ع مولد بهبودی هس��تیم یا 
من��ادی بیماری؟ و باالخ��ره چقدر نیت خیر برای 
درمیان گذاش��تن داریم. یه وقتایی هم باید از این 
قطار پر سر و صدا و پر طمطراق پیاده شد و کمی 
فکر کرد. ش��اید زمان تغییر فرا رسیده باشه، زمان 
تأمل، زمان چرخش، زمان فروتنی، زمان گمنامی 

و زمان چرخش و تداوم...

با س��الم خدمت دوستانم در مجله 
پیام بهبودی. خسته نباشید می گویم 
باب��ت خدمتی ک��ه می کنی��د. بدانید 
همه معتادان ایران دوست تان دارند و 
همیشه منتظر پیام های گرم دوستان 
بهب��ودی هس��تیم. در پی��ام بهبودی 
بهار 94 متنی دیدم به نام مس��ئولیت 
پذی��ری و اعانه ب��ه NA، الزم دیدم 
دیدگاهم را نسبت به سبد سنت هفتم 

بنویسم. 
8 س��ال پیش که به انجمن آمدم، 

پولی که در سبد می اندازیم
بهنام.ب- اصفهان

رامین.ر- ساری

وقتی س��بد س��نت هفتم را دست به 
دس��ت چرخاندند و جلوی من آمد از 
خجالت آب شدم، چون  پولی نداشتم 
ک��ه در آن بین��دازم و فک��ر می کردم 
هم��ه دارند مرا کنت��رل می کنند و به 
م��ن خواهند گفت: دیگه نیا، تو که به 
انجمن کم��ک نمی کنی، چطور انتظار 
داری انجم��ن به تو کمک کند؟ با این 
تص��ور باط��ل از آن پس س��عی کردم 
همیش��ه پولی را در س��بد بیندازم تا 
کسی به من چیزی نگوید! االن 8 سال 

از آن روزه��ا می گذرد و هنوز ندیدم 
به کس��ی بگویند چون پولی در سبد 
نمی اندازی به جلسه نیا، یا چون شما 
خیلی در س��بد پول می اندازی بفرما 
برو باالی جلس��ه بش��ین. چرخاندن 
س��بد در جلس��ه، فرصت��ی را به من 
می ده��د ک��ه می توان��م کاری برای 
پاک��ی و بهبودی خ��ودم انجام دهم؛ 
جایی است که می توانم به عنوان یک 
عضو با حمایت از سبد به حرکت در 
راس��تای س��نت هفتم و سنت پنجم 
افتخار کنم. وقتی می توانم با مبلغی 
اعانه )س��هم منصفانه( که در س��بد 
می اندازم بزرگترین سرمایه زندگی ام 
که همان پاکی است حفظ کنم، لذت 
می برم. برای من س��بد س��نت هفتم 
یعن��ی پاک مان��دن، ادامه بهبودی و 
حرکت در راس��تای س��نت هفتم و 
پنجم )یعنی رس��اندن پیام به معتاد 
در ح��ال عذاب(. تم��ام پولی که بعد 
از هش��ت سال در سبد انداختم قابل 
مقایسه با مقدار پولی که برای تهیه و 
مصرف موادمخدر پرداخت می کردم، 
نیس��ت. زمانی که می بینم چند سال 
لذت زندگی را با مبلغ مش��خصی که 
در س��بد انداختم، به دست آورده ام 
از خودم می پرس��م: ای��ن بی انصافی 
نیست که سبد سنت هفتم را نادیده 

بگیرم و آن را حمایت نکنم؟
ب��ه امید روزی که جلس��ات ایران 
بتواند با حمایت از س��بد، بیشترین 
کمک را در راس��تای سنت پنجم به 

دیگر معتادان برساند.
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مشارکت

NA  چند س��ال  پیش وقت��ی پیام
که تازه به ش��هر ما رسیده بود، جلسات 
در خانه اعضا برگزار می ش��د و کسی از 
کارایی برنامه اطالعی نداش��ت و خیلی 
مواق��ع برنامه م��ورد تمس��خر دیگران 
قرارمی گرف��ت. آخه باور اینکه معتادانی 
که خودش��ون برای قطع مصرف مشکل 
دارن��د چطور ق��راره که جلس��ه برگزار 
کنند و با ح��رف زدن کمک کنند یکی 
دیگه پاک بش��ه سخت بود. آشنایی من 
برمی گ��رده ب��ه اون دوره از طریق دوتا 
دوس��ت که با من مص��رف می کردن و 
گاه��ی هم برای تمس��خر ای��ن اعضا به 
جلس��ات می رفت��م. یادمه وقت��ی برای 
من تعریف کردن که معتادا در جلس��ه 
چی میگن و چطور خودشون رو با بلند 
کردن دس��ت معتاد معرف��ی می کنند، 
خیلی خندم گرفت. چون می دونس��تم 
جلس��ه در منزل یک��ی از فامیل برگزار 
می ش��ه قرار ش��د که مواد بزنیم و برای 
س��وژه خنده وارد جلسه بش��یم. وقتی 
ش��ب رفتیم در خونه رو زدیم دوستی 

در رو ب��از ک��رد و ب��ا اینکه از 
نی��ت م��ا کام��ال اگاه بود 

خیلی ب��ا روی خوش از 
ما استقبال کرد و گفت: 
خوش اومدین، بفرمایین 
بود  ب��رام عجیب  داخل. 

چنین  خوش آمدگ��و  ک��ه 
برخ��وردی با ما داش��ت، چون 

اطالع داش��تم که همراهانم اونها رو 

یادم م��ی آد همون چند هفته 
اول پاک��ی ب��ه جلس��ه ای رفتم؛ 
طب��ق ش��یوه خوب بس��یاری از 
جلس��ات، برخ��ی از اعضای  بعد 
از پایان جلس��ه ب��رای کمک به 
س��راغم آمدند و شروع به تعریف 
زم��ان مصرف  تجربیات  ک��ردِن 
و بهب��ودی خود کردن��د. بعدش 
هم توصیه هایی متن��وع از رژیم 
غذای��ی، روابط احساس��ی،  فیلم 
دی��دن و ندی��دن و خالص��ه هر 
چی��زی که فکرش رو بکنید ارائه 
دادند. یک��ی از توصیه های اکید 
آن ها هم این بود که به هیچ چیز 
به انداره بهب��ودی اولویت ندهم! 
در همان دقایق )ی��ا بهتر بگویم 
س��اعات( وقتی همس��رم تماس 
جواب  االن  می گفت��د  می گرفت 
نده، االن که اینجایی بهبودی ات 

اهمیت بیشتری داره!
خالص��ه بع��د از بی��ش از دو 
س��اعت داس��تان و پند شنیدن 
وقتی مثل آدم های کتک خورده  
به خانه رسیدم، با چهره نگران و 
رنگ پریده همسرم رویه رو شدم 
که فکر می کرد تصادف کردم و یا 

بالیی سرم آمده!
این تجربه ای ش��د ب��رای من 
ک��ه اگر تازه واردی را در جلس��ه 
دیدم پ��ر گویی را کن��ار بگذارم 
و به جای ح��رف زدن حرف او را 
بشنوم. گاهی یک لبخند، گفتن 
یک خوش آمدی یا این که باز هم 
بیا، از ساعت ها حرف زدن موثرتر 

است.

کت�ک خ�ورده  خنده دار نب�ود، درد و دل م�ن ب�ود
عبداهلل.م- رامشیر

چقدر اذیت کردن. به هر حال وارد شدیم 
و من در گوشه ای نشستم که خوب گوش 
کنم وحرف هاش��ون رو به خاطر بس��پارم 
که بعد حس��ابی از صحبت هاشون  سوژه 
در بی��ارم. ولی اتفاق عجیبی ب��رام افتاد، 
احس��اس کردم اصال چیزهایی که میگن 
خنده دار نیس��ت بلکه چیزهایی ش��نیدم 
که برای اولین بار احس��اس کردم با تمام 
حرف های��ی که ت��ا اون لحظه به گوش��م 
خورده بود ف��رق می کرد. خوب که گوش 
کردم، دی��دم خیلی از ای��ن حرف ها درد 
دل خودم هس��تن ولی من تا اون روز فکر 
می کردم این مش��کالت فقط مختص منه 
و کس��ی نمی تونه درک کنه که اونها چی 
هس��تن. اونجا برای اولین بار یه احساس 
خوب��ی مثل اینکه تنها نیس��تم رو تجربه 
کردم. درس��ته تا بعد از اون جریان سریع 
قط��ع مصرف نک��ردم، ول��ی اون حرف ها 
همیش��ه در ذهنم بود تا روزی که تصمیم 
گرفتم پاک بش��م. به همین خاطر 
با یکی از اعضا تماس گرفتم 
و وارد جلسات شدم. امروز 
به این فک��ر می کنم که 
اون دوس��تان ب��ا اینکه 
برای  م��ا  می دونس��تن 
تمس��خر به اونجا رفتیم 
ب��از هم م��ا رو پذیرفتن و 
باعث ش��دن پیام NA رو از 

این طریق بگیرم.

اتفاق عجیبی 
برام افتاد، 
احساس کردم 
اصال چیزهایی که 
میگن خنده دار 
نیست بلکه 
چیزهایی شنیدم 
که برای اولین بار 
احساس کردم با 
تمام حرف هایی 
که تا اون لحظه 
به گوشم خورده 
بود فرق می کرد. 
خوب که گوش 
کردم، دیدم 
خیلی از این 
حرف ها درد دل 
خودم هستن



ما با یک رسی عقاید قراردادی و ثابت پا در بهبودی نهادیم. اما از زمان 
رشوع بهبودی متام چیزهایی که در گذشته باور داشتیم به چالش کشیده 

شده است.
راهنامی کارکرد قدم- قدم هفتم
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صندلی ای خالی برای تو، برای م�ن
پریسا- افغانستان

حسین- تنکابن 

س��الم خدمت تمام دوستان بهبودی و همین 
طور هموطنان همدرد عزیزم. 

من یک زن 24 س��اله اهل افغانستان و ساکن 
ایران هس��تم. خدا رو شکر امروز 2 سال و 1 ماه 
پاک��ی دارم. من دختری بودم که در یک خانواده 
بس��یار مذهبی و متدیّن بزرگ ش��دم. از کودکی 
رفتار معتادگونه زیادی داش��تم و با تمام خانواده 
و اطرافیانم احس��اس تفاوت می کردم. همیش��ه 
دوس��ت داش��تم بقیه به حرف من گوش بدهند 
و خودم اصال ح��رف گوش نمی کردم. باالخره به 
میل و خواس��ته خودم با کسی که دوست داشتم 
ازدواج کردم. همسرم مصرف کننده بود، من هم 
چ��ون آدم خودخواهی بودم خان��واده ام را ترک 
کرده و بعد از چند وقت در انزوا بودن در نقطه ای 
مصرف مواد مخدر را شروع کردم. خیلی زندگی 
آش��فته ای داش��تم و دخترم نیز معتاد شد. دیگر 
زندگی نمی کردم، فقط مصرف می کردم که زنده 

بمانم. بعد 6 سال تخریب مواد مخدر واقعا خسته 
ش��ده بودم، ت��ا اینکه از یک دوس��ت خانوادگی 
پی��ام انجمن معتادان گمنام را ش��نیدم. ولی باز 
می ترسیدم، چون فکر می کردم اعضای خانواده ام 
نمی دانن��د که مصرف می کنم، ول��ی امان از دل 
غاف��ل که همه فهمیده بودند و آخرین نفر خودم 
بودم. همیش��ه فکر می کردم زمان��ی که دربه در 
باش��م و زندگی ام برابر با یک کارتن خواب شده 
باشد معتاد هستم. باالخره تصمیم گرفتم پا روی 
ترس��م بگذارم و به یک جلسه بروم. وقتی جلسه 
رفتم با یک دنیا ترس وارد جلس��ه ش��دم، وقتی 
خوش آمدگو به طرفم آمد داش��تم از ترس سکته 
می کردم. فکر می کردم االن مرا کتک خواهند زد 
که چرا مصرف کرده ام. ولی وقتی خوش آمدگو به 
گرمی مرا در آغ��وش گرفت با تعجب رفتم روی 
صندلی نشس��تم. روز اول هیچ چیز نش��نیدم و 
نفهمیدم، ولی وقتی به خانه برگشتم هیچ تمایلی 

برای مصرف نداشتم و فردا دوباره به جلسه رفتم. 
از لحاظ جسمی اوضاع خوبی نداشتم و خیلی از 
دوستان دور و برم بودند. برایم جالب بود، زمانی 
که مصرف می کردم همه اطرافیان و دوس��تانم را 
از دست داده بودم و تنها کسانی که کنارم مانده 

بودند، مثل خودم بودند.
وقتی قطع مصرف کردم با وجود تمام مشکالت 
و داش��تن همسر مصرف کننده و 2 بچه کوچک 
باز هم به جلس��ه رفتم، راهنما گرفتم و شروع به 
کارکرد قدم ها ک��ردم و بعد خدمت قبول کردم. 
هم��ه اینها به من در پاکی ام خیلی کمک کردند. 
ام��روز این آرامش و مس��ئولیت پذیری را مدیون 
این برنامه هس��تم و باور هم نمی کردم روزی در 
کش��ور غریب بتوانم چنین جایی را داشته باشم. 
امروز به این باور رسیده ام هر جای دنیا برای من 
یک صندلی خالی هس��ت و می توانم  با دوستان 

همدردم در ارتباط باشم.

 به علت مصرف مواد مخدر و خس��ارت ناشی 
از تهیه مواد مخدر تقریبا س��ه سال است که در 
زندان بسرمی برم. با خواندن مجله پیام بهبودی 
به فکرم رس��ید که س��الم بچه ه��ای این زندان 
را که عضو انجمن هس��تند به ش��ما برس��انم و 
امی��دوارم که این نامه حقیر را در مجله به چاپ 
رس��انید، تا ما هم در این زندان س��هم کوچکی 
برای رس��اندن پیام به آن همدرد درحال عذاب 
داشته باش��یم. چون خودم با خواندن این مجله 
در زن��دان توانس��تم این پیام را بگی��رم و قطع 
مص��رف کنم. من بیرون از زن��دان نیز این پیام 
را ش��نیده بودم ولی چون پیام درس��ت نگرفته 

بودم س��ر از زندان درآوردم. در زندان به کمک 
بچه های H&I و جلس��ات خودجوش��ی که در 
زندان برگزار می کنیم، توانس��تم حدود 20 ماه 
و12 روز پاک بمانم. به کمک این بچه ها، نیروی 
برت��ر، گرفتن راهنما و ش��روع ب��ه کارکرد قدم 
توانس��ته ام با بیماری خود آشنا شوم و خود را از 
این اهریمن ناعالج رهایی دهم. خدا را س��پاس 
به این درک رسیدم که به تنهایی نابودم و چون 
شما را دارم دلم گرم است و می دانم که همیشه 
در کنارم هستید. در پایان به امید روزی که یک 
جامعه پاک و موفق داش��ته باشیم و همه دست 

در دست هم سرود پاک بودن بخوانیم. 

دیگ�ر آزادم
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وقتی فقط برای امروز زندگی می کنیم و به معتادی که 
هنوز رنج می کشد پیام می رسانیم، به احساس رضایت، 

خوشبختی و زندگی عمیقا پر معنا دست می یابیم.
فقط برای امروز- 19 فروردین

Narcotics Anonymous.Iran

با ش��کر و سپاس از خداوند که مرا با NA آشنا 
کرد و قدردانی ازNA که مرا با شما دوستان بهبودی 

آشنا کرد.
من به واسطه تعریف غلطی که از اعتیاد و معتاد 
داشتم وارد بازی اعتیاد شدم و در این بازِی دشمن 
زیرک زندگی به آرامی تمام داش��ته هایم را باختم 
در حالی که همیشه تصور می کردم که برنده ی این 
بازی من هستم. تا این که پس از رسیدن به نقطه ی 
شکست کامل با احوالی آشفته وارد انجمن معتادان 
گمنام ش��دم و به روش��نی و وضوح مشارکت یک 
هم��درد در اولین هفته ی پاک��ی ام را به خاطر دارم. 
او برای توضی��ح العالج بودن بیماری اعتیاد مثالی 
زد “خیاری که خیارشور شد هرگز خیار نمی شود” 
این جمله همچون پتکی بر سرم فرود آمد، بار دیگر 
متوجه تصورغلط خودم ش��دم، م��ن آمده بودم که 
دوباره همان مصطفِی گذشته شوم. از آن لحظه به 
بعد امیدی که مرا به NA آورده بود رو به خاموشی 
گذاش��ت و تنه��ا انگیزه ام برای ادامه ی این مس��یر 

بازنگشتن به آن روزهای سیاه و تلخ گذشته بود.
ب��ا کارک��رد قدم ها به م��رور متوجه ش��دم که 
رفتاره��ای دوران مصرف که جزیی از خلق و خوی 
من شده بود، باعث وارد شدن چه خسارت هایی به 
خود ، اطرافیان و خانواده ام شده و این چنین شد که 

تص�ورات باط�ل
مصطفیـ  ش   

برای جبران خسارت کردن غیر مستقیم، خدمت در 
کمیته ی H&I را انتخاب کردم.

پس از چندین ماه خدمت در این کمیته، یک 
اتفاق باعث ش��د که باز متوجه پیامی جدید شوم؛ 
قصدم از خدمت، کمک کردن به س��ایر همدردانم 
ب��ود. همدردانی ک��ه بنا به دالیلی دسترس��ی به 
جلس��ات NA را نداش��تند. ول��ی در صورتی که 
بیش��ترین بهره ی این خدمت، رش��د در بهبودی 
ش��خصی خودم بوده است. صبح یک روز که نوبت 
خدمت داش��تم در محل کارم هن��گام برش زدن 
چوب دس��تم به اره گرفت و خون از دس��تم فواره 
میزد. همکارانم با عجله مرا س��وار ماشین کردند و 
به س��رعت به طرف بیمارس��تان در حرکت بودیم 
ک��ه ناگهان ب��ه یاد خدمتی که چند س��اعت بعد 
داشتم افتادم. گوشی ام را با دست دیگرم برداشتم 
و با منشی کمیته تماس گرفتم تا شخص دیگری 
را جایگزین من کند تا کس��انی که برای ش��رکت 
کردن در این جلس��ات لحظه شماری می کردند، 
به علت نرفتن من و برگزار نشدن جلسه ناامید به 
منازلشان برنگردند .این اتفاق برایم عجیب بود، چه 
 اتفاقی افتاده !!؟ من در گذش��ته نس��بت به خود و 
خانواده ام هیچ تعهدی نداش��تم، امروز در بدترین 
شرایط نسبت به انجمن، کمیته H&I و همدردانی 

که هیچ شناختی نسبت به آن ها نداشتم، این گونه 
متعهدانه عمل می کنم. این چیزی نبود مگر تاثیرات 
یک س��ال خدمت در  H&I که مرا به این ش��کل 
تغییر داده بود. از آن روز به بعد خدا را ش��اکرم که 
تبدیل به یک فرد سازنده و قابل قبول شده ام  و از 
شما دوستان همدرد سپاس گزارم که با عملکردتان، 
اصول روحانی را به من آموختید و چنین تغییراتی 

را در افکار و رفتارم رقم زدید.

قبل از هر سخن خدمت تمام همدردانم در انجمن معتادان 
گمنام، به ویژه اعضای خدمتگذار در پیام بهبودی سالم عرض 
می کنم و از خداوند مهربان خواهان موفقیت روز افزون برای 

تمامی عزیزانم هستم.
س��ال های زیادی را با بیم��اری اعتیاد گذران��دم و اداره 
زندگی ام از دستم خارج شده و جز جسمی آفت زده، روحی 
آشفته و تنهایی چیزی نصیبم نشد. در این راه همسر و تنها 
دخترم را که حاال دیگر حاضر نبود جلوی مدرسه به دیدنش 
بروم را از دس��ت دادم. اش��ک های مادرم را نادیده گرفتم و 
حاصل دس��ترنج پدر پیرم را به دس��ت مواد فروش دادم. تا 
اینکه به آخر خط یعنی آغاز راه رسیدم. پیام انجمن را شنیدم 
و با درخواست کمک از همدردانم،  وارد جلسات  NAشدم. 
اولین هدیه احس��اس امنیت و تعلق خاطری بود که به من 
داده ش��د. کم کم به این باور رس��یدم ک��ه من هم می توانم 
بدون مصرف مواد مخ��در پاک بمانم و زندگی کنم. هر روز 

به جلسات می رفتم. حدود 2 ماه از پاکی ام می گذشت که در 
یک کارگاه آموزشی H&I شرکت کردم. جلسه با یاد خدا و 
س��کوت برای کسانی که از درد اعتیاد در عذابند شروع شد. 
سوالی در ذهنم شکل گرفت؛ ما که پاک هستیم، پس دلیل 
 H&I این سکوت چیست؟ وقتی گرداننده از اهداف کمیته
صحبت کرد، تازه متوجه شدم که چقدر برنامه معتادان گمنام 
دوراندیش بوده و به فکر کس��انی است که به جلسات عادی 
NA دسترسی کامل ندارند. زمانی که مسئول آموزش یک 
س��ری از بایدها و نبایده��ا را در این کمیته آموزش می داد، 
عنوان کرد که تنها الزمه عضویت تمایل است. حس خدمت 
در این کمیته و تمایل رس��اندن پیام ب��ه همدردانم در من 
ش��عله ور گردید. با گرفتن راهنما و کارکرد قدم ها و رعایت 
اصول این برنامه، تمام تالش��م را کردم ت��ا بتوانم به عنوان 
یک خدمتگزار در این کمیته فعالیت کنم. 18 ماه از پاکی ام 
می گذشت که به دلیل مشکالت مالی، به زندان افتادم. خودم 

را از قبل آماده کرده بودم و یک س��ری از نش��ریات انجمن 
را با خود به داخل زندان بردم. دلم نمی خواس��ت پاکی ام را 
از دس��ت بدهم. با چند نفر از دوستانم گردهم جمع شدیم 
و جلس��ه ای کوچک را تشکیل دادیم. مشارکت می کردیم و 
قدم ها را انتقال می دادیم و پیام انجمن را به دیگر همدردانمان 
می رس��اندیم. به کمک نیروی برترم شرایط سخت زندان و 
دوری از خان��واده ام را تحمل ک��ردم و تنها چیزی که برایم 
مهم بود اینکه در هر شرایطی پاکی ام را حفظ کنم. مدام با 
راهنمایم در تماس بودم و او مرا به صبر و دعا تشویق می کرد. 
تا اینکه به خواست خداوند آزاد شدم و امروز که این نامه را 
می نویس��م 4 سال و ۷ ماه است که از پاکی ام می گذرد و در 
کمیته H&I  خدمت می کنم و به این باور رسیده ام که هیچ 
چیز ارزش کمک درمانی یک معتاد به معتاد دیگر را ندارد. 
در پایان از خداوند می خواهم کمک مان کند تا روح اتحاد و 

همدلی را سرلوحه زندگی مان قرار دهیم.

رضا.گیالن

زندگ�ی و خ�م  پی�چ  ز  ا عب�ور 



پیام ما این است که هر معتادی می تواند از مصرف مواد مخدر 
دست بردارد، میل به مصرف را از دست بدهد و یک راه تازه برای 

زندگی پیدا کند.
کتاب پایه
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باتوجه ب��ه اینکه انجم��ن معت��ادان گمنام از 
س��نت های 12گان��ه جهت بقای انجم��ن پیروی 
می کند وکمیته ه��ای فرعی نیز خ��ط مش هایی 
ترسیم می کند که کامالً برگرفته از سنت های 12 
گانه معتادان گمنام می باشد، کمیته ی بیمارستان ها 
و زندان ها نیز از خط مش��ی چون بایدها ونبایدها 
که کامالً برگرفته از سنت های 12 گانه، همچنین 

چ�را بای�د ه�ا و نبای�د ه�ا ؟                                                        
   کمیته H&I  شورای منطقه

من اگه بخوام تجربه شخصیم رو در مورد 
دوازه قدم بگم، این هست که دوازده قدم به من 
مهارت زندگی کردن رو داد. منم مثل خیلی 
از معتادهای دیگه وقتی پاک شدم فهمیدم 
برای زندگی کردن و قبول زندگی همان طور 
که هست، واقعا مشکل دارم. فهمیدم در اکثر 
ابعاد زندگی مثل مسایل اجتماعی، خانوادگی، 
مالی و ... دچار نقص هستم و تمام این جوانب 
توی زندگی ام نیاز به اصالح و ترمیم دارند و 
باید روش ها و  نگرش هایم نسبت به زندگی 
و اطراف��م تغییر کنند. 12 قدم این تغییرات 
رو ب��رای من به وج��ود آورد و برای هر کدوم 
از چالش ه��ای زندگی ام ابزار مناس��ب رو در 

اختیارم قرار میده. دقیقا مثل یک استاد کار که 
برای حرفه خود نیازمند به جعبه ابزار خاِص 
خودش هست، برای من که یک معتاد هستم 
و در مس��یر بهبودی پیش میرم این دوازده 
قدم و اصول انجمن معت��ادان گمنام نقش 
یک جعبه ابزار بسیار مهم را برای یک زندگی 
ش��اد و آرام را دارد. به نظرم به کارگیری این 
قدم هاست که خشنودی و آرامش و موفقیت 
را برایم به ارمغان م��ی آورد. چیزی که امروز 
به من ثابت شده خدمات در انجمن مهارت 
من رو در استفاده از این قدم ها افزایش میده 
و حتی بالعکس ب��ا قدم ها می توانم بهترین 

خدمات را انجام بدم.

هومن.ه - عراق

کتاب راهنمای زندان ها و بیمارستان ها که به خوبی 
به آن اشاره ش��ده است پیروی می کند؛ که البته با 
چالش هایی روبه روست و این چالش ها گاهی اوقات 
در امر مهم پیام رس��انی، ما را دچار دردسر می کند. 
بایدها و نبایدها موضوعی است که از طریق رعایت 
آن می توانیم راه رس��یدن به معت��ادی که هنوز در 
عذاب اس��ت و دسترسی کامل به جلسات را ندارد، 

هم��وار نماییم. مایقیناً نمی خواهی��م فقط به طور 
مقطعی پیام رسانی کنیم، همانطور نمی خواهیم به 
ط��ور مقطعی پاک بمانی��م و از اصل حضور مرتب 
در جلس��ات پیروی می کنیم. پس می بایس��ت از 
اصولی که می تواند ما را در رساندن پیام یاری کند 
به ط��ور مرتب و متعهدانه اس��تفاده کنیم. رعایت 
بایدها و نبایدها بسیار ضروری است و این ضرورت 
به اهمیت پیام ما بس��تگی دارد. به گفته ی کتاب 
چگونگی عملکرد، سنت پنجم رسالتی است که بر 
دوش همه ی اعضای انجمن است، بایدها و نبایدها 
ما را یاری می کند که پیام سنت پنجم را به خوبی 
برسانیم و دین خود را به انجمن ادا کنیم. بنابراین 
رعایت بایدها و نبایدها از اهمیت خاصی برخوردار 
است و عدم رعایت آن می تواند به شکل چشم گیری 
از اهمی��ت پی��ام ما بکاهد. ش��اید گاه��ی وقت ها 
هنگامی که در شرایطی قرار می گیریم که نمی توانیم 
به بایدها و نبایدها مقید ش��ویم، درست زمانی که 
احساس��ی عمل  می کنیم و فکر می کنیم که حاال 
یکبار اشکالی ندارد و یا خیلی مهم نیست، یا فرصت 
اشتباه به خود بدهیم! اما باید بدانیم این طرز فکر 
و عملکرد ما رابطه مس��تقیمی  ب��ا خودمحوری ما 
دارد که می تواند برای ما دردسرهایی درست کند. 
همیش��ه به یاد داشته باش��یم تنها هدف معتادان 
گمنام، رس��اندن پیام است و چالش هایی که پیش 
روی خود داریم، راه ما را در رس��اندن پیام محدود 
می کن��د؛ بنابراین باید بدانیم درک و اجرای بایدها 
نبایدها مهم ترین کاری اس��ت که جهت همواری 
مسیر پیام رسانی در این کمیته انجام می دهیم.   

بایدها و نبایدها 

موضوعی است که 

از طریق رعایت آن 

می توانیم راه رسیدن 

به معتادی که هنوز در 

عذاب است و دسرتسی 

کامل به جلسات را 

ندارد، هموار مناییم

جعب�ه اب�زار
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میثم.ج- قم
وقت��ی اولین روز می خواس��تم وارد 
جلسه بهبودی ش��وم از هیچ چیز خبر 
نداشتم و نمی دانستم چه اتفاقی قرار رخ 
بدهد و چرا به حرف پزشک گوش کردم 

و قبول کردم به جلسه بروم.
وقتی وارد جلس��ه ش��دم چیزی که 
مش��اهده کردم یک جلسه شلوغ، چند 
می��ز و صندلی و چند بن��ر روی دیوار 
بود. تا پایان جلس��ه نشستم و وقتی به 
خانه رفتم نمی دانم چ��ه اتفاقی افتاده 
بود ک��ه فردای آن روز لحظه ش��ماری 
می کردم برای ش��روع جلس��ه. ناگفته 
نماند من یک دس��تاویز با خودم حمل 
می کردم که اگر ش��رایط مالی و قیافه 
من بهتر شود مصرف خواهم کرد. با این 
حال به جلسه رفتن ادامه دادم، راهنما 
گرفتم و قدم ه��ا را کار کردم و خدمت 
هم گرفتم. دس��تاویز من تا یک س��ال 
پاکی همراه من بود و همیشه بهش فکر 
می کردم و چندین بار هم توی جلس��ه 
در موردش صحبت کردم. من جلس��ه 
را دوست داشتم و همینطور دستاویزم 
را ولی باید یکی را انتخاب می کردم. در 
مقطع یک سال پاکی متوجه شدم قدرت 
جلسه بیشتر از قدرت دستاویز من است. 
من جلسه را انتخاب کردم و جلسه هم 
من را انتخاب کرد و دیگر دس��تاویزی 
وجود نداشت. امروز متوجه شدم کسانی 
که به ط��ور مرتب جلس��ه می روند نه 
تنها پ��اک می مانند بلک��ه قدرتی پیدا 
می کنند برای انتخاب های بهتر. جلسه 
بهبودی این فرصت را به من می دهد که 
قدردان لطف خداوند باش��م که زندگی 
دوباره به من هدیه داد. امروز خوشحال 
هستم که عضو انجمن معتادان گمنام 
هس��تم. خداوند به من و همه شما این 
فرص��ت را داده تا زندگ��ی جدیدی را 
ش��روع کنیم، زندگی بدون مواد مخدر. 
 به ش��رطی که اصول زندگی را به اجرا 
لیس��ت  وقت��ا  گاه��ی  بگذاریم.من��م 
ش��کرگزاری تهیه می کن��م و این کار 
احس��اس من را خوب می کند. این کار 
باعث می شود قدر داشته های امروزم را 
بدون��م و با آنها زندگی کنم و از زندگی 
لذت ببرم.و در آخ��ر می خواهم بگویم 
امروز من 6س��ال و2ماه و 18 روز است 
که پاک هستم و در این مدت تجربه ای 
که پیدا کردم این اس��ت:)همه چیز به 
وقت خودش اتفاق می افتد به شرطی که 
من در مسیر بهبودی در حرکت باشم.(

ق�درت جلس�ه 
بهب�ودی

با عرض سالم و ادب خدمت تمامی همدردان عزیزم در 
سراس��ر دنیا و همچنین حض��ور تمامی خدمتگزاران عزیز 
مجله پیام بهبودی که با تالش بی دریغ تان ما را در مسیر 
بهبودی یاری می نمایید. مدتها در این فکر بودم که چگونه 
می توانم تجربه بهبودی و پیام عش��ق و امید را به صورتی 
ملم��وس و کاربردی، نه صرفا گفتاری وتئوری با همدردان 
عزیزم به اش��تراک بگذارم، تا ش��اید دی��ن کوچکی از این 

موهبت خداوندی را ادا کرده باشم. 
روزی ک��ه عاجزان��ه و مای��وس واردجلس��ات انجم��ن 
معتادان گمنام ش��دم هیچ چیزی از گذشته ویران خود را 
ب��ه یاد نمی آوردم. با کوله ب��اری از عجز، ناامیدی، ترس و 
سوال هایی بزرگ ولی بی جواب روبرو بودم و فکر می کردم 
ک��ه بدون هیچ عملکردی در مس��یر بهبودی صرفا با قطع 
مصرف همه چیز یکشبه درست خواهد شد. ولی یک سال 
طول کشید تا گذشته خود را که سال ها از آن در حال فرار 
ب��ودم به مرور به ی��اد آوردم و زمانی که با درک و پذیرش 
اینکه بیماری اعتیاد باعث تمامی این خسارات وحشتناک 
درزندگی ام ش��ده است و باید مداوا شوم، آگاهانه در مسیر 
معن��وی بهبودی پ��ای نهادم. با پذیرش بیم��اری اعتیادم 
دیگر واژه هایی مانند تس��لیم، صبر و فروتنی برایم سخت 
جلوه ننمودند، بلکه امید و آرزو را برایم به ارمغان آوردند. 
حال که گذش��ته خود را به خوبی به یاد آورده ام و با تمام 
خساراتی که به روح، جسم و باورهای اطرافیانم وارد آورده 
ب��ودم ، با ش��رکت منظم در جلس��ات و خدمت کردن در 
مسیر بهبودی به هر شکل ممکن و کارکرد مرتب قدم های 
انجم��ن معتادان گمنام و ارتباط با راهنمای عزیزم که هر 
چه باور مثبت درطول این مس��یر در زندگی ام جاری شده 
اس��ت را از تجارب و مشارکت او به دست آوردم، سعی در 

جبران خسارات گذشته نموده ام.
 بع��د از 12س��ال تخری��ب م��واد مخ��در در بهتری��ن 
روزهای جوانی ام، درحالی که زندگی مش��ترک، خانواده و 
تم��ام دارایی های م��ادی و معنوی و بهترین ش��غلم را در 
معتبرترین مراکز این کشور از دست داده بودم، تنها با یک 

پتوی مس��افرتی نیم س��وخته  پس از 12سال به زادگاهم 
برگش��تم. من مس��یر خانه پدر و م��ادرم را نیز از یاد برده 
بودم و توس��ط یک راننده تاکسی آدرس منزل مان را پیدا 
کرده وانگش��ت لرزان خود را بر س��ر زنگ خانه فشردم و 
فکر نمی کردم کس��ی در را به رویم بگش��اید. در آن حال 
بج��ز مرگ به هیچ چیز فکر نمی کردم ولی باز این خداوند 
مهرب��ان بود که مرا فراموش نک��رد و باز هم به من اعتماد 
کرد و فرصت زندگی دوباره را نزد من به امانت گذاش��ت. 
امی��دوارم ک��ه امانت دار خوبی ب��رای بهب��ودی ام، اعتماد 
خداون��د، پدر، مادر و باورهای زیبای��ی را که برای خود و 
اطرافیانم بدست آورده ام باشم. زمانی که تسلیم بدون قید 
وش��رط برنامه ش��دم، آرامش در زندگی من جاری شد به 
نحوی که هیچ بهانه و دست آویزی مانع این تسلیم روحانی 
در زندگی من نگردید، تسلیمی که رهایی به دنبال داشت 
نه اس��ارت.  اکنون که در حال نوش��تن این نامه می باشم 
اتفاق ه��ای زیبایی در زندگی ام به وقوع پیوس��ته اس��ت. 
درس��م را در مقطعی باال در دانشگاه )در حالی که تصمیم 
به انصراف گرفته بودم( با معدلی خوب به پایان رس��اندم و 
یاس اطرافیانم را با باورهایی مثبت تعویض نمودم. حضور 
خداوند را هر روز در زندگی ام احس��اس می کنم و اینها را 
تماما مدیون اصول برنامه انجمن معتادان گمنام می باشم. 
امیدوارم با چاپ این نوش��ته توس��ط عض��وی کوچک در 
انجم��ن معتادان گمن��ام که دقیقا همراه اس��ت با تولد 2 
س��الگی ام، جبران کوچکی از زحم��ات راهنمای عزیزم و 
تمامی خدمتگزاران عزیز مجله پیام بهبودی در راس��تای 
س��نت هفتم و قدم دوازدهم کرده باشم. به امید روزی که 
ص��دای رفتارم از صدای گفتارم واضح تر باش��د تا با پیاده 
نمودن اصول روحانی برنام��ه در زندگی خود به فرد قابل 
قبول و موثری برای گروه، خانواده، اجتماع خود و خداوند 
مهربان تبدیل گردم. زیرا اکنون فهمیده ام که بهبودی در 
کله ی��ک معتاد اتفاق نمی افتد بلکه بهبودی در دس��ت و 
پای او و حرکتش به سوی داشتن عملکرد به وقوع خواهد 

پیوست.

تس�لیم
 بدون قید و ش�رط

   کیوان.ق- دزفول



ایامن داشنت به فرایتد به این معنی است که باور داشته باشیم در مسیر درست 
قرار داریم. حتی اگر جایی نباشیم که خود فکرش را می کردیم.

پاک زیسنت سفر ادامه دارد

15 Payam Behbudi- Fall 2015

دو دهه تجربه تل��خ دوران اعتیاد فعال 
و س��ال ها مقاوم��ت در مقابل مصرف مواد 
مخدر و بیماری اعتیاد س��بب ش��د کالف 
پیچی��ده زندگ��ی م��ن از رو ب��ه رو با من 
برخ��ورد کن��د و باره��ا بارها س��یلی های 
سختی خورده و هزینه سختی را پرداخت 
کن��م ) از دس��ت دادن همس��ر وفرزن��د، 
تحصیل، کار و اینکه جوان نشده، پیر شدم 
(. کس��ی که همیشه در غم و اندوه باشد و 
ب��ا افکار کهنه و پوس��یده روزگار بگذراند، 
غیر از س��یاهی و بدبخت��ی فرجام دیگری 
نخواهد داش��ت. دله��ره و ناامنی، ترس و 
نگرانی، خش��م و عصبانیت و احساس��اتی 
ناخوشایند مشکل من شده بود. و بیماری 
اعتیاد خ��ود را نمی توانس��تم پنهان کنم. 
باعث می شد س��رریز شوم و با توجیه درد 
اختالف طبقاتی، ک��ه عین مواد مخدر در 
س��رم فرو می رفت، ابزاری برای رفتارهایم 
بکن��م. من با ذهنی حقی��ر و روحی فقیر، 
خس��ته و از گ��ور برخواس��ته  س��ال های 
عمرم را می ش��مردم، چرا که دیگر چیزی 
برای ش��مارش نداشتم. ساعت زندگی من 
در وقت ه��ای اضاف��ه ب��ود، بهترین هدیه 
در بدترین بس��ته بندی. من در س��ن 4۷ 

وقت های اضافه عم�رم
خلیل.الف- قائم شهر

س��الگی پیام انجمن را گرفتم و با شمشیر 
دولب��ه اجبار و انتخاب وارد انجمن ش��دم. 
4۷ س��الگی سر آغاز زندگی نوین و پرباری 
بود که در تم��ام عمر آن را تجربه نکردم و 
طعم ش��یرین آن را همراه با باقی خانواده ام 
می چش��م، یعنی زندگی جدید با نگرش��ی 
جدید. االن که 8س��ال و 1ماه و 9روز پاک 
هس��تم، وصف ح��ال زندگی م��ن همراه با 
درده��ای بهبودی و داش��تن امنیت روانی 
خانوادگی اس��ت، یعنی احت��رام، اعتماد و 
صداقت که س��ال ها از زندگی ام بیرون رفته 
بود. ام��روز دو اولوی��ت در زندگی ام وجود 

دارد :
1-نیاز به جلس��ات که باعث می ش��ود 

روحیه تازه  وارد بودن سراغم بیاید.
2-تعلق خاطری که به انجمن معتادان 
گمن��ام دارم، ک��ه انصافا در س��ردترین 
روزهای زندگی ام زمان��ی که ناامید بودم 
به من امید داد. من هر چه دارم از انجمن 
معتادان گمنام اس��ت، به همین خاطر از 
طری��ق حمایت س��بد پول س��نت هفتم 
دی��ن ام را ادا می کنم و از ای��ن راه برای 

بهبودی خودم ارزش قائل می شوم.

من با ذهنی حقیر و 
روحی فقیر، خسته 
و از گور برخواسته  
سال های عمرم را 
می شمردم، چرا که 
دیگر چیزی برای 
شمارش نداشتم. 
ساعت زندگی من 
در وقت های اضافه 
بود، بهترین هدیه 
در بدترین بسته 
بندی.

یک س��ال پیش با داش��تن نزدیک به 9ماه پاکی و گذراندن یک قدم، به علت توهم 
داش��تن دانش برنامه که در خود احس��اس می کردم و بازی ب��ا کلمه ها و الفاظ دهان 
پرکن، آهس��ته آهس��ته گرفتار گردابی شدم که ابتدا احساسات و بعد از آن افکار و در 
آخ��ر جس��مم را به کام خود فرو کش��ید. در مدت پنج ماه تخری��ب و بی خبری چه 
ش��ب ها که هم زمان با مصرف اش��ک می ریختم و در حسرت حال و هوای 
جلس��ات و دوس��تان بهبودی ذره ذره آب می ش��دم. تا اینکه به لطف 
خ��دا و محبت دوس��تان یک بار دیگه دس��تم توی ای��ن جمع قرار 
گرفت و ش��کر خدا ام��روز 4۵روز از پاکی ام می گ��ذرد. این بار با 
انرژی دوچن��دان و درک بهتر و پذیرش بی چون و چرای اصول 
انجمن معتادان گمنام و توکل به نیرویی برتر امیدوار و ثابت قدم 
رهس��پار فرداهای آزاد و رها هستم. به لطف برنامه دریافته ام که 
بهبودی فرآیندی درونی ست نه بیرونی. پذیرفته ام که پاکی درد 
دارد و این درد ش��یرین س��ازنده فرداهای روش��نی است که نوید 
 رهایی با خود دارد. به امید روزی که هیچ معتادی اس��یر پنجه دیو 

اعتیاد نباشد.

حس�رت جلس�ه
حسن.ق- خمین
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من به لطف خداوند 2س��ال پاکی دارم و مسئول نشریات گروه 
خانگی ام هس��تم. درطول خدمتم اتفاقی رخ داد که ش��ورهمدلی 

وعشق و از خودگذشتگی را با تمام وجود حس کردم. 
اون روز،بارانی ش��دید شروع به باریدن گرفت، جوری که تقریبا 
درشهر سیل راه افتاده بود. شب آن روز که به جلسه رفتم و کیف 
نشریات را باز کردم، متوجه شدم که نشریات گروه نیز خیس شده 
است و بیشتر آنها از بین رفته است. احساس خجالت و گناه کرده 
و فکرمی کردم که خدمتم را درست انجام نداده و به گروه خسارت 
زده ام. همچنی��ن انتظار داش��تم که در جلس��ه اداری گروه مورد 
بازخواس��ت و اعتراض سایر اعضا قرار بگیرم، که چرا نشریات را در 
جای مناسب تری نگذاشته ای؟ قصد داشتم با هزینه شخصی خودم 
تمام نشریات را برای گروه بخرم، ولی پس از مشورت با راهنما به 
من گفت دست نگه دار، فقط موضوع را در جلسه اداری به صورت 
ش��فاف و واقعی بیان کن. من هم ای��ن کار را کردم، و بعد متوجه 
شدم که همه ترس های من غیر واقعی بوده اند. روز بعد وقتی یک 
عضو قدیمی مراجعه کرد و یک نش��ریه خیس خرید، س��ایر اعضا 

نیز به دنبال او این کار را انجام دادند و تقریبا همه نشریات خیس 
ش��ده طی چند روز به فروش رفت و هی��چ کس مرا به خاطر این 
قضیه س��رزنش نکرد. جالب تر از همه ت��ازه واردی بود که زیر 30 
روز پاکی داش��ت. وقتی خواس��تم به خاطر ت��ازه وارد بودنش یک 
نشریه سالم تر به او بدهم، قبول نکرد و خودش خیس ترین نشریه 

را برداشت.
واقعا نمی دان��م خداوند به چه خاطر این لطف بزرگ را در حق 
م��ن کرد و در اوج ناامیدی NA را در س��ر راه من قرار داد. اوایل 
از این که مجبور بودم به جلس��ات NA بیایم خجالت می کشیدم 
و فکر می کردم اینجا نیز مثل پاتوق های زمان مصرف است، چون 
آدم هایش همان آدم ها هستند و فقط مواد مصرف نمی کنند. غافل 
از این که در جلسات فقط و فقط عشق است که حکومت می کند 
 ن��ه چیز دیگ��ری.NA  فراتر از ح��د تصور من اس��ت، امروز من 
ب��ه خاطر انجمنی بودن��م به خود می بالم و افتخ��ار می کنم عضو 
کوچکی از انجمن معتادان گمنام هس��تم. امی��دوارم به پاس این 

نعمت بزرگ هر روز خدمت کوچکی در انجمن داشته باشم.

ایمان.ط- بندرعباس
NA فراتر از حد تصور 

من است، امروز من 

به خاطر انجمنی 

بودنم به خود می بامل 

و افتخار می کنم عضو 

کوچکی از انجمن 

معتادان گمنام هستم. 

امیدوارم به پاس این 

نعمت بزرگ هر روز 

خدمت کوچکی در 

انجمن داشته باشم.

کیوان.ر

از مای�ی اواخر مصرفم، زمانی که تو هیچ نگاهی محبت نمی دیدم و هیچ چیز حتی مخدر تاثیری بی�ا، ت�و ه�م یک�ی 
تو حال خرابم نداش��ت، هنگامی که احساس تنهایی بیشتر از خماری آزارم می داد، هر بار 
تو مس��یر تهیه موادم از جلو یه پارک رد می ش��دم که در آن یک جلسه برگزار می شد. چه 
خمار بودم و چه نش��ئه، باالی پارک می نشس��تم و نگاهشون می کردم. شناختی از انجمن 
نداشتم و نمی دانستم کی هستند و چه کار می کنند. فقط بغل کردن خوش آمدگو و عشق 
و محبتی که بینشان رد و بدل می شد را می دیدم. چقدر دلم می خواست یه بار هم که شده 
یکی من را اینطوری بغل کند. کاش یکی از بچه ها من را می دید و پیام را به منم می داد. 
در ه��ر صورت س��ال ها بعد جایی دیگ��ر پیام را گرفتم و امروز همان جلس��ه تو پارک، 
جلس��ه خانگیه من اس��ت. هر بار که خوش آمدگو هس��تم، یک چش��مم به همان صندلی 
باالی پارک اس��ت، شاید چش��مم به یکی مثل خودم بیفتد. می خواهم به او بگویم: بیا، تو 

هم یکی از مایی. 

نش�ریات خیس ش�ده



یکی از آسان ترین راه ها برای اینکه تشخیص دهیم در مرحله انکار 
هستیم این است که ببینیم آیا دالیل به ظاهر موجه ولی غیر واقعی برای 

رفتارهایامن می آوریم یا نه.
راهنامی کارکرد قدم- قدم یک
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بهنام.ب- زرین شهر

پس از دوره س��م زدایی، وقتی برای اولین بار تصمیم 
گرفتم پاک از خانه خارج شوم کفش هایم را تمیز کرده، 
ش��لوارم را اتو کردم، ب��ه حمام رفتم و موهایم را جلوی 
آینه مرتب نمودم و بدون آنکه خودم بدانم بهبودی من 
با تغییر شروع ش��د. احساس کردم دیگر بهنام گذشته 
نیس��تم. وقتی م��واد از زندگ��ی ام کنار رف��ت، راهنما 
گرفت��م و قدم کار کردم، قدم ها آرام آرام مرا به س��وی 
تغییری بزرگ در عمق وجودم برد. بدون آنکه تغییر را 
احساس کنم، اطرافیان، خانواده و اجتماع این تغییر را 
در من می دیدند. وقتی به س��مت روحانیت برنامه قدم 
برمی داش��تم، تغییر من هم یک تغییر روحانی و درونی 
می ش��د و آرامش را به من هدیه می داد. دیگر به کسی 
قولی نمی دادم ک��ه نتوانم انجام دهم، دروغ هایم خیلی 
کم ش��د و همان دروغ کم هم ح��ال من را بد می کرد، 
دیگر نمی توانستم مثل گذشته زندگی کنم. پاک شدن 
تغییر ظاهری را در بر خواهد داشت و بهبودی تغییری 
درونی. برای من کدامیک اهمیت بیشتری دارد، ظاهری 
یا درونی؟ به نظر من هر دو، مگر می ش��ود درونم تغییر 

کند ولی ظاهرم نه؟ 
آیا اصال الزم اس��ت که یک عضو تغییر کند؟ من در 
ش��هر خود، چون دوران زی��ادی را در تخریب گذراندم.

مردم ش��هرم من را یک فرد ناباب می دانس��تند و فکر 
می ک��ردم که مردم هنوز من را با آن دید نگاه می کنند. 
اما با ش��روع پاکی تغییر ظاهری من نیز ش��روع ش��د 
و مردم همی��ن تغییر ظاهری را می دیدن��د. با کارکرد 
قدم ها تغییر درونی من نیز ش��روع ش��د، طرز صحبت 
کردن، طرز نگاه کردن، مس��ولیت پذیر ش��دن و رشد 
ک��ردن. من تغیی��ر خ��ودم را در تعجب ن��گاه دیگران 
می دی��دم و همچنان پاکی و بهبودی خ��ودم را دنبال 
ک��رده و آرام آرام ب��ه آرامش نزدیک می ش��دم و از آن 
لذت می بردم. امروز من مدیون انجمن هستم. تغییر به 
نظر م��ن از پایین ترین نقطه یعنی تمیز کردن کفش ها 
شروع می شود )تغییر ظاهری( و تا باالترین نقطه یعنی 
درون تفکر من باید ادامه داش��ته باشد )تغییر درونی(. 
خوش��حال هس��تم که انجمن باعث این اتفاقات شده و 

جاذبه ای شده ام برای دیگر معتادان.

تغیی�ر ظاه�ری ی�ا درون�ی؟

فیروز.پ- اسالمشهر
حدود ۷ س��ال پاکی داش��تم 
و از اوائ��ل پاک��ی خ��ود را وارد 
چرخه  NAکردم. به طور مرتب 
در جلس��ات شرکت کرده و هیچ 
وقت بدون خدمت نبودم. راهنما 
داش��تم و در کالس قدم شرکت 
می نمودم. ت��ا آن روز کذائی که 
خ��ود را در ش��رایط ق��راردادم و 
اولی��ن ق��رص را مص��رف کردم، 
تجربه ای وحش��تناک و درد آور. 
تم��ام داش��ته هایم، ارزش های��م 
و دانس��ته هایم از ذهن��م رخ��ت 
بربس��ت و ه��ر چه رش��ته بودم، 
پنب��ه ش��د. طول��ی نکش��ید که 
خ��ود را در اجبار به مصرف انواع 
داروهای مخ��در دیدم. وارد پیله 
تنهایی ام ش��ده و تمام رفتارهای 
دوران مصرف��م در وجودم زنده و 
 NA زنده ت��ر گردید. ب��ه کلی با
و اص��ول آن خداحافظ��ی کردم 
و این روند حدود 2 س��ال طول 
کش��ید. به لطف خدا و دوستان 
هم��دردم قطع مص��رف کردم و 
همه چیز را از نو ش��روع نمودم. 
تجربه تلخی بود، اما امروز به تنها 
چیزی که فکر می کنم این است 
ک��ه این لطف دوباره خداوند را با 
اعماق وجودم درک کنم و به آن 
احترام بگذارم. نگاهم نس��بت به 
بهبودی و بیماری تغییر عجیبی 
کرده و به قول معروف باعث شده 
دو دس��تی به برنامه و اصول آن 
بچس��بم. امروز که این مطلب را 
می نویسم 38روز است که پاکم.

یک لحظ�ه ب�ود
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در جلسه NA حضور می یابم تا به خود یادآوری کنم 
چه کسی هستم، از کجا آمده ام و در بهبودی خود 

به کجا می توانم بروم.
فقط برای امروز- 31 اردیبهت

Narcotics Anonymous.Iran

من به دالیل معمول وارد NA ش��دم، 
و از انجمن و دوازده قدم متشکرم، من به 
آرامی در NA بزرگ ش��دم همانطور که 

NA در اطراف من رشد کرد.
 در س��ال  1983 وقتی 16 ساله بودم 
در ش��یکاگو پاک شدم، هنگامی که تعداد 
جلس��ات در ناحیه مرک��زی در یک برگ 
کاغذ جا می ش��د. اکثر نش��ریات ما هنوز 
نوش��ته نش��ده بودن��د، ما به ج��ای »جا 
کلی��دی«  ام��روزی NA، از چیپ ه��ای 
پوکر اس��تفاده می کردی��م و اولین کتاب 
پای��ه ای که من داش��تم، فق��ط یک کپی 
از نس��خه تأیید شده آن بود. تعداد زن  ها 
بس��یار کم بود و در جلساتی که می رفتم، 
هیچ کس مانند من کم سن و سال نبود. 
وقتی ش��ش ماه پاکی داش��تم جایی که 
زندگ��ی می کردم، ش��یفِت کاری من در 
یک خانه بین راهی دارالتأدیب نوجوانان، 
جوابگویی به خط کمکی تلفن NA بود.

امروز وقتی ب��ه آن روز ها فکر می کنم، 
اینطور به نظر می رس��د ک��ه NA و من 
دو نوج��وان بودیم که با هم بالغ ش��دیم 
و رش��د کردی��م. هر آخ��ر هفت��ه، ما به 
جلس��ات و کارگاه  ه��ا س��فر می کردیم یا 
برنامه ریزی  اجتماع��ی  فعالیت  های  برای 

NA ر د ش�دن  بزرگ  و  کردن  رش�د 
می کردی��م و ی��اد می گرفتی��م چگونه با 

یکدیگر پاک بمانیم.
آن روز ه��ا هی��چ خدمتی را از دس��ت 
نمی دادم، برای پذیرفتن خودم به عنوان 
یک معتاد، ترجیحاً در 9-10 س��ال اول 
بهبودیم تمایل شدیدی برای درگیر بودن 
در کار های خدماتی داش��تم. از اینکه در 
فعالیت  ه��ای جدی��دی از جمل��ه: افتتاح 
دفت��ر خدمات محلی، ایجاد دو س��اختار 
خدماتی، برنامه ری��زی برای همایش  های 
محلی و جهانی، بس��ط و توسعه نشریات 
NA، از اینک��ه با این روش، جزئی از کل 

بودم، احساس خوشبختی می کردم.
پ��س از صرف بی��ش از نیم��ی  از عمر 
خ��ودم در NA چه چیزی را یاد گرفتم؟ 
به زبان س��اده، اصول همان اصول است. 
در کن��ار خدمت ک��ردن، انتخ��اب یک 
راهنمای خوب، کارک��رد قدم و رفتن به 
جلس��ات هم بس��یار حیاتی است و برای 
این موارد هیچ جایگزینی نیس��ت. خوش 
ش��انس بودم از اینکه در س��ن کم پاک 
ش��دم و توانس��تم با قدم  ها، این 12 ابزار 
ب��اور نکردنی برای زندگی، کم کم رش��د 
کرده و بزرگ ش��وم. من در طول دوران 
بهبودی با مش��کالت زیادی مواجه شدم. 

ام��ا با ابزار های بهبودی توانس��تم از پس 
آن ها بر بیایم، حتی مهم تر اینکه، از آن ها 

درس بگیرم و توسط آن ها رشد کنم.
هنگامی ک��ه ح��دود 10 س��ال پاک��ی 
داش��تم ب��ه ی��ک منطق��ه دور ک��ه یک 
قبیل��ه اختصاصی برای سرخپوس��ت  های 
 NA آمریکای��ی بود -جایی که جلس��ات
وجود نداش��ت- نق��ل مکان ک��ردم. من 
توانس��تم پاک بمانم و با برقراری رابطه ی 
ق��وی و مس��تحکم ب��ا دیگر معت��ادان و 
راهنمایم )کس��ی که 1۵ سال با او بودم( 

کارکرد قدم  هایم را ادامه دهم.
ام��روز من می دان��م ک��ه می توانم هر 
تصمیمی که در زندگ��ی می گیرم را اجرا 
کنم، به ش��رطی که اصول پایه را رعایت 
کن��م. انجام برنامه ب��ه من کمک کرد که 
عضو مس��ئول و س��ازنده اجتم��اع خود 
ش��وم، همانطور که نش��ریات م��ا به آن 
اش��اره می کند. من دوب��اره تحصیالتم را 
از دبیرس��تان ش��روع کردم و موفق شدم 
م��درک ارش��د دانش��گاهی گرفت��ه و در 
واشنگتن با قبایل محلی از سرتاسر کشور 
کار کنم. م��ن به دور دنیا س��فر کردم و 
کار هایی را که اعتقاد داش��تم خوب است 
و برای دیگران منفعت دارد را انجام دادم.

م��ن چند م��اه قب��ل از تولد بیس��ت 
س��الگی ام به شیکاگو برگش��تم. بسیاری 
از دوس��تاِن قدیمی ام  که می ش��ناختم به 
دالیل معمول نبودند: یکی در زندان بود، 
برخی از آن ها مرده بودند، بسیاری دوباره 
مص��رف می کردند و تع��دادی هنوز پاک 

بودند اما دیگر به جلسات نمی رفتند. 
در آن زمان، کاری که هر سال نزدیک 
به تولدم انجام می دهم تکرار ش��د. سعی 
می کنم بهبودی ام را دوباره بررسی کرده 
و دالیلی پیدا کنم که رفتن به جلس��ات 
را برای ش��خص م��ن باورپذیرتر کند. به 
نظر می رس��ید که من هر جا که  می روم 
باالترین پاکی را دارم. احساس کردم واقعاً 
نیاز دارم در کنار اعضای قدیمی  باش��م و 
به صحبت  های آن ه��ا در مورد اینکه چه 
چیزی باعث ش��ده آمدن به جلس��ات را 
ادام��ه دهند، گ��وش دهم. خدا را ش��کر 
ک��ه در طول این س��ال  ها ه��ر چیزی به 
من گفتند گوش ک��ردم و انجام دادم. به 

جلسات رفتم و مشارکت کردم. 
م��ن در مورد بی حوصلگی و ش��ک و 
تردید های��م صحب��ت ک��ردم )مث��ل این 

وقتی 
او شانزده ساله بود 

در شیکاگو پاک شد، او 
نمی دانست که بیش از بیست 

سال بعد سر از ایتالیا در می آورد؛ 
با احساس اینکه چگونه خدمت 

همه ما را به یکدیگر متصل 
می کند.

پس از صرف 
بیش از نیمی  از 
عمر خودم در 
NA چه چیزی 
را یاد گرفتم؟ 
به زبان ساده، 
اصول همان 
اصول است. 
در کنار خدمت 
کردن، انتخاب 
یک راهنمای 
خوب، کارکرد 
قدم و رفتن 
به جلسات هم 
بسیار حیاتی 
است و برای 
این موارد هیچ 
جایگزینی نیست



اگر عملکرد ما براساس نیت خیر است، یعنی: کار 
درست را به دلیل درست انجام می دهیم، مطمنا سود 

خواهیم برد.
پاک زیستن سفر ادامه دارد

پیام بهبودی
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جمله کلیش��ه ای: “وقتی پاک شدم خیلی 
کم سن و س��ال بودم، شاید واقعاً من یک 
معتاد نبودم”(. من فعاالنه و با صرف وقت 
و پیگی��ری کردن از اعضا می پرس��یدم که 
آن ه��ا کجا انگیزه الزم برای ادامه برنامه را 
پی��دا کرد ه اند. من با ی��ک زن که از پانزده 
س��ال پیش هنگامی که او پاک ش��د او را 
می ش��ناختم، دوباره ارتب��اط برقرار کردم 
و  با هم ش��روع به کارک��رد دوباره قدم  ها 
کردیم. من یک ت��راز دیگری از قدم چهار 
گرفتم. به طور خالصه،  من پیش��نهادات 
برنام��ه را دنبال کردم. چیزی که در عوض 
آن بدست آوردم یک بیداری روحانی دیگر 
و یک امتیاز جدید زندگی در بهبودی بود.

هم اکن��ون من ای��ن نام��ه را از ایتالیا 
می نویسم، من یک کار جدید را پیدا کرده 
و دوباره خدمت در NA را شروع کرد ه ام. 
من یک عضو فعال در جلس��ه خانگی خود 
و NA ایتالیا هستم. من راهنما دارم  و در 
ضم��ن راهنمای دو زن نیز هس��تم. برنامه 
انجمن در اینجا ظاهراً خیلی ش��بیه همان 
برنامه NA هست که من سال  ها پیش در 
آن پا گذاشتم، و من هیجان زده و مفتخرم 
از اینک��ه در یک دوره دیگر ش��اهد رش��د 
س��ریع در NA باش��م، این بار در آن سوی 

کره زمین.
چندسال قبل من به اولین همایش خود  
در NA ایتالیا رفتم. هر جلسه در همایش 
بر اس��اس مراقبه  های روزان��ه کتاب فقط 
برای امروز برگزار ش��د. در اولین جلسه ام، 
از یک مرد ایتالیایی با چهارده سال پاکی 
ش��نیدم که با خوان��دن روزانه کتاب فقط 
برای امروز، به او کمک شده که زندگی اش 
نج��ات پیدا کند و پ��اک بماند. بی اختیار 
اش��ک های من جاری ش��د. وقتی هجده 
ساله بودم، مسئول نشریات منطقه بودم و 

برای دو س��ال متوالی مشغول جمع آوری 
و مرتب کردن چیزی بودم که در آن زمان 
به آن “پ��روژه کتاب روزان��ه” می گفتیم. 
آخر ه��ر هفته ما مش��غول ویرایش نتایج 
کارگاه ه��ا در زیر زمین خانه مادرم بودیم، 
جایی که این نس��خه  های تصحیح شده را 
به داخل اولین رایانه ش��خصی خودم وارد 

می کردم.
 در ط��ول این مدت م��ن از فکر کردن 
در م��ورد تأثی��ری که ممکن اس��ت ما بر 
روی یک ش��خص دیگر بگذاریم، دست بر 
نداشتم. من این را سال  ها بعد هنگامی که 
در آن س��وی دنیا در همایش بودم، متوجه 
ش��دم. آنجا از یک معتاد دیگر که به زبان 
ایتالیایی صحبت می ک��رد، در مورد تغییر 
زندگی او در نتیجه استفاده از نشریاتی که 
م��ا، در زیرزمین خانه م��ادرم روی آن کار 
می کردیم، شنیدم. امروز من می فهمم که 
چط��ور کاری که م��ا در زندگی و بهبودی 
خود انجام می دهیم می تواند در سرتاس��ر 
دنیا احس��اس شود. توسط  NAو خدمتی 
که ما ب��رای انجمن انج��ام می دهیم، تک 
تک ما ب��ه نوعی وصل هس��تیم. به خاطر 
سنت  های سرخپوستی نیاکان من، همیشه 
به ما آموخته بودند همه ما به نوعی با هم 
وابس��ته و متصل هس��تیم، ام��ا در اوایل 
بهبودی نتوانس��تم در مورد آن به درستی 
فکر کنم، زیرا من خیلی کم س��ن و سال و 
مشغول بودم و فقط سعی داشتم که پاک 
بمانم و رشد کنم. اکنون من درک می کنم 
که چرا من نیاز دارم دوباره برگردم و ادامه 
بدهم، مهم نیست چه مدت است که پاک 
هستم. در نهایت فهمیدم که در طول این 
سال  ها، خانواده ی من س��عی داشتند چه 
چیزی به من بگویند. همه ما به هم وابسته 

هستیم.

Room Check»، NA Today Magazine» اکتبر 2005 
من در یک جلسه تنها بودم و کسی با من حرف نزد. احساس 
بیگانگ��ی و ترس وجودم را فراگفته بود. خاطره ی آن روز باعث 

نوشتن این مطلب شد. 
دفعه ی بعد که پس از یک جلس��ه انجم��ن معتادان گمنام 
مش��غول گفتگو با دوستان بهبودی هس��تید، نگاهی به اطراف 
خ��ود بیاندازید. تم��ام اطاق یا محل جلس��ه را چک کنید. آیا 
معتادی را می بینید که تک و تنها نشس��ته باش��د و کس��ی با 
او صحب��ت نکن��د؟ او معتاد در عذاب شماس��ت. بعضی اوقات 
این معتاد تازه واردی اس��ت که دستش را برای مشارکت بلند 
نکرده اس��ت. در یک زمان دیگر او معتادی اس��ت که از ش��هر 
دیگری آمده و دارد دنبال یک قیافه آش��نا می گردد و یا شاید 
آن ش��خص یک عضو قدیمی انجمن باش��د که حال و احساس 
خوبی ندارد. بدون توجه به اینکه آن شخص کیست، یک معتاد 
تنها، هم صحبت بسیار بدی دارد. به دوستانتان پیشنهاد کنید 
که همگی پیش او رفته و او را در گفتگوهای تان شرکت دهید.  
معتاد مورد نظر در آن لحظه ش��اید از ش��ما ممنون باش��د و 
ش��اید هم ممنون نباش��د اما می توان ای��ن را تضمین کرد که 
این کار فداکارانه که فقط نیاز به کمتر از ده دقیقه وقت ش��ما  
دارد، ب��ه یک معتاد کمک کرده اس��ت. پ��س از این، احتمال 
اینکه ایش��ان در انزوا غرق شود و فکر کند که هیچ کس به آن 
اهمیت نمی ده��د، کمتر خواهد بود. احتم��ال اینکه او دوباره 
 مصرف کند کمتر و اینکه با تداوم به جلس��ات بازگردد بیش��تر 

خواهد بود. 
و اگ��ر ش��ما آن معتادی هس��تید که تنهایی در جلس��ه ای 
نشس��ته اید، به اطراف خود نگاه کنید و اطاق و یا محل جلسه 
را چک کنید. مشارکت با یک معتاد تنهای دیگر منجر به آغاز 

معجزه ها می شود.

ی�ک  ب�ه  کم�ک 
تنه�ا د  معت�ا
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س��الم ب��ه تمامی بچه ه��ای مجل��ه پیام 
بهبودی و اعضای انجمن معتادان گمنام 

در ابتدای مش��ارکت درخواس��تی از شما 
عزیزان دارم؛ اینکه اگر مشارکت من درخور 
توج��ه و حامل پیام بهب��ودی بود، لطفا نامه 
را بدون اس��م من به چاپ برسونید. چرا که 
هنوز احساس اینکه آدم های این شهر شاید 
متوجه بشوند که یک قهرمان ورزشی کشور 
در س��طح ملی، به س��ادگی اس��یر و بنده ی 
اجب��ار به مصرف ش��د، برای م��ن دردآور و 
ناراحت کننده اس��ت. ظاهراً شما هم متوجه 
شدید که منظور من چیه؟ درسته! من یکی 
از ورزش��کارانی بودم که ش��اید شما اعضای 
نوج��وان و جوان انجمن و چه بس��ا س��ن و 

قهرمان�ی کت�ر  ا ر کا
سال دارهای انجمن، بارها تصویر من را از قاب 
تلویزیون تماش��ا کردند و شاهد پیروزی ها و 
موفقیت های من در عرصه ورزش ملی کشور 
بودند. اما اعتیاد این دش��من زیرک زندگی 
در همان زمانی که تش��ویق و تأیید دیگران 
هم��واره بدرقه راه من بود، مش��غول فعالیت 
برای فرصتی ب��رای عرض اندام بود. من چه 
س��اده بودم که باور داشتم هیچ گاه درگیر و 
اس��یر این بیماری و تبعات آن نخواهم شد. 
طولی نگذشت که شهرت برای من اسارت و 
آش��فتگی به همراه آورد. چرا که خال درونی 
من هیچ گاه در دوران مصرف از طریق تأیید 
و تشویق و سوت و کف پر نشد )باید بگم که 
حتی در دوران بهب��ودی هم با این موضوع 

زندگ��ی می کنم( من که همیش��ه به دنبال 
جلب توجه دیگران بودم و ش��بانه روز برای 
آماده ماندن برای مسابقات تمرین می کردم، 
به راحت��ی و برای اولین ب��ار مصرف کردم! 
مصرفی که نقطه شروع غیرقابل اداره شدن 
زندگ��ی ام ش��د. مدتی از اولین ب��ار مصرفم 
گذش��ت و م��ن متوجه نش��دم که ش��ب ها 
مش��غول مصرف و تغییر احساساتم هستم و 
روزها مش��غول انکار مصرف شب گذشته ام. 
آن هم چه انکاری! تمرین س��فت و س��خت 
ورزش و رقاب��ت ک��ردن در س��طح کش��ور! 
ام��ا بعد از مدت��ی دیوار بلند ان��کار من فرو 
ریخ��ت و اطرافی��ان متوجه تغییر ش��رایط، 
فیزیک و روحیات من ش��دند. روزی رسید 
که مربی من رو ب��ه من کرد و گفت فالنی: 
خودت می دونی داری چی��کار می کنی؟ تو 
چت ش��ده؟ چرا دیگه مثل س��ابق نیستی؟ 
من هم ک��ه کم کم متوجه مش��کل و نقطه 
ضعف خودم ش��ده بودم، بهتری��ن روش را 
برای جواب دادن هوچی گری و ش��لوغ کاری 
دونس��تم! کار به جایی رسید که با مربی ای 
که س��ال ها ب��رای من زحمت کش��یده بود 
دهن به دهن ش��دم و س��اک ورزش��ی ام رو 
جمع کردم و از دنیای ورزش خارج ش��دم. 
اما متوجه نبودم که خارج شدن از آن دنیا، 
مرا وارد دنیایی به نام یأس، انزوا و آشفتگی 
کرد. زندگی در این دنیا درد و رنج زیادی را 
برای من به همراه داشت. خصوصاً زمانی که 
متوجه شدم تمام اطرافیان و حتی غریبه ها 
هم متوجه اعتیاد من شدند. به قول معروف 
شدم آیینه عبرت خیلی از خانواده ها. بعد از 
چند س��ال به حدی ضعیف و خمیده شدم 
که حتی برای تهیه و مصرف موادمخدر هم 
مشکل داشتم. کس��ی که در طول یک روز 
12 س��اعت ورزش حرفه ای می کرد، تبدیل 
ش��ده بود به کس��ی که حتی دوازده دقیقه 
هم توان س��رپا ایستادن را نداشت. به حدی 
غرور و انکار من به دلیل مدال های رنگارنگم 
زی��اد بود که در تمام آن س��ال های مصرف، 
حتی برای یک بار از کسی درخواست کمک 
نک��رد و در این خی��ال باطل بودم که خودم 
از عهده ی خارج ش��دن از این دنیا برخواهم 

آمد. اما زهی خیال باطل! 
س��ال ها گذش��ت تا اینکه روزی از روزها 
ک��ه مش��غول تهی��ه و مص��رف موادمخدر 
ب��ودم، توس��ط نی��روی انتظامی دس��تگیر 
ش��دم! بعد از بازداش��ت و انتقال به دادگاه، 
محکوم به حبس و روانه زندان ش��دم. شاید 
دردناک تری��ن بخش زندگ��ی ام همان چند 
روزی  ب��ود که در زندان ب��ودم! چرا که به 
ج��رم حمل و مصرف مواد دس��تگیر ش��ده 
بودم و دیگر در زندان جایی برای انکار نبود! 
اما معج��زه ی خداوند در همان زندان برایم 



وقتی با یک عضو مانند یک مقام مقدس یا ستاره رفتار می کنیم، ایشان را از 
فرصت تجربه کردن بهبودی که شاید بسیار هم نیازمندش باشد محروم کرده ایم.
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اتفاق افتاد. داس��تان معج��زه برایم این بود 
که در یکی از اولی��ن روزهایی که در زندان 
به س��ر می بردم حال خیلی بدی داش��تم و 
من رو ب��رای درمان به بهداری زندان بردند. 
در اون ج��ا بود دکتری باالی س��ر من آمد و 
مش��غول معاینه من شد. بعد از اینکه معاینه 
تمام ش��د رو به من ک��رد و گفت: من برای 
این بیماری ات نس��خه ی می نویسم، اما برای 
بیم��اری اصلی ات خودت ی��ک اقدامی بکن! 
فقط یادت باش��ه همونطور که توی ورزش، 
کار گروه��ی می ک��ردی و ب��ا س��ایر ه��م 
تیمی هات موفق ب��ودی، االن هم برای حل 
مشکلت نیاز به کارگروهی داری! اگر این کار 
رو انجام بدی، مطمئن باش که باز هم برای 
جوون های این مملکت می تونی الگو باش��ی. 
ای��ن رو گفت و از من جدا ش��د. جالب بود، 
چ��را که م��ن تا به حال ب��ه همچین چیزی 
فکر نکرده بودم. او درست می گفت، موفقیت 
م��ن نتیجه یک کار گروهی بود و شکس��ت 
من نتیجه ی��ک کار انفرادی! بعد از اینکه از 
زندان مرخص ش��دم تصمیم گرفتم که برای 
حل مشکل خودم کاری بکنم. فکری از سرم 
گذش��ت و به سراغ همان مربی ورزشی ام که 
باهاش مشاجره کرده بودم رفتم! سال ها بود 
ک��ه از هم بی خب��ر بودیم و بع��د از اینکه با 
هم مالقات کردیم، کلی اش��ک و گریه بین 
ما رد و بدل ش��د! خیلی س��اده مشکلم رو با 
او درمیان گذاش��تم و ازش درخواست کمک 
ک��ردم. اون هم به من گف��ت که یکی دیگه 
از ش��اگردانش که چندس��ال بعد از من وارد 
ورزش ش��ده ب��ود درگیر اعتیاد ش��ده ولی 
تونس��ته که خودش رو نجات بده! گفت که 
دست من رو توی دست اون می گذاره تا بهم 
بگه که چیکار کرده! فردای اون روز اون بنده 

خدا با من تماس گرفت و قرار مالقاتی با من 
گذاشت. جالب اینه که بدون اینکه در مورد 
ورزش ی��ا چیز دیگه ای با من صحبت کنه و 
یا حتی ازم بپرس��ه که چی شد معتاد شدم، 
ب��ا من در مود اعتیاد خ��ودش صحبت کرد. 
چقدر داس��تان زندگی اون شبیه زندگی من 
بود. خصوصاً اون قس��متش که اعتیاد باعث 
جدای��ی اون از ورزش حرف��ه ای ش��ده بود. 
تازه اونجا بود که متوجه ش��دم اعتیاد سن، 
نژاد، جنسیت، شخصیت، تحصیالت و حتی 
ورزش��کار و غیر ورزش��کار را نمی شناسد. به 
پیشنهاد او به اولین جلسه ی معتادان گمنام 
رفتم. با اینکه اون روز خیلی خجالت کشیدم 
و دوباره فکر اینکه االن همه من رو با انگشت 
نشون می دن در ذهن من بود، ولی تا انتهای 
جلس��ه ماندم و بعد از جلسه بچه های جلسه 
دور من جمع ش��دن و اون ها هم بدون هیچ 
سئوالی فقط به من خوش آمد گفتند. همین 
برخوردهای گرم بود باعث ش��د تا دوباره به 
اون جلسه برگردم. حاال چند ماهی هست که 
از اولین بار شرکت من در جلسات می گذره. 
یادم هس��ت که همیش��ه ب��رای رفتن روی 
سکوی قهرمانی لحظه ش��ماری می کردم و 
االن همون حس رو باز هم دارم؛ ولی این بار 
ب��رای ش��رکت در یک جلس��ه. البت��ه هنوز 
ه��م برخی از بچه هایی که م��ن رو می بینن 
ب��ا تعجب به م��ن ن��گاه می کن��ن و جالب 
اینجاس��ت تا االن حتی چندباری هم از من 
امض��اء گرفتند. ولی م��ن از همین جا به اون 
دوستان و تمام اعضای انجمن می خوام بگم 
که: به قول راهنمام من با کاراکتر ورزشی و 
قهرمانی در انجمن نیستم بلکه به عنوان یک 
معتاد در حال بهبودی مشغول انجام یک کار 

گروهی برای زندگی جدیدم هستم. 

شاید بتوان گفت که هر معتادی با بیمارِی فعال، خود را عقل کل 
می داند و به دیگران به دیده تحقیر نگاه می کند. از چشم او همه ی 
م��ردم عادی و موف��ق، آدم های بیچاره ای هس��تند که هیچ چیز از 
زندگی نمی فهمند. از نظر خودش او کسی است که آگاهی، قابلیت 
و لیاقتش از همه بیشتر است! اما از آنجا که دنیای او واژگون است، 
او در ته ظرف قرار گرفته. از نظرش، تنها کسانی می فهمند که مثل 

او فکر کنند و البته با او مصرف کنند!
 یکی از کس��انی که چنین اعتقادی داش��ت خود من بودم و آثار 
آن حتی در بهبودی هم در من مانده اس��ت. با پیش��رفت در مسیر 
بهب��ودی، کم ک��م دارم می فهمم که این فکر من دو اش��کال دارد. 
یکی اینکه اش��تباه است و دیگر اینکه مسخره است! به تدریج دارم 
می فهمم که من هم یک انس��ان مثل بقیه هستم و مثل همه نقاط 
ضعف و ق��وت دارم و اینکه ب��ا کارکردن برنامه بهب��ودی می توانم 

شرایطم را بهتر کنم. 
چن��د روز پیش به منطق فکر کردن خ��ودم توجه  کردم و دیدم 
چقدر نادرست و بیمارگونه است. مثال من برای توجیِه انجام ندادن 
کاری درس��ت، از دو منطق متضاد اس��تفاده می کنم. برای مثال یا 
می گویم این کار خیلی سخت و از توان من خارج است )نا امیدی و 
خود کوچک بینی(؛ یا اینکه این کار خیلی راحت است و بعداً آن را 
به راحتی انجام می دهم؛ یا حتی این کار در شأن من نیست )غرور و 
خود بزرگ بینی(! دو توجیه متضاد برای رسیدن به یک نتیجه! باور 
کنید من ه��ر دوی این افکار را هم زمان در ذهنم پرورش می دهم.  

فقط ذهن یک معتاد چنین استعداد نابی برای نابودی دارد!!!  
به یاد می آورم که در زمان مصرف، وقتی خوش��حال بودم دنبال 
مصرف ب��ودم و وقتی که ناراحت هم بودم ب��ه دنبال مصرف بودم. 
تصور کنید کسی در سرما لباس گرم به تن کند و در گرما هم لباس 
گرم بپوش��د. یا کسی که فش��ار خون باال دارد یک نوع دارو مصرف 
کند و وقتی فش��ار خونش پایین هم باش��د، هم��ان دارو را مصرف 
کن��د. احتماال می گویید دیوانه هس��ت. منطق من هم برای مصرف 
همان گونه بود. ذهن ما معتادان سرش��ار از استعدادهای خودفریبی 
اس��ت و اگ��ر در برنامه بهب��ودی فکری به ح��ال آن نکنیم ما را به 
بی راهه های تاریکی می کش��اند که عاقبت خوشی ندارند. برای شما 

این گونه طرز فکر و منطق منحرف آشنا نیست؟
فکر می کنم در برنامه بهبودی نداشتن سالمت عقل نامیده شده 

است.

دهای  اس�تعدا
م�ن خودفریب�ی 

Payam Behbudi- Fall 2015



22

مشارکت پیام بهبودی

22

پاییز  1394

Narcotics Anonymous.Iran

وقتی جوان بودم، زندگی ام کامال آشفته بود. مواد مخدر 
مرا به س��مت ی��ک فاجعه می برد و به هر چیزی دس��ت 
می زدم خراب می ش��د. در مدرسه شکس��ت خوردم، در 
کاره��ا و تمام روابطم ناکام ماندم. با دروغ، فریب و خیانت 
تم��ام اطرافیانم را آزار دادم. همه چیز از آن ها می گرفتم و 
هیچ چیز به آنها  بر نمی گرداندم. من نمی توانستم کمترین 
توجهی به پیامد کارهایم داشته باشم و هیچ همدردی با 

آنهایی که به آنها آس��یب زده بودم یا خرابی  که در زندگی 
آنها ایجاد کرده بودم احساس نمی کردم و من تقریبا یک 

آدم ضد اجتماعی بودم.
وقتی به NA آمدم خیلی خوب گوش نمی کردم و توجه 
نمی کردم. اما با گذشت زمان هر دوی اینها مانند بذری در 
درونم کاش��ته شد و شروع به رشد کرد. در نقطه ای به من 
گفته ش��د که وقت کافی دارم و باید کار در NA را شروع 

کنم. فکر بکری بود – کار؟ اولین کار خدماتی ام را در یکی 
از جلسات انجمن انجام دادم و از آن موقع همیشه کاری را 
در NA انجام داده ام. من قویا به داش��تن همیشگی پست 
خدمتی اعتقاد دارم  و به تمام رهجوهایم هم توصیه می کنم 

همین کار را بکنند.
بازگش��ت توانایِی اهمیت دادن به دیگران و عشق به 
ایشان کمی بیش��تر طول کشید؛ من برای سال ها از نظر 
احساس��ی خاموش و منجمد بودم. بعد از این که شروع 
به ذوب ش��دن ک��ردم، فهمیدم که همه زندگ��ی ام حوِل 
محور مواد می چرخیده اس��ت، چه مصرف کردن آن و چه 
مصرف نکردن آن. به نظر می رسید خودم، والدینم، خواهران 
و برادرانم، دوستان، تحصیالتم، کارم و تمام مسیر زندگیم 
هدفی جز آن نداشته است. بنابراین از بی هدف بودن دست 
برداش��تم و بر روی چیز های��ی که برایم 
اهمی��ت داش��تند تمرک��ز کردم. 
تصمی��م گرفت��م تعهد خود 
ب��ه NA راعمیق کنم، که 
گمان می کن��م این تغییر 
اراده خود و زندگی ام می باشد 

و سپردن آن به نیروی برتر.
تصمی��م گرفت��م خدمت 
کنم. آگاهانه، اندیش��مندانه و با تالش به جا. به مهارت های 
خودم نگاه کردم و سعی کردم در جایی که به آنها نیاز است 
از آنها استفاده کنم. به اعضاء دیگر گفتم که به هر کاری که 
الزم باش��د انجام دهم، احترام می گذارم و رعایت می کنم. 
به پیشنهاد های آنها عمل کردم. من در این دنیا هدفی دارم، 
من به NA خدمت می کنم، چه احس��اس خوبی داش��ته 
باشم چه بد، چه عالقه مند باشم  چه نباشم. انجمن معتادان 
گمنام فرصت زندگی را به من داد، بنابراین آنچه را  گرفته ام 

بر می گردانم.
یک عضو برنامه 

هر از گاهی من در جلس��ه ای شرکت می کنم که عمیقاً 
در زندگی و بهبودی ام تأثیر می گذارد. جلسه رهایی جمعه 
یکی از این جلس��ات بود. من یک معتاد ش��کرگزار در حال 
بهبودی از کانادا هس��تم. ما نس��بتاً ش��هر کوچکی داریم 
)90,000 نف��ر( با یک جمع بزرگ در حال بهبودی. در این 
جمعه ی خاص، یکی از دوس��تان خوب پاکی خود را جشن 
می گرفت: این خانم کیک 2۵ س��الگی خود را دریافت کرد. 
در نوع خود خیلی الهام آور بود. ولی جشن در این جا تمام 
نشد. تعدادی مهمان هم از شهرهای دیگر آمده بودند و چند 
تا از دوس��تان قدیمی  از ش��هر ونکوور به این جا سفر کرده 
بودند، یادگار زمانی که NA بس��یار کوچک بود پنج نفر از 
این دوس��تان تولد خود را جشن می گرفتند. چند نفر دیگر 
نیز بودن��د که چیپ های خود را برای مدت های کوتاه چند 
هفته ای دریافت می کردند. جمع پاکی همه این اشخاص به 

188 سال می رسید!
برای این که ثابت کنیم ما می توانیم دوره اعتیاد خود را 

بشکنیم، پسر دوس��ت من پاکی 30روزه خود را اعالم کرد 
و برادر او با 4/۵ س��ال پاکی نیز به جلس��ه آمده بود. هر دو 
پس��ر از مادرشان برای کمک به روشن بینی سپاسگزاری و 
شکرگزاری کردند.خانمی دیگر 26 سالگی خود جشن گرفت، 
ضمن این که دخترش در همان روز 14 ساله شد. فضای آن 
جلس��ه باور نکردنی بود. انرژی موجود در سالن قابل لمس 
بود. امید و شکرگزاری شرکت کنندگان برای همه الهام آور 

بود. 
قلب همه ما که ش��اهد چنین لحظات استثنایی بودیم، 
می تپی��د. ما برای مدت��ی طوالنی تحت تأثیر این جلس��ه 
خواهیم بود. من با وجود ۵ سال پاکی احساس می کردم یک 
تازه وارد هستم ولی از چنین تجربه ای خوشنود و سپاسگزار 
بودم و احس��اس فروتنی می کردم.»یک معتاد، هر معتادی، 
می تواند مصرف مواد مخدر را قطع کرده، وسوسه مصرف را 
از دست بدهد و راه جدیدی برای زندگی پیدا کند... ما بیمار 

هستیم ولی می توانیم بهبود پیدا کنیم.«

رم دا هدفی  دنی�ا  ین  ا ر  د من 

پاکی س�ال   188
تیلور.جی - کانادا 



ما روز به روز و لحظه به لحظه زندگی می کنیم. وقتی از زندگی کردن در زمان 

حال و اینجا دور می شویم، مشکالمتان به گونه نامعقولی بزرگ می شود.

کتاب پایه
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واژه های سنت یازدهم آن قدر عمومیت دارند که 
می توان آن را در مورد شکل های جدید رسانه ای هم 
صادق دانست. از جمله اینترنت و مشخصاً شبکه های 
اجتماعی. هنگامی که ما از طریق مطبوعات، رادیو، 
فیلم و س��ایر رس��انه های همگانی در معرض دید 
عموم قرار می گیریم، باید همیشه گمنامی شخصی 
خ��ود را حفظ کنی��م. اگر مراقب حف��ظ گمنامی 
شخصی مان نباش��یم، فعالیت ها و تعامل های ما در  
شبکه های اجتماعی ممکن است به چشم دیگران 
معرف معتادان گمنام باش��د و تصویری که اعضای 
احتمالی آین��ده از انجمن ما پی��دا می کنند، تأثیر 
نامطلوبی بگذارد؛ ما هرجا برویم، همیشه تاحدودی 
معرف NA هس��تیم... حرف ها و اعمال ما بر برنامه 
بهب��ودی و انجمن NA تأثیر می گذارد. ما در مقام 
عضو مس��ئول انجم��ن، دل مان می خواه��د تأثیر 

جذابی بگذاریم نه این که مایه سرافکندگی شویم. 
ما با آشکار کردن عضویت مان در NA، خواسته یا 
ناخواسته، حکم نماینده این انجمن را پیدا خواهیم 
کرد و تمام رفتارها یا نظرات شخصی ما ممکن است 

به اشتباه به کل انجمن نسبت داده شود. 
برای کسب اطالعات بیشتر، لطفاً به جزوه 
خدماتـی «رسـانه های اجتماعـی و اصـول 

راهنمای ما» مراجعه نمایید.

1
2
3

 قــل لنفــسـک:
 للیوم فقط : ستتجه أفکاري نحو التعافي أعیش واستمتع بالحیاة بدون تعاطي المخدرات.

 للیوم فقط : سأضع ثقتي في أحد أعضاء زمالة المدمنین المجهولین , شخص یرید مساعدتي
 للیوم فقط :  سیکون لي برنامج وسأحاول اتباعة  قدر استطاعتي

 للیوم فقط : ومن خالل زمالة المدمنین المجهولین , ستکون لي رؤیة جدیدة لحیاتي
 للیوم فقط : لن أشعر بالخوف وسیکون ترکیز أفکاري علی مجموعتي الجدیدة , وعلی أولئک الذین أصبحوا ال یتعاطون , ووجدوا 

طریقة أفضل للحیاة , وطالما أنني أتبع هذا السبیل فلن أخاف شیئاً.

به خودت بگو:
فقط برای امروز، افکارم را بر روی بهبودی  ام متمرکز خواهم کرد، زندگی می کنم و بدون مصرف هیچ گونه ماده مخدری، روز خوبی خواهم داشت.

فقط برای امروز، به کسی در NA اعتماد خواهم کرد، کسی که مرا باور کند و می خواهد در بهبودی ام به من کمک کند.
 فقط برای امروز، برنامه ای خواهم داشت و سعی خواهم کرد آن را به بهترین شکل ممکن انجام دهم.

 فقط برای امروز، به کمک NA سعی خواهم کرد از زاویه بهتری به زندگی ام نگاه کنم.
 فقط برای امروز ترسی نخواهم داشت و به روابط تازه ام و آن ها که چیزی مصرف نمی کنند و راه تازه ای برای زندگی پیدا کرده اند، فکر خواهم کرد .

مادامي که این راه را دنبال کنم، از هیچ چیز واهمه نخواهم داشت.

Tell Yourself:
 Just for today my thoughts will be on my recovery, living & enjoying life without the use of drugs.
 Just for today I will have faith in someone in NA who believes in me & wants to help me in my recovery.
 Just for today I will have a program. I will try to follow it to the best of my ability.
 Just for today, through NA, I will try to get a better perspective on my life.
 Just for today I will be unafraid, my thoughts will be on my new associations, people who are not using & 

who have found a new way of life. So long as I follow that way, I have nothing to fear.

لليوم فقط:

فقط برای امروز: 

Just For Today

مجازی فضای  و  ینترن�ت  ا ر  د م�ی  گمنا
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چند س��الی از آخرین کتاب های درس��ی ام 
می گذش��ت که پاک ش��دم. یادمه بیست روز از 
پاکی ام نمی گذش��ت که راهنمام گفت: بشین 
س��ر کالس قدم. آخر قدم یک راهنمام گفت یه 
فهرست اهدافی که دارین، فقط بنویسید و بذارید 
کنار که داشته باشین. من نوشتم: پاکی، بهبودی، 
موفقیت های اقتصادی و اجتماعی. یک س��ال 
فقط جلس��ه می رفتم و کالس قدم. حالم خیلی 
خوب بود تازه خانواده بهم اعتماد کرده بودند و 
یه کم اعتماد به نفس��م برگشته بود. تازه داشتم 

اطرافم رو می دیدم که من کجام و دنیا کجا. چند 
جا رفتم س��ر کار ولی نمی تونستم بمونم بیشتر 
و باالتر می خواس��تم، ه��ی کار عوض می کردم و 
مدام با راهنمام مشارکت می کردم. یادمه همش 
می گفت��م درس خون��دن رو دوس دارم ولی مخ 
خون��دن ندارم و زود از این موضوع می گذش��تم، 
می ترس��یدم از درس خوندن. به خودم می گفتم 
اون موق��ع ک��ه وقتش ب��ود درس نخوندی حاال 
دیگه نمی تونی ب��ا این مخ داغونت درس بخونی. 
با حسرت به دانشجوها نگاه می کردم، اونا رو بچه 

موفق می دیدم و خ��ودم رو بدبخت. تا اینکه یه 
روز هم��ه اینا رو با راهنمام مش��ارکت کردم که 
آروم و رها بشم. راهنمام گفت: آرمین برو دانشگاه 
ثب��ت نام کن. خندم گرفته بود، گفتم: من؟ من 
که نمی تونم، حافظه ندارم و اصال درس خوندن 
بلد نیس��تم. گفت: یاد می گیری، تو پاک زنگی 
کردن رو هم بلد نبودی ولی یاد گرفتی. موضوع 
درس خوندنم رو با خانواده مطرح کردم. به خاطر 
سابقه ای که داش��تم، پدرم اول قبول نکرد، ولی 
بعدش با ش��رط و ش��روط قبول کرد که هزینه 
دانش��گاهم رو بده. رفتم پیش راهنمام و جریان 
رو کامل گفتم. راهنمام گفت اینم هزینش، ولی 
باز تو وجودم ترس بود. راهنمام گفت تو ثبت نام 
کن من کمکت می کنم. رفتم ثبت نام کردم ولی 
هم��ش با ترس و فکر کردن به این که راهنمای 
ما که خودش دیپلم نداره چطوری میگه کمکت 
می کنم؟ به دلیل اختالف س��نی با دانشجوهای 
دیگه پر از ترس و احساس تفاوت بودم و چیزی 
نداشتم که بتونم باهاش��ون ارتباط بر قرار کنم. 
یادمه ترم اول دانش��گاه که ب��ودم هر روز پیش 
راهنم��ام ب��ودم و باه��اش صحب��ت می کردم. 
می گف��ت: کالس��ات رو به موقع ب��رو و هرچی 
اس��تادات میگن به موقع انجام بده. کالس ها رو 
بدون یک جلسه غیبت می رفتم. در طول ترم و 
امتحانات کار من شده بود درس خوندن، جلسه 
قدم و بهبودی و مش��ارکت کردن. ترم اول رو با 
مع��دل 16 تمام کردم، انگار دنیا رو بهم دادن. با 
اعتماد به نفس رفتم پیش پدرم و پرینت کارنامه 
رو نشونش��ون دادم و گفتم اگه راضی هس��تین 
هزینه ادامه تحصیلم رو بدی��د یادمه با انرژی و 
ایمان قوی تر به خدای خودم رفتم دانشگاه و ترم 
بعدم ثبت نام کردم. بدون اینکه یک واحد بیفتم، 
فوق دیپلم گرفتم و کارشناسی رفتم. االن که این 
نامه رو می نویسم 2 ترم مونده که کارشناسی رو 
تمام کنم و مهندس بشم. در طول این سه سال 
به س��ه تا از آرزوهام رس��یدم و ت��ا دو ترم دیگه 

میشه 4 تا آرزو.

کن�د.... ر  و ب�ا ا  مر که  کس�ی 
آرمین.م

به نام خدا و با س��الم خدمت همه دوس��تان همدردم. 
هیچ وقت آخرین مطلبی که برای پیام بهبودی فرس��تادم 
را فرام��وش نمی کنم. پایی��ز  138۷ و مطلبی که با عنوان 
سکوی پرتاپ در مجله چاپ شد. از آن روز سال ها می گذرد 
و تجربه لغزش های مکرر باعث شد متوجه قدرت بیماری ام 
ش��وم. بعد از 18 ماه پاکی یکبار مصرف کردم و در جلسه 

بعدی 24 ساعت اعالم نمودم. حیران و سرگردان 
دنبال راهی ب��رای متوقف کردن بیماری اعتیاد 
بودم. یک��ی از این راه ها برای من خدمت کردن 
بود. از همان روزهای اول بعد از لغزشم از جمع 
کردن فیلتر سیگار شروع کردم. عالقه زیادی به 
خدمت خوش آمدگویی داشتم و همین امر باعث 
می شد که خودم را به سکوت اول جلسه برسانم. 
وقتی سن پاکی ام بیشتر شد، فرصت خدمت های 
وجدان گروه��ی را پیدا کردم. س��عی کردم در 
خدمت کردنم در انجمن تنوع و خالقیت داش��ته باش��م و 
در دوره های بعدی خدمات دیگری را پذیرفتم تا از خدمت 
کردن خسته نش��وم. اگر توانایی انجام خدمتی را نداشتم 
و ش��رایطم اجازه نمی داد برای خدمت کاندید نمی ش��دم. 
تالش می کردم برای خدمت به همدردهایم هدف و برنامه 

باش��م. بدین منظور  داشته 
به کمک نیروی برترم به 
یکی از اهدافم رس��یدم 
و فرص��ت خدم��ت در 
به  یک گروه بهب��ودی 

خدماتی  نماینده  عنوان 
بین گروه��ی را پیدا کردم 

و بعد از اتمام خدمتم در گروه 
در کمیت��ه ثب��ت آدرس ه��ای یکی از 

کمیته های ش��هری در ناحیه 10 مشغول 
خدمت ش��دم. در حال حاضر 6 س��ال و 9 م��اه و 2۵ روز 
است که پاک هستم و مدت پاکی ام را مدیون نیروی برتر 
و خدمت کردن در NA هس��تم ودر آخر تش��کر می کنم 

از تمام اعضایی که فرصت خدمت کردن را به من دادند.

روح اهلل.الف- مشهد



با یکدیگر بهبودی می یابیم و با هم دیگر خدمت می کنیم. این قلب 
روحانی برنامه ما و بنیاد و اساس انجمن ماست.
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دوازدهمی��ن مفه��وم خدمات��ی به 
تش��ریح روش، الگ��و و زیربن��ای تمام 
فعالیت های��ی که م��ا در انجمن، انجام 
می دهیم، می پردازد. ما گردهم می آئیم 
تا پیام بهبودی را خیلی بیشتر از آن چه 
هر یک به تنهایی می توانیم، بسط دهیم.  همه ی ما می دانیم 
که کلیه فعالیت های ما در NA می بایست در جهت رساندن 
پیام به معتاد در حال عذاب باشد؛ چه این معتاد قطع مصرف 
کرده و در انجمن حضور داش��ته باشد و چه معتادی که هنوز 
در عذاب مصرف اس��ت و در آینده ای دور یا نزدیک به انجمن 

ما ملحق می شود.
 اینجا اش��اره ای داشته باشیم به تعریف و ویژگی خدمت از 
نظ��ر اصول و انجمن ما که در قدم دوازدهم بدان توجه زیادی 
شده است. در قدم دوازدهم به این درک می رسیم که خدمت 
یک فعالیت و اقدامی روحانی اس��ت که از طریق آن ما صرفاً 
بهبودی خود را با دیگران ش��ریک می شویم و خدمت چه در 
ش��کل و چه در فرم می بایست در زندگی، روحیه، احساسات 
و روند بهبودی یک معتاد تأثیر مش��هود داشته باشد. خدمت، 
اصلی بی منت و بی قید و ش��رط اس��ت. این اص��ل در ارزش 
درمان��ی کمک یک معتاد به معت��اد دیگر، نمود پیدا می کند. 
زیر بنای خدمات ما در انجمن، اصل س��ادگی و رعایت اصول 

برنامه است. 
اما همانطور که در مفاهیم پیش��ین به خصوص در مفهوم 
چهارم به آن اش��اره ش��د، م��ا برای خدمتگزار و رهبر ش��دن 
می بایس��ت یک س��ری از ویژگی ها و اصول روحانی را درک و 
 NA اجرا کرده باش��یم. همه ی ما می دانی��م که خدمتگزاران
می بایس��ت گوش ش��نوا و بدون قضاوت داشته باشند؛ اصول 
نهفته در قدم ها را درک کرده و بتوانند از خود گذشتگی را در 
خدم��ت خود، به اجرا بگذارند. هیچ زمانی، اعضای ما از طریق 
فریاد زدن، دستور دادن، تحکم، انحصارطلبی و پافشاری تبدیل 

به خدمتگزاران مورد اعتماد و رهبران موثر ما نمی شوند. 
در خدمات اگ��ر ارتباط ما مؤثر باش��د حتی مخالفت هم 
می تواند یک ایده جدید جهت بهتر خدمت کردن باشد. برای 

خدمت موثر، ش��نیدن ایده ها و نظرات مختلف، حتی صدای 
مخالف هم الزم است. بی توجهی به صدای مخالف و یا شنیدن 
صدای یک تفکر خاص، از آن دس��ت ویژگی هایی است که ما 
را از حالت خدمتگزار خارج کرده و به س��مت تعصب س��وق 
می دهد. چشم انداز و ایده آل ما این است که کیفیت خدمات 
را  همانن��د کیفیت بهبودی فردی در فضایی آکنده از احترام، 
همدلی، همسانی، حمایت و اعتماد ارتقا دهیم. خدمات ما در 
انجمن براس��اس اصول روحانی انجام می شود. اصول روحانی 
رش��ته ای از ویژگی ها و خصایص فردی را در ما ایجاد می کند 
که بتوانیم از طریق آن ها با دیگران در ارتباط دوس��تانه باشیم 
و ن��ه اینکه ما را از دیگران جدا کند. در س��اختار خدماتی ما 
نیز اعضایی حضور دارند که در حال بازیابی ش��خصی هستند 
و زندگ��ی فقط ب��رای امروز رو الگوی زندگ��ی خود نموده اند. 
خدمتگزاران ما اغلب در حال اجرا کردن قدم ها در زندگی شان 
هس��تند. زمانی که با سایر اعضا در رابطه هستند، روشن بین، 
صادق، خنده رو، فروتن و یک عضو در حال بهبودی می باشند. 
زمانی که تفکر هریک از ما در  برنامه،  با هم بهبودی یافتن و 
باهم خدمت کردن باشد، ساختار خدماتی ما همیشه خدماتی 

باقی می ماند.
همان طور که در قدم ها متوجه ش��دیم، تأثیر اعتیاد شاید 
خیلی س��ریع تر از بهبودی به چش��م آید اما این تأثیر پایدار 
نیست! این گونه از خدمات که مبتنی بر میل و اراده شخصی 
اس��ت احس��اس ناخوش��ایندی را در دیگران ایج��اد می کند 
و هی��چ گاه در ارزش درمان��ی تعریف نمی ش��ود. برای تبدیل 
ش��دن خدمت به حکومت، ما به ابزاری ساده از جنس اعتیاد 
نیازمندیم! ش��اید این موضوع برای ما اتفاق افتاده باشد که در 
هن��گام انجام فعالیت های خدماتی، حتی ب��ا نیت خیر و این 
توجیه که قلب ما برای انجمن می تپد، دیگران را قضاوت کرده 
باشیم! با تندی و درشتی با سایر اعضا صحبت کرده باشیم! به 
دیگران تهمت و افترا زده باشیم! به جای دست گیری از اعضای 
انجمن، به فکر مچ گیری از آن ها باش��یم! با پافشاری، دوباره و 
چندباره گویی به دنبال تثبیت نظر و اعتقاد شخصی خودمان 
باشیم! آیا این فکر بر ما چیره نشده که ما از همه بهتر خدمت 

می کنیم و یا از همه بهتر اصول و انجمن را می شناسیم؟ آیا به 
واسطه یک پست خدماتی احساس برتر بودن نسبت به دیگران 
را تجربه کرده ایم؟ آیا این فکر را داش��تیم که خدمتگزارانی را 
که خود انتخاب کرده ایم، می بایست هر اقدامی را با اجازه ی ما 

انجام دهند؟ 
هرکدام از موارد فوق همان ابزار در دس��ت اعتیاد هستند 
ک��ه می توانند خدمت ما را از حال��ت روحانی خارج کرده و به 
س��مت حکومتی ش��دن هدایت کنند! این موارد از گروه ها تا 
س��اختار خدماتی ما را نیز شامل می گردد. گروه های انجمن، 
هسته ی اصلی و تشکیل دهنده ی ساختار هستند. اختیار دار 
نهایی در مورد فعالیت های خدماتی نیز می باشند؛ اما در هیچ 
کجای اصول اشاره نشده که حتی گروه نیز بر ساختار حکومت 
می کند. داشتن اختیار تفاوت عمده ای با حکومتی عمل کردن 
دارد. همین طور ساختار خدماتی تشکیل نشده که به واسطه ی 
پتانسیل و یا وسعت خود، برگروه ها حکومت کند؛ بلکه به وجود 
آمده تا گروه ها با تمرکز بیش��تر و منسجم تر بتوانند خدمات 
اصلی و مورد نیاز انجمن را انجام دهند. شاید خدمتگزاران ما 
در ساختار خدماتی دارای تجارب بیشتری در زمینه بهبودی 
و خدماتی باش��ند؛ اما ذکر این نکته خالی از لطف نیست که 
س��اختار حتی این اختیار را ندارد که برای یک گروه کوچک 
بهبودی تصمیم گیری کرده و یا خط و مش��ی ارائه دهد. این 
روحیه در تمامی بدنه های ما در انجمن می بایس��ت مشاهده 
گردد. مفهوم دوازدهم به روش��نی این پی��ام را به ما می دهد 
که هر س��طحی از ساختار ما مس��تقل عمل کرده و در قبال 
سطح مولد خود، پاسخ گو می باشد. ساده تر این که یک کمیته 
ش��هری در مقابل گروه پاسخ گوست؛ ناحیه در مقابل کمیته 
شهری؛ شورای منطقه در قبال نواحی و خدمات جهانی در برابر 
مناطق پاسخ گو می باشد. نه شورای منطقه در مقابل ناحیه، نه 
ناحیه درقبال کمیته شهری و نه کمیته شهری در مقابل گروه 
برتری و ارجحیت ندارند. این بدان معنی است که هر کدام از 
اجزای س��اختار خدماتی ما با توجه به تعریفی که ش��ده اند و 
مسئولیتی که بدان ها محول شده می بایست فعالیت نمایند و 
در راستای آن به یک انسجام، جهت مدیریت خدمات انجمن 
برس��ند. اما اصل فروتنی در خدمات، تمامی سطوح خدماتی 
را به یکدیگر وصل می کند. ساختار خدماتی موظف است که 
گزارِش فعالیت های خود را به طور کامل و دقیق  به کسانی که 
بدان ها خدمت می کنند، شرح دهند. ارتباط مستقیم، شفاف 
و صادقان��ه در خدمات، می تواند روحیه حکومتی ش��دن را از 

خدمات ما جدا سازد. 
در پایان می توان به این مس��ئله اش��اره کرد که اگر اصول 
بازیابی شخصی در وجود ما نهادینه گردد،  اشتباهات فاحش 
در حی��ن خدمت کمتر انج��ام می دهیم؛ با بی��داری روحانی 
دیگران را بهتر درک می کنیم و روحانیت باعث این می شود که 
از حکومتی شدن فاصله بگیریم. در نتیجه باعث رشد شخصی 
و رشد گروهی ش��ده و به هدف اصلی مان نزدیک و نزدیک تر 
می شویم. اصول روحانی راهنمای ما برای بهبودی فردی، هیچ 

تفاوتی با اصول راهنمای ما برای انجام خدمات ندارد. 
فرام��وش نکنیم که: اگر ما توانس��ته ایم بهبودی را تجربه 
کنیم، فقط به خاطر این است که کسانی اصل از خود گذشتگی 
را ب��ه فع��ل درآوردند و از خود وقت و مایه گذاش��تند تا پیاِم 
بهبودی را از زمانی که ما هنوز از اعتیاد فعال در عذاب بودیم به 
ما برسانند. توسط خدمت، ما سپاس خود را از این که کسانی 
بهبودی خود را با ما در میان گذاشتند، بیان می کنیم و بهبودی 
خ��ود را با دیگران در میان می گذاریم. هیچ چیز به اندازه این 
روحیه از خودگذشتگی در خدمت، نمی تواند این قدر با تمایل 

به حکومت و ریاست کردن فاصله داشته باشد.

و  در راس�تای حفظ ماهیت روحانی معتادان گمنام، ساختار ما همیش�ه خدماتی اس�ت 
هرگز نباید حکومتی باش�د.

پانل مفاهیم 
خدماتی  تا کجا؟ کاربرد مفاهیم خدماتی 

 »مف�������ه�وم دوازده�م«
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است  س�ال  بیس�ت  که  برنامه ای 
می شناس�مش

یک معتادی مثل شما

م��ن دارم با یک معتاد زندگی می کنم. 
ما م��کان زندگ��ی مش��ترکی داریم ولی 
بدتری��ن چی��ز آن اس��ت ک��ه هرجا من 
می روم او نیز مرا همراهی می کند. علتش 
این اس��ت ک��ه این معت��اد در کله ی من 
زندگ��ی می کند. من س��ال ها پیش جای 
خود را با او عوض کردم و االن او درهمان 
زندانی اس��ت که من بیش��تر س��ال های 
زندگی ام را در آن س��پری کردم.  او را به 
جرم سرقت سال های زیادی از عمرم، در 
ی��ک زندان انفرادی حبس کرده ام، همان 
جایی ک��ه قبأل او مرا زندان��ی کرده بود.  
اعتیادم چیز بس��یار کینه جویی اس��ت و 
هرروز عصبانی تر می شود. او فقط به فکر 
فرار از این زن��دان و انتقام گرفتن از من 
است.  اعتیادم مثل من نیست و هیچ وقت 
نمی خوابد. او از خوابیدن تنفر دارد. چند 
س��ال پیش وقت��ی که او مش��غول چرت 
زدن بود، من به انجم��ن معتادان گمنام 
راه یافتم. او س��پس قسم خورد که دیگر 
هیچ وق��ت خوابش نبرد. همیش��ه بیدار و 
منتظر است. منتظر است تا من اشتباهی 

مرتکب شوم و نمی خواهد با خواب بودن 
فرصت فرار از این زندان را ازدست بدهد. 
او می خواهد مجددأ آزاد باشد و مرا تحت 

نفوذ و کنترل خود قراردهد.
اکنون چندین سال است که اعتیادم را 
زندانی ک��رده ام؛ اما او در زندان تلویزیون 
تماش��ا نکرده و تخته نرد بازی نمی کند. 
او در همان زنداِن کوچک مشغول ورزش 
کردن است. ش��نا می رود، دراز و نشست 
انج��ام می دهد و درجا می دود. می خواهد 
هرزمان که من مراقب نبودم، جهیده و از 
زندان فرارکند.در اوایل بهبودی من خیلی 
دل نازک بودم و تحمل گریه ها، شیون ها 
و خواهش و تمناهای اوخیلی برایم سخت 
بود. شب ها بیدار نشسته و راجع به اینکه 
آی��ا کاردرس��تی انجام داده ام، س��اعت ها 
فکرمی کردم. اعتیادم نیز با من س��روکله 
می زد و می گفت زندانی کردن او بصورت 
دائمی  انصاف نبوده و ش��اید هرچند یک 
بار بد نباش��د او را بین اجتماع بگردانم و 
پیش معتادهای دیگر و دوس��تان قدیمی 
 بب��رم. یا اینک��ه بگذارم ق��دری درحیاط 

زندان ق��دم بزند. خوش��بختانه من قادر 
بودم به توصیاتی که در نش��ریات مان قید 
ش��ده و یا به تجارب دیگر کسانی که قبأل 
زندانی اعتیادش��ان بوده ان��د، رجوع کنم. 
برخی از آنها اشتباهأ به خواهش و تمنای 
اعتیادشان گوش کرده بودند. آنها پس از 
یک سال، زندانی خود را از زندان انفرادی 
به ی��ک زندان عمومی  که محدودیت های 
کمت��ری نیز داش��ت انتق��ال داده بودند. 
بعض��ی دیگر ای��ن کار در ظرف چند روز 
انجام داده بودند. به نظرش��ان می رس��ید 
رفت��ار اعتیادش��ان قابل قبول ب��وده و به 
زودی او را به حی��اط عمومی  بزرگ تری 
بردن��د که در آنجا با دیگ��ر معتادان قدم 
بزند و نقش��ه مرحله ی بعدی را بکش��د. 
پس از مدت بس��یار کمی اعتی��اِد هریک 
ازای��ن افراد، ب��ه زندان نیمه ب��از منتقل 
ش��د. آس��وده خاطر و با رضایت از اوضاع 
مربوطه، آنها به درخواس��ت اعتیادش��ان 
مبن��ی بر انتق��ال به یک زن��دان موقت، 
ج��واب مثب��ت دادند.  س��پس در اولین 
فرص��ت اعتیادش��ان آزاد ش��ده و آنها را 
مانند س��ابق به گروگان گرفت��ه بود.من 
نمی خواس��تم هم��ان اش��تباه را مرتکب 
ش��وم. اعتیاد من ی��ک قاتل بی رحم بوده 
و اس��تحقاق هیچ گونه فرصتی را ندارد. او 
کامال مرا تحت کنترل خویش درآورده بود 
و برایش هیچ اهمیتی نداش��ت که چقدر 
درنهایت می خواس��ت  درد می کش��یدم. 
وقتی که از من خس��ته شد، با خوشحالی 
مرا درهمان قبری که با دست های خودم 

کنده بودم، زنده به گور کند.
قبل از ورود به جلسات NAهیچ وقت 
فکر نمی کردم بتوانم ازدس��ت این هیوال 
خالص ش��وم. اما پیام امید را درجلسات 
شنیدم. دریافتم اگر حقیقتأ بخواهم آزاد 
باش��م، امکان آن وجود دارد. این فرصت 
دراختی��ار من قرارگرفته بود و ممکن بود 
دیگر چنی��ن فرصتی پیش نیاید. من هم 
مانند برخی از اعضا ترسیده و کامأل گیج 
بودم. طی بیش��تر س��ال های عمرم، تنها 
در بن��د ب��ودن را می ش��ناختم اما وعدۀ 
آزادی برایم بس��یار اغوا کننده بود.  طی 
سال هایی که دربند بودم، زندان بانم مرا 
متقاعد کرده ب��ود به خودم، خانواده ام و 
اجتماع اطرافم بی احترامی کنم. این باور 
را در م��ن بوج��ود آورده بود ک��ه نه تنها 
هیچ کس به من اهمی��ت نمی دهد، بلکه 
خودم هم برای خودم ارزش��ی قائل نبوده 
و اس��تحقاق آن را نداش��تنم ک��ه به من 
محبت ش��ود و یا مورد اعتماد قرارگیرم. 
اگ��ر به دلیلی قبل از ای��ن که او ازخواب 

اکنون چندین سال 
است که اعتیادم 
را زندانی کرده ام؛ 
اما او در زندان 
تلویزیون تماشا 
نکرده و تخته نرد 
بازی نمی کند. او 
در همان زنداِن 
کوچک مشغول 
ورزش کردن 
است. شنا می رود، 
دراز و نشست 
انجام می دهد 
و درجا می دود. 
می خواهد هرزمان 
که من مراقب 
نبودم، جهیده و از 
زندان فرارکند



بدون مواد مخدر ما شانس زندگی را به عنوان یک انسان مفید پیدا می 
کنیم. البته درصورتی که خود را هامن طور که هستیم و دنیا را هامن طور 

که هست بپذیریم.
کتاب پایه
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مص��رف م��واد مخ��در هم��ه 
آرزوهایم را از من گرفت، خصوصا 
عالق��ه ش��دیدی که ب��ه ورزش 
داش��تم. ت��ا اینک��ه وارد انجمن 
معتادان گمنام شدم و بعد از یک 
سال پاک بودنم وضعیت فیزیکی ام 

روبه راه شد.
ک��م ک��م ش��روع ب��ه ورزش 
)فوتب��ال( کردم و در این مس��یر 
مرت��ب ان��رژی می گرفت��م. ولی 
متاسفانه از آنجایی که وابستگی به 
هر چیز جزئی از شخصیت مخرب 
من است، کل زندگی ام را فوتبال 
فراگرفت. مدرک مربیگری گرفتم 
و تیمی تشکیل دادم که خالصه 
زندگی ام شده بود. تا جایی که هر 
کس کارم داشت، خانواده ام آدرس 
زمین ورزشی را می داد. دوری از 
جلسات برایم عادت شده بود و در 
تفکرات خودم غرق ش��ده بودم، 
دوس��ت داش��تم  معروف بشوم. 
انتظاراتم نس��بت به دیگران زیاد 
شده بود. دوست نداشتم شکست 
بخ��ورم و ه��رگاه اتفاقی می افتاد 
پرخاشگری می کردم و عقده هایم 
را بر سر بازیکنان خالی می نمودم. 

با اینکه از فضای ورزش��ی انرژی 
می گرفتم ولی احساس��ات منفی 
کم کم در حال جایگزین ش��دن 
ب��ودن و در حال حاض��ر که این 
تجربه را می نویسم شک ندارم به 
دلیل دوری از جلس��ات و فضای 
بهبودی بوده است که احساسات 
منفی ب��ه طرفم حمله ور ش��ده 
بودن��د. خالص��ه در اوج درگی��ر 
ش��دن با فضای ورزش��ی در یک 
عصر جمع��ه بعد از برگش��تن از 
زمی��ن فوتبال، صحن��ه تصادفی 
برایم رخ داد و باعث شد که روانه 
بیمارستان ش��وم و چندین جای 
بدنم، مخصوصا پاهایم شکس��ته 
ش��د. برایم س��خت بود و مدت ها 
در بیمارس��تان بس��تری بودم.در 
این مدت که بستری بودم چندین 
بار مرفین وارد بدنم شد که حتی 
 اثرات آن را حس می کردم و باعث 
خودخ��وری ام می ش��د، چ��ون 
نگران پاکی ام بودم و قصد داشتم 
بع��د از ورود به اولین جلس��ه روز 
شمار پاکی ام را دوباره کنم. البته 
من با تجربیاتی ک��ه از بچه های 
انجمن داشتم مرتب به همراهانم 

گوش��زد می کردم ک��ه با مصرف 
چنین داروهایی مشکل دارم ولی 
تشخیص پزشکان تزریق مرفین 
برای بیهوشی و عمل جراحی ام بود. 
بعد از سه ماه بستری شدن، طبق 
گفته کت��اب پایه )الهامات تازه ای 
خواهد شد( و با مشورت راهنما و 
دوستان بهبودی چند روز بیشتر 
در بیمارس��تان مان��دم و همانجا 
داروهایم را قطع ک��ردم و به این 
امید که هر دردی باالخره برطرف 
خواهد شد از بیمارستان مرخص 
شدم. البته در مدت بستری شدنم 
دوستان بهبودی همراهم بودند و 
مرهمی بر دردهایم می شدند. در 
حال حاضرکه به آن لحظات فکر 
می کن��م خداوند را ب��ه دلیل آن 
صحنه تصادف سپاسگزارم، چون 
باعث حضورم در فضای جلس��ات 
ش��د و از آن تفک��رات بیمارگونه 
بیرون آمدم و وارد مسیر بهبودی 
و زندگی ش��دم. درک امروزم این 
اس��ت که باید تع��ادل را با کمک 
دوستان بهبودی و راهنمایم حفظ 
کنم، ط��وری ک��ه ورزش کردنم 

لطمه ای به بهبودی ام نزند.

بیدار ش��ود به زندانم بازنمی گش��تم، مرا 
در هرجای��ی که بودم پیدا کرده و زندگی 
را برای��م جهن��م می کرد.اما در جلس��ات 
انجمن مشارکتی شنیدم که تأثیر عمیقی 
بر روی من گذاش��ت: باز هم به جلس��ات 
برگردید و با این کار، اعتیاد شما درخواب 
خواهد ماند؛ اگر راه NA را دنبال کنید، 
اعتیادت��ان دیگ��ر نمی تواند ش��ما را آزار 
دهد. هیچ ک��س نمی توان��د اعتیادتان را 
بکش��د اما ما در انجمن می توانیم به شما 
کمک کنی��م آن را در جایی حبس کنید 

که نتواند شما را به کشتن دهد.
برنامه ای که تقریبأ بیست سال پیش 
به من معرفی شده بود خلف وعده نکرده 
است.  برنامۀ NA از طریق پیشنهادات 
تجربی خود مبتنی بر درخواس��ت کمک 
ک��ردن، راهنما گرفتن، ق��دم کارکردن، 
خدمت گرفتن، تس��لیم نیروی برترخود 
ش��دن، با دیگ��ران کارک��ردن و درعین 
حال صداقت داش��تن، روشن بین بودن 
و تمایل داش��تن باعث ش��ده من اعتیاد 
خود را درجایی قراردهم که نتواند باعث 
مرگ من ش��ود.بله درست است؛ شما به 
من نشان دادید چطور اعتیادم را در این 
زندان حب��س کنم. بل��ه... البته می دانم 
هیچ تضمینی   نمی توان کرد که او برای 
همیش��ه در آنجا باقی بماند. ش��اید یک 
روز از مراقب��ت دائم، جس��تجوی زندان 
انف��رادی او، زیرورو ک��ردن تختخواب او 
خس��ته ش��ده و یا با جدیت همیش��گی 
با قضی��ه برخورد نکن��م و هرچند وقت 
یک بار یادم برود ساعت شماطه دار خود 
را کوک کنم. به هرحال همیش��ه باید به 
یاد داشته باشم که بیماری من زیرک و 

صبور است.
 می توان��م از خواب پری��ده و فکر کنم 
دارم کاب��وس می بین��م اما متوجه ش��وم 
ک��ه خواب نمی دی��دم و دوب��اره جایم را 
ب��ا اعتیادم عوض ک��رده و دوباره در یک 
زندان انفرادی حبس ش��ده ام. تحت این 
ش��رایط آیا فکر می کنید اعتیاد من دیگر 
اجازۀ خواب به خود خواهد داد؟ مطمئنأ 
اینطور نیس��ت. او آنقدر به کار خود ادامه 
خواه��د داد ت��ا مأموریت��ش را ب��ه اتمام 
برس��اند و باعث مرگ من شود. آیا تصور 

این بسیار هولناک به نظر نمی رسد؟
من حداکثر سعـی ام را برای انجام 
آنچه کـه به من پیشـنهاد شده بود، 
به کار خواهم گرفت.  از NA تشـکر 
می کنم چونکـه به من کمک کرد یاد 
بگیرم هرگز مجبور نخواهم بود به آن 

زندان انفرادی بازگردم.

ل�ی! فوتبا بهب�ودِی 
جلیل.ح- میمند



مصاحبه

 ناحیـه شمـا دربرگیرنـده  چه 
استان ها و شهرهایی می باشد؟

مح��دوده  ش��امل   2۵ ناحی��ه   
جغرافیایی اس��تان کردستان می باشد. 
شهرهای مهم این اس��تان عبارتند از: 
ق��روه، ده��گالن، س��نندج، کامیاران، 

بیجار، دیواندره، سقز و بانه. 
 NA مختصـری از شکل گیری 
در استـان )ناحیه( خـود بگویید. 
اینکـه از چه سالی جلسات انجمن 

در استان شما آغاز به کار کرد؟
سال 13۷۷ در شهر سنندج با کمک 
اعضای اولی��ه انجمن معتادان گمنام و 
همکاری مس��ئولین وقت اولین جلسه 
NA راه اندازی ش��د. همه ما می دانیم 
که قدم های اولیه برای حرکتی جدید 
، رش��د و تغییر و یا هر تصمیم مهمی  
بس��یار دشوار است. به خاطر این اقدام 
اولیه اعضا و اف��رادی که به راه اندازی 
انجمن در این اس��تان کم��ک کردند، 

سپاسگزاریم .
هـم اکنون پـس از گذشت این 
سال ها، ناحیه شما دارای چه تعداد 

گروه و جلساتی است؟ 
در کل اس��تان 43 گ��روه در ح��ال 
فعالیت ان��د، که 18۷ جلس��ه هفتگی 
و ۷۵2 جلس��ه ماهانه در سطح ناحیه 
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برگزار می شود.
 تعـداد اعضـای ناحیـه شمـا 
حدوداً چنـد نفر اسـت؟ میانگین 
سن اعضای شما چند سال است ؟

در حال حاضر تعداد تقریبی 2۵00 
عضو جلس��ات این اس��تان را حمایت 
کرده و میانگین تقریبی سن اعضا 30 

تا 3۵ سال است .
 مشـکل امـروز شمـا در مورد 

جلسات بهبودی چیست؟
کمب��ود اعضای خدمتگ��زار – نحوه 
تعام��ل و برخورد با NGO های دیگر 
– کمبود منابع مالی و انسانی از معدود 
مشکالت جلسات بهبودی ما می باشند. 
ام��ا ما ب��ه این اصل ه��م معتقدیم که  
اکث��ر مس��ایل، چالش ها و مش��کالت، 

فرصت هایی برای رشد هستند. 
برگـزاری  در  موفقیـت شمـا   

جلسات بهبودی چیست؟
برگ��زاری منظم و مرتب جلس��ات 
بهبودی، ارائه خدمات مورد نیاز اعضا 
با وجود مش��کالت و چالش های پیش 
رو، ارتباط و تعامل سازنده با مسئولین 
و در کل جامع��ه، حف��ظ خوش��نامی 
در  متقاب��ل  احت��رام  و  ادب    ،NA

جلس��ات بهبودی و خدماتی. 
 بـرای اعضایی که قصد سفر به 

Narcotics Anonymous.Iran

ناحیه شما را دارند، نحوه دسترسی 
به جلسات چگونه است؟

ب��ه لطف خ��دا و هم��کاری اعضای 
خدمتگزار، در حال حاضر یک وحدت 
رویه خاصی در سطح ایران برقرار است 
که دسترس��ی به آدرس جلسات را در 
ه��ر نقطه از کش��ور عزیزمان از طریق 
سایت رس��می انجمن معتادان گمنام 
ایران یا تلفن های ماندگار ساختارهای 
خدماتی هر ناحیه و کمیته های شهری 
بس��یار آس��ان کرده اس��ت. همچنین 
کتابچه آدرس جلس��ات ما هم بصورت 
مس��تمر و به روز در اختیار اعضا قرار 

می گیرد .
 سوغـات بهبـودی ناحیه شما 
چیسـت؟ فکـر می کنیـد در چـه 
زمینـه ای در حـوزه بهبـودی و یا 
خدماتـی می توانیـد بـرای دیگر 

نواحی الگو باشید ؟
س��وغات بهب��ودی ما مث��ل تمام 
مناطق دیگر دنی��ا، روزانه و فقط 24 
ساعت ماندگاری دارد. و این هم جای 
بسی خوشحالی ست، چرا که بهبودی 
فقط برای ام��روز قابل اس��تنادترین 
حالتی ست که یک معتاد می تواند بر 
اساس آن زندگی سالمی داشته باشد. 
از لحاظ الگوی بهب��ودی و خدماتی، 
باید ع��رض کنم که م��ا نیز همچون 
بقیه نواحی ای��ران با وجود هر مانعی 
در مسیر بهبودی و خدماتی و کمک 
به یکدیگ��ر گام برمی داریم. اما برای 
اینکه از جواب س��وال شما هم طفره 
نرفته باش��م، صمیمیت و عشق اعضا 
به یکدیگر و رعایت ادب و احترام در 
این ناحیه، الگوی مناس��بی می تواند 

باشد.  
 لطفـًا در پایـان یـک پیـام به 
نمایندگـی از ناحیـه خودتـان به 

اعضای معتادان گمنام بگویید.
آدم ها وقتی تنها می شوند به خیلی 
چیزها دل می بندند. امیدوارم همیشه 
با خدا باش��یم و اصول برنامه سرلوحه 

زندگی مان باشد.
 و حرف آخر ...

از ش��ما و تمام اعض��ای خدمتگزار، 
دیگ��ر  ب��ا  ارتب��اط  فرص��ت  باب��ت 
را  تش��کر  کم��ال  انجم��ن،   اعض��ای 

داریم. 

ناحیه 25 
شامل محدوده 
جغرافیایی 
استان کردستان 
می باشد. شهرهای 
مهم این استان 
عبارتند از: قروه، 
دهگالن، سنندج، 
کامیاران، بیجار، 
دیواندره، سقز و 
بانه می باشد



 ناحیه شمـا دربرگیرنده  چه استان ها و 
شهرهایی می باشد؟

اس��تان اردبیل:  اردبیل، نیر، سرعین، نمین، 
عنبران، مش��گین ش��هر، پارس آباد، بیله سوار، 

گرمی، اصالندوز، هیر، خلخال، کیوی
NA در  از شکـل گیـری   مختصـری 
استان )ناحیه( خود بگوییـد. اینکه از چه 
سالی جلسات انجمـن در استان شما آغاز 

به کار کرد؟
جلس��ات از بهمن ماه س��ال 1381 در شهر 

اردبیل شروع شده است.
  هـم اکنون پس از گذشت این سال ها، 
ناحیه شما دارای چه تعداد گروه و جلساتی 

است؟
22 گروه و 13۵ جلسه در هفته.

 تعداد اعضای ناحیـه شما حدوداً چند 
نفر است؟ میانگیـن سن اعضای شما چند 

سال است ؟
تعداد تقریبی اعضا در اس��تان اردبیل 1۵00 

نفر، میانگین سن اعضا 30 الی 3۵ سال.
 مشـکل امروز شما در مـورد جلسات 

بهبودی چیست؟
مشکل خاصی نیست، فقط مکان عام المنفعه 
ب��رای برگ��زاری جلس��ات در اختی��ار نداریم و 
اکثر مکان های جلس��ه استان از اشخاص اجاره 

شده اند .
 موفقیـت شمـا در برگـزاری جلسات 
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بهبودی چیست؟
گروه های اس��تان ب��دون تنش و ب��ا آرامش 
جلس��ات خود را ب��ا موضوعات متن��وع برگزار 

می کنند.
 بـرای اعضایی که قصد سفـر به ناحیه 
شما را دارند، نحـوه دسترسی به جلسات 

چگونه است؟ 
ب��ا توجه ب��ه اینک��ه اس��تان اردبیل ی��ک منطقه 
گردشگری است، مس��افران زیادی به این استان سفر 
می کنن��د و ش��ماره های مان��دگار ناحیه همیش��ه در 
دسترس می باشد. ) 09148192422کمیته آدرس ها 

و   09148096963  کمیته اطالع رسانی  (
 سوغات بهبـودی ناحیه شما چیست؟ 
فکـر می کنید در چـه زمینـه ای در حوزه 
بهبودی و یا خدماتی می توانید برای دیگر 

نواحی الگو باشید ؟
سوال بس��یار سختی ست، ولی تالش مستمر 
خدمتگ��زاران ناحی��ه 26 می تواند الگوی خوبی 

برای دیگر نواحی باشد.
 لطفـًا در پایان یک پیام به نمایندگی از 
ناحیـه خودتان به اعضای معتـادان گمنام 

بگویید.
بهبودی پایان ناپذیر است و شکوه بهبودی در 

خدمات خود را به نمایش می گذارد.
 و حرف آخر ...

آرزوی موفقی��ت در تمام مراحل زندگی برای 
تمامی اعضای معتادان گمنام.

Payam Behbudi- Fall 2015

ناحیه 26 شامل شهرهای:  اردبیل، نیر، سرعین، 
نمین، عنبران، مشگین شهر، پارس آباد، بیله سوار، 

گرمی، اصالندوز، هیر، خلخال و کیوی می باشد

فرهاد.ذ– اصفهان
با س��الم و خس��ته نباش��ید حضور 
خدمتگزاران عزیز نش��ریه پیام بهبودی. 
من ده س��ال اس��ت که عض��و انجمن 
NA هس��تم، ولی برای اولین بار است 
ک��ه می خواهم چند خطی از تجربه ام را 

بنویسم.
 من در دوران مصرف هیچگاه زندان 
را تجرب��ه نکردم، ولی بعد از ده س��ال و 
هشت ماه پاکی به زندان افتادم. حدود دو 
سال پیش با شخصی درگیری لفظی پیدا 
کردم، وقتی به من فحاشی کرد، عصبانی 
شدم و شیشه ماشینش را شکستم و آنجا 
بود که شیشه تمام داشته هایم در برنامه 
شکست. خالصه از دست من به دادگاه 
ش��کایت کرد و به 6 ماه حبس محکوم 
ش��دم. دو سال به این در و آن در زدم تا 
رضایت او را حاصل کنم، نش��د و مجبور 
ش��دم خودم را معرفی کرده و به زندان 
بروم. آنجا بود که فهمیدم قدم هایی که 
بارها فقط نوشتم و کارکردم، کاری برایم 
نکرد و الزم اس��ت قدم ها را درک و اجرا 
کنم. آنجا  ب��ود که فهمیدم آگاهی  های 
زیادی که از اصول داش��تم جلوی رفتار 
من را نگرفت و باید اصول را زندگی کرد و 
معنی کلماتی همچون گذشت، صبوری، 
درک و همس��انی را در کوچه و خیابان 
تمری��ن کرد، نه در دفتر و کتاب و کالم. 
ولی باز قرار بود دستی قدرتمند و مهربان 
همانطور که در س��ال 83 من را از آتش 
اعتیاد فعال رهانید، دوباره نجاتم دهد. به 
لطف خدا عفو ش��امل حالم شد و فقط 
48 س��اعت در زندان بودم و آزاد شدم. 
دوباره شروع به کارکرد قدم ها کردم، اما 
این بار فهمیدم باید قدرتمند شوم. قدرت 
در تش��خیص صحیح و به اجرا درآوردن 
آن، اگر الزم است پای حق خود بایستم، 
و در جایی که الزم است گذشت کنم و 

متوسل به قدرت صبر شوم.

شیشه بهبودی من
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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 دهم 
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.

راهنمای حل جدول

رمز جدول قبلی )قدم نهم( :  بخشش، عشق، فروتنی

جدول 
کلمات و 

اصطالحاِت 
قدم دهم

استمرار- درست وغلط – ترازنامه – رشد – شرایط روحانی – شخصی – اقرار – شکرگزاری - بهبودی 
– منظم – ارزش های شخصی – آگاهی – آزمون وخطا – تعادل – ترس – تمرکز – اعتراف -  تداوم – اشتباه – 
تضمین – احساس وصل – تشخیص – احترام به خود – پیام نافذ – حق انتخاب – آزادی – ارزیابی – مراقبت 

– اعمال – فروتنی – تغییر – احساسات – روزانه.

کلمات:

اسامی اعضایی که رمز جدول را برای مجله ارسال نمودند
مصطفی.ه 

شادی.ب - تهران
 حجت.م- پرند 

اسالم آباد  اهلل.ش-  روح 
غرب    

عبدالرضا.ل- انزلی    
محمد- هفشجان  

حمید.خ- قم    
کاووس.د- شیراز   
هومن.د- دهدز    
ونوس.ش - تهران

فاطمه.پ- هشتگرد    
سید رضا.ل م- گرگان

کیهان.س- رباط کریم    
مجید.ع- شیراز    

مجتبی.خ- شهرکرد    
علی.م- شوشتر    

حسن.ق- خمین
حسن.ش- امیدیه    

ندا.ج - آنکارا
غالم.الف- نوشهر    

جواد.ر- نوشهر    

مصطفی.ه - خشت    
غالمرضا.ن- الیگودرز

غالمعباس.ز- رفسنجان    
حسین.چ خ- تنکابن    

هادی.ق-فارس
رضا.ر-فارس

الیاس.ح-فارس
 سعید.الف-فارس

 صدراهلل.ب-فارس
 غالم.ب-فارس
حسن.ق فارس

حسین.د، فارس
ایمان.ر، فارس
 غالم.ر-فارس

هادی.ر- نظرآباد فارس    
مجتبی.چ- اصفهان

کمال.ن- فوالدشهر    
مهدی- قاین    

مهدی.ح- بندرعباس    
محمود.ن- گلپایگان    

نوشین - فرانکفورت
مهدی.ب- املش

ابراهیم.ق- قاین    
سعداهلل.م- داراب    
عیسی.ق- آبیک    

مجید.م- بابل    
احمد.و- میناب 

عبداهلل.الف- رفسنجان    
محمود- الهیجان    
مهران.ک- گلوگاه    
جالل.ب- کالچای    

جعفر.ص- بابل

داریوش.خ- گرگان    
مهدی.ی- دورود    

ناصر.ب- مراغه    
مجید- قروه    

جواد.ب- تهران
قاسم- خرمشهر    

سروش.ج- قائم شهر    
شهرام.الف- لواسان    

امیر.د- اصفهان    
حمید.ر- البرز

صابر.پ- بندرعباس    
مهدی.ک- لنگرود    

محمد.ش- رفسنجان    
مجید.م- رفسنجان    

باسکار.ب- رفسنجان    
عباس.س- رفسنجان    

اکبر.ن- رفسنجان    
محمود.ن- امیدیه   

 مجتبی.ز

علی.س- زرین شهر    
امیر.م- شهرقدس    

نوید- استرالیا   
 حسن.ق- خمین    

جمال.ن- بندرعباس
محمود.ن- گلپایگان    

مهدی.ر- بوشهر    
رضا.الف- کرمانشاه    

مصیب.ز- رودان    
شهرام- کالچای    

رجب.ف- بابل    
امیر.ز- مازندران    

جعفر.م- جهرم    
امیربهرام- نکا

مجید.ق- کاشان    
رضی.س- شیراز    

علی.ص- کرج    
رسول- کرمان    
هادی.س- نهاوند

عیسی.ق- قزوین    
اسماعیل.الف- گلستان    

حسین.ن- خراسان    
احسان- عراق    
امین.ب- همدان

رحیم.غ- شهرستان گرمی    
امیر.ج- جزیره قشم    

جالل- اردوگاه سمنان    
مرتضی- رفسنجان

اسامی نامه های و ایمیل های دریافتی

دنیمضتصشرایطروحانی
حقانتخابقه مانزارتا
سرتایرازگرکشتاعمال
دوخه بمارتحااستمرار
فروتنیضمظنمنفارتعا
اتاساسحابازمونوخطا
یدازاخموادتشاقرارط
مراقبتیصیخشتصاگاه ی
یصخشرروزانه ده ابتشا
تمرکزیدوبه بارزیابی
لداعتتپیامنافذسرشد
الصوساسحاکدرستوغلط
ارزشه ایشخصییتغییرر



برای ما دست برداشنت از اتکا کردن به افکار خودمان و درخواست 
کمک یک مجادله بزرگ خواهد بود، اما زمانی که موفق به انجام 

این کار شویم اصل روحانی فروتنی را مترین می کنیم.
راهنامی کارکرد قدم -قدم دو
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گمنام

دو م��اه از پاک��ي م در ای��ن انجم��ن 
مي گذشت که به شخصي اعتماد کردم 
ت��ا زندگي بدون م��واد را تجربه کنم. با 
پیشنهاد ایشان شروع کردم به قدم کار 
کردن. دیدگاه من در آن مقطع از پاکي 
در م��ورد انتخاب راهنما، با دیدگاه االن 
من کاماًل متف��اوت بود. وقتي که از مرز 
یک س��ال پاکي گذشتم راهنمایم کتاب 
راهنم��اي کارکرد ق��دم را به من هدیه 
کرد تا تش��ویقي باش��ه براي کارکردن 
قدم. هرگاه که چهره ام گرفته یا افسرده 
بود، به هر طریق ممکن با دادن پیامک 
و بعض��ي وقت ه��ا حضوري ب��ا جمالت 
زیبا ب��ه من امید م��ي داد. نمي دانم چه 
نیرویي در کلمات او هس��ت که من در 
س��خت ترین ش��رایط روحي و رواني با 
ش��نیدن حرف هاي او احساس امنیت و 
آس��ایش مي کنم. همیشه سعي کرده ام 

که حد و مرز بین راهنما و رهجو، همراه 
با احترام را رعایت کنم. چند شب پیش 
در خل��وت خودم س��واالت ق��دم دو را 
جواب مي دادم. به این سوال رسیدم چه 
کارهای��ي کرده ام که حاال وقتي به آن ها 
نگاه مي کنم باورم نمي شود که من واقعاً 
چنی��ن کاري را کرده باش��م؟ و ادامه ي 
س��وال: آیا رفتارهایي کرده ام که حاال از 
آن خجالت زده باشم؟ کمي فکر کردم، 
خیل��ي کارها ب��ود که من ک��رده بودم 
ک��ه حاال باورش برایم س��خت بود و مرا 
ش��رمنده و خجالت زده مي کرد، خسته 

شدم و جواب مناسبي پیدا نکردم.
وقت��ي براي خ��واب ب��ه رخت خوابم 
رفتم، تمام سواالت ذهنم را درگیر کرد. 
به گذشته ي خودم برگشتم: اوج مصرف 
و زمان��ي که اعتیادم ش��دیداً فعال بود. 
فکر کردن به رفتارها و اعمال گذشته ام 

خ��واب را از من گرفت و ش��دیداً تحت 
تاثیر قرار داد. یک ساعت بیشتر گذشت 
ولي هرچه تقال ک��ردم به خواب نرفتم. 
دوب��اره کت��اب را باز کردم ولي دس��تم 
ب��ه قلم نمي رفت. خواس��تم با راهنمایم 
تم��اس بگیرم. ن��گاه به س��اعت کردم، 
ساعت 11/۵ شب بود. گفتم شاید خواب 
باش��د. پیام فرستادم که یک سوال دارم 
مي تونم تماس بگیرم بع��د از دو دقیقه 
دو ت��ا پیام پي در پي آم��د با این متن: 
بفرمایید در خدمتم. در آن لحظه همسر 
و بچه هایم خواب بودن��د، به خاطر این 
که صدایم مزاحم آن ها نش��ود بالفاصله 
گوش��ي ام را برداشتم و در راهروي خانه 
شماره ي ایش��ان را گرفتم. با روي باز از 
من اس��تقبال کرد. بعد از عذرخواهي و 
تش��کر ماجرا را تعریف ک��ردم و گفتم: 
تحت تاثیر این سوال به گذشته ي سیاه 

خودم برگش��تم و بدجور به هم ریختم، 
چه کار کنم؟ اگرتماس نمي گرفتم باید 
ساعت ها زجر مي کشیدم. بعد از این که 
کمي با من صحبت کرد از من پرس��ید: 
بی��داري روحاني مي دون��ي یعني چي؟ 
جوابي ک��ه مي دانس��تم را دادم. گفت: 
تو داري بیدار مي ش��ي، خ��دا داره تو رو 
دع��وت مي کن��ه و چند جمل��ه ي امید 
بخش دیگر. همی��ن که گوش مي کردم 
اش��ک از چش��مانم سرازیر ش��د بعد از 
ح��دود ده دقیق��ه مکالم��ه ي تلفني به 
داخل خانه برگش��تم. انگار بار سنگیني 
از دوش��م برداشته ش��ده بود. اي کاش 
مي توانستم این احساس قشنگي که به 
من دس��ت داده ب��ود را برایتان توصیف 
مي ک��ردم. اولین کاري ک��ه انجام دادم 
ش��کرگزاري کردم، حدود بیست دقیقه 
مش��غول ش��کرگزاري ب��ودم و اش��ک 
مي ریخت��م و از خدا ب��ه خاطر این همه 
لطف وکرمش س��پاس گزاري مي کردم.

لذت بخش ترین خ��واب زندگي ام را آن 
ش��ب تجربه کردم. فرداي همان شب با 
انرژي و روحیه اي مضاعف س��رکار رفتم. 
به نظر من رابطه ي راهنما و رهجو به این 
بستگي دارد که رهجو از چه دیدگاهي به 
راهنما نگاه کنه. راهنما براي شخص من 
یک پل ارتباطي بین من و برنامه است که 
مي تواند مرا در مسیر بهبودي راهنمایي 
کن��د. راهنماي من یک الگوي مناس��ب 
اخالقي و رفتاري براي من مي باشد. از او 
یاد گرفته ام که هر وقت ش��اد و پر انرژي 
 هستم خود خواه نباشم و آن را با دیگران 

تقسیم کنم.

بخش ترین  ل�ذت 
م زندگ�ي ا خ�واب 
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