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مجله  عزیز  خوانندگان  خدمت  درود  و  سالم  با 
ی د بهبو م  پیا

حالیکه  در  رسید،  راه  از  نیز  زمستان  سرد  فصل 
ما  نیست. دل های  از سرما  را هراسی  دل های گرم 
سرشار از عطوفت، مهربانی و مملو از امید و نشاط 

است.
عشق و محبتی که انجمن معتادان گمنام به ما اهداء 
کرده است، گرمایی مطبوع و دلپذیر به همراه دارد 

که توصیف آن کاری است بس دشوار.
روزهای تلخی که در چرخه ی ناکامی و مرگ آور 
مصرف قرار داشتیم، سپری شد و ایام رهایی از راه 

رسید.
زمانی مصرف می کردیم که زندگی کنیم، اما امروز 
زندگی می کنیم چون الیق آن هستیم و این لیاقت 
و موهبت را لطف خداوند و حمایت انجمن معتادان 

گمنام به ما عرضه داشته است.
امروز، سپاسگزار خداوند هستیم و مراتب سپاسگزاری 
خویش را نه تنها به زبان که در عمل نیز به مشارکت 
می گذاریم و سپاسگزاری عملی میسر نیست مگر با 

خدمت صادقانه.
قرار  ما  اختیار  در  انجمن  را  فرصتش  که  خدمتی 
داده تا با در میان گذاشتن داشته هایمان روز به روز 
غنی تر و پربارتر به مسیر روحانی خویش ادامه دهیم. 
باشد که تبدیل به اعضای مسئول و سازنده ی اجتماع 
خویش گردیم و در راستای هدف اصلی، گام های 

مؤثری برداریم.

با سپاس فراوان
کمیته فصلنامه پیام بهبودی

سرمقاله فهرست



1

ت
رک

شا
م

           غالمحسین . ج  از لپویی

اگر خداوند کارها را درست کند بهتر است!
کس  هیچ  تا  آورد  پدید  را  محبت  و  دوستی  آنکه  نام  به 
تنهایی و انزوا را تجربه نکند. شاید باورش کمی مشکل باشد 
اما هفت سال طول کشید تا من بفهمم که بهبودی فراتر از 

چیزهایی است که فکر مرا به خود مشغول کرده بود.
خوب،  احساس  یعنی  بهبودی  می کردم  فکر  همیشه  من 
موفقیت و پذیرش اجتماعی و چون از لحاظ مالی و عاطفی 
تصور  می شدم  تأیید  و  داشتم  رهجو  و  بودم  کرده  رشد 

می کردم در روند بهبودی به تکامل رسیده ام!
همین باورها باعث شد که من کم کم از برنامه دور و نسبت 
مشغول  که  روز  یک  اینکه  تا  شوم،  بی تفاوت  جلسات  به 
مطالعه کتاب پایه بودم به جمله ای برخوردم که نوشته بود ما 

وقتی به قدم یازدهم می رسیم شروع به فهم واقعی بهبودی 
می کنیم.

ماهیت اعتقادات ما تعیین کننده روش دعا و مراقبه ما خواهد 
بود. مراقبه به ما امکان می دهد که به میل خودمان در عالم 

روحانی ترقی نمائیم.
چـهار سال است که بـه طور مداوم و مستمر دعا و مراقبه را 
مانند قدم ها وارد زندگی خود کرده ام و از نتایج شگفت آور 
آن بهره مند گردیده ام، توجهم به جلسه، دوستان بهبودی، 
راهنما، رهجو و خدمت بیشتر شده و به راحتی با هر احساسی 

کنار می آیم.
برای همه ی مردم و بخصوص دوستان بهبودی دعا می کنم، 
با شادی دیگران شاد می شوم و آرزوی شادی و شادکامی 

برای همه دوستان دارم.
از  و  شده  مند  بهره  بهبودی  از  دوستان  همه  که  امیدوارم 

زندگی لذت ببرند.

پیدا  تری  عمیق  مفهوم  زندگی  یازدهم،  قدم  در 
نیروی  به دست  را  امور  زمام  ما وقتی  و  می کند 
برتر می سپاریم و تسلیم می شویم به مراتب قدرت 

بیشتری پیدا می کنیم.

رابـطه
آگاهانه

ما هر چه بیشتر با دعا و مراقبه رابطه آگاهانه مان را با خدای خود گسترش دهیم، آسان تر می توانیم بگوییم:  
»باشد که اراده تو انجام شود نه اراده من.« 

)کتاب پایه(
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نامه  بهبودی  پیام  مجله  برای  که  ام  گرفته  تصمیم  بار  چندین 
شکر  را  خدا  داد.  نمی  اجازه  من  به  بیماری  بار  هر  اما  بنویسم، 
انجمن اصولی دارد که هر کس از آنها استفاده کند از هیچ چیز 
واهمه نخواهد داشت و من هم از خدا می خواهم به من کمک 
خورد  نمی  کسی  درد  به  اگر  الاقل  که  بنویسم  را  مطلبی  کند 

باعث خسارت زدن به هیچکس نگردد.
من ساکن یکی از روستاهای اطراف زنجان هستم. گروه ما در 
شلوغ ترین روز به 15 نفر می رسد. ما بعضی اوقات جلسه را با 
4 نفر شروع می کنیم. اکنون که این نامه را می نویسم به تولد 3 
سالگیم نزدیک می شوم و از خداوند و انجمن و راهنمایم تشکر 
می کنم و امیدوارم با پاک ماندن، در عمل سپاسگزار باشم. یادم 
می آید در زمان مصرف در حالی که نوجوان بودم دو بار از خانه 
فرار کردم، همیشه دنبال یک چیز خاص بودم و فکر می کردم 
من متعلق به این دنیا نیستم. همواره گوشه گیر و منزوی بودم تا 
با مصرف  با مواد آشنا شدم و  اینکه در هنگام خدمت سربازی 
مواد احساس کردم که گمشده ی خودم را پیدا کرده ام. غافل از 

اینکه در دام بیماری اعتیاد و مصرف گرفتار شده ام.
آوارگی، در بدری و آشفتگی من شروع شد، هرگز با مصرف 
مواد مخدر حال خوبی را تجربه نکردم. وقتی که به خاطر مواد 
مخدر دستگیر و بازداشت شدم، پدرم هیچ اقدامی برای من نکرد 

و تنها پیامی که به من داد این بود که من پسر معتاد ندارم.
آن شب خیلی گریه کردم و از خداوند درخواست کردم که مرا 
نجات دهد و من هم قول خواهم داد که دیگر مواد مصرف نکنم 

اما به محض آزاد شدن اولین اقدامی که انجام دادم، مصرف 
مواد مخدر بود!

خانواده ام را از دست دادم، آشفتگی زندگیم بیشتر شد، خسته 
و نا امید مثل دیوانه ها با خودم حرف می زدم. آخرین روز 
به حال  مصرفم، در حین مصرف آنقدر گریه کردم که دلم 
خودم سوخت. به آخر خط رسیده بودم. جرأت نداشتم وگرنه 
خداوند  از  مصرف  حال  در  شب  آن  کردم.  می  خود کشی 
عاجزانه درخواست کمک کردم و انگار اتفاق عجیبی افتاد. 
انجمن  به  دوستانم  از  یکی  توسط  و  ریختم  دور  را  موادم 

معتادان گمنام پیوستم.

بیشتر  انجمن  به  باورم  پاکی هر روز  از سه سال  بعد  امروز  و 
می شود و مطمئنم بهترین جایی که تا به حال در دنیا شناخته ام 

جلسات انجمن است.
از تمام خدمتگزاران سپاسگزارم، همه انسان ها را دوست دارم 

و خداوند را از همه بیشتر.

اولین شبی که به جلسه رفتم جشن تولد یکی از 
اعضاء بود. او شمع تولدش را به من داد و من 
آنقدر انرژی گرفتم که تمام دردهای روحی و 
جسمی خود را فراموش کردم. این هدیه برای 
گم  کردم  احساس  که  بود  ارزش  با  آنقدر  من 

شده ی خویش را یافته ام.

شمع تولد
اسالم از  زنجان
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آشنا  مخدر  مواد  با  کودکی  از  زندگی،  شرایط  خاطر  به 
شدم و بیماری اعتیاد در وجود من شکل گرفته بود تا اینکه 
به مصرف  در سن 14 سالگی که پدرم مریض شد، شروع 
مواد مخدر کردم و یک سال بعد که پدرم فوت کرد، چون 
وابستگی شدیدی به او داشتم در دام اجبار به مصرف افتادم 
و انواع و اقسام مواد مخدر را مصرف کردم، به طوری که 
آوردم.  در  زندان  از  سر  و  کشید  بیمارستان  به  کارم  بارها 
در سن بیست سالگی توسط یکی از اعضای انجمن معتادان 

گمنام، پیام را دریافت کردم و وارد برنامه شدم.
آن روزها با وجود عشق فراوانی که در انجمن موج می زد، 
افراد  و  نداشتند  را  امروز  آگاهی  اعضاء  از  برخی  متأسفانه 

جوان و کم سن و سال را مسخره می کردند.
بودند  شده  برنامه  وارد  پایین  سن  با  که  افرادی  به  آری 
می گفتند تو هنوز برای مصرف وقت داری! و از آنجا که 
من همواره به دنبال بهانه و دستاویزی برای مصرف بودم از 
برنامه دور می شدم و بارها لغزش کردم و هفت سال طول 

کشید تا بتوانم دوباره به انجمن برگردم.
تک  روز  یک  شدم  پاک  بار  آخرین  برای  وقتی 
معتادان جوان «  برای  معتادان جوان  از   « برگی 
را مطالعه کردم و اشک از چشمانم سرازیر شد و با 
خود گفتم ای کاش این نشریه ی ارزشمند را سالها 
قبل خوانده بودم تا به من کمک می کرد تا پاک 
از لحاظ اجتماعی و خانوادگی  این همه  بمانم و 

لطمه نخورم.
از  را  فرصتهایم  و  زندگی  ارزشهای  از  خیلی  من  چه  اگر 
اگر  امروز  باعث شد که  باشکوه  این تجربه  اما  دست دادم 
او احساس همدردی  با  با سن کم وارد جلسه شد،  معتادی 
کنم و به او پیام امید بدهم تا در برنامه ماندگار شود و درد 

کمتری را تجربه کند .
امروز نزدیک به 4 سال است که پاک هستم و از خداوند، 

برنامه، راهنما و شما دوستان عزیزم تشکر می کنم.

           سینا . ع  از نشتارود

از  یا  لغزش می کند و  به  اقرار  وقتی که در جلسات کسی 
است،  کرده  لغزش  اعضاء  از  یکی  که  شنوم  می  دیگران 
افسرده  گیرد،  می  فرا  را  وجودم  تمام  ناراحتی  احساس 
اولین کاری که  می شوم و حالم حسابی گرفته می شود و 
می کنم به مشارکت عضوی که لغزش کرده با دقت گوش 

می دهم تا دلیل لغزش او را بدانم. 
این مسئله برای من خیلی مهم است، چرا که بیماری اعتیاد 
ندارد و من هم  با هیچکس شوخی  و  بسیار قدرتمند است 
نگاه  که  بینی  روشن  با  میترسم. کمی  خیلی  قسمت  این  از 
زندان،  عاقبتی چون  اعتیاد  بیماری  یابم که  می کنم در می 
تیمارستان و مرگ به همراه دارد. چه کسانی که دور و بر من 

بودند و امروز نیستند و به همین سر نوشت ها دچار شدند. 
آری، همین چند ماه قبل یکی از دوستانم که عضو جلسه ی 

خانگی خودم بود محکوم به مرگ شد.
مانده است. دفعه ی  هنوز صدای مشارکت هایش در ذهنم 
بود  ماندن  پاک  آرزویش  تنها  بود  آمده  جلسه  که  آخری 
پیش رونده و  بیماری  این  و  این دشمن زیرک زندگی  اما 

کشنده فرصت زندگی را از او سلب کرد.
دانم  می  و  دارم  برنامه  به  امید  زیرا  نویسم  می  را  نامه  این 

زندگی به روال برنامه چقدر بهتر است. 

چه  از  و  ایم  آمده  کجا  از  کنیم  فراموش  نباید  هرگز  اما 
از  شدن  رها  شادی  خاطر  به  و  ایم  شده  خالص  جهنمی 
همین جهنم است که در آخر جلسات یکدیگر را به آغوش 
ایمان داریم که »خدا هست«، »عشق هست« و  می کشیم و 

»ما آزاد هستیم«.

اصول  ی  واسطه  به  که  انتخابی  حق  با  امروز 
برنامه بدست می آوریم می توانیم از مصرف مواد 
مخدر خودداری کنیم و تصمیمات درستی برای 

زندگیمان بگیریم.

حق انتخاب

از معتادان
جوان برای 

معتادان جوان 

رضا از قزوین



امناء در  هیئت  و  جهانی  خدمات  اعضای  که  سفری  طی 
شهریور ماه سال جاری به کشورمان داشتند، فرصتی پیش آمد تا 
مجله پیام بهبودی گفتگویی را با ایشان صورت دهد که خدمتتان 
ارائه می گردد. »گفتگویمان بدین صورت انجام شد که سؤاالت 
مربوطه  سؤال  به  داشتند  تمایل  که  اعضاء  از  هر کدام  و  مطرح 

پاسخ می دادند.«
مهمانان  به  آمدگویی  خوش  و  تشکر  ضمن  بهبودی:  پیام 

عزیزمان، لطفاً نام، سمت و مدت پاکی خود را اعالم بفرمایید:
تام: اسم من تام و یک معتادم، عضو سابق هیئت امناء و 47 سال 

پاک هستم.
اجرایی خدمات  معتادم، مدیر  آنتونی و یک  اسم من  آنتونی: 

جهانی و 38 سال پاک هستم.
بکی: اسم من بکی و یک معتادم، معاون مدیر اجرایی خدمات 

جهانی و 37 سال پاک هستم.
و  امناء  هیئت  عضو  معتادم،  یک  و  جونیور  من  اسم  جونیور: 

کمیته ی ناظر بر دفتر خدمات جهانی و 19 سال پاک هستم.
را  ایران  انجمن  ایران،  به  سفرتان  آخرین  از  بهبودی:  پیام 

چگونه دیدید؟
تنها  نه  شما  انجمن  آمدم،  ایران  به  که  پیش  سال   10 از  تام: 
خیلی رشد کرده بلکه خیلی هم به بلوغ رسیده است. شما اصل 
چرخش را رعایت می کنید و اجازه می دهید که اعضای جدید 

مسئولیت ها را به عهده بگیرند.
آنتونی: انجمن ایران خیلی فوق العاده است، تعداد خیلی زیادی 
از اعضاء تمایل به خدمت دارند. من خیلی هیجان زده شده ام. 
 na ای کاش می شد که روح خدمت اینجا را بگیرم و در کل
دنیا پخش کنم. ما به شدت تحت تأثیر انجمن و ساختار خدماتی 

na ایران قرار گرفته ایم.
پیام بهبودی: آیا اعضای انجمن ایران را به اندازه ی کافی فعال 
و خدمتگزار دیده اید؟ به نظر شما ما به کدامیک از اموراتمان، 
ساختار  اداری،  جلسات  بهبودی،  جلسات  بپردازیم؟  بیشتر 

خدماتی و....
بکی: تعداد کسانی که تمایل به خدمت دارند، زیاد است. شما 
شامل  کدامشان  هر  که  دارید  خدماتی  ی  کمیته   200 از  بیش 
تعدادی از اعضای خدمتگزار است و تمایل و عالقه و انرژی آنها 
فوق العاده است. به نظر من بعضی از کارهایی که باید در خدمت 

در نظر گرفته شود، برنامه ریزی بیشتر و اولویت بندی بیشتر 
است. من معتقدم که قلب یک معتاد انعکاسی از بهبودیش 
و  دهیم  قرار  اولویت  در  را  بهبودی  باید  اول  پس  است، 
یا  بهبودی  یا  بگوییم  توانیم  نمی  بعد خدمت کنیم. در کل 
خدمت، بلکه تمرکز بر روی هر دو مهم است. من کسی را 
نمی شناسم که برای خدمت به ایران بیاید و از انرژی و عالقه 

و عشق اعضای na ایران متعجب و متحیر نشود. 
برایمان  کی  جیمی  از  بهبودی:  پیام 

بگویید:
تام: ما همگی، جیمی را به عنوان 

اولین عضو na می شناسیم. 
تعمیر  و  ساخت  او  شغل 

اوایل،  بود.  بام  پشت 
خانه ی  در  جلسات 
می شد  جیمی برگزار 
و هر کس که به دنبال 
به  انجمن  می گشت 
خانه ی جیمی می آمد. 
او خودش را به عنوان 

بنیانگزار نمی دانست 
بلکه می گفت همه ی ما 

همیشه  هستیم.  بنیانگزار 
واردها  تازه  روی  تمرکزش 

فروتنی خدمت می کرد  با  بود، 
و زمانی که یک تازه وارد به جلسه 

او  به  که  بود  نفری  اولین  می آمد، جیمی 
 na سرویس می داد. در ضمن اولین زنی که در

پاک شد، سالی نام داشت که دو سال پیش از دنیا رفت.
پیام بهبودی: نگاه شما از بهبودی چیست؟

نکردن  مصرف  مورد  در  فقط  نه  بهبودی  من  نظر  به  تام: 
طول  در  آزادی  است.  بودن  آزاد  مورد  در  بلکه  مواد، 
داشتن  دوست  در  توانایی  زندگیمان.  در  زیادی  سال های 
دانستن  برتر.  نیروی  به  اعتماد  دیدن.  آسیب  از  ترس  بدون 
اینکه یک برنامه برای زندگی ما وجود دارد و اینکه هدایت 
کنم،  کمک  دیگران  به  که  کنم  تالش  من  اگر  شده ایم. 
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خودم نیز هدایت می شوم. دیدگاه من این است که بهبودی 
با دیگران  باشم. چگونه  اینکه من چگونه شاد و آزاد  یعنی 
از  na حتی خارج  در  فقط  نه  برقرار کنم،  ارتباط دوستانه 
na مخصوصاً خانواده. اینکه خانواده بسیار مهم و قسمتی از 
بهبودیمان است و ما نیز بایستی آنها را قسمتی از بهبودیمان 

قرار دهیم.
پیام بهبودی: نگاه شما از خدمت چیست و 
چقدر می تواند در بهبودی مؤثر باشد؟
جونیور: من از اوایل پاکی شروع 
خدمت  کردم.  خدمت  به 
من  بهبودی  از  جزئی 
نمی کنم که  است. فکر 
خدمت بتواند جایگزین 
بهبودی باشد اما کاماًل 
خدمت،  که  مطمئنم 
ارتقاء  مرا  بهبودی 
شروع  وقتی  می دهد. 
 ، م د کر مت  خد به 
لین  و ا م  شد جه  متو
را  کاری  که  است  بار 
برای کسی غیر از خودم 
دهم. محصول  می  م  نجا ا
که  است  این  خدمت  جانبی 
ه  شد کمتر  یم  ها هی  ا خو د خو
و  کردم  خدمت  به  شروع  من  است. 
خدمت روز به روز مرا به شخصیتی که کمتر 
از قبل خودخواه بود، تبدیل نمود. بدون خدمت من دوباره 
خدمت  می شوم.  زندانی  خودم  خودخواه  شخصیت  در 
کنم،  تجربه  را  ای  العاده  فوق  لحظات  که  گردیده  باعث 
مثل توسعه ی انجمن و یا بودن در ایران. آشنا شدن با شما و 

انجمنتان و شرکت در جلساتتان. دیگر چه می خواهم؟
در  را  تأثیر  بیشترین  روحانی  اصل  کدام  بهبودی:  پیام 

بهبودیتان داشته است؟
تام: روند  اعتماد به نیروی برتر.

ایمان  بودم،  بیمار  در طی چند سال گذشته  من  آنتونی: چون 
مهمترین اصل برای من بوده است. من مجبور بودم که باور داشته 
باشم خوب می شوم. خداوند هنوز هم در کنار من است. ایمان 

من امروز از همیشه قوی تر است.
می کنم،  حفظ  را  گمنامی  که  وقتی  گمنامی.  حفظ  جونیور: 
تمام اصول روحانی دیگر به دنبالش وارد زندگی من می شوند 

اما وقتی که گمنامی را حفظ نمی کنم، راه را گم میکنم.
پیام بهبودی: آیا مواد مخدر جدید و صنعتی، تأثیری در جذب 

تازه وارد گذاشته است؟
جونیور: از وقتی که پاک شدم، انواع مختلف مواد وارد بازار 
شده است. در ابتدای پاکیم مواد جدیدی تازه عرضه شده بودند 
اما اآلن دیگر رایج شده اند و بعد از این هم مواد دیگری عرضه 
معتادان  چونکه  ندارد،  اهمیت  خیلی  این  من  نظر  به  شوند.  می 
همیشه دنبال چیزی هستند که دردشان را متوقف و احساسشان را 
تغییر دهد. اعتیاد همیشه اعتیاد است و نوع مواد مهم نیست. سنت 
نیست چه چیز و چقدر مصرف کرده اید،  مهم  سوم می گوید 
بلکه مهم این است که شما می خواهید چه بکنید و من به این 
مفهوم بسیار معتقدم. ما به عنوان معتاد فقط یک مأموریت داریم، 
رساندن پیام به معتادی که در عذاب است و باید آنها را با آغوش 

باز بپذیریم.
بهبودی،  بهبودی: آیا مصرف کننده می تواند در جلسه  پیام 

صحبت کند؟
اغلب گروه ها تصمیم  به تصمیم گروه دارد. در  بستگی  بکی: 
می گیرند که مصرف کننده، صحبت نکند. در بعضی از گروه ها 
به هرگونه  را  دقیقه ی آخر جلسه  نیز تصمیم می گیرند که ده 
صحبتی که در مورد ناامیدی یا عدم بهبودی است، گوش دهند.

از  خارج  همدردان  برای  ایران  از  چیزی  چه  بهبودی:  پیام 
کشور می برید؟

تام: 10 سال پیش که به ایران آمده بودم، خیلی متحیر شدم و 
دائماً از طریق ایمیل به سایر اعضاء در نقاط مختلف دنیا در مورد 
تجربیاتم از ایران صحبت می کردم. مجله بهبودی استرالیا سفر 
دادید.  انجام  کاری  چنین  نیز  شما  و  کرد  را چاپ  ایران  به  من 
ایران  مورد  در  داشتند  تمایل  ایران  از  خارج  اعضای  از  خیلی 
اینکه من  از  بعد  بود.  بدانند، زیرا تصورشان طور دیگری  بیشتر 

تک تک اعضا، با شوقی برخاسته از موهبت بهبودی، در کارهای خدماتی طعم رشد و شکوفایی معنوی را 
می چشند. 

)NA چشم انداز خدماتی(
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گفتند  می  آنها  کردم،  بازگو  برایشان  ایران  از  را  تجربیاتم 
ایران است. همه  برویم،  از جاهایی که دوست داریم  یکی 
در na دوست دارند که به ایران بیایند. این کار را باز هم 

ادامه می دهم.
اینجا  از  را  تجربیاتم  ترین  العاده  خارق  از  یکی  جونیور: 
می برم. من قسمتی از قلب شما را به آنجا می برم. قسمتی از 
آن طور که با من رفتار کردید. آن طور که شما با خودتان 
و خدماتتان برخورد می کنید. یک جامعه ی بزرگ و منظم 
که در موقعیت هایی که در خیلی از نقاط دنیا عادی نیست، 
پیام را می رساند. شما کارتان را خیلی خوب انجام می دهید. 
من این تجربه را به همراه خودم می برم که ما به عنوان یک 
انجمن، هر جا که هستیم، می توانیم پیام na را انتقال دهیم، 

با کیفیت باال، با عشق و با وقف کردن خودمان.
پیام بهبودی: آیا پیامی برای اعضاء دارید؟

که  شود  می  صحبت  این  از   na جلسات  تمام  در  بکی: 
بنام  برنامه روحانی  با یک  ما معتادان خوشبختی هستیم که 
 na درب های  اگر  ایم.  شده  آشنا  گمنام  معتادان  انجمن 
دریافت  را  گرانبها  بسیار  ی  هدیه  یک  اید،  کرده  پیدا  را 
کرده اید که بعضی اوقات از آن استفاده می کنیم و بعضی 
اوقات استفاده نمی کنیم، اما خداوند هیچوقت ما را ترک 
با  که  است  این  اعضاء  به  من  پیام  بزرگترین  نمی کند. 
را   na که  کنید  پیدا  راهی  و  باشید  داشته  ارتباط  یکدیگر 
 na وارد قلبتان کنید، پاک بمانید و معجزات باور نکردنی
را تجربه کنید. مهم نیست که چه مسائل و مشکالتی دارید، 
اما مطمئن باشید که هیچوقت شکست نخواهید خورد. اگر 

بهبودی در رأس باشد، تمام آنها حل خواهد شد.

هیچوقت  من  داد.  نجات  مرا  زندگی  انجمن  آنتونی: 
نمی توانم آن چیزی که na به من داده را جبران کنم. اگر 
شما تصمیم بگیرید که مصرف نکنید، هر اتفاقی که بیافتد، 
ماند. زندگی بعضی وقت ها سخت  پاک خواهید  مطمئناً 
اما راه حل  به نظر تنها راه حل است،  می شود و مصرف 
واقعی فقط در قدم ها و باور به نیروی برتر است. این دوران 

خواهد گذشت و همه چیز بهتر خواهد شد.
می توانید  ندارد،  وجود  بیشتر  راه  دو  باشید.  مهربان  تام: 
مهربان باشید یا اینکه حق با شما باشد. اگر مهربان باشید، 

همیشه حق با شماست.
بخواهید  که  هست  دیگری  ی  نکته  آیا  بهبودی:  پیام 

بگویید؟
انجام  مهمی  و  خیلی خوب  کارهای  ایران   na آنتونی: 
داده و این کار را هم ادامه می دهد. به نظر من اگر بتوانید 
کنید، خیلی  ریزی  برنامه  کنید که خیلی ساده  پیدا  راهی 
ای  العاده  خارق  کارهای  و  کنید  عمل  توانید  می  بهتر 

انجام دهید.
که  ای  العاده  فوق  کار  بابت  ایران   na از  من  جونیور: 
درخواست  شما  از  کنم.  می  تشکر  دهد،  می  انجام  اینجا 
کامل  پذیری  مسئولیت  با  را  خدمات  این  که  کنم  می 
خودتان  کنید.  بیشتر   na در  را  مشارکتتان  و  دهید  ادامه 
را بیشتر در اختیار جوامع na اطراف قرار دهید. قدرتتان 
از  بگذارید.  مشارکت  به  را  تجربیاتتان  و  دهید  انتشار  را 

مهمان نوازیتان خیلی متشکرم.
 پیام بهبودی: از اینکه وقت و تجربه اتان را در اختیارمان 

گذاشتید، سپاسگزاریم.
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کسی چیزی نپرسید!

         مرتضی . ه  از سعادت شهر

یک روز تقریباً در همین مواقع از سال  
بود که یکی از دوستانم مرا با جلسات 

انجمن معتادان گمنام آشنا کرد.
به  شدم،  جلسه  وارد  انجمن،  به  نسبت  قبلی  آشنایی  هیچ  بدون 
و کنار درب ورودی  نفر که روی صندلی  محض ورودم یک 
نشسته بود، از جای خود بلند شد و مقابل من ایستاد. کمی ترسیدم، 
خودم را عقب کشیدم، سالمی کردم و از کنارش رد شدم و رفتم 
و  بوده  او خوش آمدگو  فهمیدم که  بعدها  نشستم.  وسط جلسه 

می خواسته مرا بغل کند!
از  چیز  هیچ  بودم  نشسته  جلسه  در  که  شب  آن  حال  هر  به 
مشارکت ها نفهمیدم چون هم ترسیده بودم و هم مصرف کرده 
بودم، فقط مشارکت طنز آمیز یکی از اعضاء را فهمیدم. آن شب 
احساس غربت می کردم و برایم به سختی گذشت، چون من سن 
و سال کمی داشتم بیشتر احساس تفاوت و بیگانگی می کردم. بعد 
از اتمام جلسه سرم را پائین انداختم و به اتفاق همان دوستم که مرا 

به جلسه آورده بود به خانه برگشتم اما احساس عجیبی داشتم.

و  کردم  می  مصرف   مواد  روز  چند  رفتم،  جلسه  به  هم  فردا 
درجلسه شرکت می کردم، باالخره تصمیم به قطع مصرف گرفتم 
مرتضی  گفتم  و  بردم  باال  را  دستم  جلسه  در  که  باری  اولین  و 
هستم معتاد، یک روز پاکی از مواد را هرگز فراموش نمی کنم. 
امروز که این نامه را می نویسم بیشتر از دو سال است که پاک 
هستم و با خود می گویم اگر زمانی که مصرف می کردم و به 
جلسه می رفتم کسی به من گفته بود چون مصرف می کنی به 
جلسه نیا، امروز به جای تولد پاکی باید مراسم ختم برایم برگزار 

می کردند! سپاسگزار خداوند هستم.

آمدم که نمیرم
        مهرداد . الف  از قروه 

اکنون که این نامه را می نویسم، فرزند 
بازی کردن  پنج ساله ی من در حال 
بر  و  آید  می  اوقات  بعضی  و  است 
دوش من سوار می شود و من سرشار 

از شکرگزاری خداوند هستم.
درست یازده سال پیش در حالی که تک تک سلولهای 
بدنم از شدت خماری ناله می کردند بی اختیار وارد یک 
جلسه ی NA شدم، فقط برای اینکه زنده بمانم و در اثر 

مصرف مواد مخدر نمیرم.
نا امید و بی کس در خواست کمک کردم و با سختی و 

زجر فراوان قطع مصرف کردم.
مرا  که  کسی  نه  و  داشتم  کردن  زندگی  برای  جایی  نه 
حمایت کند. خودم کرده بودم، همه را از خود رانده بودم، 
هیچ کس باور نمی کرد که من پاک شده باشم. از شدت 

بی پولی مجبور به قطع مصرف نیکوتین شدم.
خوابیدن  برای  مکانی  بازهم  پاکی  سال  یک  مقطع  تا 
ها  قدم  و  رفتم  می  جلسه  به  اما  کشیدم  می  درد  نداشتم. 
را کار می کردم. خدمت می کردم و هنوز هم به خدمت 

ادامه می دهم.

از  معتادی  اینکه هیچ  به  امید  با  ادامه می دهم  را  راهم 
شرکت  من  زندگی  اول  اولویت  نمیرد.  مصرف  درد 

است. معتادان گمنام  انجمن  در  و خدمت  در جلسه 
خداوندا سپاسگزارم.

         

که  داشت  وجود  جلسه  در  نیرویی  چه  دانم  نمی 
از  با آنکه خوش آمد گو را بغل نکرده بودم و  من 
مشارکت ها هم چیزی نفهمیده بودم، باز هم مرا به 

سوی خودش جذب کرد؟ تا  آمدم  گمنام  معتادان  انجمن  جلسات  به  من 
نداشتم.  را  روزهایی  چنین  انتظار  اصاًل  و  نمیرم 
چون هم شغل دارم، هم خانواده دارم و دختر 
کوچکی که دنیای مرا زیبا کرده است و از همه 

مهمتر پناهگاهی دارم به نام جلسه.

آمده ایم از پاک ماندن لذت ببریم و خواهان میزان بیشتری از چیزهای خوبی هستیم که انجمن NA برای ما در 
بر دارد. 

 )کتاب پایه(



8

مه
رج

ت

به سراغمان خواهد آمد و  انجام  این که مرگ سر  با دانستن 
این که از زمان آمدنش بی اطالعیم، می آموزیم که از امروز 
حداکثر استفاده را ببریم. با ترس از این که ممکن است فردا 

هرگز نیاید.
این حقیقت غم انگیز مرگ معتادی است که لغزش را تجربه 
کرده است. درد آن ها آنقدر از شادی هر لحظه عمرشان بیشتر 
می شود که به ناچار نشئگی و فرار را انتخاب می کنند. همان 
چبزی که زمانی انگیزه بود حال به راه حل تبدیل شده است. 
این  دیگر درک کرده ام  هر چیز  از  بیشتر  من  آن چیزی که 
است که اگر امروز بمیرم خواهم توانست به تمام آن لحظات 
و  شادی  با  و  بیندازم  نگاهی  داشتم    NA در  که  محشری 
خوشحالی به دنیای دیگر سفر کنم. امـا اگر در حال مصرف 
بودم در دام پشیمانی به خاطر درک نکـردن حقیقت زندگی 
تا مرگ  دهم  انجام  توانم  می  تنها کاری که  افتادم.  می  گیر 
برایم یک حقیقت با ارزش جلوه کند زندگی کردن در لحظه 
و پاک زیستن است. از آن جایی که سفرهایمان ادامه دارد، 
آرزویم برای همه در بهبودی این است که آن طور زندگی 

کنیم که ارزشش را داشته باشد.

در  که  هستیم  محکوم  گاه  بهبودی  حال  در  معتادان  عنوان  به 
  NA های  اتاق  از  که  ببینیم  را  نزدیکمان  افراد  برخی  جلسات 
خارج می شوند و به مصرف می پردازند. لغزش بخشی از داستان 
NA است و ما به عنوان دوستان بهبودی موظفیم که آن هایی را 
که باز می گردند با آغوش گرم بپذیریم. اما آن هایی را که باز 

نمی گردند چطور؟
اخیـرا شاهد مرگ یکی از دوستان سابق بهبـودیم بودم. نه تنها 
بود...  هنگامی که یک  بسیار تکان دهنده  بلکه  ناراحت کننده 
معتاد از اتاق های NA  خارج می شود، همیشه ایـن امکان وجود 
دارد که یک مرگ غم انگیز در انتظارش باشد. یکـی دیگر از 
دوستان بهبودیم می گفت: »مواد ارزش این که جان خودت را  
بخاطرش از دست بدهی ندارد.« این جمله مرا به فکر درباره ی 
زندگی و مرگ واداشت و همچنین در مورد سؤالی که خیلی ها 
آن را مورد تمسخر قرار می دهند: »معنای زندگی چیست؟«  و 
من مشغول تفکر در مورد این که چه چیزی ارزش زندگی کردن 

را دارد، شدم.
 NA من آن حس شادی بی مثالی را که وقتی برای اولین بار در
دوست  حس  آن  همچنین  و  گرفتم  قرار  همدردی  آغوش  در 
آن  آوردم.  یاد  به  را  گرفتن  قرار  حمایت  مورد  و  شدن  داشته 
زمانی که پاک از مواد مخدر در جشن عروسی خواهرم حضور 
یافتم و آن حس خوشحالی واقعی که در قلبم برای او داشتم. آن 
زمانی که برادر زاده ی کوچکم را برای اولین بار، بدون این که 
کسی نگران باشد که مبادا از شدت نشئگی از دست من بیفتد، 
در آغوش گرفتم و باالخره زمانی که هر کدام از چیز هایی را 

که برای سال های متوالی پاکیم به من هدیه دادند.
متوجه شدم که در دوره ی اعتیادم هر کاری را انجام می دادم که 
بتوانم این احساسات واقعی را در طی مراحل مهم زندگیم تجربه 
کنم و یا بهتر است بگویم برای تجربه این احساسات حاضر بودم 
جان بدهم و آن گاه دریافتم که در زمان مصرف چه چیزی را 

از دست داده بودم.

Carol P.
(The voice of recovery magazine       

 July, August,September 2016)

زندگیمان  از  لحظه  هر  به  دادن  ارزش  طریق  از 
قادریم حداکثر استفاده را از آن ببریم و در واقع 

معنای واقعی هر لحظه را درک کنیم.

یک زندگی که ارزش 
زیستن را داشته باشد
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از  توانم  برتر من چه خصوصیاتی دارد؟ آیا من می  نیروی 
آن ها برای خودم استفاده کنم؟

دانش: نیروی برتر من تمامی علم و دانش دنیا را در بر دارد. 
ایمان دارم که تمامی چیزهایی  این موضوع من  به  با توجه 
که نیاز دارم را دریافت خواهم کرد، چرا که تمام آن ها در 

روح خود من جای دارند.
عشق: تمامی عشق ها از نیروی برتر من سر چشمه می گیرند. 
نیروی برتر من واالترین بخش روح من است، پس این عشق 

همیشه در اختیار من است.
نیروی برتر من بخشنده است. هرگز حق به جانب نیست و 
وقتی  این خصیصه  از  توانم  می  من  کند.  نمی  محکوم  مرا 

که از خدا می خواهم که خواست 
کند  ا  جر ا من  ی  ا بر ا  ر ش  د خو
من  به  لت  حا ین  ا  . کنم ه  د ستفا ا
اجازه می دهد که با فروتنی و روی 
برتر  نیروی  به  دیگرانی که  باز  با  
اعتقاد دارند یا ندارند برخورد کنم.
خداوند مرا در راه رشد و بهبودی، 
انجام کارهای  حمایت می کند و 
توانم را  حد  از  خارج  و  مشکل 
توانم  می  من  خواهد.  نمی  من  از 
عشق  با  همراه  را  خصوصیت  این 
به  دستیابی  منظور  به  خودم  به 
یک  عنوان  به  پذیری  خویشتن 
استفاده  نیست  کامل  که  انسانی 
مثل  را  جدیدی  چیزهای  و  کنم 

همه ی انسان ها یاد بگیرم.
خصوصیات  از  توانم  می  من 
به  خودم  بخشیدن  برای  خداوند 
که  خطاهایی  و  اشتباهات  خاطر 
در طول این راه مرتکب می شوم 
همه  من  برتر  نیروی  کنم.  استفاده 
چیز را برای من فراهم می کند، پس من می توانم ایمان داشته 

باشم که به اندازه کافی حمایت خواهم شد.

راهنمایم از من در خواست کرد که این مطلب را به مشارکت 
بگذارم.

در  که  ندارد  انتظار  من  از  و  است  بردبار  خداوند 
یک زمان مشخص به نقطه خاصی برسم، بنابر این من 
می توانم از این بردباری استفاده کنم تا متوجه شوم 
که در همان زمانی که خدا می خواهد به همان جایی 
که الزم است خواهم رسید و به خاطر خواهم سپرد 

که هم اکنون در همان جایی هستم که باید باشم.

طی دوران بهبودی، مهم ترین چیزی که با کارکرد قدم ها به دست می آوریم موفقیت ما در برقراری ارتباط با خداوند 
است. 

)چگونگی عملکرد( 

قـدم 11
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با توکل به خداوند امیدوارم با نوشتن این مطلب حداقل بتوانم به 
یک نفر از همدردانم در مورد لغزش آگاهی داده و خودم نیز آگاه 

شوم.
عصر روز سیزدهم فروردین سال 1391 لغزش کردم و دنیا برایم 

تاریک شد.
پس از 5 سال و 8 ماه زندگی در انجمن و استفاده از اصول وابزار 
برنامه و اجرای قدم ها و سنت ها و کسب یک زندگی آرام و خالی 
از ترس و نگرانی به خیال خودم تبدیل به یک انسان متعالی شده ام.
خانه، مغازه، ماشین، اعتبار مالی، اجتماعی، خانوادگی و خالصه هر 
چیزی را که دلم می خواست، خداوند به من اهداء کرد و در کنار 
اینها با خدا محوری از لذت و آرامش و آسایش کامل بهره مند 

بودم.
فراموشی، غرور و تأییدطلبی باعث شد که حق انتخاب را از دست 

بدهم و انکار باعث شد بیماری من به شدت فعال شود.
خودم را تسلیم نواقص شخصیتی کردم و در حالی که می دانستم 
بهبودی دردآور نیست بلکه مقاومت در برابر بهبودی درد دارد، همه 

چیز را فراموش کردم.

موانع  این  برداشتن  با  افراد  از  بسیاری 
موفقیت  رفیع  های  قله  به  اند  توانسته 
ما  درون  در  گوید  می  برنامه  برسند، 
خالء وجود دارد و تا وقتی که این خالء 
با اصول روحانی پر نشود، با بیماری پر 

خواهد شد.
از جلسات که دور شدم احساس توانایی 
احساس  گرفت،  شدت  وجودم  در 
غرور،  سالم،  نا  روابط  و  کردم  تفاوت 
فریبی  خود  و  بینی  بزرگ  خود  طمع، 
حتی  که  جایی  تا  گردید  همراه  من  با 
راهنمای خود را نیز از یاد بردم و از او 

فاصله گرفتم. دوباره زندگی من پر از ترس، رنجش، خسارت 
و زیاده خواهی گردید به طوری که خانواده و عزیزانم آرزوی 
مرگ مرا داشتند! دور شدن از اصول روحانی سبب شده بود به 
باتالقی گرفتار شوم که هر چه بیشتر دست و پا می زدم بیشتر 
فرو می رفتم تا باالخره در روز سیزدهم عید نوروز در اوج 
تنهایی خودمحورانه ی خودم و بدون در نظر گرفتن عواقب 

کار لغزش کردم.
تمام داشته هایم را از دست دادم، مصرفم روز به روز بیشتر 
می شد و ترس و نا امیدی مثل بختک روی زندگی من افتاده 
بود، همه از من فراری بودند و من که روزی الگو بودم، مایه ی 

عبرت شدم!
فقط گریه می کردم و مصرف می کردم؛ در مدت سه سال 
لغزش 5 سابقه کیفری برای خودم رقم زدم. برای من که در 
انجمن زندگی کرده بودم بسیار رنج آور و دردناک بود که 
تصمیم  بارها  باشند.  داشته  من وحشت  از  فرزندانم  و  همسر 
به  نشدم.  موفق  اما  بدهم  نجات  را  خودم  تنهایی  به  گرفتم 
جلسات نمی رفتم چون ترس از قضاوت داشتم و احساس شرم 

و خجالت می کردم.
صمیمانه از خداوند تقاضای کمک کردم و خداوند به من توان 
روبرو شدن با حقیقت را عطا کرد، با حضور در جلسه، اقرار و 

مشارکت صادقانه، روزنه ی امیدی برایم باز شد.
هر شب از سکوت اول تا سکوت آخر در جلسه می نشینم. 
محسوب  من  زندگی  از  جزئی  خدمت  و  ها  قدم  کارکرد 
می شود. به لطف خداوند و انجمن اآلن بیش از یک سال پاکی 
دارم، خدا را شکر می کنم که زنده هستم و به دیگران هم 

اجازه زندگی کردن می دهم.
هر روز پاک یک روز موفق است و هر معتادی می تواند پاک 

بماند.

تلخ  های  تجربه  و  ها  شکست  توقف ها،  اعظم  بخش 
زندگی ما به خاطر وجود دشمنان بیرونی نیست، بلکه 
به دلیل وجود بخش های مهمی از درون خود ما است 
که بر خالف انتظاری که داریم عمل می کند و به جای 

همراهی، مانع تراشی می کند.

محمد . م  از گرمسار 

  مراقبت از بهبودی



11

ت
رک

شا
م

وقتی پنج سال پاک بودم، بیرون از اصول برنامه مُردم. نسیم 
یا طوفان هر چه بود با آمدنش در زندگیم پاکیم را گرفت. 
اولین مشکل جدی باعث شد باز در زندگی فرار کنم و از 

نزدیک ترین درب بیرون بزنم و لغزش کنم. 

از بیرون برای دیگران کسی بودم ولی از درون احساس امنیت 
وجود نداشت. این یک تجربه ی واقعی است، تجربه ام را 
میگویم تا شاید دوستان کمتری را از دست بدهم. متأسفانه 
شدند.  مفقود  یا  مُردند  دوستانم  از  نفر  چند  لغزش  از  پس 
انجمن  و  بهبودی  نیمه  و  نصفه  لغزش،  از  قبل  سال  از یک 
را  معتاد کیست  پمفلت  بود  ها  را زندگی می کردم. مدت 
وجود  آغازی  چیزی  هر  برای  بودم.  نشنیده  جلسه  اول  در 
دارد، لغزش من شروع شده بود و نتیجه اش بعد از یک سال 
نمایان شد. هیوال وارد شد و همه چیز رفت و مهم تر از همه، 
باور به NA که برایم سنگین و دردناک تمام شد. آوارگی 
از شهرم، تحقیر و ناامیدی عواقب مصرف بود. درب ورود 
ام  ساله  پنج  پسر  با  تمام  سال  چهار  کردم.  گم  را   NA به 
که اکنون مادرش هم رفته بود، آواره افکار و اعمال خودم 

بودم. پارک، مترو، اتوبوس و تولیدی ها شاهد زندگی دردناک 
من و پسرم بودند. دیگر کارم تمام بود. وای چه تاریک و ناامید. 
آن  از  بعد  و  دوست  یک  و  هستم  ساکنش  اآلن  که  شهر  یک 
کتاب پاک زیستن و راهنمایم مرا از ُکما درآوردند. پیام من به 
دوستانیست که رفتند و از خوب حادثه هنوز زنده هستند. بهبودی 
خوبی  همان  به  انجمن  دیدیم  و  برگشتیم  ما  است،  پذیر  امکان 
براق  گذشته است، هنوز عشق و همدلی هست و صورت های 
دوستان پاک. چراغ خانه ی بسیاری پس از لغزش خاموش شد. 
می خواهم به اندازه ی توانم حامل این پیام باشم که لغزش پایان 
زندگی نیست. یک جلسه ی کامل، یک راهنما، یک جلسه ی 
قدم و یک خدمت می تواند سایه ی بلند زندگی را برایمان حفظ 
کند. شاید خیلی چیزها به زندگیم برنگردد اما امروز زندگی را 
انجمن  از اعضای  آنطور که هست می پذیرم. تشکر ویژه دارم 
معتادان گمنام که با صمیمیت و سادگی هر چه تمام تر در کنار 
من بودند و هستند و مشتاقانه و امیدوار به من کمک می کنند. 
زبانم قاصر از بیان بزرگی اعضای جلسه ی خانگی ام است و در 
آخر مشارکتم را با اشک تقدیم میکنم به روح دوستانم که پس 
از لغزش مُردند و می توانستند به کمک دیگران در کنار ما باشند. 
باز به جلسات برمیگردم چون باور دارم برایم کار خواهد کرد. 

ممنون از پیام بهبودی با تمام وجود.

تناوری  و  محکم  ریشه ی  بهبودیم  من،  نظر  از 
نداشت و یک باد آن را به خاک انداخت. داشتن 
در  موفقیت  از  رشته  یک  یا  ُپرکن  دهان  خدمت 
ریشه  با  بهبودی  یک  وجود  بر  دال  پاکی  دوران 

نیست. 

یـکــ
    تجـربه

        واقـعی
اردوان . د  از شیراز

بنا به تجربه ما کسانی که برنامه بهبودی ما را به طور روزانه دنبال نمی کنند دچار لغزش می شوند و ما آن ها 
را می بینیم که در جستجوی بهبودی، دوباره به انجمن باز می گردند.

 )کتاب پایه( 
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آشنا شدم، اوایل تصور می کردم همه چیز خوب است اما رفته 
رفته مشکالتم بیشتر شد. با آنکه در شهر خودم به دانشگاه دولتی 
به مصرف قرار  یافتم، آنچنان در مواد مخدر و چرخه اجبار  راه 
گرفتم که از کالس و درس متنفر شدم، اُفت تحصیلی باعث شد 
مشروط شوم، قیافه ام تابلو شده بود و هر کس مرا می دید، متوجه 
می شد که من یک مصرف کننده هستم. فکر می کردم سواد و 
قطع  دلم خواست  وقت  هر  تا  می کند  من کمک  به  تحصیالت 

مصرف کنم اما هرگز موفق نشدم.
را  بودم و همواره دیگران  متنفر  ام و زندگیم  از خودم، خانواده 
عامل بدبختی خودم می دانستم. بارها به خاطر مصرف مواد مخدر 
دزدی کردم، بازداشت شدم، تحقیر شدم و کتک خوردم. مادر 
از دست من  و خـواهرم را کتک می زدم و پدر بیچاره ام دائماً 
حرص می خورد و فشارش باال می رفت. تنها چیزی که برای من 
مهم و قابل احترام بود، مواد مخدر و فروشندگان آن بود. ترم آخر 
انزوا وارد جلسات  و  از یأس  با حالتی رنجور و سرشار  دانشگاه 
انجمن شدم، سعی کردم 90 روز در 90 جلسه مرتب شرکت کنم، 

راهنما بگیرم و قدم کار کنم و این کار را انجام دادم.
من  تختی  هم  رفتم.  سربازی  به خدمت  شدم  که  التحصیل  فارغ 
بود و همیشه در حال مصرف، ولی  در آموزشی مصرف کننده 
من با مطالعه نشریات و ارتباط مداوم با راهنما و پیروی از اصول 
انجمن، پاکی خود را حفظ کردم. بعد از آموزشی به اهواز منتقل 
شدم و تمام نگرانی من این بود که چطور به جلسه بروم و قدم کار 

کنم؟ دو روز قبل از حرکت، راهنمایم دفترچه خطوط تلفن 
و آدرس جلسات را به من داد و من احساس کردم بهترین 
افتادم.  راه  به  امیدوار  و  نمودم، خوشحال  دریافت  را  هدیه 
آدرس  و  گرفتم  تماس  ها  آدرس  کمیته  با  بعد  شب  چند 
جلسه ای را دریافت کردم که دقیقاً پشت محل خدمتم قرار 

داشت، یعنی با سه دقیقه پیاده روی به جلسه می رسیدم!
قدم ها را نیز تلفنی با راهنمایم کار می کردم که حس پرواز 
به خدمت  مشغول  را شکر  اآلن خدا  داد،  می  من دست  به 

هستم و همه چیز به خوبی پیش می رود. 

را  مادرم  و  پدر  عالی شده، دست  بسیار  با خانواده  ارتباطم 
با  و  می کنم  آنها کمک  به  منزل  در کارهای  و  بوسم  می 
صبر و حوصله به صحبت هایشان گوش می دهم. مشکالت 
و نواقص همواره در زندگی وجود دارد اما با صبر و پیروی 
از اصول برنامه و امید به خداوند میتوان از بهبودی لذت برد.
بهبودی وجود  مسیر  در  بستی  بن  هیچ  دارم که  باور  امروز 
ندارد و در هر شرایط و زمان و مکانی، اصول بهبودی انجمن 
خداوند  که  مطمئنم  و  خداوندم  سپاسگزار  اجراست،  قابل 

حامی و پشتیبان هر معتاد در حال بهبودی است.

به کمک انجمن و راهنما توانستم خود را باور کنم 
و  خودم   4 قدم  در  بپذیرم.  را  هایم  مسئولیت  و 
بیشتر دوست دارم و می بخشم. عاشق  دیگران را 
حال  اغلب  و  هستم  انجمن  و  خانواده  خداوند، 

خوبی دارم.

بهبودی 
              در

امیر . م  از یاسوج                   سربازی
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    سالم و درود خدمت همدردان عزیزم در سر تا سر ایران 
  اگر بخواهم گذشته ام را در یک جمله توصیف کنم، از 
زندان و تیمارستان و مرگ، من فقط مرگ را تجربه نکردم.
گذشته مـن پر از ارزش هایی بود که امروز بـرای من ضد 
ارزش محسوب می شود. هر کاری می کردم تـا تأیید شوم 
و همین تأیید طلبی ها بارها مرا به زندان های سر تا سر کشور 

فرستاد.
اعتیاد و مصرف مواد  بیماری  اسارت در چنگال  با  باالخره 
گردان  روان  مواد  مصرف  به  شروع  و  افتادم  گیر  مخدر 
خودم  زندگی  امپراطور  کردم  می  احساس  اوایل  کردم. 
هستم چون یک سری حق انتخاب داشتم که عبارت بودند 

از مکان مصرف، زمان مصرف و هم مصرفی هایم!
وقتی که در دام اجبار به مصرف و منجالب اعتیاد 
زیرا  بمیرم.  تا  کردم  می  مصرف  فقط  افتادم  گیر 
اعتیاد شخصیتم را خرد کرد، همسرم را گرفت و 

زندگیم را تباه نمود.
عاقبت هم به خاطر مصرف بی رویه مواد دچار توهم شدم 
که این توهم منجر به تصادف مرگبار برای من گردید و پای 

چپم حسابی نابود شد.
نداشتم و  را  اما تحمل خانه  را در خانه سپری کردم  مدتی 
به خاطر  بارها  از خانه خارج شدم.  پای خرد شده  همان  با 
نگهداری و فروش مواد به زندان افتادم. فقط زمانی که در 
زندان بودم، خانواده ام موفق به دیدن من می شدند، چون 
به محض آزاد شدن، دیگر کسی مرا نمی دید. آن امپراطور 

خیالی کارش به جایی کشید که هیچکس او را نمی پذیرفت. 
حتی نزدیکترین و عزیزترین افراد خانواده اش!

از همه فراری بودم، شب تا صبح در خیابان ها پرسه می زدم 
تا جایی برای مصرف پیدا کنم. باز هم دستگیر و روانه زندان 

شدم.
بعد از مدتی از زندان آزاد شدم و برای سومین بار تصمیم به 
حضور در جلسات انجمن معتادان گمنام را گرفتم و اولین 

روز پاکیم را با رفتار درست شروع کردم.
از اعضای قدیمی تشکر می کنم که با رعایت اصول روحانی 

برنامه، بهانه برگشت به مصرف را به من ندادند.
پاک  که  است  سال  دو  از  بیش  سالگی   29 سن  در  امروز 
خودم  بهبودی  و  پاکی  برای  را  اصول  سری  یک  و  هستم 
در نظر گرفته ام. 1- جلسه روزانه از سکوت اول تا سکوت 
آخر 2- تماس با راهنما و اعضای موفق 3-  مشورت کردن و 
عملکرد بر اساس آن 4- مطالعه روزانه نشریات 5-  خدمت 

صادقانه 6- دعا و مراقبه.
تغییر  نسبی  به طور  را  توانستم زندگیم  برنامه  این  با رعایت 
دهم و امروز به داشته هایم می بالم. از خودم شناخت پیدا 

کرده ام و خودم را به همین صورتی که هستم پذیرفته ام.
یک تعریف درست از انسانیت آموخته ام و می دانم که هیچ 
و شادی ها  ها  تمام غم  با  را  زندگی  و  نیست  انسانی کامل 
و شکست و پیروزی که به همراه دارد پذیرا شده ام. یک 
او  راه  سر  از  و  پیدا کرده  برترم  نیروی  با  تنگاتنگ  ارتباط 

کنار رفته ام تا وارد زندگیم شود و از من مراقبت کند.
NA به من زندگی دوباره بخشید. سپاسگزارم. 

با درود فراوان

امپراطور 
خـیالـی

مرتضی . ه  از بابل



قدم دوم
»ما به این باور رسیدیم که یک نیروی برتر ازخودمان 

می تواند سالمت عقل را به ما بازگرداند.«
تسلیم شدن در قدم اول، ما را متوجه می سازد که ما نیز می توانیم 
با  امیدواری ما می شود.  بهبودی حاصل کنیم. این امر، موجب 
اقرار به عاجز بودن خود، دریچه ی ذهنمان را به روی افکاری 

که کاماًل جدید هستند، باز می کنیم.
باور  کم  کم  شود،  می  بیدار  ما  در  »امید«  که  زمان  همان  از 

می کنیم که ما نیز بهبود خواهیم یافت.
بسیاری از ما فکر می کردیم نداشتن سالمت عقل برای توصیف 
وضعیت ما، گزافه گویی است. اما با کوچک ترین نگاه واقع بینانه 
از  که  متوجه خواهیم شد  به خوبی  فعال خود،  اعتیاد  دوران  به 

سالمت عقل برخوردار نبوده ایم.
اولین نشانه ی بهبودی سالمت عقل آن است که دیگر مجبور به 

استفاده از مواد نیستیم.

کم کم باور می کنیم که یک نیروی قدرتمند می تواند سالمت 
عقل را به ما بازگرداند.

اعتقاد به نیروی برتر از خودمان چیزی نیست که برای همه ی ما 
به آسانی حاصل گردد.

اینکه ما امروز مجبور به مصرف نیستیم، خود نوعی دستیابی به 
یک »باور« بزرگ است.

در زندگی خصوصی، هر یک از ما سعی می کنیم، رابطه ی خود 
را با آن نیروی برتر مستحکم تر کنیم و چندان فرقی نمی کند 
که برداشت ما از این نیرو چگونه باشد. در هر حال، این نیرو به 

همه ی ما کمک خواهد کرد.
اگر با رعایت اصول روحانی زندگی خود را بهبود ببخشیم، این 

امر بر فکر و ذهن ما نیز تأثیر خواهد گذاشت.
صحبت با راهنما و بقیه ی معتادان در حال بهبودی به درک بهتر 

ما از این نیروی برتر کمک می کند.
باید به خاطر بسپاریم که درک یک نیروی برتر برای هر یک از 

ما مسئله ای کاماًل شخصی است.

اعتیاد ما باعث شده بود حقایقی را که با چشم خود می دیدیم، 
انکار کنیم. اما اکنون که در حال بهبودی هستیم، می توانیم آنچه 
را که می بینیم، باور کنیم. چرا که اکنون باور ما با تجربه های 

شخصی مان همراه شده است.
تدریج  به  برنامه،  اصول  کارگیری  به  و  زمان  گذشت  با 
روشن بین می شویم. وقتی درک می کنیم به تنهایی جواب 
همه ی سئواالت را نمی دانیم، اصل روحانی فروتنی در افکار 

بسته ی ما نفوذ می کند.
فروتنی و روشن بینی دریچه ی بسته ی افکارمان را گشوده و 

ما را آموزش پذیر می سازد.
از قوی ترین پیشنهادات معتادان دیگر به ما این است که در 

جلسات حضور یابیم.
حتی پس از سال ها پاکی و عمل کردن به برنامه ی بهبودی، 

بعضی اوقات زندگی برای ما بی معنی می شود.
در چنین دوران بحرانی، باید هر چه زودتر عهد و پیمان خود 
را در قبال بهبودی تجدید کنیم. باید درک کنیم که در حال 

یک تغییر و تحول اساسی هستیم. 
اگر اوضاع درست نشود، صبر پیشه می کنیم و از راهنمای 

خود کمک می طلبیم.
اگر درک کنیم که این درد، بالندگی و رشد را برای ما به 
ارمغان خواهد آورد، گذراندن چنین دورانی برای ما خیلی 

آسان تر خواهد شد.
امیدواری  باعث  دوم  قدم  اصول  به  اتکا  مواقعی  چنین  در 
انجام این کار مشکل،  به یاد ما می آورد که در  می شود و 

تنها نیستیم.
می پذیریم که زندگی آن طور که هست، همیشه مطابق میل 

ما و از همه مهم تر مطابق درک و شناخت ما نیست.
را  کاری  که  است  آن  عقل  داشتن سالمت  شواهد  از  یکی 

نسنجیده و عجوالنه انجام ندهیم. 

به  با کارکرد قدم دوم  امیدی که  متوجه می شویم در کنار 
دست آورده ایم، تغییراتی بنیادی نیز در طرز تفکر ما ایجاد 
حالی  کند.در  می  فرق  دنیا  تمام  ما،  دیدگاه  از  است.  شده 
که قباًل کوچک ترین دلیلی برای امیدواری نداشتیم، اکنون 
زندگی  در  مثبت  و  اساسی  تغییرات  منتظر  منطقی  با دالیلی 
ی  دریچه  زندگی،  به  نسبت  بینی  روشن  داشتن  هستیم.با 
از  ایم.  باز کرده  یادگیری مطالب جدید  برای  ذهن خود را 
مشکالت فاصله گرفته ایم و هر روز به یک راه حل روحانی 

نزدیک تر می شویم.

به جای منزوی کردن خود، به جلسات معتادان گمنام 
می رویم و به جای آنکه با احساسات دردناک خود 
خلوت کنیم، با راهنمای خود ارتباط برقرار می کنیم.

احساس و درک شخصی از روحانیت برای یک معتاد در 
حال بهبودی مسئله ای آنچنان بنیادی است که به هیچ 
وجه نمی تواند از آن غافل شود و آن را سرسری بگیرد. 
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باشیم،  داشته  پاکی  سال  چند  کند  نمی  فرقی 
اصولی که در ابتدای ورود به برنامه برای ما مؤثر 

بود، هنوز هم مؤثر است.



قدم سوم
»ما تصمیم گرفتیم که اراده و زندگی خود را به مراقبت 
خداوند، بدان گونه که او را درک می کردیم، بسپاریم.«

از خودمان  برتر  نیروی  به یک  را که  باوری  قدم سوم،  در 
پیدا کرده بودیم، از مرحله ی اعتقادی به مرحله ی عمل در 

می آوریم.
ما مایل  بسیار اساسی در قدم سوم آن است، که  مسـئله ی 
به  باشد.  تاًثیرگذار  مان  زندگی  در  خداوند  وجود  باشیم 
ناگهانی  ای  پدیده  معموالً  ما  در  تمایل  این  آمدن  وجود 

نیست و به تدریج صورت می پذیرد.
بسیاری از ما دریافته ایم که هر چه اعتماد ما به نیروی برتر 

زیادتر می شود، این تمایل نیز افزایش می یابد.

 
زندگی  در  آن  اجرای  از  مراتب  به  تصمیم  این  گرفتن 
و  شویم  لغزش  دچار  است  ممکن  که  چرا  است،  آسان تر 
به همان رفتارهای قدیمی روی بیاوریم. از ابتدا باید بپذیریم 
که ایجاد تغییر اساسی در زندگی، به گذشت زمان، داشتن 
عزم راسخ و شهامت بستگی دارد. از آنجا که می دانیم انسان 
های کاملی نیستیم، روزانه و به طور منظم مجدداً بر تصمیم 
خود تأکید می کنیم و حداکثر سعی خود را به کار می بندیم 
با نحوه ی زندگی  تا به بهترین نحو ممکن تصمیم خود را 

مان وفق دهیم.
محول کردن اراده و زندگی خود به نیرویی برتر از خودمان، 
در  دراز  سالیان  طی  در  که  است  مشکالتی  اغلب  حل  راه 

نتیجه ی خودرأیی، رنجش و کنترل به وجود آمده است.
سپردن اراده و زندگی به خداوند، بدان گونه که او درک 

می کنیم، تصمیمی بی نهایت مهم است.
جستجوی خداوند، بدان گونه که او را درک می کنیم، از 

مهم ترین آرمانهای بهبودی ماست.
نیز  او  با  ارتباط و چگونگی برقراری رابطه  انتخاب نوع  در 
اختیار کامل داریم. هر زمان که با نیروی برتر ارتباط برقرار 

می کنیم، دعا می کنیم.

 

قدم سوم، به هیچ وجه ما را از کار و کوشش بی نیاز نمی کند، 

اما نگرانی ما را درباره ی نتیجه ی تالش هایمان برطرف می کند.
اگر در زندگی خواسته هایی داریم، برای به دست آوردن این 
خود  از  را  مسـئولیت  توانیم  نمی  کنیم.  فعالیت  باید  ها  خواسته 
ساقط کرده و گوشه ای منتظر بنشینیم تا خداوند همه ی کارها را 

برای ما انجام دهد. ما خودمان مسئول بهبودی مان هستیم.
تسلیم شدن در برابر خواست و اراده ی خداوند در نتیجه ی تسلیم 
روشن بینی،  صداقت،  قبیل  از  روحانی  اصول  بعضی  برابر  در 

تمایل، اعتماد و ایمان امکان پذیر می گردد.
نتایج مثبت می گیریم و متوجه  این تصمیم گیری  از  به تدریج 
است شرایط  زندگی خود می شویم. ممکن  تغییراتی در  وقوع 
چندان عوض  نشود، اما نحوه ی برخورد ما با این شرایط عوض 

خواهد شد.
نیستیم.  نیاز  بی  زندگی  دردهای  با  مقابله  از  بهبودی  از  پس 
در  یا  و  بنشینیم  عزیزی  رفتن  دست  از  سوگ  در  است  ممکن 
روابط احساسی خود شکست بخوریم. در چنین مواقعی آزرده 
برطرف  را  ما  رنج  و  نیز درد  بیداری روحانی  و حتی  می شویم 
است که حضور  این  دارد  تفاوت  با گذشته  آنچه  اما  نمی کند. 
نیرویی برتر و مهربان ما را در حین تحمل این مصائب پاک نگاه 

خواهد داشت.
درباره ی  است.  شناخت  و  درک  به  رسیدن  فرآیند  بهبودی 
خودمان  شناخت پیدا می کنیم و یاد می گیریم چگونه خود را با 

محیط اطرافمان وفق دهیم.
بهبودی ما پرارزش ترین هدیه ای است که در زندگی دریافت 

کرده ایم.

اگر چند لحظه آرام بگیریم، گذشته ی خود را به یاد بیاوریم و به 
زندگی خود در این مرحله از بهبودی بیندیشیم، خیلی زود متوجه 

خواهیم شد رشد شخصی ما در این مدت چشمگیر بوده است.
جالب آنکه هر چه در اجرای بقیه ی قدمها به جلو پیش می رویم، 

بر تأثیر و اهمیت قدم سوم در زندگی ما افزوده می گردد.
دهیم. ادامه می  به سفر روحانی خود  مهربان  با کمک خداوند 
قدم  در  که  تصمیمی  قدم.  سه  نه  دارد،  قدم  دوازده  برنامه  این 
سوم گرفته ایم، شاید مهم ترین تصمیم ما در طول زندگی مان 
باشد.اما باید بقیه ی قدمها را نیز کار کنیم تا این تصمیم همچنان 

هدفمند باقی بماند.   

کارکرد قدم سوم زمانی برای ما میسر می شود که 
اطمینان یابیم با وجود ترسی که از کارکردن این قدم 

داریم، رشد و بالندگی در انتظارمان خواهد بود.

ما  از  کنیم  می  تقاضا  برتر  نیروی  از  کردن  دعا  با 
تکرار  را  این درخواست  بار که  حفاظت کند. هر 
می کنیم، هم ایمان ما فزونی می یابد و هم تصمیم ما 

برای تکیه به نیروی برتر قوی تر می شود.

کند  می  پیدا  بیشتری  اهمیت  ما  برای  بهبودی  وقتی 
شود،  می  ما  ذهن  ی  ملکه  قدم ها  روحانی  اصول  و 
و  کند  می  تغییر  اساسًا  زندگی  به  نسبت  ما  دیدگاه 
قدرشناسی و ایمان ما به نیرویی برتر نیز بیشتر می شود.
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از دوستان همدردم که هر  از خداوند و تشکر  فراوان  با سپاس 
به  قدم  مصرف  سیاه  دوران  از  تا  کردند  کمک  من  به  لحظه 

روزهای نورانی بهبودی بگذارم.
از  دیوارهایش  که  زندانی  بودم،  اسیر  افکارم  زندان  در  زمانی 
بیماری اعتیاد ساخته شده بود و روح و جسم مرا در خود اسیر 

کرده بود.
خودم  های  تالش  و  شخصی  اراده  با  کردم  می  فکر  همیشه 
تا آنکه لطف خدا  نشد  اما  این زندان خالص شوم  از  می توانم 
شامل حالم شد و پیام انجمن را دریافت کردم. از بس خسته و 
نا امید بودم، چاره ای جز شرکت در جلسات نداشتم، لذا شروع 
پیدا  خوبی  دوستان  خوشبختانه  و  کردم  جلسات  در  شرکت  به 

کردم.
را  اعتیاد  بیماری  و  شد  بهتر  من  برای  زندگی  شرایط  کم  کم 
فراموش کردم. بدون مشورت ازدواج کردم و به خاطر رفتارهای 
خودمحورانه و ترس و احساسات ناخوشایند، تمام زندگیم آشفته 

شد و روابطم  به سردی کشیده شد.
و  بیرونی  های  و همچنین آشفتگی  اجتماعی  روزمره  مشکالت 
درونی آنقدر زیاد شد که من قادر نبودم هیچ اقدامی برای رفع 
آنها انجام دهم. تا اینکه در سال سوم پاکی متوجه شدم به بیماری 

بیشتر در یأس و  ام اس مبتال هستم و همین مسئله باعث شد 
به  زدن  خسارت  حال  در  دائماً  که  حالی  در  بروم  فرو  انزوا 
اطرافیانم بودم و باالخره در مقطع سه سال و پنج ماه پاکی بود 

که لغزش کردم.
اگر چه همسرم خیلی تالش کرد که من قطع مصرف کنم اما 
موفق نشد و از هم جدا شدیم. بعد از 2 سال مصرف، وضعیت 
بسیار بدی داشتم و هر چه بیشتر تالش می کردم کمتر موفق 

به قطع مصرف می شدم.

دارم  که  امروز  زندگی،  در  روحانی  اصول  اجرای  با  من  و   
از سه سال است که پاک هستم  بیش  نویسم  نامه را می  این 
بیماریم  برای درمان  و  به جلسه می روم  ماندن  پاک  برای  و 
به بیمارستان رجوع می کنم. مشکالت زیادی دارم اما همیشه 
با راهنما در تماس هستم و با اجرای اصولی که در قدمها یاد 

گرفته ام روز به روز روح من آزادتر می شود.
کمیته  در  خدمت  توفیق  که  سپاسگزارم  خداوند  از  هم  باز 

زندانها را به من داده و امروز از پاکیم لذت می برم. 

یک روز بـرای معالجه در بیمـارستان بستری بودم، 
راهنمای من با چند تن از دوستان به مالقاتم آمدند 
و یکی از نشریات انجمن به نام » در دوران بیماری « 
را به من دادند تا مطالعه کنم و همان نشریه زندگی 
مرا نجات داد با این جمله زیبا که نوشته بود : » با 
بیماری  دوران  در  قدم   12 روحانی  اصول  رعایت 

میتوان از بهبودی خود مراقبت کرد « 

در دوران بیماری
امـیـر 



17

ت
رک

شا
م

اسم من ماتیو و یک معتاد در حال بهبودی از الوال کبک 
کانادا هستم.

21 ماه است که پاک هستم و سفری را که در پیش گرفته ام 
بسیار عالی بوده است.

بر  ای  سلطه  چه  اعتیاد  که  شوم  متوجه  اینکه  برای  من  اما 
زندگی من داشته است راه زیادی را طی کرده ام.

اولین ارتباط من با انجمن در سن 18 سالگی در سال 1996 
و از گروه خانگیم شروع شد. تنها کاری که برای بهتر شدن 
وضعیت خودم انجام دادم شرکت در جلسه بود و چون هیچ 
اقدامی برای بهبودیم نکردم، منجربه لغزشم در سال 1998 
گردید. این اتفاق در سال های 2000 و 2001 هم افتاد. پس 

از آن 8 سال مداوم پاک ماندم.
در آن زمان بر روی بهبودیم نیز کار می کردم اما به تعویق 

انداختن کارها برای من تبدیل به یک عادت شده بود.
همیشه کار امروز را به فردا موکول می کردم در نتیجه بیشتر 
از 8 سال نتوانستم پاک بمانم. زیرا من مبتال به یک بیماری 

موذی و مزمن هستم.
من در کمیته های خدماتی و جلسات NA خدمت می کردم، 

یک عضو مسئول، فعال و مورد تأیید در جامعه بودم اما هیچکدام 
از این ها به معنی بهبودی نبودند.

بیماریم منجربه مصرف در یک دوره ی پنج ساله تاریک در سال 
2010 برای من شد.

من همه چیز داشتم، همسر، دو بچه خارق العاده و فرزند سومی 
که در راه بود، یک خانه، شغل، دوستان و... بیماری من باعث 
شد همه چیزم را از دست بدهم فقط به دو علت: من 
برنامه را عملی نکردم و به بیماریم اجازه دادم تا بر من 

غالب شود.
از سال 2010 تا 2015 من کاماًل در انکار بودم. من فرزندانم و 
مادر فرزندانم را از دست داده بودم اما اینها باعث نشد تا من از 

مصرف خودداری کنم.
در این فرایند نه تنها خودم زجر می کشیدم، بلکه به افراد دیگری 
هم صدمه می زدم در همین روزها بود که دوباره ازدواج کردم 
که بعد از 15 ماه از هم جدا شدیم. این چیزی نیست که من به 
آن افتخار کنم اما وسیله ای شد تا نیروی برترم از طریق آن مرا 

از انکار خارج و به جلسات NA هدایت کند.
راهنما  بنابراین  کنم.  عمل  دیگر  ای  گونه  به  بود  الزم  بار  این 
و  کردم  خدمت  انجمن  در  رفتم،  زیادی  جلسات  به  گرفتم، 
کارهای زیادی را با نگرشی متفاوت انجام دادم و همه اینها برای 

من نتایج متفاوتی در بر داشت.
قدم ها را کار کردم، لحظات خوب و بدی داشتم اما پاک ماندم. 
در حین کارکرد قدم یک متوجه شدم که انکار در زندگی من 
نقش بسیار مهم و تأثیر گذاری داشته است. من همچنین دریافتم 
که دستاویزهای زیادی داشتم که متوجه آنها نبودم تا زمانی که 

مرا به لغزش کشاند.
از  استفاده  با  است.  داشته  من  زندگی  در  مهمی  نقش  خدمت 
که  گرفتم  یاد  خدماتی  کارهای  در  روحانی  اصول  و  قدم ها 
که  کنم  می  سعی  من  بیایم.  کنار  دیگران  و  خودم  با  چگونه 
متواضع و فروتن باشم و همواره به یاد داشته باشم که من بخشی 

از یک گروه هستم.
در واقع انجمن را مانند خانه ی خود می دانم چرا که تنها جایی 
بود که باعث پاک ماندن من گردید و خیلی ها را از اعتیاد فعال 
محفوظ داشته و کمک کرده است که انسان های بهتری باشیم. 

ما یکدیگر را تشویق به انجام کارهایی که توانایی آن را داریم 
می کنیم و می دانیم تا زمانی که ارتباطی که ما را به هم متصل 
تر  محکم  می سازد  جدا  یکدیگر  از  را  ما  که  آنچه  از  می کند 
نهایت  امروز  به خوبی پیش خواهد رفت؛ و من  باشد همه چیز 

سپاسگزاری خود را از انجمن معتادان گمنام ابراز می دارم.

دستاویز
ماتیو . اف  از الوال کبک کانادا

لغزش هرگز یک حادثه نیست. لغزش عالمتی است که نشان می دهد در برنامه خود 
دستاویزی داشته ایم. 

)کتاب پایه(
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با سالم و احترام خدمت شما همدردان عزیز، در دو شماره ی 
قبلی مجله پیام بهبودی کاربرد عملی سنت های 12 گانه انجمن 

معتادان گمنام در کمیته H&I را مورد بررسی قرار دادیم.
یادآوری است که  به  قبلی الزم  ادامه ی موضوعات  حال در 
ما اعضای کمیته H&I دور هم جمع شده ایم تا پیام  انجمن 
معتادان گمنام را به معتادانی که به جلسات مادسترسی ندارند، 
برسانیم. ما به جلسات پیام رسانی نمی رویم که خود را معرفی 

چه ها  و  ایم؟  شده  کسی  چه  امروز  بودیم؟  چه  کنیم» 
داریم؟«

برای پرهیز از بروز چنین شرایطی هرگز 
نمی  رسانی  پیام  به  اقدام  تنهایی  به 

و  شخص  یک  هرگز  و  کنیم 
یک تیم ثابت برای پیام رسانی 
در هیچیک از مراکز، انتخاب 

و اعزام نمی شوند.
عنوان  به  ما  که  است  الزم 
پیام  فقط  رسان  عضوپیام 
به  را  گمنام  معتادان  انجمن 

همدردان خود برسانیم. 
سنت یازده به ما یادآور می شود 

که برنامه انجمن معتادان گمنام کاال 
با  و  تبلیغ کنیم  برای آن  ما  نیست که 

برای  تالش  ویزیتور  یک  نقش  در  بازی  
جذب مشتری کنیم.

غلو کردن در مورد برنامه و تنها راه رهایی عنوان کردن آن 
و دادن وعده های کاذب، نوعی تبلیغ محسوب می شود. ما 
هرگز نباید فراموش کنیم که فقط و فقط حامل پیام هستیم.
کافی است اصولی که برای ما کار کرده را به شکلی ساده 
معرفی و بیان کنیم و انتخاب استفاده از آن را به عهده ی خود 

افراد می گذاریم.
رفتار و منش ما هنگام خدمت میتواند جذابیتی ایجاد کند تا 

معتادان بیشتری به انجمن معتادان گمنام ملحق شوند.

استفاده از الفاظ زشت، شوخی های بیجا، پوشش نامناسب 
و احترام نگذاشتن به قوانین مراکز و... می تواند نوعی دافعه 

ایجاد کند.
الزم است همیشه بخاطر داشته باشیم که با به نمایش گذاشتن 
رفتار و گفتار ناپسند، به انجمن خود لطمه می زنیم. چرا که 
مسئولین و همدردانی که در آن مراکز حضور دارند ما را به 

عنوان نماینده انجمن معتادان گمنام می شناسند.
اعضای خدمتگزار این کمیته در کمیته حل شده و منافع 
شخصی را کنار گذاشته و تالش میکنند که وظیفه ی این 

کمیته به خوبی به انجام برسد.
سنت دوازده به ما گوشزد میکند تنها اولویت مهم در 

خدمات، رساندن پیام انجمن می باشد.
 از الزمه های خدمت در این کمیته از 
فروتنی  و  تواضع  خودگذشتگی، 
و  اتحاد  حفظ  باعث  که  است 
اصلی  برروی هدف  ما  تمرکز 

می شود.
بر  وقتی چنین نگاهی حاکم 
باشد،  کمیته  یک  اعضای 
دیگر  عضو  یک  رفتار 
نمی تواند باعث قهر و کناره 
شود،  خدمت  از  ما  گیری 
برایمان  اعضاء  اشتباه  همچنین 
به معنی فاجعه نیست و بسادگی و 
با عشق سعی میکنیم کوتاهی و سهل 
انگاری همدیگر را با تالش مضاعف جبران 

کنیم.
همه ی اعضاء با شرکت کردن در جلسات  درون کمیته ای 

در تصمیمات کمیته سهیم می شوند.
 این برابری و یکسان سازی باعث کمتر شدن اشتباهات شده 

و همچنین مانع ایجاد فضای رقابتی می شود.
امید است که روزی برسد که هیچ معتادی قبل از شنیدن پیام 

انجمن، از درد اعتیاد نمیرد.

با تشکر
کمیته بیمارستان ها و زندان های شورای منطقه ایران

کاربرد سنت ها در
H&I
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االن چندین شب از اولین شب آرامشم می گذرد و من پاک 
هستم . خدا را شکر می کنم که شما دوستان همدرد را دارم.
هر روز با زندگی به روال برنامه، زندگی پربارتری را تجربه 

می کنم.
وقتی به زمان مصرفم نگاه می کنم، می بینم که مصرف مواد 
مخدر با زندگی من چه ها که نکرده است. روزی که به دنیا 
آمدم مثل آب زالل و مهربان بودم و به حرف پدر و مادرم 
نگرانی آنها شروع  با بزرگ تر شدنم  گوش می کردم ولی 
شد. کم کم پا به دنیایی تاریک گذاشتم »مرموز بودن بیماری 
اعتیاد«. اوایل مصرف، اعتیاد مانند شیئی با ارزش بود، اما غافل 
از اینکه خرابی های زیادی به همراه داشت. من یکی از هزاران 

قربانی این بیماری جذاب و فریبنده بودم. 
زمانی به خودم آمدم که دیگر چیزی برایم باقی نمانده بود. 

مادرم مرده بود و پدرم پیر و شکسته و برادرانم مثل من...
اما معجزه ی زندگیم به وقوع پیوست و خداوند مهربان راه را 
نشانم داد و من توسط اعضای پیام رسان کمیته H&I با انجمن 
داخل  در  آشنایی  این  طریق  از  و  شدم  آشنا  گمنام  معتادان 

زندان پاک شده و به بازسازی جسم و روحم اقدام کردم.

امروز با شور و شوق و عشقی که شما به من دادید 
همراه  به  دوباره ای  زندگی  بهبودی،  مسیر  در 
و  گرفته ام  پیش  زندان  داخل  در  همدردانم 
مادامی که این راه را دنبال می کنم از هیچ چیز 

واهمه نخواهم داشت.

اولـین
شــب 
آرامش

پرویز . پ  از تبریز

امشب که این نامه را می نویسم نزدیک به یک سال است که پاکم
همه چیز از کشیدن یک چوب انگور به عنوان سیگار شروع شد، 
رفته رفته من بزرگتر می شدم و دوست داشتم کارهای بزرگتری 
انجام دهم. به خاطر خودکم بینی، دوستان بزرگتر از خودم پیدا 
در  صدایی  که  رسیدم  می  نوجوانی  اوج  به  کم  کم  می کردم، 
گوشم می گفت: اگر می خواهی بزرگ بشوی و همه از تو حساب 
ببرند جلوی دوستانت دست رد به هیچ چیز نزن و همیشه پایه ی 
ثابت دوستانت باش! این صدای گوشم من را به جایی رساند که 
شدم مصرف کننده چند نوع ماده ی مخدر و بهترین موقعیت های 
تحصیلی، کاری و رشد خانوادگی را از دست دادم و روز به روز 
به آشفتگی های زندگی ام اضافه تر می شد. بدبیاری پشت بدبیاری 
گوشه گیر و تنها، تا عاقبت از روی ناچاری و آشفتگی هایی که 
مصرف مواد مخدر برایم به بار آورده بود، تصمیم به ترک مصرف 
مواد مخدر گرفتم و به کمک یکی از دوستان هم مصرفم که چند 
سال زودتر از من پاک شده بود به انجمن معتادان گمنام پناه آوردم.
امروز نه تنها مواد مخدر مصرف نمی کنم بلکه متوجه 
که               بردم  می  رنج  اعتیاد  بیماری  از  من  که  شدم 
می خواستم با مصرف مواد مخدر سرپوشی روی تمام 
نواقصم بگذارم و بگویم: آهای دنیا من هم می دانم و 

هم می توانم...
امروز به کمک دوستی که زمان مصرف برای نابودی هم تالش 
می کردیم و با هم چندین سال تخریب مواد مخدر داشتیم، قدم 

کار می کنم و او را به عنوان راهنمایم انتخاب کردم.
پاکی و  او تجربه  امروز  اما  به هم می دادیم  نابودی  قباًل راهکار 
بهبودی اش را در اختیار من می گذارد و اصول 12 قدم را به من 
انتقال می دهد و من زندگی آرامی که » بهبودی « نام دارد را تجربه 

می کنم و از زندگی ام لذت می برم.
و  خسارت  باعث  مخدر،  مواد  مصرف  زمان  اینکه  دلیل  به  من 
به  تصمیم  هستم،  انجمن  عضو  که  اآلن  شدم،  دوستانم  تخریب 
خدمت در کمیته H&I گرفتم تا بتوانم پیام پاکی و بهبودی را به 
معتادان در حال عذاب در زندان ها و بیمارستان ها برسانم، شاید 
بتوانم گوشه ای از خسارت های گذشته را جبران کنم و امروز در 

پاکی و بهبودی دوستانم سهیم شوم.
من به تمام دوستان همدرد و انجمن معتادان گمنام افتخار می کنم 

و به خود می بالم که عضو انجمن معتادان گمنام هستم.

آهـــــای دنـیـا
سعید . ب از رفسنجان



N
a

rc
o

tic
s 

   
   

A
no

ny
m

o
us20

با عرض سالم خدمت شما سروران گرامی و دوستان بهبودی و 
خداقوت به همه ی خدمتگزاران. من بعد از 9 روز قطع مصرف 
و درد کشیدن در منزل، به خیابان آمدم تا شاید کسی را پیدا کنم 
و مواد مصرف کنم اما خوشبختانه به هر کس زنگ زدم و هر جا 
رفتم کسی را پیدا نکردم و با حالی خراب و پر از یأس و نا امیدی 

به سمت خانه روانه شدم.
هوا رو به تاریکی می رفت که در مسیرم با یکی از دوستان هم 
مصرفی که از فامیلهایم نیز بود برخورد کردم و به محض اینکه 

مرا دید فهمید حالم خراب است.
موضوع را با وی در میان گذاشتم و او با لبخندی مهربان گفت 

نگران نباش بیا با هم جایی برویم تا حالت خوب شود.
من به امید مصرف با دوستم به راه افتادم ولی وقتی به خودم آمدم 
دیدم روبروی درب جلسه ایستاده ام و بدون اینکه اعتراض کنم 
وارد شدم، خوش آمدگو مرا در آغوش گرفت، موضوع جلسه 
مشارکت بود. یکی از دوستان هم مصرفی خود را در جلسه 
دیدم، بسیار خوشحال و امیدوار دستم را بلند کردم و از اینکه 

خودم را معتاد معرفی نمودم احساس شادمانی می کردم.
از فردای آن شب دائماً به جلسه رفتم تا اینکه پس از یک ماه 
و چند روز پاکی به دادگاه احضار شدم و مجبور بودم به شهر 

دیگری بروم و از آن بدتر  اینکه با یکی از هم مصرفی هایم به 
دادگاه می رفتم، کسی که هنوز در حال مصرف بود.

به منزل دوستم رفتم و او با اینکه می دانست من قطع مصرف 
به مصرف مجبور شد جلوی من مواد  اجبار  به خاطر  کردم  

مصرف کند. خیلی احساس ترس و نگرانی داشتم.
فردا صبح هنگام خروج از خانه به من گفت چیزی را در خانه 
فراموش کرده و از من خواست تا به داخل خانه بروم و برایش 

بیاورم.
وارد اتاق شدم، چشمم به وسایل مصرف افتاد، تمام بدنم ُشل 
شد. وسیله را برداشتم، یک نیروی مخرب از درون مـرا تشویق 
یکی  های  یاد صحبت  به  ناگهان  کرد،  می  به مصرف 
از اعضاء افتادم که در مشارکتش می گفت: مصرف 
کردن شهامت نمی خواهد، بلکه مصرف نکردن است 

که احتیاج به شهامت و شجاعت دارد.
این پیام باعث شد تا من وسیله ی مصرف را زمین بگذارم و از 

خانه خارج شوم.
نامه را می نویسم به لطف خداوند و انجمن و  امروز که این 
قدمهای دوازده گانه بیش از هفت سال است که پاک هستم و 
سعی کرده ام حضور مرتب در جلسات داشته باشم و در راستای 

هدف اصلی انجمن معتادان گمنام حرکت کنم.

وســـــــوســـــــه
مجتبی از وراوی 
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بی معنی شده بود، پیام خداوند از طریق راهنما به من رسید و بار 
دیگر لطف خدا شامل حالم شد.

آن شب راهنمایم با یک جمله مسیر زندگی مرا تغییر داد. من 
فکر می کردم در بهبودی شکست خورده و لیاقت ادامۀ پاکی را 
ندارم اما راهنمایم ضمن تبریک و قدردانی از من، به من گفت 
که:»تو به بلوغ قدم ششم رسیده ای و خستگی و نا امیدی تو 

نشانۀ شکست نیست،  بلکه نشانۀآمادگی است.«

و امشب که این نامه را می نویسم، ده روز است که از نقص 
منفی نگری رهایی یافته ام و می بینم وقتی از زاویۀ بهتری به 
از چهار  بعد  زندگی نگاه می کنم چقدر لذت بخش است. 
سال و اندی باالخره من هم شادی واقعی را تجربه کردم و این 

موهبت را مدیون خداوند، راهنما و انجمن معتادان گمنام هستم. 
خدایا سپاسگزارم.

من با مصرف مواد مخدر، توانایی شاد زیستن را از دست داده 
بودم، در حالی که شاد بودن از صفاتی است که مورد توجه 

خداوند است. 
با سپاس فراوان و آرزوی شادکامی برای همه دوستان همدرد

از فردای آن روز دنیای من تغییر کرد و به جرأت 
به  و  شدم  متولد  دوباره  من  که  بگویم  توانم  می 

معجزۀ خداوند اعتماد کردم.

وقتــی نمــی توانیــم راه خــود را از میــان یــک نقــص ویــا یــک مانــع پیــدا کنیــم، دلیــل آن اغلــب اینســت کــه 
اول بایــد کارهــای دیگــری را انجــام دهیــم. 

)پاک زیستن(

مریم  ازآمل 

پنج سال است که پاکم و مشغول کارکرد قدم یازدهم هستم و 
در حالی که در مسیر بهبودی قرار دارم به آخر خط رسیده ام اما 

این بار نه به خاطر مصرف مواد بلکه به خاطر استفاده از نقص!
خدا را شکر می کنم که لطفش شامل حال من شد و امروز 
می توانم نقصهایم را ببینم. در طول این مدت پاکی، من همواره 
در حال درد کشیدن به خاطر استفاده از نقص منفی نگری خود 

بوده ام.
یک شب نا امید و خسته، خسته از خودم، از نقصم و از بیماریم در 
حالی که روی تخت دراز کشیده بودم، از خداوند درخواست 
کمک می کردم و عاجزانه به دنبال یک راه نجات بودم چرا که 

در مُردابی از منفی نگری دست و پا می زدم و احساس پوچی 
تمام وجودم را فرا گرفته بود.

بی اختیار به سمت دفتر ترازنامه رفتم و در حال گریه کردن و 
اشک ریختن شروع به نوشتن ترازنامه کردم.  در کمال بی میلی 
با راهنمایم تماس گرفتم. تنها چیزی که ذهن و فکرم را فرا 
گرفته بود، مصرف مواد مخدر بود، من فقط به فکر مصرف 

بودم!
ترازنامه را برای راهنمایم خواندم و در حالی که زندگی برایم 

آخـــــر     خـط
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با سپاس از خداوند مهربان و تشکر از خدمتگزاران انجمن 
و  مواد  مصرف  در  را  زندگیم  دوران  ازبهترین  سال  چهارده 
لطف  به  و  تهیه و مصرف سپری کردم  به  مربوط  کشمکشهای 
مادرم روی دستان خودم  بود که  من  بیمارگونه  رفتار  و  اعمال 
جان داد. من فقط مصرف میکردم و این کار را تا جایی ادامه 
برای  جایی  چون  و  شدم  گدایی  و  دزدی  به  مجبور  که  دادم 
زندگی نداشتم در خرابه ای ساکن شدم. اتاقی بلوکی با سقفی 
از پتو در شهر اهواز، تنها وسیله ای که مرا خنک می کرد یک 

بشکه آب بود که روزی چند بار وارد آن می شدم.
به من رسید و در عین  انجمن  پیام  از شبهای دردآلود  در یکی 
بودند  افرادی که آنجا  بودن  پاک  ناباوری وارد جلسات شدم. 
می رفتم  جلسه  به  کنجکاوی  سر  از  اما  نبود  باور  قابل  برایم 
احساس  کم  کم  و  شد  حالم  شامل  خداوند  لطف  اینکه  تا 

ارزشمندی کردم.
جلسه، قدم، راهنما واصول انجمن را امتحان کردم و متوجه شدم 
مؤثر  زندگی  در  تواند  می  چقدر  اصول  این  کارگیری  به  که 

باشد.
به شهر دیگری مهاجرت  از شهر خودم  از یک سال پاکی  بعد 
کردم، شروع به خدمت در انجمن کردم و به واسطه خدمت تمام 

شناختم  را  آن  آدرسهای  و  سکونتم  محل  جدید  شهر  نقاط 
لطف  به  می گذرد  بهبودیم  از  سال  ده  از  بیش  که  امروز  و 
دارم،  خوبی  زندگی  بهبودی،  دوستان  و  انجمن  خداوند، 
که  درآمدی  خالصه  و  قبول  قابل  شغل  آبرومند،  شخصیت 
می تواند نیازهایم را برطرف کند و از همه مهمتر خداوندی 

دارم که دائم از من مراقبت می کند.
مسیر  البته  که  ام  شده  مرتکب  اشتباهاتی  نیز  بهبودی  در 
بهبودی را برایم روشن تر کرده است و من نام آنها را تجربه 

گذاشته ام.
من معتقدم که بدون خدمت نمیتوان از خداوند سپاسگزاری 

کرد.
گمنام  معتادان  درانجمن  را  ایثار  و  بخشش  امید، 
اعضایی  همان  را  زندگی  های  فرصت  آموختم. 
برایم دعا  به من دادند که همواره مرا بخشیدند و 

کردند و از خطاهایم چشم پوشی نمودند.
قدردانی  و  مهربان  خداوند  از  سپاسگزاری  ضمن  نهایت  در 
از راهنما و همه خدمتگذاران و دست اندرکاران نشریات و 
مجله پیام بهبودی، امید دارم که خداوند دست تمام معتادان 

را در دست اعضای انجمن قرار دهد.

کنجکاوی تا تسلیم
مهرداد . ح  از آبادان
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به لطف خداوند، عضویت در برنامه انجمن معتادان گمنام، 
وجود دوستان بهبودی و تکیه بر اصل روحانی تمایل و تالش 
واقع  در  من  گیرم.  می  را جشن  پاکیم  سال  سومین  روزانه، 
احساس  و  تغییر  به  تمایل  خط،  آخر  درک  از  شده  متولد 

مسئولیت روزانه ام هستم.
که  نمی کردم  باور  برنامه،  به  ورودم  بدو  در  پیش  سال  سه 
نزدیکترین  که  بودم  منزوی  آنقدر  زیرا  بمانم،  پاک  بتوانم 
افراد خانواده ام نیز برایم غریبه بودند اما همدردانم در جلسات 

انجمن غریبه هایی بودند که برایم خیلی آشنا بودند.
بدون هیچ باوری فقط با اندکی امید تصمیم گرفتم زندگی 
به روال برنامه را به کمک دوستان بهبودی تجربه کنم. پر از 
احساس شکست و ناکامی، پر از مشکالت و ترس پر از درد و 
انزوا، بدون هیچ حامی و پشتیبانی شروع به دنبال کردن برنامه 
به طور جدی نمودم تا جایی که گاهی مرز بین سخت گیری 
با پشتکار  بودن را گم می کردم ولی سرسختانه و  و جدی 

بهبودیم را دنبال کردم.
خوشحالم که در سومین سال پاکیم، همچنان بهبودی اولین 
اولویت زندگی من است. هنوز هم شرکت در جلسات 
با راهنما، کارکرد قدمها و  ارتباط  از سکوت اول، 
روحانی  اصول  بکارگیری  و  انجمن  در  خدمت 

برنامه برایم لذت بخش است.
سال گذشته، خدمت نقش بسزایی در بهبودیم داشت و باعث 
به کمک  باشم.  داشته  نشاطی  با  و  پویا  بهبودی  من  شد که 
وارد  را  تعهد و خالقیت  پذیری،  مسئولیت  توانستم  خدمت 

زندگیم کنم.
امیدوارم که در سال جدید پاکی نیز بتوانم خدمتگزار انجمن 
باشم. به کمک برنامه، توانستم خیلی از وابستگی های منفی 
بیشتر کنم و در جمع  با راهنما  ام را  را کنار بگذارم، رابطه 

خانواده و دوستان راحت تر و صمیمانه تر وارد شوم.
در کارم پیشرفت چشمگیری داشتم و به خودم متکی شدم، 
این موفقیت ها حاصل تالش من بود که در برنامه به دست 
آوردم، به امید پیروزی و رشد همه همدردانم در سراسر ایران.

به آخرین سؤال قدم دوازده رسیده بودیم و آن سوال این بود که:
چگونه سپاسگزاری و شادمانی خودمان را نشان می دهیم؟

این در حالی بود که من اصاًل احساس شادی نمی کردم، چرا که 
سفر سه ساله ی مـن با راهنما و گروه قدم با تمام خاطراتش از 
جمله شوخی ها و خنده ها و گرد هم جمع شدن ها از شهرهای 

مختلف داشت تمام می شد.
به ویژه اینکه راهنمای من تأکید داشت برای شروع دوباره قدم ها 
باید مدتی صبر کرد و بر روی مفهوم کارکرد قدم ها تمرکز نمود.
خیلی اتفاقی راهنمای راهنمایم نیز وارد جلسه قدم شد و پس از 
اینکه من وعده ای از دوستان با او هم از ترس و هم از احساس 
از  تا  رسیده  آن  زمان  »اینک  مشارکت کردیم، گفت:  خودمان 
خودتان بپرسید معتاد کیست؟ چرا اینجا هستیم؟ و چه باید کرد؟«
برای  مکانی  تنها  گمنام  معتادان  انجمن  هم،  من  عقیده  به  آری 
مرور بی پایان قدمها به صورت پرسش و پاسخ نیست و آشنایی 
با قدم ها به طور سطحی اصاًل نمی تواند قانع کننده باشد، بلکه 
قدم ها هنگامی به بار می نشیند که از دانایی به آگاهی و عملکرد 

تبدیل شود.
اجتماع  ها،  دانسته  به  عمل  میدان  بزرگترین  که  میکنم  فکر  من 

پیرامون ماست.

خانواده، جامعه، محیط کار و... می تواند بهترین عرصه 
برای تمرین اصول روحانی نهفته در قدمها باشد.

اجتماعی  پیشرفتهای  و  ارزشمندی  و  کفایت  احساس  طرفی  از 
می تواند مرا از وابستگی شدید و محدود شدن در روابط انجمن 

دور سازد.
به اعتقاد من جامعه ی پیرامون ما به دو قسمت معتاد و آدم عادی 
تقسیم نمی شود و کارکرد روزانه قدم دهم و یازدهم مرا به درک 
کاماٌل  ای  قطعه  هم  من   تر خواهد کرد که  نزدیک  مطلب  این 
مساوی با دیگر موجودات این جهان هستم و امروز این من هستم 
که به کمک نیروی برتر خود انتخاب می کنم که چگونه زندگی 

کنم.

اول 
مهمترین
کار
مهران . ک  از بروجرد

       چه باید کرد؟
آناک از آمل



ت
سای

وب

شاید برای شما هم اتفاق افتاده باشد که وقتی می خواهید راجع 
به یک موضوع اطالعات کسب کنید به فکر اینترنت بیافتید و از 
آن استفاده کنید.این روزها اکثر مردم همین کار را انجام میدهند 
و برای کسب اطالعات در مورد موضوعات مختلف به اینترنت 
رجوع می کنند.اما در این خصوص الزم دیدیم که مطلبی را با 

شما دوستان در میان بگذاریم:
انجمن  وبسایت  کمیته  طرف  از  شده  ارائه  آمار  آخرین  طبق 
معتادان گمنام، تعداد بازدید از سایت انجمن از 15246 در ابتدای 

سال 2016 به 12118 در سپتامبر 2016کاهش پیدا کرده است. 
تعداد  اساس  بر  اینترنت  موتورهای جستجوگر  اولویت  واقع  در 
بازدید از یک سایت سنجیده و محاسبه میگردد و این یعنی: اگر 
ما بیشتر از »سایت رسمی انجمن« بازدید کنیم همیشه در باالترین 
اگر  ترتیب  این  به  و  گیریم  می  قرار  جستجوگر  موتور  سطح 
اطالعات کسب  و  بازدید  ما  از سایت  بخواهد  احتماالً شخصی 
پیدا  دست  لینک  این  به  تر  مطمئن  و  تر  سریع  تر،  راحت  کند 
باالترین  اولین و  به  افراد معموالً  به ذکر است که  میکند. »الزم 
وارد  یعنی  این  و  کنند«  می  مراجعه  جستجوگر  موتور  آدرس 
برنامه های  با  مرتبط  لینک های  به  ما  از  باره هر کدام  هر  شدن 

این آدرس:
na-iran.org

که باعث سرعت و سهولت دسترسی دیگران به آدرس وبسایت 
انجمن معتادان گمنام خواهد شد.کاری که ما باید انجام بدهیم این 
است که به جای اینکه مطالب مربوط به سایت را برای یکدیگر 
کپی کنیم، لینک های مرتبط را در اختیار دوستان بهبودیمان قرار 
بدهیم تا آنها هم با ورود و بازدید از سایت موجب بیشتر شدن 

وباالرفتن آمار ما در موتورهای جستجوگر بشوند.

بطورمثال وقتی میخواهیم فقط برای امروز را در رسانه های 
اجتماعی برای دوستانمان بنویسیم بجای تایپ متن یا کپی 
اینترنتی«  »لینک  اینترنتی  آدرس  کافیست  فقط  آن  کردن 
تایپ  دوستانمان  برای  زیر  صورت  به  را  امروز  برای  فقط 

کنیم:
jft.na-iran.org

و  سایت  از  بازدید  و  آدرس  این  وارد کردن  با  نیز  آنها  تا 
از  بازدید  آمار  شدن  بیشتر  باعث  امروز  برای  فقط  صفحه 

سایت بشوند.
برای معرفی مکان جلسات معتادان گمنام و آخرین تغییرات 
های  نقشه  روی  از  جلسات  برگزاری  محل  در  شده  انجام 
گوگل میتوانیم  دوستانمان را به تایپ و رفتن به این آدرس 

اینترنتی تشویق نماییم:
meeting.na-iran.org/Default.aspx

در پایان یادآور می شویم که سایت رسمی انجمن معتادان 
گمنام na-iran.org توسط خدمتگزاران منتخب شما 

و حمایت سبد سنت هفتم گروهها بوجود آمده و حمایت 
از آن جزء مسئولیتهای تک تک اعضای انجمن می باشد. 

یادآور می شویم که انجمن معتادان گمنام در هیچکدام از 
شبکه های اجتماعی صفحه ای نداشته و ندارد.

با تشکر
کمیته وبسایت شورای منطقه ایران

ِان ِای ایران نقطه ُاآرجی
24

na-iran.org
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Japan ژاپن
جمعیت  و  آسیا  شرقی  شمال  در  واقع 

این کشور 127/000/000 نفر است.
 176 جلسات:  و  ها  گروه  تعداد 

گروه و 463 جلسه هفتگی.
تعداد تقریبی اعضاء: 1550 نفر.

تعداد نواحی: 12 ناحیه.
تعداد پنل h&i: 37 جلسه در هفته.

 . یش هما ی  ر ا گز بر  : ها فقیت  مو
و  دیوارها  آن سوی  نشریه  شدن  اضافه 
رساندن  برای  تالش  کارگاه  برگزاری 

پیام بهبودی به کره جنوبی.
نیم  ا تو می  نه  چگو ینکه  ا  : ت مشکال

نهاد  مردم  سازمان  یک  عنوان  به 
و  شویم  معاف  مالیات  از  غیر انتفاعی 
بازگذاشتن  برای  خدمتگزار  کمبود 

روزانه دفتر خدماتی.
در  کرسی  دارای  دیگر:  موارد 

کنفرانس خدمات جهانی.

Malaysia مالزی
واقع در جنوب شرقی آسیا و جمعیت 

این کشور 31/800/000 نفر است.
تعداد گروه ها و جلسات: 6 گروه 

و 8 جلسه هفتگی.
تعداد تقریبی اعضاء:70 نفر.

تعداد نواحی: 1 ناحیه.
اتحاد  آوردن  دست  به  ها:  موفقیت 
که  مالزی  ناحیه  گیری  شکل  با  بیشتر 
بر  کار  و  بود  کواالالمپور  ناحیه  قباًل 

روی ترجمه کتاب پایه به زبان محلی.
مشکالت: کمبود تازه وارد و خدمتگزار. 
تمایل مراکز خصوصی و مردم نهاد برای 
در اختیار گذاشتن مکان برای برگزاری 
ما  با  ارتباطشان  طریقه  اما  جلسات 

مغایرسنت ها است.
موارد دیگر: بدون کرسی در کنفرانس 

خدمات جهانی.

Singapore سنگاپور
واقع در جنوب شرقی آسیا و جمعیت 

این کشور 5/535/000 نفر است.
تعداد گروه ها و جلسات: 8 جلسه 

هفتگی.
تعداد تقریبی اعضاء: 70 نفر.

تعداد نواحی: 1 ناحیه.
موفقیت ها: رشد چشمگیر تازه وارد. 
ارسال  برای  زندانها  روی  بر  تمرکز 
ترجمه  و  کارگاه  برگزاری  و  نشریات 

منابع آموزشی مرتبط با آن.
مشکالت: اختالف نظر مسئولین مراکز 
تازه  ورود  که  انجمن  روش  با  درمانی 

واردان را دچار مشکل می کند.
موارد دیگر: بدون کرسی در کنفرانس 

خدمات جهانی

آشنایی با مناطق شورای فرامنطقه ای
APF آسیا پاسیفیک

محلی  های  انجمن  از  پاسیفیک  آسیا  فرامنطقه ای  شورای 
NA در سراسر منطقه آسیا و اقیانوسیه تشکیل شده است. بر 
اساس وبسایت رسمی APF درحال حاضر این شورا دارای 
28 کشور عضو می باشد. در این شماره 3 کشور از مناطق این 

شورا خدمتتان معرفی می گردد.
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آشفتگی،  دربدری،  مخدر،  مواد  مصرف  ها  سال  از  پس 
همچنین  و  مغزی  شوک  و  تیمارستان  در  شدن  بستری 
مصرف انواع داروها، باالخره لطف خدا شامل حالم شد و 

پیام انجمن را از یک راننده ی تاکسی تلفنی گرفتم.
این راننده از دوستان من بود و حدود شش سال قبل، زندگی 
مرا نجات داد و مرا با جلسات آشنا کرد. من در خانواده ای 
زندگی می کردم که سرپرست خانواده یعنی پدرم مصرف 
بودم، در سن  متنفر  اعتیاد  از  بود و من در حالی که  کننده 
19 سالگی در دام اعتیاد اسیر شدم. البته تصور میکردم که 
تا آخر عمر می توانم کنترل شده مصرف کنم و هیچ اتفاقی 
هم نخواهد افتاد، زیرا در یک اداره مشغول به کار شده بودم 
و با غروری کاذب به درآمد ماهانه خود می نازیدم. تا اینکه 
اجبار به مصرف بیشتر و بیشتر شد، دیگر حقوقم کافی نبود 
و به هر کاری برای تهیه مواد دست می زدم. اعتبار و احترام 
خود را از دست دادم تا جایی که سند ملکی منزلم را برای 
فکر  هرگز  که  کاری  گذاشتم،  گرو  به  مخدر  مواد  خرید 

نمی کردم که یک روز من هم مرتکب آن بشوم.
بارهـا اقدام به قطع مصرف کردم، هر بار چیزی را جایگزین 
می کردم اما فایده ای نداشت. وارد جلسات که شدم، ترس 

از شکسته شدن گمنامی داشتم که هرگز این اتفاق رخ نداد.
در ابتدا هیچ امیدی به پاک ماندن نداشتم، با خودم می گفتم 
مگر می شود بدون دارو پاک ماند؟ آری می شود! با رعایت 

اصول برنامه این کار امکانپذیر گردید.
همدردانم  های  صحبت  به  که  بود  سخت  من  برای  اوایل 
دادن  ادامه  و  جلسه  به  رفتن  با  اما  بپذیرم،  و  بدهم  گوش 
متوجه شدم در جلسات یک نیروی بی پایانی وجود دارد که 

تأثیر آن بر جسم و روح غیر قابل انکار است.
مهربانی  اما  بود  کم  خیلی  تمایلم  اول،  روزهای  اینکه  با 
دوستان و جمالت آنها عشق و امید را در وجودم شعله ور 
کرد. پس از چند ماه پاکی شروع به خدمت کردم و اکنون 
این  از  و  هستم  خدمت  به  مشغول  کارگاهی  کمیته  در  نیز 

هدیه الهی سپاسگزارم.
ها،  قدم  به  نسبت  و  نکرده  ترک  را  جلسات  هرگز 
رمز  این  ام،  نبوده  تفاوت  بی  راهنما  و  خدمت 

موفقیت و پاک ماندن من بوده است.
با اینکه در جریان بهبودی دچار مشکالت جسمی و بیماری 
برایم  تا  ندادم  اجازه  بیماری  به  هرگز  اما  شدم،  دیابت 
تصمیم بگیرد و مرا وسوسه کند، چون معتقدم هیچ چیزی 
ارزش تقاص دردناک مصرف را ندارد. با مصرف مواد نه 
افزوده  دردها  بر  روز  هر  بلکه  پذیرد  نمی  پایان  دردها  تنها 
هیچ  با  را  مخدر  مواد  از  رهایی  و  آزادی  این  و  می گردد 

چیزی عوض نمی کنم.
از  و  بپیوندد  ما  به  نیز  برادرم  شد  موجب  پاکی  حفظ 
خدمتگزاران انجمن بشود. ای کاش زودتر به انجمن راه پیدا 
کرده بودم تا این آرامش و آسایش را بیشتر تجربه می کردم.
 از نیروی برتر، راهنما و خدمتگزاران مجله پیام بهبودی به خاطر 
زحمات بی منت و خدمت در راستای هدف اصلی سپاسگزارم.

عباس . ن  از گرگان 

چرا در انجمن ماندم؟
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حدوداً چهار ساله بودم که نا خواسته مصرف کننده مواد شدم. 
است،  دردآور  و  نهایت سخت  بی  کودکی  دوران  در  مصرف 
چرا که برای تهیه و مصرف ناچار بودم به اعضای خانواده تکیه 
کنم. به همین دلیل چه از لحاظ جسمی و چه روحی بسیار درد 

می کشیدم.
در دوران مدرسه و تحصیل فقط جسمم در کالس بود و فکرم 
این  و  کنم  مصرف  و  برسم  خانه  به  بود  این  به  معطوف  دائماً 

چرخه ی وسوسه و اجبار هیچ وقت مرا رها نکرد.
همواره فکر می کردم قربانی شده ام و احساس پوچی و تباهی 
تابیدن  افکار من کشیده بود که اجازه  بر روی  ابر سیاهی  چنان 

هیچ نوری را به آن نمیداد.
در سن چهارده سالگی ترک تحصیل کردم و فقط در یک اتاق 
ایجاد  برایم  سوزانی  جهنم  چنان  کار  این  و  کردم  می  مصرف 

کرده بود که چندین بار برای رهایی از آن خودکشی کردم. 
مصرف باعث شده بود ایمانم را از دست بدهم و در ذهن 
را در  انجمن  پیام  به جز حضور خداوند.  بود  من همه چیز 
انجام  را  ممکن  کار  ترین  عقالنه  بی  که  گرفتم  شرایطی 
می دادم یعنی مواد مصرف می کردم و به باشگاه بدنسازی 

نیز می رفتم.
باشگاه  در  را  انجمن  پیام  و  شد  حالم  شامل  خداوند  لطف 
دریافت کردم و وارد جلسات شدم. شش ماه تمام در حالیکه 
مصرف کننده بودم به جلسه می رفتم. ظاهراً همه چیز را باور 
کرده بودم اما خودم را باور نداشتم و فکر می کردم که من 

هرگز نمی توانم قطع مصرف کنم.
از لحاظ جسمی شدیدًا ضعیف شده بودم و اعتیاد، 
این دشمن زیرک زندگی همواره در گوشم زمزمه 
توانی  نمی  تو  که  کرد  می 
این  اما  کنی  مصرف  قطع 
بار عالوه بر لطف خداوند، 
و  انجمن  اعضای  با  رابطه 
موجب  آنها  بالعوض  عشق 
شد که من هم امید پیدا کنم 

و قطع مصرف نمایم.
نویسم  می  را  نامه  این  که  اآلن 
19 سال دارم و بیش از یک سال 
است که پاک هستم و قدم هفتم 
خود را شروع کرده ام و خیلی 
خداوند  که  هستم  خوشحال 
جمع  در  تا  کرده  انتخاب  مرا 
گویم  می  آخر  در  باشم.  شما 
هر معتادی با هر سن و سالی به 
NA  ملحق شود می تواند پاک 

بماند.
یک نوجوان هم می تواند طعم 
شیرین پاکی و بهبودی را تجربه 
هر  در  چه  زابل  در  چه  کند، 

جای دیگری در دنیا.

مجتبی .ح از زابل

دشمن زیرک زندگی



N
a

rc
o

tic
s 

   
   

A
no

ny
m

o
us28

چهارمین همایش خاورمیانه

قبل از آمدن به معتادان گمنام، بسیاری از ما با ناامیدی مطلق زندگی می کردیم. معتقد بودیم که سرنوشت، مرگ در 
اثر این بیماری را برای ما رقم زده است. برای اغلب ما باور کردن زندگی بدون مصرف مواد مخدر و رها شدن از 

اعتیاد فعال غیر ممکن به نظر می رسید.
آیا به خاطر داریم وقتی برای اولین بار وارد جلسه NA شدیم چقدر واهمه داشتیم؟ یا این که شرکت در اولین جلسه 

چقدر برایمان دشوار بود؟ چه چیزی باعث شد تا باز هم به جلسه برگردیم؟
برنامه معتادان گمنام، چه  با  اولین روزهای آشنایی  بنویسید که در  ما  برای  از شما درخواست می کنیم 

چیزی دیدید یا شنیدید که باعث شد باز هم به جلسات برگردید و برنامه ی بهبودی را دنبال کنید.
لطفا مطالب مربوط به این بخش از مجله را در چند سطر، با ذکر عنوان همین صفحه، برای ما ارسال فرمایید.

چی دیدی؟             چی شنیدی؟

اشکان . م –      آلمان 
اکبر . ر –          تهران
بهروز . د   –   کنگاور
پدرام –            قزوین
جوزف . تی  کالیفرنیا

حامد . م
حسین . ت –        قم
حمید . ص –    تهران

داوود . ر – رامهرمز
رامین . ر –    ساری
سبحان . س –    فسا
سیدمهدی – زاهدان
شهروز . و   – تهران
عارف . ر –    شیراز
علی –            تهران
علی. ج       – مشهد

علی . خ –      نوشهر
علیرضا . م

فاضل –           شازند
فیض اله . م –شوراب
مجید . د –       مشهد
محسن . خ    – شیراز

مصطفی . س
ناصر . ب         مراغه

اسامی نامه ها و ایمیل های دریافتی



راهنمای خدمات محلی

راهنمای بیمارستان ها و زندان ها

ــول  ــا و درک اص ــدم ه ــردن ق ــد کارک ــا کلی ــا راهنم ــاط ب ارتب
روحانــی و تمریــن آن در کلیــه ی امــور اســت. ایــن کتــاب بــر 
اصــول رابطــه ی راهنمــا و رهجــو در NA، فوایــد و چالش های 

ــز دارد. ــه روز مــا تمرک ــگاه اش در بهبــودی روز ب آن و جای
ــخگویی  ــرای پاس ــل ب ــی و کام ــع نهای ــک مرج ــاب ی ــن کت ای
بلکــه  نیســت،  و رهجــو  راهنمــا  رابطــه ی  بــه چگونگــی 
مجموعــه ای از تجربیــات متنــوع مــا در مــورد رابطــه ی 
راهنمــا و رهجــو اســت و خوانــدن آن مــی توانــد بــه مــا کمــک 
ــو  ــا و رهج ــه راهنم ــه در رابط ــت اینک ــی از باب ــه نتایج ــد ب کن

ــم. ــت یابی ــت، دس ــت اس ــا درس ــرای م ــزی ب ــه چی چ

ــر  ــی ایــن کتــاب راهنمــا را ب کمیتــه H&I کنفرانــس خدمــات جهان
اســاس تجربــه ی وســیع کمیته هــای فرعــی H&I در سراســر انجمن 
ــور  ــه منظ ــاش ب ــت ت ــاب، نهای ــن کت ــت. در ای ــوده اس ــن نم تدوی
ــوه ی  ــا و نح ــن م ــود در انجم ــی موج ــات غن ــرداری از تجربی بهره ب
ــم و  ــی، مفاهی ــط مش ــن خ ــه روزتری ــدارک ب ــت ت ــتفاده از آن جه اس
ــا و  ــتان ه ــات بیمارس ــه ی خدم ــرای ارائ ــرد، ب ــای عملک ــلوب ه اس

ــه عمــل آمــده اســت. ــدان هــا ب زن

کتــاب راهنمــای خدماتــی در NA به این منظور چاپ شــده 
تــا منبعــی در اختیــار کســانی قــرار دهــد کــه در کشــورهای 
مختلــف خــود را وقــف خدمــت هــای الزم جهــت رســاندن 

پیــام مــا بــه معتادانــی کــه هنــوز در عذابنــد مــی کننــد.
ایــن کتــاب شــامل بخــش هــای مختلفــی اعــم از شــرح 
دوازده مفهــوم خدماتــی، چگونگــی شــکل گیــری و 
ــور و  ــا کش ــتان ی ــک اس ــات NA در ی ــعه ی خدم توس
نحــوه ی انجــام خدمــات از گــروه هــای NA تــا ســطوح 
مختلــف خدماتــی ماننــد ناحیــه، منطقــه و مراکــز 

ــد. ــی باش ــزی« م ــر مرک ــی »دفت ــات محل خدم

راهنما و رهجو
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