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گذر زمان مثل برق، واژه ایس��ت آش��نا گاهی الزم است به خود یادآور 
شویم، زمان هم یک قرارداد انسانی است. عماًل کند شدن یا شتاب گرفتن 
آن در پِس معنایی که در جس��تجویش هستیم تعریف می شود، در تالش 
برای صاحِب اثر بودن، ثانیه ها ُکند و ارزش��مند می ش��وند و زمان ش��تاب 

می گیرد.
وقتی از قانون نانوش��ته »دویدن تا مرگ« فاصله می گیریم، دستمان را 
جل��وی گذر زم��ان گرفته، آن را نگه می داریم و بامعنای��ی تازه، بازآفرینی  

می کنیم.
چهارده سال از اولین انتشار “مجله پیام بهبودی” با یاری شما عزیزان و 
همت و تالش مس��تمر خدمتگزاران مسئول گذشت. سال هاِی پیاپی را در 
کنار یکدیگر با یک باوِر مشترک “ارزش درمانی کمک یک معتاد به معتاد 
دیگر” پش��ت سر گذاشتیم. دریافتیم بیشترین دردی که تجربه میکنیم از 
جنگ است نه از تسلیم.  در واقع وقتی تسلیم می شویم، درد پایان می یابد 

و امید و آرامش جای آن را می گیرد.  
 آرزومندیم با ورق زدن هر صفحه از “پیام بهبودی” لحظاتی از عش��ق 
و تجربیات ناب را لمس کنیم. س��هم امروز ش��ما دلنوشته اي از تجاربتان 
براي مجله بعدي میباشد. منتظر مشارکت تجارب ارزشمند شما همدردان 
گرامی هس��تیم. امید داریم در این زمستان سرد دلهایتان گرم به وجود پر 

مهرتان بوده و زندگیان سرشار از عشق و امید باشد.
پیروز و پايدار باشید
مسوول کمیته فصلنامه: رضا.ز 

14 س��ال پیش که اولین مجله ی پیام بهبودی چاپ ش��د، هرگز تصور 
نمی کردیم  که  یک روز، ش��صت هزار نسخه ی کاغذی و تعداد پرشماری 
خواننده ی اینترنتی پیدا خواهیم کرد. چنین آماری در تاریخ معتادان گمنام 
بی س��ابقه است و ما سال هاس��ت که  پُرتیراژترین مجله ی NA در سراسر 
جهان هستیم. در طول این سال ها، صدها هزار معتاد، خانواده های معتادان 
و افراد عالقه مند به بهبودی، این مجله را خوانده اند، آن را دست به دس��ت 

کرده و پیامش را به دیگران هدیه داده اند. 
پیام بهبودی متولد شد تا نوید بخش امید و آزادی از اعتیاد باشد. در این 
ش��ماره، تعدادی از مقاله های جذاب سال های اولیه، گزارش همایش ایران 
با حضور بیش از 30 هزار نفر، مصاحبه با عضوی که 51 سال پاکی دارد و 
گزارش سی وهفتیمن همایش جهانی NA منتشر شده است. به درخواست 
ش��ما عزیزان، ترجمه ها را هم  بیشتر کرده و موضوع بحث برانگیِز جلسات 

مجازی را نیز بررسی کرده ایم.  
ای��ن فرصت را مغتنم ش��مرده و از تماِم خدمتگزارانی که 14 س��ال با 
تالش شبانه روزی خود، پیام بهبودی را به ایرانیاِن سراسر جهان رساندند، 
قدردانی میکنیم. برای ارتقای کیفیت مجله الزم است تغییراتی انجام شود. 
ل��ذا ما به کمک ش��ما نیاز داریم. از کلیه افرادی ک��ه تجربه ی مطبوعاتی، 
عکاسی، طراحی و هنری دارند تقاضا می کنیم از طریق ایمیل با ما تماس 
گرفته و به مجله ی خود خدمت کنند. بهترین نوع خدمت، رس��اندن پیام 

بهبودی به معتادی ست که هنوز در عذاب است.
»بهبودی هدیه ای است که از یک دست به دست دیگر و از یک قلب به 

قلب دیگر به رایگان اهدا می گردد.« )1( 
سپهر الف، سردبیر
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مجله پیام بهبودی از دریافت نامه ها، مقاالت، داستان بهبودی، تجارب شما 
در برنامه و طرح های تصویری استقبال می کند. از شما دعوت می شود با مجله 
خودتان همکاری کنید. نامه های خود را لطفا تایپ کنید یا در یک طرف صفحه 

و به صورت خوانا و روشن با ذکر نام، حرف اول فامیل و شماره تماس، به 
آدرسپستی یا ایمیل مجله بفرستید. واضح است چاپ نامه ها و مقاالت، به 

مفهوم تایید مطالب آنها نمیباشد و فقط مبین نظرات فرستنده است .
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زیباتری�ن هدی�ه  ی خداون�د

3 Payam Behboodi

 دی ماه بود، شب کم کم از نیمه می گذشت همه جا یخبندان بود و سرمای هوای 
اراک بیداد می کرد. س��اعت 9/5 شب با ساقی قرار داشتم و تا 12 نیمه شب منتظر 

مانده بودم. چه پشتکار و جدیتی! به یاد نمی آورم که در طول زندگی برای چیزی غیر 
از مواد مخدراین قدر سماجت و از خودگذشتگی کرده باشم!

 حالم اصالً خوب نبود، س��رمای هوا در برابر س��رمای وجودم هرگز قابل مقایسه نبود. 
رنجور و خسته به تیر چراغ برق سه راهی محله مان تکیه زده بودم و تند و تند به سیگار 
ارزان قیمتی که روشن کرده بودم پک می زدم. آرزوی مرگم را از خدا داشتم ولی می ترسیدم 

به زبان بیاورم باالجبار باید آرام  آرام خودم را می کشتم.
 از آمدن فردی که منتظرش بودم نا امید شده بودم ولی هنوز منتظر بودم! کم کم داشتم 
خودم را برای گذراندن یک شب سخت و طاقت فرسای دیگر آماده می کردم، فکر اینکه تا 
صبح با خماری چه کنم آتشم می زد.  نا امیدی از زندگی و زنده بودن، در تمام وجودم، نگاهم 

و حالت ایستادنم موج می زد.
  خدایا من چه باید بکنم؟ چرا من؟ آیا راهی برای من وجود دارد؟ اینها سواالتی بود که 
بارها و با رها مثل گذشته با خودم تکرار می کردم و جوابی پیدا نکردم. با خودم گفتم بهتر 
است به خانه بروم شاید چیزی برای مصرف پیدا کنم ولی باز ایستادم! دیگر بدنم به وضوح 
میلرزید، آب بینی   ام راه افتاده بود. احساس می کردم کاسه چشمانم در حال یخ زدن است. 

اگر به تیر چراغ برق تکیه نداده بودم حتماً به زمین می افتادم.
 همین طور که به خیابان نگاه می کردم متوجه شدم اتومبیل سفید رنگی نزدیک من کنار 
پیاده   رو ایستاد. بعد از چند لحظه یک نفر که وضع مرتب و اتو کشیده   ای داشت با چهره   ای 

سرحال و بشاش به   طرفم آمد و گفت: مصرف می کنی؟ دوست نداری ترک کنی؟
 با خودم گفتم حتماً دانشجو است و نصفه شبی برای تحقیق درباره معتاد و اعتیاد آمده، 
خودم را با آن وضع ظاهری می دیدم و خجالت می کشیدم  و به غرورم بر  می خورد. می

خواستم کمی سر به سرش بگذارم تا از آن حال رها شوم که شخص دیگری از ماشین پیاده 
شد. یکی از دوستان قدیمی و هم   مصرف بود که حدوداً  چهار ماه بود که او را ندیده بودم. 
با هم سالم و احوال پرسی کردیم  و کمی در مورد روزگار صحبت کردیم. بعد آن دوستی را 
که اول از ماشین پیاده شده بود معرفی کرد و از من پرسید نمی خواهی ترک کنی؟ خسته 
نشدی؟ گفتم چرا دوست دارم، تو که خوب میدانی چه حال و روزی دارم. از زندگی سیر 
شده  ام. از خودم بیزارم. یک راه ساده برای خودکشی سراغ داری؟ این را گفتم و بی اختیار 
با همه غروری که داشتم شروع کردم به گریه کردن. صدای هق  هق گریه  ام در آن سکوت 
نیمه شب فضا را پر کرده بود. سرم را روی شانه دوست قدیمی خود گذاشته بودم و زار زار 

می گریستم، در همین شرایط آن شخص دیگر هم بی اختیار گریه می کرد.
 خالصه صحنه ای بود. بعد از اینکه کمی آرام گرفتم دوستم لبخندی زد و گفت: االن 
بیشتر از سه ماه است که هیچگونه ماده مخدری مصرف نمی کند و حال خوبی هم دارد و 
دوس��تش هم بیش��تر از یک سال است که پاک است. با حالتی  ناباورانه و بهت  زده به او و 

دوستش که االن دوست من هم هست نگاه می کردم.
 مگر می ش��ود؟ امکان ندارد... توی همین افکار بودم که برگه ای را که روی آن آدرس 
جلساتی نوشته شده بود از جیبش بیرون آورد. شماره تلفن دوستش را روی آن نوشت و به 
من داد و گفت: اگر خواستی به این آدرس بیا. سپس خداحافظی کرد و گفت می خواهند 

به مسافرت بروند و رفتند... 
برجای خود میخکوب شده بودم. هنوز باور نمی کردم این همان دوست هم  مصرفی من 
بود. س��رما را فراموش کرده بودم و از شما چه پنهان کمی هم گرم شده بودم. آیا این نور 

خدا بود؟
 بعد از رفتن آنها من هم دیگر آنجا نماندم و به خانه رفتم، دراز کشیدم، خوابم نمی برد، 
برگه را از جیبم بیرون آوردم و روی آن را خواندم. پش��ت برگه دعایی نوشته شده بود که 
اول فکر می کردم شعر است. وقتی دعا را خواندم احساس کردم شخصی دارد با من صحبت 
می کند.  فردی که مرا خوب می شناسد و درک می کند. تاصبح بیدار بودم، با وجود این که 

درد امانم را بریده بود و انگاری که س��یم خا ردار درون رگ  هایم می کشیدند ولی احساس 
غریبی داشتم. احساس می کردم خدا با من حرف می زند. آن شب همه  چیز را فراموش کردم. 
فقط به حرف  های دوستم فکر می کردم خوشحال بودم ولی می ترسیدم که سر انجام صبح 
شد. صبح سرنوشت ساز، صبح صادق، سپیده دمید و روز شروع شد. برای رسیدن به ساعت 

9 شب لحظه شماری می کردم.
نیم ساعت زودتر به محل تشکیل جلسه رفتم. خیلی خوشحال بودم. در پایان جلسه 
و درست زمانی که همه دست به دست هم دادند و یک  صدا عبارتی را خواندند که دل در 
سینه  ام لرزید و متوجه شدم که به آن »دعای آرامش« می گویند. االن بعد از گذشت نزدیک 
به سه سال آن دعوت نامه را که خداوند در آن شب سرد و ظلمانی برایم فرستاد و قشنگ ترین 
و با ارزش ترین هدیه زندگی ام است همراه با پاکی ام حفظ کرده  ام. هدیه  ای که تمام سؤاالت 

بی  پاسخ مرا جواب داد. خدایا سپاسگزارم.
با آرزوی پاکی و بهبودی برای همه ی شما

محمد .ع - اراک 
پیام بهبودی، پايیز 1384

مجددا سالم .
متن »زیباترین هدیه خداوند« را حدودا 13 س��ال پیش نوشتم آن روزها رویای پاک 
ب��ودن تحقق پیدا کرده بود و این روزها رویای یک زندگی ش��اد و خوش��حال و همراه با 
آرامش تحقق پیدا کرده است. امروز از افکار اضافی و احساسات آزار دهنده کهنه و قدیمی 
خبری نیست و بیشتر از هر زمان دیگری انسان بودن را به معنای واقعی احساس و تجربه 
میکنم. آرامش ، شهامت و دانشی که در تمام قسمت های زندگیم موج میزند نتیجه همان 
زیباترین هدیه خداوند است. امروز به لطف خداوند مهربان و حمایت او همسری وفادار و 
پدری مهربان هستم که با داشتن شغل مناسب و احترام به قوانین جامعه تالش میکنم هر 
روز عضو مسئول و سازنده اجتماع خود باشم عضوی که حضورش در هر کجا باعث امنیت 
باش��د. زندگی رو به زوال من تبدیل به یک زندگی پر از آرامش، امید و ایمان ش��ده است 
و اینها همه خواست و لطف خداوند است که از زمانی که زیباترین هدیه اش را به من داد 

شروع شده و شکل گرفته و ادامه دارد.
محمد ع – اراک، پاییز 1397 

بهبودی دو بخش دارد: پاک شدن و پاک ماندن. پاک شدن نسبتاً آسان است، چراکه فقط 
مجبوریم یک بار آن را انجام دهیم. پاک ماندن دشوارتر است و مستلزم توجه روزانه به 
زندگی است. با این وجود، هر دوی آنها قدرت خود را از ایمان دریافت می کنند.
  )فقط برای امروز(
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مش�کل 
 ق�دم س�وم

 چند س��ال پیش در حالی که با غیرقابل 
اداره بودن حوزه مشخصی از زندگی و عجزم 
دست و پنجه نرم می کردم، دوباره به زانو در 

آمدم و شروع به نوشتن قدم ها کردم. 
خوشحالم که می دانم راه حل را کجا پیدا 
کنم. ق��دم 3 یکی از قدم ه��ای مورد عالقه 
من اس��ت. متوجه ش��دم که نوشتن و انجام 
تمرین های قدم 3 مرا سرشار از امید می کند، 
چیزی ک��ه در اوج ناامیدی به آن نیاز دارم. 

ین  ا بر بنا
از  پ��س 
ش��تن  نو
 1 قدم ه��ای 
و 2 با اش��تیاق 
ف��راوان نوش��تن 
قدم 3 را آغازکردم، 
اما چن��د هفته بعد 
در این قدم گیر افتاده 

بودم؛ دلیلش را نمی فهمیدم، نمی توانس��تم 
به پرس��ش ها آنطور که باید و ش��اید پاسخ 
بدهم. گفتگوهایم ب��ا راهنمایم نیز اغلب به 
این جا ختم می ش��د ک��ه »هنوز با این قدم 

ارتباط برقرار نکرده ای«. 
هرچن��د از ح��ال خوب س��پردن اراده و 
زندگی��م به نی��روی برترم در ق��دم 3 آگاه 
بودم، اما این بار این حال خوب از من دوری 
میکرد. نمی توانس��تم درک کنم که چگونه 
قرار اس��ت خداون��د از زندگ��ی و اراده من 

مراقبت کند. 
پیش��نهاد راهنم��ای من این ب��ود که به 
نوش��تن ادامه دهم و برای متصل شدن دعا 
کنم، از خ��دا بخواهم تغییر دهد هر آن چه 
را که بای��د در درونم تغییر یابد تا بتوانم 
با این قدم ارتباط برقرار کنم، تس��لیم 
ش��وم و امید از دست رفته ام را دوباره 
به دست آورم. این کارها را با بی میلی 
انج��ام م��ی دادم و تظاهر به نوش��تن 
می کردم، به ای��ن امید که معجزه ای 

رخ بدهد. 
 پس از نوش��تن با بی میلی و دعای 
اش��تباه  فهمی��دم  س��رانجام  ف��راوان، 
کجاس��ت. مش��کل من با قدم 3 در واقع، 
قدم 2 بود! فکر می  کنم قدم 2 اغلب نادیده 
گرفته می شود. با بیش از 10 سال بهبودی، 
به واژه ای »به این باور رسیدیم«  نگاه کردم 
که ناخودآگاهانه از آنها رد شده بودم. پیش 
خودم ب��ا تکبر فکر می ک��ردم چون به یک 
نیروی برتر باور آورده ام، پس قدم 2 را انجام 
دادم و کار دیگ��ری نمانده اس��ت که انجام 
بدهم. اما این طور نب��ود. من نیاز دارم همه 

قدم ها را یک به یک کار کنم.
 من نمی توانم قدم هایی را که برایم بسیار 
دش��وار یا چالش برانگیزند یا حتی آن هایی 
که خیلی آسان هستند را نادیده بگیرم. قدم 

2 فقط نمی گوید که »به این باور رسیدیم«، 
بلک��ه می گوید »ب��ه این باور رس��یدیم که  
نیرویی برت��ر از خودمان می تواند س��المت 
عق��ل را به ما بازگرداند«. می دانم که نیروی 
برت��رم می توان��د س��المت عق��ل را به من 
بازگرداند. س��المت عقل و رهایی از مصرف 
مواد مخدر، توج��ه  خواهی و تایید طلبی را 

به دست آورده ام. 
این ب��ار با آگاه��ی از »عج��زم« و »غیر 
قابل اداره ب��ودن زندگیم« به قدم ها نزدیک 
ش��دم. کامال مایل بودم ت��ا زندگی و اراده ام 
را به پروردگار بس��پارم. می دانس��تم که به 
تنهای��ی ق��ادر به تغییر نیس��تم. ب��ه قدری 
مش��تاق پیش��رفت بودم که توجه نکردم آیا 
به این باوررسیده ام که نیروی برترم بتواند یا 
بخواهد سالمت عقل را در این مرحله به من 
بازگرداند. واقعیت این اس��ت، با وجود اینکه 
باور داش��تم ک��ه خداوند می تواند س��المت 
عقل را به من بازگرداند، اما باور نداشتم که 
شایسته داشتن سالمت عقل باشم. هنوز هم 
به طورکامل احس��اس نمی کنم که شایسته 
آن باش��م. حتی بخش��ی از وجودم مطمئن 
نیس��ت که آی��ا این همان چیزی اس��ت که 
می خواهم. این شبیه همان دستاویز و بهانه 
ایست که بسیاری از ما در اوایل بهبودیمان 
با آن رو به رو می ش��ویم – فکر میکنیم که 
بدون آش��فتگی، مسایل و دیوانگی های مان، 
کس��ل کننده خواهیم بود. دس��تاویز دیگر 
اینست که ش��اید به قدری »ش��فا و بهبود 
یابم« که دیگر هیچک��س در انجمن نتواند 
ب��ا ما ارتباط برقرار کند. چیزی که بی تردید 
می دانم، این است که پروردگارم می خواهد 
من رهایی و سالمت عقل را تجربه کنم – و 

این من هستم که سر راه او قرار گرفته ام. 
هنگامی که پی بردم این برداش��ت من از 
خودم است که مانع پیشرفتم شده، توانستم 

 بعضی از ما این قدم را در وحله اول جدی نگرفتیم  و از آن سرسری 
گذشتیم، اما بعداً متوجه شدیم که تا قدم دوم را کار نکنیم، قدم های بعدی 

کار نخواهند کرد. »کتاب پایه«

 The
 Problem
 with Step

Three
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کا رهایی را انجام بدهم. س��ال های زیادی از 
بهبودی��م را با یادآوری ای��ن نکته به خودم 
که شایس��ته پاک زیس��تن هس��تم، سپری 
کردم. قضاوت و دلس��وزی نسبت به خودم، 
از بزرگترین نقایص ش��خصیتی من هستند. 
بای��د بطور مداوم بر روی آن ها کار کنم و به 
خود یادآور ش��وم که: من نه یک بازنده ام و 
نه یک سوپر استار. طی سالیانی که گذشت، 
راهکارهایی را برای روبرو شدن با عزت نفس 
پائین یاد گرفتم، و هنگامی که قدم های 2 و 
3 را بازنویسی می کردم، آنها را تمرین کردم. 
تفاوت حاصل ش��گفت انگیز بود. به این باور 
رس��یدم که شایسته داشتن س��المت عقل 
هس��تم و عاقبت آزادی که بدنبالش بودم را 
بدس��ت آوردم. قدم 2 قدم آسانی نیست که 
بتوانم با دور  زدنش به قدم سوم برسم و برای 
انجامش، مس��ئولیت بهبودیم را واگذار کنم. 
فقط با عب��وری تاثیرگذار از قدم 2، میتوانم 
بگویم که »عاجزم« و »خدا، درستم میکند«. 
من از جایگاه فروتنی نمیایم؛ جایگاه من تکبر 
و خود بینی اس��ت. اکنون، جور دیگری برای 
ق��دم 2 احترام قائلم. ق��دم امکان پذیربودن، 

جایی که امید متولد می شود.  
NA Way, July 2017
Leanne B ، آفریقای جنوبی

هرچند از حال خوب سپردن 
اراده و زندگیم به نیروی برترم 
در قدم 3 آگاه بودم، اما اين 

بار اين حال خوب از من دوری 
میکرد. نمی توانستم درک کنم 
که چگونه قرار است خداوند از 
زندگی و اراده من مراقبت کند.

NA ما را با نوعی درک جدید آشنا می  کند. ما از این درک جدیدمان کم 
کم برداشت بهتری میکنیم و به مرور متوجه می شویم که اصوالً این 
که »نیروی برتر از خودمان میتواند سالمت عقل را به ما برگرداند« چه 
مفهومی دارد؟ »کتاب چگونگی عملکرد«

جیمی ک به هم��راه فرانک، دوریسس، 
گیل��داک، پالر، اس��تیور و همکاری چند 
ت��ن دیگر، انجمن معتادان گمنام را در جنوب 
کالیفرنیا تاس��یس ک��رد.  او و اعضای نامبرده 
از 17 اوت س��ال 1953 یک دوره جلسات  را 
برگزار کردن��د که آن  زمان »معت��ادان گمنام 
و الکلی های گمنام س��ن فرناندو« نام گرفت.  
اولین جلس��ه بهبودی ثبت ش��ده در 5 اکتبر 

1953 در جنوب کالیفرنیا برگزار شد.  
جیمی به چند دلیل یکی از شخصیت های 
کلیدی معت��ادان گمنام به ش��مار می  رود.  او 
نویس��نده چندین بخش از »کتابچه س��فید« 
می باش��د ک��ه معروفترین قس��مت آن »آخر 
خط« اس��ت. او لوگ��وی NA را طراحی کرد 
)که البته بعدها توسط انجمن جهانی ویرایش 
ش��د(. وی از ابتدای تاس��یس دفترWSO تا 
س��ال1983 دواوطلبانه به عن��وان مدیر دفتر 

جهانی فعالیت کرد. 
جیمی ک از سال 1911 تا 1985 زندگی 
کرد. 3۶ سال آخر عمرش پاک بود و به عنوان 
یک عض��و در حال بهبودی انجم��ن معتادان 

گمنام سپری کرد. 
 مجله NA Way، آوريل 1998

برای مدت زمان طوالنی فکر می   کردم شاد بودن به چیز های بیرونی ربط دارد. مرد دل  پسند، 
ماشین لوکس، پول زیاد وغیره. اما شادی به عوامل بیرونی مربوط نیست. من مجرد هستم، یک 
اتوموبیل کهنه ی س��یزده س��اله دارم ، پول چندانی ندارم اما شاد و خوشحال هستم! شاد بودن 

یک امر درونی است!
ش��ادی یعنی احاطه ش��دن با انسان های مناسب، داشتن شور و ش��وق برای شغلم )معلمی(، 
سپاسگزار واقعی بودن برای آن چه که دارم، و اعتماد داشتن به یک نیروی برتر. شاد بودن یعنی 
این که بدانیم حکمتی برای هرچه که در زندگی اتفاق می افتد وجود دارد و در هر شرایطی من 
در امان خواهم بود. ش��ادی به معنای ترس نداش��تن از تغییر است و این که حتی آن را با آغوش 
باز بپذیری. شادی یعنی این که به خاطر حق انتخاب داشتن امروزم، احساس توانمندی می کنم!

 امروز من انتخاب می کنم که برای یک روز دیگر پاک زندگی کنم!
  جنی ت، نش�ريه NA در ناحیه س�ن فرناندو

جیمی »ک« چه کس�ی بود؟

ام�روز م�ن انتخ�اب می کن�م 
که ش�اد باش�م
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ب��رای ی��ک ماموری��ت کاری وارد ش��هر 
کوچکی ش��دم. دیروقت بود، اما می دانستم 
که باید در یک جلس��ه شرکت کنم. آنچنان 
تمایل��ی نداش��تم اما می دانس��تم ک��ه اگر 
تمرک��زی بر روی بهبودیم نداش��ته باش��م؛ 
به لغزش نزدیک خواهم ش��د. س��عی کردم 
از طری��ق اینترن��ت آدرس جلس��ات را پیدا 
کن��م، ام��ا جلس��ه ای در نزدیکی آن ش��هر 
وجود نداشت. چون ماش��ین نداشتم رفتن 
به ش��هری دیگر در همس��ایگی آنجا برایم 
غیرممک��ن ب��ود. در عوض، س��عی کردم با 
 )Webcam( روشن کردن دوربین دستگاه
در ی��ک جلس��ه آنالین NA ش��رکت کنم. 
پ��س از دعای آرامش و م��رور خواندنی ها و 
ش��کرگزاری، حس آرام��ش و امنیت من را 

ف��را گرفت. زمان به وقت محلی نیمه ش��ب 
بود، اما اعضای ش��رکت کننده با ساعت های 
محل��ی متفاوت در سراس��ر دنیا در جلس��ه 
حضور داش��تند. واقعا حس��م ای��ن بود که 
بهبودی در دس��ترس تمامی کسانی بود که 

در جستجوی آن بودند. 
من تنه��ا معتادی نیس��تم که ام��روز از 
تکنول��وژی و فن آوری بهره مند اس��ت. طی 
س��ه سال گذش��ته با دوس��تان بهبودی در 
خصوص تجربه اس��تفاده کردن از اینترنت، 
موبای��ل و دیگر اش��کال تکنولوژی صحبت 
کرده ام. از آنها در خصوص بهره   مندی ش��ان 
از تکنولوژی، نگرانی ها و دغدغه هایش��ان و 
ی��ا حتی آینده این امکان��ات از دیدگاه آنان 
سؤاالتی پرسیده ام. نگرانی  های بسیار زیادی 

در خص��وص نق��ض گمنامی وج��ود دارد و 
اینکه برای دسترس��ی ب��ه منابعی که ارزش 
حیاتی دارند الزم اس��ت از تکنولوژی و فن 
آوری کم��ک گرفت )همه م��ا می دانیم که 
تنها الزمه عضویت در چنین جلس��اتی این 
نیس��ت که حتماً فرد باید خب��ره فن آوری 
باش��د( و همینطور این نگران��ی وجود دارد 
که بس��یار حائز اهمیت است که تکنولوژی 
چط��ور می توان��د این ارتباط وص��ف ناپذیر 
انسانی را که جان تک تک ما را نجات داده، 
جانش��ین ش��ود. تصور اینکه روزی اشکال 
کارتونی بی ح��س در کامپیوتر جایگزین در 
آغ��وش گرفتن ه��ای پر از عش��ق و محبت 
جلس��ات عادی ش��وند بس��یار وحش��تناک 
خواهد بود. اینکه فضای بس��یار ارزش��مند، 

جلسات جایی برای گرد هم آمدن افراد می باشد. تنها چیزی که برای یک 
جلسه الزم است، دو معتاد، قدری لطف و صفا و مشارکت است.

 )کتاب پایه(

با پیش�رفت تکنولوژی ارتباط�ات، فضای مجازی 
 واقعی�ت ان�کار ناپذي�ری اس�ت که توانس�ته در 
کوتاه  ترين زمان، مخاطبان در اقصی نقاط جهان را 

باهم مرتبط و به  هم نزديک  تر نمايد.
در ش�رايط خاص، معتادان گمنام نیز می  توانند در 
جلس�ات اينترنت�ی تجربیات خود را هم�راه با در 

کن�ار هم بودن تجربه نمايند. در اين که جلس�ات 
مجازی تجربه متفاوتی است و هرگز جای جلسات 
عادی معتادان گمنام را نخواهد گرفت، هیچ شکی 
نیس�ت. ولی همانطور ک�ه در اين مقال�ه خواهید 
خوان�د تح�ت ش�رايط خاص�ی جلس�ات مجازی 
می تواند بس�یار مفید و موثر باش�د. چندی است 

س�ايت خدمات جهانی معت�ادان گمنام تعدادی از 
جلس�ه های آنالي�ن را رصد میکن�د. امیدواريم با 
چاپ اين مقاله، گفت و گو و تبادل نظر درباره اين 
موضوع مه�م در ايران ادامه يابد، چون اس�تفاده 
 NA  از اينترن�ت ب�رای موثرت�ر ش�دن خدم�ات

اجتناب ناپذير شده است.

 النا وای،  مینه سوتا، آمریکا-مجله NA Way ، جوالی ۲۰17
ترجمه: سعید، ر

واقع�ی بهب�ودی  و  جلس�ات مجازی 
Virtual Rooms, Real Recovery
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امن و پر از پذیرش جلسات جای خود را به 
فضای پرهیاهوی مجازی بدهد؛ نگرانی های 
بس��یار زیاد به همراه دارد. علیرغم اشاراتی 
که داس��تان های موجود در کت��اب پایه در 
خص��وص بهبودی در فضای آنالین داش��ته 
است، بسیاری از معتادان نگران این هستند 
ک��ه روزی ارتباط��ات ش��بکه ای جایگزین 
ارتباطات انسانی شود. )کتاب پایه: فقط بگو 

آری(
همینطور ش��نیده ام که جلس��ات آنالین 
برای افراد جوان اس��ت و بهبودی واقعی در 
جلس��ات آنالین اتفاق نمی افتد. برای اینکه 
به نقش جلسات آنالین در زندگی اعضا پی 
ببرم پرسش��نامه ای تنظیم کردم. کارم را با 
گ��روه کوچکی از داوطلبین ش��روع کردم و 
از آنها خواس��تم تا پرس��ش نامه ام را در یک 
جلس��ه بهبودی معروف آنالین توزیع کنند. 
مجموع 285 نفر عضو با جنسیت ها و سنین 
مختلف از 1۶ کش��ور تجربیات، پیام امید و 
توانمندی های خود را به مشارکت گذاشتند. 
از ای��ن تعداد ۶4 نفر در جلس��ات رو در رو، 
فقط 43 نفر در جلس��ات آنالین و 148 نفر 
در هر دو نوع جلسه شرکت می کردند. بطور 
میانگی��ن طول پاکی پاس��خ دهندگان 8/5  
س��ال بود و از میان آنها کس��انی که اعضای 
جدیدتر NA بودند بیش��تر جلسات آنالین 
را حمای��ت کردند. نکته جالب اینجاس��ت: 
اف��رادی ک��ه جلس��ات آنالی��ن را حمایت 
می کردند، بطور میانگین با س��ن5۶ س��ال، 
مس��ن تر از اعضای��ی بودند که در جلس��ات 
معمولی)رو در رو( با س��ن میانگین 49سال 
ش��رکت می کردند. افرادی که در جلس��ات 

آنالین شرکت می کردند زمان بیشتری را در 
جلس��ات حضور داشتند: شرکت کننده های 
جلس��ات رو در رو 15 جلسه در ماه شرکت 
داش��تند، کس��انی ک��ه جلس��ات آنالین را 
حمایت می کردند 19جلس��ه در ماه شرکت 
داشتند و آن دسته از اعضایی که هر دو نوع 
جلسه را حمایت می کردند هر ماه 27جلسه 
شرکت داشتند. )تقریباً بطور مساوی در هر 

دو نوع جلسه(
از دی��دگاه اکثریت پاس��خ دهندگان که 
هر دو جلس��ه را حمایت می کردند، جلسات 
آنالی��ن را به هم��ان اندازه جلس��ات رو در 
رو  ، مفی��د و مؤثر دانس��تند. پرسش��نامه، از 
افراد دالیلش��ان را در خص��وص حضور آنها 

در جلس��ات آنالین مورد پرس��ش قرار داده 
ب��ود. دالیل متع��ددی وجود داش��ت که از 
عمده تری��ن آنها عدم وجود وس��یله رفت و 
آمد، مشکالت جس��می )ناتوانی، معلولیت(، 
بیماری و مش��کالت تداخل ساعات کاری با 
جلس��ات بوده اس��ت. بنده معتقدم که باید 
ادعاهای یک جانبه ک��ه می گوید »بهبودی 
صرفاً در جلس��ات  رو در رو رخ می دهد« را 
باید رد کرد. بهبودی را هم اکنون بسیاری از 
معتادان به طور آنالین تجربه می کنند. شاید 
جلس��ات آنالین تنها راه دسترسی به برنامه 
برای کسانی باشد که تازه واردند، افرادی که 
توانایی حضور در جلسات فیزیکی به دالیل 
مختل��ف برایش��ان غیرممکن اس��ت، برای 
کس��انی که به حضور در جلس��ات بیشتری 
نی��از دارن��د و ام��کان حض��ور فیزیکی، در 
جلس��ات موجود در محل زندگی آنها وجود 
ندارد، این فرصتی اس��ت تا پاک بمانند. به 
بیان دیگ��ر می توان گفت جلس��ات آنالین 
برای افرادی که درد بیشتری از بیماری خود 
را متحمل هستند و یا به کمک بیشتری نیاز 

دارند، مفید خواهد بود.
جلس��ات آنالی��ن فرصت��ی عال��ی ب��رای 
رس��اندن پیام بهبودی اس��ت، چ��را که هیچ 
معت��اد جوینده بهبودی قرار نیس��ت از ترس 
و وحش��ت اعتیاد بمیرد. علی رغم  پتانس��یل 
و ظرفیت باال، ما نمی توانیم درباره جلس��ات 
آنالین س��ایر انجمن ه��ای غیر انتفاعی، نامی 
ببری��م چون بعضی از آن ها برای س��ود مالی 
فعالیت می کنند. ما این نوع جلس��ات آنالین 
را در فهرس��ت آدرس جلس��ات خ��ود وارد 
نمی کنی��م  و یا  لیس��ت این جلس��ات را در 
خواندنی های انجمن، وب سایت ها و راهنمای 
جلسات نمی بینیم. زمان مناسب برای غنیمت 
ش��مردن این فرصت برای ما ب��ه عنوان یک 
انجمن، جهت رس��اندن پیام و رساندن آن در 
چارچوب س��اختار با حفظ اصول و سنت های 

دوازده گانه، کی فرا خواهد رسید؟
من معتقدم هم اکنون بهترین زمان است.

 النا وای،  مینه سوتا، آمريکا
مجل�ه NA Way ، ج�والی 2017

ترجمه: سعید، ر

اين که فضای بسیار ارزشمند، 
امن و پر از پذيرش جلسات 

جای خود را به فضای 
پرهیاهوی مجازی بدهد، 

نگرانی های بسیار زياد به همراه 
دارد.

جلسات آنالين فرصتی عالی 
برای رساندن پیام بهبودی 
است، چرا که هیچ معتاد 

جوينده بهبودی قرار نیست از 
ترس و وحشت اعتیاد بمیرد.

در جلسه NA حضور می یابم تا به خود یادآوری کنم چه کسی هستم، از 
کجا آمده ام و در بهبودی خود به کجا میتوانم بروم.

 )فقط برای امروز( 

یادداشت س��ردبیر NA Way: عقاید 
من��درج در مقال��ه باال به نویس��نده تعلق 
دارد و بیانگ��ر دی��دگاه انجم��ن معتادان 
گمنام نیس��ت. برای پیدا کردن جلس��ات 
www.na.org/ آنالی��ن میتوانی��د ب��ه

meetingsearch مراجع��ه ک��رده و به 
ج��ای گزینه »کش��ور« م��ورد نظر کلمه 

»وب« را انتخاب کنید.
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الزم است که ما به شکل بیرحمانه ای با خود در مورد احساسات و 
باورهایمان، صادق باشیم. از دل این لحظات شک و تردید، ایمانی راستین 

رشد خواهد کرد که حقیقتاً متعلق به ماست. 
)کتاب پاک زیستن(

آه و ناله ها و 
امیدهای من

 بهنام از ناحیه پنج
اولین روزی که به جلسه رفتم به خاطر این 
بود که مادرم را خوش��حال کنم. علیرغم میلم 
رفت��م اصال چیزی متوجه نش��دم فقط خوش 
آمدگو باهام دوس��ت ش��د، چند شب به خاطر 
م��ادرم و برادرم که مصرف کننده بود میرفتم. 
ادامه دادم... یک روز به صحبت های یه دوست 
که برق امید درچش��مانش می درخشید گوش 
کردم، او داش��ت از نی��روی برتر می گفت. من 
اون ش��ب با خنده به طرف خون��ه رفتم البته 
یه ک��م بغض ه��م داخل گل��وم بود. رس��یدم 
درخون��ه مادرم در رو باز ک��رد خنده و چهره 
نورانی��م رادی��د. م��ادرم دوب��اره ب��ا ناراحتی 
به��م گفت ب��ازم مصرف کردی؟ م��ات موندم 
ب��دون مکث گفتم نه و رفت��م داخل اتاق. من 
خوش��حال، مادرم نگ��ران، ف��رداش دوباره به 
جلس��ه رفتم خیلی زودتر از منشی... با شور و 
شوق منتظر موندم تا منشی آمد. کمک کردم 
به برپایی جلس��ه، خوش��حال بودم و احساس 
میکردم خودم نیستم. بازم خوشحال به خونه 
رفت��م، تا چند روزی م��ادرم چیزی نمی گفت 
شک داشت که مصرف کردم یا پاکم؟ تا اینکه 
یک روز صدام کرد گفت امروز هم به جلس��ه 
میری؟ نگاش کردم و موهای بدنم سیخ شد و 
همان احساس��ی که مرا با خنده به خانه آورد 
همونو دوباره احس��اس کردم. گفتم آره میرم! 

خوشحالی رو داخل چشماش دیدم.
 هنوز منو خانوادم خوش��حالیم... من دیگه 
مصرف نک��ردم. ام��روز متوجه ش��دم نیروی 
برت��ر مرا ب��ه اونجا دعوت کرد ک��ه به بندگان 
دردمندش کمک وخدم��ت کنم. از اون موقع 
ت��ا االن درحال خدمتم، ه��م درگروه و هم در 
ساختار و تا  نفس درجان دارم بی منت بدون 
غ��رور و بافروتنی درخدم��ت خدا و همدردانم 

هستم.

 محمد. ک، کوهدشت
تجربه ای که از خودم میخواهم برایتان بگویم 
ش��اید به درد کسی مثل خودم بخورد که حدود 
یک سال و نیم ترس از قضاوت نگذاشت صداقت 
را ب��ر زبان بیاورم در صورتی که کلید رهایی من 

بود.
زمانی وارد انجمن شدم حدود چند ماه پاکی 
داش��تم و زمانی که اعضا ش��روع به اعالم پاکی 
می کردند احس��اس می کردم از قافله جا مانده ام  
و بعد از چند جلس��ه من هم دست بلند کردم و 
اعالم پاکی کردم البته به دروغ، محمد معتاد 19 
م��اه! اوایل از این کار خ��ودم کیف میکردم ولی 
زمانی که ش��روع به کارکرد قدم ها کردم و یکم 
آگاهی بدس��ت آوردم، فهمی��دم من برای خودم 
پاک هس��تم نه برای دیگران. یواش یواش زمان 
اعالم پاکی احساس خوبی نداشتم و فکر میکردم 
دارم به ج��ای یک نفر دیگر دس��ت بلند میکنم. 
احس��اس گناه و خجالت میک��ردم ولی کاری از 
دس��تم بر نمی آمد، ترس از قضاوت نمی گذاشت 
اقرار کنم. حدود 9 ماه پاک بودم که جش��ن دو 
س��الگی گرفتم ام��ا هیچ حس خوبی نداش��تم! 
حدود یک س��ال و نه م��اه پاکی بودم که تولد 3 
س��الگی ام را گرفتم! ولی همه اینها به جای اینکه 
مرا خوش��حال کند مرا ناراح��ت میکرد چون از 
یک دروغ بزرگ داش��تم رنج میب��ردم اما ترس 
از قضاوت، ش��هامت اقرار ک��ردن را از من گرفته 
بود. در حال تمام ش��دن قدم پنج بودیم، داشتم 
ب��ه قدم چهار خود پیش راهنمایم اقرار میکردم. 
تقریبا ترازنامه تمام ش��ده بود ک��ه راهنمایم به 
م��ن گفت آیا چیز دیگری هس��ت ک��ه ترس از 

نوش��تن و گفت��ن آن را داری؟ گفت��م نه همش 
همین بود، اما در نش��ریات خوانده بودم که ما به 
اندازه رازهایمان بیمار هس��تیم. ولی باز ترس از 
قض��اوت از یک طرف و یک س��ال و نه ماه پاکی 
رو در ی��ک لحظه از دس��ت دادن از طرف دیگر 
نمی گذاش��ت که اقرار کن��م. خالصه دل به دریا 
زدم و اق��رار کردم. راهنمای��م اول به خاطر این 
ش��هامتم مرا تش��ویق کرد و بعد خندید و گفت 
این که چیز زیاد مهمی نیست که بخوای خودتو 
اینقد س��رزنش کنی چون برای ما که فقط برای 
امروز زندگی میکنیم طول پاکی یک عدد بیشتر 

نیست. 
آن لحظه احس��اس کردم یک بار س��نگین از 
دوش من برداشته شد. سریع به جلسه خانگی ام 
رفت��م و در آنجا نیز اق��رار کردم و دیدم آن طور 
ک��ه من فکر میکردم نبود، کس��ی مرا س��رزنش 
نک��رد و برعکس هم��ه مرا تش��ویق کردند!  در 
آنجا بود که طعم ش��یرین رهایی را لمس کردم. 
امروز که این نامه را مینویسم 3 ماه دیگر تولد 3 
سالگی من است و دیگر خبری از آن کابوسی که 
حدود یک س��ال و نیم مرا اذیت میکرد نیست و 
بجای آن صداقت را پایه زندگی خودم کرده ام... 
چون میدانم صداقت چه نعمت بزرگی است که 
انجم��ن در اختیار من قرار داده اس��ت.  در آخر 
جا دارد از راهنمایم تش��کر کنم چون آن بس��تر 
ام��ن را آن روز در قدم پنج برای من فراهم کرد 
و به من این ش��هامت را داد که خیلی راحت به 
خطاهای��م اقرار کنم. همچنی��ن از این مجله که 
برای رساندن پیام که همان هدف اصلی ما است 

تالش میکند از صمیم قلب تشکر می کنم.

از         قض�اوت ت�رس       
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عمل ساده پذیرش خود باعث تغییر ما می شود. ما شروع به داشتن 
رفتاری بهتر با خود می کنیم و در برابر دنیا با فروتنی جدیدی عکس العمل 
نشان می دهیم.
 )کتاب پاک زیستن(

 حبیب، شهرکرد
در جلس��ه نه چیزی می دیدم و نه می شنیدم، 

کامال ورشکسته روحانی عاطفی و... 
برای بار س��وم بود وارد NA ش��ده بودم! یک 

لحظه در ذهن خودم در هنگام گرفتن دس��ت ها 
وخوان��دن دعای آرامش چیزی از درونم صدا زد: 

خدا اگر هستی چیزی نشانم بده!
دس��تهام توی دس��ت بقیه ب��ود موقع دعای 
آرامش؛ یک لحظه یک حالت درونی برایم اتفاق 
افت��اد که  نمیتوانم توضیحش بدم یا در موردش 
بنویس��م!  تمام کمرم خیس شد احساس کردم 
یک لیوان آب از باالی کمرم تا پایین بدنم پایین 

آمد!
ح��س حض��ور خداوند را برای اولی��ن بار بعد 
از 37 س��ال عم��ر و بیش از 10 س��ال مصرف و 
ترک ه��ای گوناگ��ون و شکس��ت های پی در پی 
تجرب��ه ک��ردم! در طول دعای آرامش اش��ک از 
چش��مانم سرازیر شد! هنوز هم که یاد آن لحظه 

میفتم از نظر احساسات اشک از چشمانم جاری 
میشود.

بعد از جلس��ه موضوع را ب��ه راهنمایم گفتم. 
گف��ت: خیلی هم عال��ی ولی دیگ��ر هیچ موقع 
خداون��د را محک نزن! حضور االن تو دربرنامه از 

بزرگی ومهربانی وکمک اوست!
در این چند روزه خودم را آماده دریافت چیپ 
3 س��ال پاکی میکنم! به طور مرتب در جلسات 
ش��رکت میکنم خدم��ت میکنم راهنم��ا دارم و 
ق��دم کار میکنم! از باب��ت برنامه و راهنما و همه 
دوس��تانم درانجمن سپاس��گزار خداوندم. امروزه 
ب��ه  نیروی برتر ایمان دارم ک��ه همواره در کنار 
 هم��ه ما حضور دارد و همیش��ه ی��ار و یاور همه

 ماست.

 وحی�د معتاد 11س�ال 3 ماه،  ناحیه 14، 
زنجان

ب��رای م��ن اون روزه��ا روزهایی پ��ر از درد 
رن��ج و ناامیدی بود. زنم تو زن��دان غیابی طالق 
گرفت��ه بود، مواد همه چیزم��و ازم گرفته بود. نه 
شناسنامه ای و نه هویتی داشتم و با 13 سابقه ای 
که مواد فروش��ی برام درست کرده بود، سال های 
تلخ مصرف و مواد فروش��ی و تزری��ق هرویین... 
ویرانم کرده بود، یعن��ی زنده بودنم فقط معجزه 
ب��ود. یادمه هر روز از خداون��د یا مرگ یا رهایی 
میخواس��تم  و خداوند در زندگی من اتفاق افتاد. 
پیام انجمن به  من رسید و با ورود به اولین جلسه 
متوجه شدم چیزی یا یک انرژی در این جلسات 
هس��ت ک��ه دوای درد من هس��تش.  خداوند... 
خداوندی بخش��نده و مهربان ب��ر خالف تمامی 
باوره��ای من، من رو به اغوش کش��ید. اونموقع 
من تس��لیم کامل نبودم و هن��وز برای مصرف و 
خودمحوری توجیه داشتم و همین باعث شد تو 

برنامه 3 بار  لغزش کردم. 
12سال پیش در لغزش آخرم دوباره زده بودم 
یادمه بچه ها و هم گروهی ها و راهنمام میدونستن 
ت��و انکارم ولی به روم نمی آوردن .... اونموقع خدا 
بیامرز مجتبی داش��ت با تومور مغزی و ش��یمی 
درمانی زندگ��ی میکرد. زندگی... و از اون پس��ر 
خوش��گل و تپل که انجمن به��ش لقب مجتبی 
مام��ان داده بودن چهره ای زرد الغر و بدون مو و 
ابرو مونده بود. مجتبی که 12س��ال پیش 4سال 
پاکی داش��ت، خیلی بود... 4سال اونوقت ها زیاد 
بود!  هرکس یکسالگی ش��و میدید براش جشن 

میگرفتن سرتر از عروسی.
اون��روز برادر مجتبی اومد و از ما درخواس��ت 
کرد بخاطر درخواس��ت مجتب��ی بریم و تو خونه 
اونها یه جلس��ه بزاریم. اون��روز وقتی مجتبی رو 
در بس��تر بیماری و بعد از عمل مغزی و ش��یمی 
درمانی دیدم واقعا خیلی عوض شده بود، نحیف 
الغ��ر زرد و ب��ی مو . مجتبی با عش��ق با همه ما 
سالم و احوالپرسی کرد و معلوم بود خیلی دلش 
برا یه  جلس��ه پرمیکشه . مجتبی گفت دوستان 
اگه اج��ازه بدید م��ن گرداننده بش��م و موضوع 
جلسه رو هم امید بزارم.... االن که اینو مینویسم 
دقیق��ا مث��ل اون لحظه که در اون قرار داش��تم 
موهای تنم سیخ شده بود و بغض سنگینی گلومو 
فش��ار میداد . اونروز بهترین مش��ارکت عمرم رو 
از »امی��د«  ش��نیدم و تو همون جلس��ه از انکار 
اومدم بیرون و 24ساعت اعالم کردم و از مجتبی 
خواس��تم اگه پ��اک موندم چیپ س��ه ماهگیمو 
ببریمش تو جلس��ه بم��ن ب��ده و مجتبی گفت 

وحید م��ن از ۶ماه پایین تر به ت��و چیپ نمیدم!  
از اون��روز امی��د در دل من زنده ش��د و صادقانه 
از خدا خواس��تم کمکم کنه. ۶ماه گذشت و من 
رفت��م زنگ در خونه مجتبی رو زدم و به برادرش 
گفتم ۶ماه پاکی ش��دم و مجتبی بمن قول داده 
چیپ بده. و برادرش گف��ت وحید مجتبی دیگه 
هیچکس و نمیشناس��ه، حرف هم نمیتونه بزنه. 
اصال بدنش لمس شده... ولی من اصرار کردم که 
مجتبی رو ببینم. خدا بیامرز رو ویلچر منو دید و 
بی حرکت و صدا من ازش خواس��تم و گفتم بمن 
قول دادی چیپ بدی من االن ۶ماه ش��دم و اون 
ناباورانه س��ر تکون داد یعنی اینکه فهمیده بود و 
جواب بله داد و برادرش��م فهمید که مجتبی هم 

دلش میخواد که بیاد جلسه و چیپ بده.
 اونروز عصر  با ویلچر با ارزش��ترین چیپ آبی 
رن��گ دنی��ا رو از مجتبی گرفتم... روحت ش��اد 
مجتبی. امیدوارم این پیام عش��ق پذیرش و امید 
تو در بستر مرگ از این طریق به همه دنیا برسه. 

ند و ا خد ر  حضو ز  ا من  ب�ه  تجر

موضوع جلس�ه: امید
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 ما ممکن است شخص برجسته  ای باشیم ولی انسان برتری نیستیم... 
گمنامی یعنی این که نباید انتظار داشته باشیم که دیگران مطابق نظریات 

من عمل کنند. من باید نیروی خود را صرف بهبودی کنم.

س�الم، من يک معتادم .پس از سال ها مصرف مداوم انواع مواد مخدر و 
نابودی و تخريب همه زندگی  ام، از بین بردن حیثیت، احترام و موقعیت های 
بی نظیرم… حت�ی خانواده کوچکم را نیز از دس�ت داده ام. تنها چیزی که 
برايم باقی مانده يک جسم بیمار و نحیف است که اگر دو سه روز ديگر ادامه 

بدهم، آن را هم از دست خواهم داد.
حاال یک اتفاق عجیبی برایم افتاده و خبری از انجمنی شنیده ام که می گویند به 
صورت رایگان می تواند کاری کند که بتوانم به زندگی برگردم. تردید دارم چون همه 
راه ها را رفته ام و هیچ کدام جواب نداده اند. انواع و اقسام کارهای درمانی و حتی زندان 
و تیمارستان نتوانستند کمترین کمکی به من بکنند .فقط وقفه های چند روزه در 

روند مصرف و باز روز از نو و روزی از نو. بدبختی ادامه داشت و دارد.
به هر حال با همه ی شک و تردیدی که دارم تصمیم می گیرم راه این انجمن را 

نیز به عنوان آخرین راه، امتحان کنم و اگر نشد، راهی گورستان شوم.
به اولین جلسه وارد می شوم. فضا غریب و ناآشنا به نظر می رسد، می ترسم و قبل 
از نشس��تن به خودم می گویم باید جایی را انتخاب کنم که اگر مأمورین خواستند 

افراد معتاد را دس��تگیر کنند، بتوانم سریع فرار کنم. در همین فکرها هستم 
که در حال ورود به جلس��ه، ش��خصی ناآشنا با لبخندی دوستانه مرا در 

آغوش می کشد. تعجب می کنم چون سال هاست که حتی نزدیک ترین 
عزیزانم چنین برخوردی را از من دریغ کرده اند. گرمای آغوش این 
ناش��ناس به ش��ّدت برایم خوش آیند جلوه می کند. پس از سال ها 
این اّولین برخورد گرمی اس��ت که تجربه می کنم. بغض گلویم را 
می فش��ارد ولی تردید ادامه دارد که این جا کجاست؟ قرار است چه 

اتفاقی برایم بیفتد؟ 
روی یکی از صندلی ها می نش��ینم و فضا را زیر نظر می گیرم. اعضا 

یکی یکی ش��روع به صحبت می کنند و از چیزهایی می گویند که ظاهراً 
درد مشترک و راه حل مشترک همه آن هاست و عجیب این که هر کدام که 

لب به سخن باز می کنند، ظاهراً از زندگی من حرف می زنند! گویی از همه مسائل و 
مشکالت و بدبختی هایم خبر دارند! داستان ها همه داستان من است! عجیب تر این که 
پس از پایان صحبت های هر عضو بقیه افراد شروع به تشویقش می کنند. هیچ کس 
مانع صحبت دیگری نمی شود. از انتقاد و سرزنش خبری نیست. این جا ظاهراً همه، 
هم دیگر را پذیرفته اند. کسی مانع حضور شخص دیگری نمی شود، بعدها می شنوم 
که هر کس تمایل دارد مصرفش را قطع کند، یک عضو انجمن به ش��مار می آید و 
مس��ئله فقط تمایل افراد است.  ش��نیدم که می گویند: قدیمی ترها تازه واردان را به 
خاطر همانی که هستند می پذیرند. احترام می گذارند و دوست می دارند. شنیدم که 
در این جا هر کس��ی آزاد اس��ت که با میل و خواست خودش وارد انجمن شود و به 
همان صورت آزاد اس��ت که هر وقت که اراده کرد انجمن را ترک کند و کسی مانع 

نخواهد شد.
فهمیدم این جا از قضاوت و مقایس��ه و تحقیر و کوبیدن ش��خصیت اعضا خبری 
نیس��ت. فهمیدم که س��رمایه» تمایل« در این جا حرف اّول را می زند و تمایل من 
ی��ا دیگری به قطع مص��رف، پاکی و بهبودی چیزی نیس��ت که قابل س��نجش و 
اندازه گیری باش��د. دیدم که نه حق عضویتی در کار اس��ت و نه مدارک شناس��ایی 
و ف��رم ثبت ن��ام و پرداخت حق عضویت. متوجه ش��دم که کس��ی در کار دیگری 
 دخالتی نمی کند و حضور و غیابی در کار نیست و خالصه همه چیز در آزادی کامل 

در جریان است.
خیلی عالقه مند شدم و نور امیدی در قلبم روشن شد. این جا با همه جاهای دیگری 
که رفته بودم فرق داش��ت. صمیمیت افراد، گرمای آغ��وش خوش آمدگو، نحوه اداره 
جلس��ه، س��کوت و امنیت و رعایت گمنامی و حفظ راز و هویت اعضا و مهم تر از همه 
نبود قضاوت و مقایسه افراد با یکدیگر و عدم توبیخ و سرزنش همه و همه باعث شد 

تا تصمیم بگیرم که به شرکت در جلسات ادامه دهم.
وقتی با دیگران هم صحبت ش��دم، متوجه ش��دم 
که آن ها نیز جذب همین جذابیت های مورد توجه من 
شده اند و برای سال هاست که به حضور خود در انجمن ادامه 
داده اند. حس امنیت و آزادی بیشترین چیزی بود که در آن روزها 
به آن  نیاز داشتم. بیرون از درهای انجمن تنها چیزی که انتظارم را می کشید ناامنی، 
دربه دری، مصرف، ترور شخصیتی و مرگ بود. گرمای صمیمیت اعضا و فضای امن 

این انجمن، زندگی را به من و خانواده ام برگرداند.
امروز نه تنها زنده ام بلکه یک زندگی با کیفیت را دنبال می کنم .میل به مصرف 
و اشتیاق به مرگ را از دست داده ام و هر روز آزادنه و مشتاقانه در یک جلسه حضور 
پیدا می کنم. همه این فضای امن و محیط دلچسب و آزادی خوشایند مرهون رعایت 
اصول و سنت های دوازده گانه است که از طرف اعضا و خدمتگزاران انجمن به صورت 
جّدی انجام می شود .سنت سوم ما تضمین کننده حضور آزادانه و به دور از قضاوت 
دیگران، همه اعضا و همدردان می باش��د. این س��نت اصل برابری همه افراد اعم از 
قدیمی، تازه وارد، محبوب و مش��هور را تأیید و تضمین ک��رده و اجازه می دهد هر 
کسی که مایل به قطع مصرف باشد بتواند از فض�ای بهب�ودی به ص�ورت مساوی و 
برابر با دیگر اعضا بهره مند شود. رعایت مساوات و برابری صرف نظر از همه تفاوت های 
ش��خصی و فردی حاصل درک و رعای�ت س��نت سوم ماست. این سن�ت تضمی�ن 
می کن�د ک�ه حض�ور در جلس����ات و بهره مندی از فض��ای بهبودی رایگان بوده و 
هیچ ک��س نمی تواند مانع عضویت و حضور دیگران در جلس��ات و گروه ها ش��ود  و 
عضویت هیچ فردی قابل ابطال نیست، تا زمانی که عضو تمایل به حضور در انجمن 
داش��ته باش��د، می تواند به صورت آزادانه بهبودی خود را دنبال کند .امروز پس از 
سال ها عضویت در انجمن معتادان گمنام احساس می کنم آن چه باعث شد تا جاذبه 
NA بر رویم بیشترین تأثیر را داشته باشد » درک و رعایت سنت سوم«  از سوی 

اعضا بود و از این جهت از همه آن ها متشکرم و بهترین ها را برایشان آرزومندم.
 نويسنده: گمنام

س�وم س�نت  رعایت  و    درک  

 اين سنت اصل برابری همه 
افراد اعم از قديمی، تازه وارد، 

محبوب و مشهور را تأيید و 
تضمین کرده و اجازه می دهد هر 

کسی که مايل به قطع مصرف 
باشد بتواند از فض�ای بهب�ودی 

به ص�ورت مساوی و برابر با 
ديگر اعضا بهره مند شود.
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ما به انتقاد به عنوان فرصتی برای آموختن و بهتر شدن نگاه میکنیم و 
برای اصالح موقعیت خدماتیمان برنامه ریزی میکنیم. ما با تمام وجود در 
صدد این هستیم که به یکدیگر در پیشبرد پروژه های خدماتی 
کمک کنیم.

عده زي�ادی از اعضای م�ا معتقدند که اص�وال واژه ی انتقاد جايی در 
فرهنگ انجمن معتادان گمنام ندارد و ما  نبايد نگاه منتقدانه ای نسبت 
به يکديگر داش�ته باشیم، چه بس�ا اين ديدگاه تا حد زيادی به واقعیت 
نزديک باش�د چرا که هر کدام از ما به ش�یوه خود بهبودی ش�خصیمان 
را دنبال میکنیم و موضوعی که از نظر يک عضو ضعف محس�وب ش�ده 
و قابل انتقاد ش�مرده میش�ود به زع�م يک عضو ديگ�ر کامال طبیعی و 
اجتناب ناپذير می باش�د و ما بايد اين حق را برای خودمان قائل باش�یم 
که بهبودی را از ديدگاه فرديمان تفس�یر و تعقیب کنیم . اما در محافل 
خدمات�ی اوض�اع متفاوت اس�ت، ما به خ�ود و ديگران اج�ازه میدهیم 
که نگاه منتقدانه ای نس�بت به فعالیت های يکديگر داش�ته باش�یم چرا 
که معتقديم انتقاد س�ازنده میتواند زمینه س�از رش�د و پیشرفت ما در 
عرصه های مختلف باشد و به ما در هر چه بهتر رساندن پیام ياری رساند.

هر چند نمیتوان منکر این نکته ش��د که ممکن اس��ت انتقاد در بعضی مواقع 
باعث رنجیده خاطر ش��دن ما ش��ود و فکر و احساسمان را تحت تاثیر قرار دهد، 
هیچ کس از اینکه به او گفته شود کارش را خوب انجام نمیدهد احساس رضایت 
نمی کن��د اکثر ما تالش میکنی��م تا از هر گونه بازخورد منف��ی اجتناب کنیم و 
خود را از مس��یر انتقاد دور نگه داریم.اما اینکه از ترس مواجه نش��دن با انتقاد و 
آسیب های احتمالی آن وارد کارهای خدماتی نشویم و از حضور در کمیته های 

خدماتی و شوراهای محلی اجتناب کنیم تنها صورت مسئله را پاک کرده ایم .
در رویدادهای خدماتی ما باید یاد بگیریم که چگونه با انتقادات مواجه شویم 
ک��ه کمترین بار منف��ی را برایمان به همراه داش��ته باش��د.نباید فراموش کنیم 
که انتقاد اغلب چیزی فراتر از بازتاب یک س��لیقه ش��خصی نیس��ت، در کارهای 
خدمات��ی ما اختالف نظر داریم، اعضای ما تجربیات و س��الئق خاص خود را در 
ش��یوه پیام رسانی دنبال میکنند و ما هر قدر هم که تالش کنیم نمیتوانیم همه 
را راض��ی نگ��ه داریم. تالش ما رعایت اصول در رفتارهای خدماتیمان اس��ت که 
ممکن اس��ت باعث جلب رضایت همه اعضا نش��ود.خبر خوب این است که هیچ 
کس کامل نیس��ت و همه ما در جاهایی از زندگیمان اش��تباه میکنیم. اگر هیچ 
وقت مرتکب اش��تباه نشویم به این معنی است که هیچ گاه تالش نکرده ایم و از 

منطقه امنمان خارج نشده ایم.
انتقاد هم میتواند منصفانه و سازنده باشد و هم میتواند مخرب و ویرانگر شود 
. انتقاد منصفانه، محترمانه و بدون تهدید منتقل میش��ود و بر روی اقداماتی که 
باید صورت بگیرد تمرکز دارد و قصدش س��رزنش کردن و مقصر دانس��تن یک 
خدمتگزار نیس��ت.بعضی از ما به محض مواجهه ب��ا انتقاد حالت تدافعی به خود 
میگیریم و تمام وقت و انرژی خود را صرف این میکنیم که به دیگران ثابت کنیم 
که تا چه اندازه »حق« داریم و دیگران تا چه اندازه در »اش��تباه« هس��تند. ما به 
جای گوش دادن فعال صرفا به فکر این هستیم که چگونه به منتقدانمان پاسخ 
دهیم تا در مجادله شکست نخوریم! به نظر میرسد این تاکتیک پاسخ مناسبی به 
نیازهای خدماتیمان نیس��ت و در اکثر مواقع منافع مشترکمان را نیز زیر سئوال 
می برد گاهی می بایست در مقابل وسوسه جر و بحث و اثبات خودمان به دیگران 

مقاومت کنیم تا هدف اصلی مان تحت الشعاع عقاید شخصی قرار نگیرد.
برای پذیرش هر چه بیشتر یک انتقاد سازنده و منصفانه بهترین عملکرد این 

است که درباره انتقاد کننده قضاوت نکنیم!
اینکه انتقاد کننده تا چه حد لیاقت و استحقاق انتقاد از ما را دارد و بهبودی 
ش��خصی خود را چگونه دنبال میکند و تجربیات و س��نوات حضورش در برنامه 
و  خدمات چگونه است، باعث میشود  نتوانیم پذیرشی فروتنانه نسبت به انتقاد 
مطرح ش��ده داش��ته باش��یم. ما باید به این درک و مهارت برسیم که شخصیت 
فردی و بهبودی ش��خصیمان را از موضوع انتقاد جدا کنیم. باید توجه کنیم که 

انتقاد در مورد کاری است که انجام داده ایم یا حرفی است که زده ایم نه در مورد 
ش��خصیتمان، اگر بتوانیم احساس��ات ش��خصیمان را از انتقاد جدا کنیم به این 
روش��ن بینی رس��یده ایم که نکات مثبت را از دل انتقادات طرف مقابل استخراج 
کنی��م. نمیتوان منک��ر این واقعیت بود که در هر انتقادی ه��ر چند اغراق آمیز؛ 
نکات��ی وجود دارد که میتواند ب��ه ما در ارائه خدماتمان کمک کند و این وظیفه 
ماست که صادقانه و در کمال فروتنی حقایق را از تنگ نظری ها تفکیک کنیم.

نکته قابل توجه این است که اصوال روح بیماری اعتیاد بر مسائل منفی تمرکز 
دارد و محاسن و نقاط قوت ما را نمی بیند بنابراین برای اینکه بتوانیم آسیب های 
احتمالی انتقاد را به حداقل برس��انیم قبل از طرح موضوع انتقاد باید نقاط قوت 
و حضور مثبت یک خدمتگزار را گوشزد کنیم و خاطرنشان کنیم که تالش های 
صادقانه او از نگاه ما دور نمانده است و انتقاد ما صرفا برای ارتقاء کیفیت خدمات 
در یک زمینه مشخص مطرح شده است، علی الخصوص اگر انتقاد خود را با یک 
پیشنهاد همراه کنیم میتوانیم امیدوار باشیم که تا حد زیادی از گزندگی ماهیت 
اعتیاد کاس��ته ایم. ما ب��ه همدردانمان اطمینان خاطر میدهی��م که هیچ غرض 

شخصی نداریم و همه چیز در فضایی کامال دوستانه طرح و بررسی میشود.
ب��ه م��رور و با کارک��رد قدم های دوازده گانه م��ا یاد میگیریم اگر به اش��تباه 
خ��ود اق��رار کنی��م و مس��ئولیت عملک��رد خدماتی خ��ود را بپذیریم ن��ه تنها 
 م��ورد س��رزنش ق��رار نمیگیری��م بلک��ه احت��رام و س��تایش دیگ��ران را نیز بر 

می انگیزیم.
ما درک میکنیم، افردی که اظهار نظرهای تند و آسیب زننده میکنند کسانی 
هس��تند که بیش از دیگران به کمک نیاز دارند و معموال انتقادهای خشن و بی 
رحمانه از زبان کس��انی ابراز میشود که خودش��ان درگیر نواقص شخصیتیشان 
هس��تند و انتقاد و س��رزنش دیگران برایش��ان ابزاری به حساب می آید که نقاط 

ضعف و کمبودهای خود را، هر چند بطور مقطعی فراموش کنند.
ما به انتقاد به عنوان فرصتی برای آموختن و بهتر ش��دن نگاه میکنیم و برای 
اص��الح موقعی��ت خدماتیمان برنامه ری��زی میکنیم. ما با تم��ام وجود در صدد 
این هس��تیم که به یکدیگر در پیش��برد پروژه های خدماتی کمک کنیم. کتاب 

راهنمای اصول در مبحثی از سنت نه، به این موضوع اشاره میکند که:
 “انتقاد سازنده بعضی مواقع با یک انتقاد رک و صریح فرق چندانی ندارد، اما 
اگر احساسات خود را کنار بگذاریم و به دقت گوش دهیم، اطالعاتی که دریافت 

میکنیم باعث پیشرفت کارهای خدماتی ما میشود.”
در نهایت سپاسگزار کسانی هستیم که صادقانه برایمان وقت و انرژی گذاشته 
و با انتقادهای سازنده شان به ما کمک کردند تا دیدگاه ها و تصمیمات درست تری 

در مسیر خدماتمان داشته باشیم.
 کمیتۀ کارگاه های شورای منطقۀ ايران

آن ب�ا  د  ر برخ�و ۀ  نح�و و  د  نتق�ا ا



1212Narcotics Anonymous.Iran

ww
w.
na
-ir
an
.or
g

شب جشن تولد دو تا از بچه های خوب انجمن 
بود. همه جمع ش��ده و ش��ادی می کردند و بعد از 
تقدیم هدی��ه تولد، تبریک می گفتند. اون ش��ب 
من دمغ بودم، حال خوش��ی نداشتم، بیشتر از بی 
حوصلگی آمده بودم جش��ن بچه ها، راس��تش را 
بخواهید برای بار دوم بود که لغزش می کردم، یک 
بار دو ماهگی و این بار 5 ماهگی و االن هم 12روز 
بود که توی لغزش بودم، راه گزیده شدنم را فهمیده 
بودم و س��عی می کردم که روی آن تمرکز کنم که 

دوباره گزیده نشوم. 
اما انگار روحی��ه و انگیزه مجدد را از من گرفته 
بودند، بیشتر احساس شرم داشتم تا گناه، خجالت 
می کش��یدم تو روی بچه ها نگاه کنم، آخه زحمت 
زیادی برایم کشیده بودند. یک حس لعنتی دیگه 
هم ولم نمی کرد، حس می کردم بچه های انجمن 
رغبتی برای کمک ک��ردن به من ندارند، حق هم 
داش��تند به خودم می گفتم: آخ��ه احمق عوضی 

دوباره لغزش!
 ت��وی همی��ن افکار ب��ودم که مرتض��ی کنارم 
نشس��ت و دس��تش را روی پایم گذاشت و گفت: 
 چطوری پسر؟ چته؟ دمغی! اصالً نمی توانستم توی 
چشم هایش نگاه کنم، مرتضی در لغزش اول کمکم 

کرده بود.

 راه کار های خوبی داده بود و من درس��ت عمل 
نکردم و این هم آخر و عاقبت کار! از من سوال کرد 
هدیه دادی؟ ساکت ماندم، از کنارم بلند شد و بین 
بچه ها چرخی زد و س��ه تا کارت تبریک برچسب 
دار توی پاکتی قش��نگ که روی آن ها نوشته بود 
»تولدت مبارک« دس��تم داد و گفت: پاشو این ها 
را هدیه بده، خودش هم باهام آمد. محمدرضا یک 
س��اله و حمید دو ساله ش��ده بود هر دو با گرمی 
استقبال کردند، همدیگر را بغل کردیم و روبوسی 
کردیم و آرزوی موفقیت. محمدرضا شمع تولد یک 
ساله اش را با آرزوی یک ساله شدنم جلوی بچه ها 
به من داد، همگی تشویق کردند، نتوانستم جلوی 

اشکم را بگیرم و باز هم صدای تشویق بیشتر شد.
از محل جش��ن زدم بیرون، کن��ار پیاده رو قدم 
می زدم که دیدم مرتضی پش��ت سرم آمد بیرون. 
کمی باهم حرف زدیم حرف های مرتضی محرک 
و موجب انگیزه مجددم بود، قدم زنان در حالی که 
به صحبت هایش گوش می دادم به پارکی رسیدیم 
که بچه های انجمن بعد از جلسه جمع می شدند. 
از بیماری ام آگاهی های جدیدی می یافتم. تصمیم 
خودم را گرفته بودم. از همان ساعت اعالم آمادگی 
حرک��ت از ن��و را نمودم. مرتضی که ب��ه تیر چراغ 
تکی��ه داده بود با یک حرکت تند از جا بلند ش��د 

و گفت: پس حاضری دوب��اره برای بهبودی ات هر 
کاری بکنی؟ دندان هایم را به هم فش��ار دادم و با 
سر جواب مثبت دادم. دستم را فشرد و گفت: پس 
همین جا کنار تیر چراغ بمان تا من بیایم و آرام از 
من جدا شد و رفت. وقتی تنها شدم کمی این پا و 
اون پا کردم، مش��غول جمع کردن افکارم بودم که 
چند تا از بچه های انجمن پیدا ش��دند و تا مدتی 
با من راجع به بهبودی و تجربه و امیدهای ش��ان 

صحبت کردند و رفتند.
 باز هم تنها ش��دم، نگاهی ب��ه اطراف انداختم، 
پارک خالی و آرام شده بود سکوت زیادی آزارم می 
داد هر از گاهی صدای پارس سگ ها، سکوت نیمه 
ش��ب را در هم می شکست. انگار واقعاً من ماندم و 
تیر چراغ برق. نگاهی به هیکل بزرگ و قد و قامت 
بلند تیر بتونی انداختم. اندام آن اس��توار و محکم، 
با دو تا چراغ س��فید روشن، غرورآفرین به نظر می 
رسید. پای تیر، روی چمن دراز کشیدم. خط های 
کج و معوج که روی تنه تیر حک شده بود نظرم را 
جلب کرد، دراز کش جلوتر رفتم، زمان قالب بندی 
با انگش��ت دست نوشته شده بود 81/3/31 نگاهی 
به س��اعتم انداختم عقربه ها ساعت 1:40صبح را 
نشان می داد، سرم رو به آسمان بود و بدون توجه 
به ستاره های زیبا به عاقبت کارم فکر می کردم. کم 

بهبودی اغلب یک فرایند آهسته و دردناک است. اگر می خواهیم بهتر شویم نیاز 
است تا سعی کنیم که صداقت، روشن بینی و تمایل داشته باشیم. کارکردن با یک 

راهنما می تواند یادگیری این راه جدید زندگی را برای ما آسان تر کند. 
)کتاب راهنما و رهجو(

تی�ر 
چ�راغ 
ب�رق

معجزه هائی که 
در  NA اتفاق 
می افتد
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کم حوصله ام سر رفت، خوابم هم نمی برد، مرتضی 
 هم که نیامد از دس��ت او عصبانی شدم، دور خودم 
می چرخی��دم، کالفه و بی قرار ش��ده بودم، حتی 
چندبار وسوسه به س��راغم آمد که بروم مواد بزنم. 
من که توی لغزش بودم چند ساعت دیرتر یا زوتر 

فرقی نمی کرد!
 زود دست و پایم را جمع کردم و به خودم نهیب 
زدم که باز هم توی همان چاه قبلی می افتی! الاقل 
از این تیر چراغ برق خجالت بکش، ببین چه استوار 
و پابرجا و محکم ایستاده و روشنایی می ده و راه را 
برای مردم روشن می کنه. ولی تو نمی تونی حتی به 
اندازی این چراغ برق هم برای جامعه مفید باشی! 
وسوس��ه ام فروکش کرد اما هنوز از دست مرتضی 

دلخور بودم.
 آخه منو تنها ول کرد و رفت کنار خانواده اش. 

شاید هم می خواست تمایل من را بسنجد.
به هر ش��کلی بود شب را به صبح رساندم، تأللو 
نور طالیی آفتاب اولین روز پاکی ام را نوید می داد. 
اولین روز تابستان فرح بخش و آرامش دهنده بود. 
چندتا نفس عمیق کشیدم، سینه ام پر از هوای تازه 
شد و شروع به نرمش و دویدن بین درختان پارک 
کردم، زانوانم سس��ت بود، اصالً حال نداشتم ولی 

دوست داش��تم روز اول را با یک کار مثبت شروع 
کنم. چند دقیقه ای گذش��ت و صدایی به گوش��م 

خورد که بلند فریاد می زد ماشاا... آفرین، جانمی!
 صدای مرتضی بود خودش��و به من رس��اند در 
حالی که یک س��بد پالس��تیکی ش��امل صبحانه 
و چندتا میوه دس��تش بود. هم قدم ش��دیم و یک 
دور اضافه با ش��ور و حال دور پارک دویدیم و بعد 
هم بس��اط صبحانه را زیر چراغ برق پهن کردیم و 
مشغول صبحانه خوردن شدیم. برایم چای ریخت، 
حس کردم با عش��ق ای��ن کار را می کنه خجالت 
کشیدم از نیامدن دیشب و دیر آمدن امروزش گله 

کنم. یک لحظه چشمم به چشم هایش افتاد.
 س��فیدی چشم هایش قرمز ش��ده بود، خیلی 
خس��ته و ژولی��ده به نظر می رس��ید. ان��گار اصاًل 
نخوابی��ده بود. اما دلش پراز نش��اط و امید و وفا و 

صفا بود.
 س��ه روز به همین ترتیب گذشت و حاال امیدم 

بیشتر شده بود، اصول برنامه را هم تا حدودی بلد 
 ب��ودم و حاال حرکت از نو را با دو تجربه قبلی طی 
می کردم. نمی دانم بچه های انجمن با دیدن سعی 
و تالش مرتضی دوب��اره به کمک ام آمدند و دورم 
جمع ش��دند یا ب��ه صورت خودج��وش این کار را 
کردن��د. فقط این را می دانم عش��ق بالعوض جزء 
ذات این برنامه است و تقسیم کردن امید و انگیزه و 

تجربه کار هر روز بچه هاست. 
روزه��ا می آمد و می رفت و از بهبودی و پاکی ام 
لذت می بردم و هر چه داشتم و یاد گرفته بودم با 
دوس��تان تازه وارد مشارکت می کردم، چند ماهی 
بود که خدمت گرفته بودم و قدم هایم را نیز کار می 
کردم و هفته ای یک بار هم به جلس��ات شهرهای 
مجاور م��ی رفتیم و حمایت می کردی��م و با بچه 
های انجمن شهرهای همسایه آشناتر می شدیم و 
خالصه تمام وقتم شده بود انجمن و کار و رسیدگی 
به خانواده، دیگه فرصتی برای توقف وجود نداشت.

 به مص��داق »موجیم که آس��ودگی م��ا، عدم 
ماس��ت« حرکت رو به جلو را طبق توصیه برنامه 
در دس��تور کار خودم قرار داده بودم. تا این که در 
یک روز آفتابی اواخر بهار، مرتضی گفت: پسر هفته 
دیگه تولدته، یک ساله شدی! مبارک است انشاا... 
یه جشن حس��ابی الزم داریم. دو تا تولد دیگه هم 
هست خیلی قشنگ می شه. پس بجنب که خیلی 

کار داریم.
 در جوابش گفتم: چهار تا تولد! پرسید: چهارمی 

کیه؟ گفتم: حاال دیگه! 
خودم هم باورم نمی شد، راست می گفت ۶ روز 
دیگر به تولد یک س��الگی ام مانده بود و ۶ روز هم 
کند ولی یک روز، یک روز تمام ش��د. شب جشن 
تولدم جلس��ه خیلی شلوغ بود. چه قدر چهره های 
تازه و شاداب می دیدم همه مثل خودم جوان بودند، 

حیف بود گل های به این قشنگی زود پرپر بشن.
 یاد پارس��ال همین ش��ب افت��ادم، حرف های 
مرتض��ی! هدیه محمدرضا و دمغ��ی خودم. چقدر 
این دو شب باهم فرق داشتند حاال من یک ساله، 
محمدرضا دو س��اله، حمید سه ساله شده بودیم و 
همه همدیگر را بوس��یدیم و به امید س��ال های پر 

موفقیت بعد از هم جدا شدیم.
 از جلس��ه ک��ه زدیم بیرون، دس��ت مرتضی را 
کش��یدم و گفتم: می آیی بریم یه جایی! کار دارم! 
گفت: کجا؟ گفتم: حاال بریم! آهسته و قدم زنان به 
س��مت پارک راه افتادیم.  گفتم: مرتضی! با صدای 
آرامی ج��واب داد، آهان، چیه؟ گفتم: یه س��وال؟ 
گفت: بپرس. دوباره گفتم: قسم بخور راستش را می 
گی! گفت: اول بپرس بعد قس��م می خورم. گفتم: 
نه اول قس��م بخور بعد می پرس��م. گفت: چی می 
خوای بپرس؟ گفتم: شنیده ام شب اول پارسال که 
منو کنار تیر برق کاش��تی، خودت هم پشت دیوار 
کتابخان��ه تا صبح بیدار ماندی و مواظب من بودی 
ک��ه تمایل و صداقت مرا ببینی و هم این که نکنه 

وسوسه شم و برم بزنم! او سکوت کرد. پس حقیقت 
داشت و من احمق! چه فکرها و حرف ها که پشت 
سرش  نزده بودم. حاال فهمیدم چرا چشمهایش 
آن ط��ور قرمز ب��ود. قضاوت نابجا یک��ی از همون 
مارهای گزنده گذش��ته ام بود که تجربه اش کرده 

بودم.
به هر حال به پارک رس��یدیم و همان تیر چراغ 
برق! به مرتضی گفتم: این هم تولد چهارم! با دست 
تاری��خ تولدش را که روی تنه اش کنده ش��ده بود 
به مرتضی نش��ان دادم 81/3/31 تیر دو ساله بود. 
دوباره نگاهی به قامت بلند و ایستاده اش کردم که 
درس استقامت و صبر را عمالً نشان می داد. شکوه 
همراه با س��ادگی به نمایش درآمده بود. همین جا 
بود که بغضم ترکید و اش��کم جاری شد! مرتضی 
متوجه حال من شده بود کمی عقب تر ایستاد و ما 
دو تا را تنها گذاشت. آخه در دوران کارتن خوابی ما 
هر شب کنار هم بودیم. توی گ�رم�ا و س�رم�ا! م�ن 
و تی�ر. از درون ح�س کردم تیر ه�م باه�ام حرف 
می زند، او گفت: س��الم، تولد تو هم مبارک! پاشو! 

اشک هایت را پاک کن. سرت را هم باال کن!
 با این که من یک س��ال تمام هر شب شمع تو 
بودم اما امش��ب چهره ات از من هم روشن تر شده. 

نگاهت چه برقی داره.
 کج��ا رفت آن رن��گ کس��الت و تاریکی؟ چه 
ک��ردی با یأس و نومیدی؟ حاال تو چ��راغ راه تازه 
واردی. ت��ا هن��وز ه��م، من و تی��ر و مرتضی باهم 
هس��تیم. از تیر، درس صبر، مقاومت و ش��کیبایی 
و از مرتض��ی و ه��زاران مرتض��ای دیگ��ه انجمن، 
 درس پاکی، عش��ق، محبت و ایث��ار و فداکاری را

 فرا می گیرم.
 وقتی از تیر چراغ برق جدا ش��دیم حس کردم 
فریاد زد: هی! من هر روز این بچه ها را می بینم! به 

اونا عادت کرده ام.
 عش��ق بالعوض ج��زء برنامه و ذات اونهاس��ت 
پس از کس��ی دلخور نباش! همه را ببخش. حتی 
اونایی که به تو بد کرده اند. این حرفا رو از بچه های 

خودتون شنیدم. خداحافظ تا جلسه بعدی. 
 س_ آبادان
پیام بهبودی، زمستان 1384

رساندن پیام به سایر معتادان و بخشیدن چیزی که به رایگان در اختیار ما 
گذاشته شده است نه تنها یک امتیاز و افتخار است. بلکه جهت افزایش 
رشد روحانی ما حیاتی است. 
)کتاب راهنما و رهجو(
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 من پاک ماندم چون گزینه ی دیگری نداشتم. گزینه ی بعدی زندان، 
تیمارستان و مرگ بود. ولی با این حال ترس از لغزش را کنار گذاشته 
و آن را تبدیل به عشق کردم؛ عشق به پاک ماندن. حاال من برای شاد 

زیستن پاک می مانم و زندگی و مسیر پاک زیستن را بسیار دوست دارم.

یک��ی از اعضای اِن اِی در کالیفرنیا، چند روز پیش ش��مع تولد 51 
س��ال پاکی اش را فوت کرد. من ه��م یکی از اعضای انجمن در ایران 
هس��تم که 44 س��ال بعد از او، به اتاق های معتادان گمنام آمدم. به 
او تلفن زدم و س��واالتی را درباره ی نیم ق��رن بهبودی و تاریخچه ی 

انجمن مان پرسیدم. این پرسش و پاسخ را به شما تقدیم می کنم:  

 چگونه توانستی 51 سال پاک بمانی؟
من مس��یر NA رو دنبال کردم و حرف گوش دادم. پس از حرف 
زدن، باید خوب گوش کنم. همیش��ه به دنب��ال انجام دادن یک کار 
بیش��تر بودم. یک قدم را خودم برداش��تم و قدم بعدی رو اجازه دادم 
که سنت ها و قدم ها بردارند. راهنمای خوبی داشتم که خیلی به من 
کمک کرد. خیلی به او وابس��ته بودم. خدم��ت کردن، کمک بزرگی 
ب��ه من کرد. خدمات انفرادی مثل راهنما ش��دن و همینطور خدمت 
ب��ه انجمن در قالب گ��روه، ناحیه و منطقه در اش��کال مختلف. من 
پ��اک ماندم چون گزینه ی دیگری نداش��تم. گزین��ه ی بعدی زندان، 
تیمارس��تان و مرگ ب��ود. ولی با ای��ن حال ترس از لغ��زش را کنار 
گذاش��ته و آن را تبدیل به عش��ق کردم؛ عش��ق به پاک ماندن. حاال 
من برای ش��اد زیستن پاک می مانم و زندگی و مسیر پاک زیستن را 

بسیار دوست دارم.     
 آيا هنوز هم راهنما داری؟ 

م��ن نه تنها یک راهنما دارم؛ بلک��ه از چند نفر دیگرهم، به عنوان 
راهنماهای فرعی اس��تفاده می کن��م. وقتی آنها به من تلفن می زنند، 
من هم س��ؤاالتی را مطرح و از تجربه آنها استفاده می کنم.  در طول 
سال هایی که در انجمن بودم، راهنماهای زیادی داشتم که متأسفانه 

عمرشان به دنیا نماند و امروز دیگر در جمع ما نیستند. 
 آيا راهنمای تو، بايد مدت پاکی بیشتری نسبت به خودت 

داشته باشد؟
راهنم��ای فعلی من، به اندازه ی من پاکی ن��دارد، اما خیلی خوب 
اس��ت. در این انجمن، فقط دو نفر هستند که مدت پاکی بیشتری از 
من دارند. این افراد در شهرهای دیگری زندگی می کنند و به همین 
خاطر، من اگر بخواهم آنها را به عنوان راهنما انتخاب کنم، ش��رایط 
س��ختی خواهم داشت. تا به حال دو تا راهنما داشتم که مدت پاکِی 
کمتری از من داش��تند؛ ب��ه نظر من مدت پاکی اعضا مهم نیس��ت، 
نکته ی مهم این است که آنها در مدتی که پاک بوده اند، چه کرده اند! 
راهنم��ای فعلی من، اصاًل تحت تأثی��ر مدت پاکِی من قرار نمی گیرد 
و خیل��ی صادقانه و بی پرده با من صحب��ت می کند. وقتی به او تلفن 
می زنم، گوش��ی را برمی دارد و خیلی راح��ت می گوید: چه خبر! من 
واقعاً قدردان او هس��تم. بعضی از اعضا می ترس��ند که با من صحبت 
کنند، آنها نگران این نکته هس��تند که من صحبت هایشان را دوست 
نداشته باشم، اما با این حال من معموالً صحبت های خوب و قشنگی 
را در انجمن می ش��نوم و هرگاه که درخواست کمک می کنم، خود را 
متعهد به انجام دادن راهکارهایی می کنم که اعضا به من می دهند.   
 درباره ی » تمايل به درخواست کمک« چه نظری داری؟ 

من می توانم 
ی��ک روز کام��ل 

تمای��ل  درب��اره ی 
صحبت کنم. در سالهای 

اولیه ش��کل گیری انجمن، 
»سنت سوم ما« درباره ی 
صادقان��ه«  »تمای��ل 

اما  می ک��رد،  صحب��ت 
از مدتی، کلمه ی  پس 
کتاب از  »صادقان��ه« 
ها حذف ش��د: چون 
نمی تواند  هیچک��س 
صداقت  میزاِن  درباره 
کند.  قض��اوت  افراد، 
اگر صداقت نداش��ته 

ندارید.  امید  باش��ید، 
ب��ه  ورود  ابت��دای  در 
انجمن، تمایل همچون 

ش��عله های کوچک است 
که اگ��ر در کنارش هیزم 
بریزی��د و آن را باد بزنید، 

به ش��ما حرارت و روش��نایی 
می دهد. آه که س��نت س��وم، 

چقدر زیباست!
 آيا  هنوز هم تمايل به تغییر 

داری؟ 
س��وأل خوبی پرس��یدید. اگر چه ما آرام 
و آهس��ته مس��یر انجمن را ط��ی می کنیم، 

ول��ی خیلی ه��م نباید کاره��ای خود را ب��ه تأخیر 
بیندازی��م. من »خود به خ��ود« نمی توانم رفتارهای 

سالم و درستی داشته باشم و هنوز هم دچار اشتباه می شوم. 
خنده دار است ولی من واقعاً پس از پنج دهه پاکی، همچنان اشتباه 

می کنم. 
 هنوز؟!!

ها ها ها... بله ... گاه، نابجا صحبت می کنم و گاهی اوقات چیزهایی 
را می گویم که نباید بگویم، س��پس س��ریعاً به فکر جبران خس��ارت 
افت��اده و اگ��ر بتوانم در همان لحظه مش��کل را برطرف می کنم. کار 
درس��ت و خوب این اس��ت که چند لحظه صبر کنم و درباره تصمیم 
خود فکر کنم. ولی به هر حال، با کارکرد قدم ها، خرابی هایی را که به 
ب��ار می آورم، می توانم مرّمت کنم.  من تمام صدمات زمان مصرف را 

جبران کرده ام ولی هنوز مسائلی در زندگی ام هستند که در 
دوران پاکی برایم پیش آمده و نیاز به اصالح و ترمیم دارند.

 وقتی به اِن اِی آمدی، چند ساله بودی؟  

51 سال از  سفری با مسافِت بیش 
A journey more than 51 years
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 تا به حال دو تا راهنما داشتم که مدت پاکِی کمتری از من داشتند؛ به نظر 
من مدت پاکی اعضا مهم نیست، نکته ی مهم این است که آنها در مدتی 
که پاک بوده اند، چه کرده اند!

اولین بار در س��ن 24 س��الگی)19۶4 
میالدی 1342 شمسی( به انجمن آمدم، اما 

هیچ اتفاقی برایم ُرخ نداد و نتوانستم پاک بمانم. 
در آن س��ال، چن��د نفر از اعضای انجمن را دوس��ت 

داش��تم اما هنوز آماده پاک ش��دن نب��ودم. تقریباً پس از 
دو م��اه لغ��زش کردم و از انجمن دور ش��دم. اما به خاطر 
مش��کالت فراوانی که برایم پیش آمد در 2۶ س��الگی به 

اتاق های اِن اِی برگشتم. 
 پس شما 78 سالتان است. اما صدايتان جوانتر 

از سنتان به نظر می رسد.
آخه من هنوز به سن بلوغ نرسید ه ام )ها ها(. ضمن اینکه دوستان 
من معموالً جوانتر از من هس��تند که به من کمک می کنند تا جوان 
بمانم. من راننده جاده هستم. یک کامیون دارم و هر روز در جاده ها 
رانندگی می کنم؛  کاِر بََدنی و فیزیکِی س��نگینی است. جسم و اندام 

خوبی دارم و ظاهراً ژنتیک خوبی هم دارم. 
 آيا جیمی. ِکی را از نزديک ديده بودی؟

او پُر انرژی ترین کسی بود که تا به حال در زندگیم دیده ام. عاشق 
اِن اِی ب��ود و زحمات زیادی برای انجمن کش��ید. معتادان گمنام در 
ابت��دا، چندین بار به علت عدم رعایت س��نت ها ُمنحل ش��د. در آن 
زمان اصاًل س��نتی وجود نداشت و ما از سنت های »الکلی های 
گمنام« اس��تفاده می کردیم. جیمی خیلی پایبند به س��نت ها 
بود ول��ی برخی دیگر از اعضا، اینگون��ه نبودند. عدم رعایت 
س��نت ها توسط آن اعضا، باعث مشکالت بسیاری برای ما 
ش��د. جیمی حتی، یک مدت کوتاهی انجمن را رها کرد: 
ام��ا به همراه تعداد دیگری از اعضا، برگش��ت و کار خود را 
دوباره شروع کرد. اولین بار که به اِن اِی آمدم، 20 الی 30 نفر 
در انجمن، عضو داش��تیم که همگی ساکن لُس آنجلس بودند و 
خانه هایش��ان خیلی به هم نزدیک بود. وقتی در سال 19۶۶ به 
انجمن برگش��تم، تقریباً 50 نفر عضو داش��تیم. پس از 18 ماه 
پاکی، راننده بیابان شدم. از این سوی آمریکا به آن سو می رفتم. 
در آن روزها وقتی در ش��هر دیگری اقامت می کردم، به 
جلس��ات اِی اِی )الکلی های گمنام( می رفتم. در آنجا با 
افرادی آش��نا می ش��دم که عالوه بر الکل، قرص و مواد 
ه��م مصرف کرده بودند. آنها معم��والً درباره راه اندازی 
جلس��ات اِن اِی از من سواالتی را می پرسیدند و اینگونه 
بود که من توانستم با این تریلی پیام اِن اِی را به بسیاری 
از نقاط آمریکا برس��انم. حاال دیگر، انجمن ما بسیار رشد 
کرده اس��ت و معتادان زیادی در این دنیا هستند که سی 

چهل سال پاکی دارند.  
 ما نس�بت ب�ه اعض�ای قديم�ِی اِن اِی در 
آمريکا “احس�اس ِدين” می کنی�م. انجمن 
معتادان گمن�ام اي�ران، در حال حاضر 
تقريبًا نیم میلیون نفر عضو دارد. هر 
روز و هر هفته تعداد بس�یار زيادی 
جلس�ه در تم�ام ش�هرهای ايران 
و حت�ی روس�تاهای دورافت�اده برگزار 
می ش�ود. حاال سوال اين است که ش�ما به عنوان يکی از 
قديمی تري�ن اعض�ای انجمن، چه پیامی ب�رای اعضای ايرانی 

داريد؟
م��ن می گویم آنچه تا امروز انجام داده ای��د را ادامه دهید. من هم 
مثل ش��ما از اعضای اولیه انجمن مان تش��کر می کن��م. عالوه بر آن، 
از آنهایی که به خارج از آمریکا س��فر کردند و جلس��ات اِن اِی را در 
ایران آغاز نمودند، متش��کرم. آنها بس��یار بسیار خوب و کاربلد بودند 
که چنین رش��د سریعی را رقم زده اند. وقتی من ماجرای رشد سریع 
انجمن در ایران را می شنوم، به زندگی اُمیدوار می شوم. فکر می کنم 
تالش ��های انجمن، به خوبی به بار نشس��ت. ش��ما واقعاً ارزش��ش را 
 داشتید.  انجمن ایران برای من بسیار جذاب است: لطفاً به کار خود

 ادامه دهید. 
 آرش. ش – کرج - ايران
مجله NA Way،  ژانويه 2018
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مفاهیم خدمات�ی
قدم ه�ا با اقرار به عجزمان در برابر بیماری اعتیاد آغاز می ش�ود. در فرآيند 
کارک�ردن قدم های بعدی و درنهايت با بی�داری روحانی حاصل از کارکردن اين 

قدم ها، به نقطه ای از هدفمندی می رس�یم که مس�ئولیت و رسالت پیام 
انجمن  را بر دوش خودمان احس�اس می کنیم. رس�الت همان پیام 

ساده ای که هدف اصلی و قلب انجمن معتادان گمنام است: 
»هر معتادی می توان�د مصرف مواد مخدر را قطع کند. از 

وسوس�ه مصرف رهايی يابد و راه تازه ای برای زندگی پیدا 
کند.«

قدم ها ، س��نت ها و مفاهیم دوازده گان��ه انجمن، هماهنگ با 
یکدیگر و در راستای تحقق بخشیدن به همین پیام ساده انجمن 

ب��ه وجود آمده اند اما هرک��دام از آن ها تجارب ویژه ای را در اختیار 
م��ا قرار می دهند. قدم ها، اصولی هس��تند که بهبودی ش��خصی ما را 

امکان پذیر نموده و راهنمایی ما را در ارتباط با بهبودی شخصی عهده دار 
می باشند.

اما انجمنی با این گستردگی و تنوع اعضا، به شدت نیازمند به کارگیری اصولی بود که 
ما را در برابر فشا ر های داخل و خارج که ممکن است باعث نابودیمان شود حفظ نموده و 
در سایه اتحاد، گروه ها را برای دستیابی به هدف اصلی راهنمایی نمایند. به خاطر مقاوم 
س��اختن انجمن در برابر این فشا ر ها و مش��کالت پیش رو، سنت های دوازده گانه بوجود 
آمدند. س��نت ها تجارب ارزنده ای به گروه ها ارایه می دهند تا بتوانند در شرایط گوناگون، 

اتحاد خود را حفظ نمایند.
با ش��کل گیری و گس��ترش س��اختارهای خدماتی، انجمن NA نیازمن��د آن بود تا 
راهنمایی ه��ای خاصی را در جهت ارایه خدمات موثر دریافت نماید که به همین منظور، 
مفاهی��م دوازده گانه خدماتی به وجود آمدند. ای��ن اصول راهنمای خدمات ما در انجمن 

معتادان گمنام می باشند.
من با در اختیار داش��تن اصول روحانی قدم ها، س��نت ها و مفاهیم دوازده گانه انجمن 
معتادان گمنام ، به درس��تی باور می کنم که امروز جزء همان دس��ته از معتادانی هستم 

که خوشبخت ترند .
مفهوم 1: اگرچه یکی از اصلی ترین راه های رس��اندن پیام، برگزاری جلسات بهبودی 
توس��ط گروه ها می باشد اما تنها راه برای عملی س��اختن این اصل ضروری و مهم نیست 
و راه های متعدد دیگری وجود دارند که موجب جذب معتادان به جلس��ات ما می ش��وند. 
اگر گروه ها بخواهند در راس��تای رس��اندن پیام به روش های دیگر بجز برگزاری جلسات 
بهبودی بپردازند، از هدف اصلی خود دور ش��ده و پیام NA مخدوش می گردد، بنابراین 
برای جامه عمل پوش��اندن به هدف اصلی، گروه ها در س��ایه اتحاد در کنار یکدیگر گرد 
آمده و به خلق ساختاری می پردازند تا ضمن توسعه پیام و تأمین منابع موردنیاز آن، از 

دوباره کاری، صرف وقت وهزینه های غیرالزم اجتناب نمایند.
مفه��وم 2: گروه ه��ا با قرار گرفتن در کنار یکدیگر به خلق س��اختاری می پردازند که 
هدف آن برطرف س��اختن نیازهای مش��ترک آن ها می باش��د. بنابراین چون گروه ها این 
س��اختار را بوج��ود آورده اند، مس��ئولیت و اختیار نهایی آن را هم ب��ر عهده دارند. برای 
برطرف س��اختن نیاز های مش��ترک گروه ها، س��اختار خدماتی به منابع روحانی )ایده و 
وجدان( و نیز به پول و افراد خدمت گزار نیازمند اس��ت که گروه ها مسئولیت تأمین این 

منابع را باید عهده دار شوند.
مفهوم 3: گروه ها اگر بخواهند خود را به طور مس��تقیم درگیر مس��ائل و تصمیمات 
گرفته شده در کمیته های خدماتی بنمایند به طور قطع و یقین از رسالت اصلی خودشان 
که برگزاری جلس��ات بهبودی جهت رساندن پیام می باشد، دور می شوند. بنابراین، برای 
تس��ریع در کارها، گروه ها اختیارات الزم را در راس��تای انجام خدمات مورد نیازش��ان به 

ساختار خدماتی واگذار می نمایند.
 مفه��وم 4: برای آن که چرخه خدمات در انجمن به نحو مطلوب و موثری به گردش 

درآید، گروه ها باید به هنگام انتخاب خدمت گزاران، به ویژگی های آنان توجه نمایند.
فروتنی، پاس��خ گو ب��ودن، مس��ئولیت پذیری، انتقاد پذیری، صداقت، روش��ن بینی، به 

نمای��ش گذاردن بیداری روحانی و ... تعدادی از ویژگی های 
خدمت گزاران مورد اعتماد می باشند.

مفهوم 5: وقت��ی گروه ها لزوم ایج��اد خدمت جدیدی را 
احس��اس می کنند، باید از همان ابتدا به طور دقیق مش��خص 
نماین��د که می خواهند چه کاری انجام ش��ود  و نیز این که چه 
ش��خص یا کمیته ای مسئولیت انجام آن وظیفه خدماتی را عهده دار 
گردد تا به این ترتیب اگر مش��کلی بوجود آمد آن ها دقیقاً متوجه باشند 
چگون��ه می توانن��د در جهت برطرف س��اختن آن کمک نمایند و نیز چه ش��خصی یا 

کمیته ی مشخصی را در مورد آن خدمت، پاسخ گو بدانند تا دچار سردرگمی نشوند.
مفهوم ۶: برای آن که اطمینان حاصل نماییم تصمیمات گرفته ش��ده توسط گروه ها 
و یا هیئت ها و کمیته های خدماتی متأثر از اراده ی خداوند مهربان اس��ت ، نیاز اس��ت از 
اب��زاری به نام وجدان گ��روه در کلیه ی این تصمیمات بهره مند ش��ویم. بیداری روحانی 
حاصل از کارکرد قدم ها، گام نخس��ت جهت دعوت از نیروی برتر در این فرآیند اس��ت. 
مش��ارکت کردن با یکدیگر، دعا و مراقبه کردن و بررس��ی سنت ها، راهی جهت استفاده 

از این ابزار روحانی می باشد.
مفهوم 7: نیاز اس��ت تا در فرآیند ش��کل گیری وجدان گروه، همه ی اعضای تش��کیل 
دهنده ی س��اختار خدماتی، ش��رکتی فعال داشته باش��ند، چرا که همه ی اعضا در مورد 

تصمیماتی که در آن ساختار اتخاذ می گردد، مسئولیتی قابل توجه دارند.
مفهوم 8: س��اختار خدماتی را گروه ها در س��ایه اتحاد بوجود آورده اند و جهت به اجرا 
درآوردن همه ی مفاهیم نیاز اس��ت که عناصر این س��اختار به طور منظم و مس��تمر با 

یکدیگر در ارتباط باشند.
مفهوم 9: این مفهوم ابزاری اس��ت جه��ت حصول اطمینان از این که وجدان گروهی 
ما تا حد امکان قابل اتکا می باش��د . ما قبل از گرفتن هر تصمیمی، به س��خنان موافق و 
مخال��ف به دقت گوش فرامی دهیم. ضم��ن آن که هیچ صدای تنهایی را تنها نمی گذاریم 

. گاهی همین صدای تنها موجب رهایی ما از گرفتن یک تصمیم ناآگاهانه می گردد.
مفهوم 10: مفهوم دهم در راس��تای تش��ویق اعضا به احترام گ��ذاردن به یکدیگر در 
محیط های خدماتی تدوین  شده اس��ت. ما یاد می گیریم اگر چنان چه به دیگران آس��یب 
رس��اندیم، درصدد جبران خسارت برآییم و اگر چنان چه عضوی احساس کرد در محیط 
خدماتی مورد اذیت و آزار قرار گرفته و یا حقی از او ضایع گشته است، این حق را داشته 
باش��د که نس��بت به موضوع طرح ش��کایت نموده و تقاضای رس��یدگی ازهمان محیط 

خدماتی بنماید.
مفهوم 11: منابع مالی انجمن چه به طور مستقیم و چه غیرمستقیم از طریق کمک 
اعض��ا و در راه تحقق بخش��یدن به هدف اصلی تأمین می گ��ردد، بنابراین همه ی اجزای 
س��اختار خدماتی وظیفه دارند  نس��بت به مسئوالنه هزینه کردن این منابع کوشا بوده و 

به طور شفاف و دقیق نسبت به اعضا جواب گو باشند.
مفهوم 12: ایثار و از خودگذش��تگی پایه و اس��اس خدمت در NA می باشد. خدمت 
در انجم��ن، تحمیل عقایدمان به دیگران نیس��ت بلکه خدمت فروتنان��ه به آن ها، بدون 

چشم داشت است. 
ن��وع اختیاری که گروه ها به س��اختار تفوی��ض می نمایند، اختیار خدماتی اس��ت نه 
حکومت��ی. م��ا در فضایی آکنده از احت��رام متقابل، حمایت متقاب��ل و اعتماد متقابل با 

یکدیگر بهبود می یابیم و با یکدیگر خدمت می کنیم.
 نگارنده: محمد. ص، بروجرد

شرکت فعال در خدمت، حس ارزشمند بودن را در من ایجاد می کند. 
 )کتاب پایه(

ساختار خدماتی را گروه ها 
در سايه اتحاد بوجود آورده اند 
و جهت به اجرا درآوردن همه ی 
مفاهیم نیاز است که عناصر اين 
ساختار به طور منظم و مستمر 

با يکديگر در ارتباط باشند
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زمانی که یاد می گیریم بدون خشم و رنجش و ترس زندگی کنیم، به 
نوعی از بلوغ عاطفی می رسیم که هرگز انتظارش را نداشتیم. رها ساختن 
رفتارهای گذشته با خانواده بخصوص اگر این رفتارها به نفع ما باشد یک 
چالش بزرگ است. )کتاب پاک زیستن(

آخرای مصرف، مواد مخدر هم هیچ کمکی برای 
التی��ام دردهایم نمی کرد. با وج��ودی که پذیرفته 
بودم دیگر نخواهم توانست مواد مخدر مصرف کنم، 
بیش��تر عذاب می کش��یدم. زمانی که نشئگی مواد 
پلک هایم را س��نگین می کرد، نگاهی به چهره های 
معصوم فرزندان خردس��الم میکردم و به آینده آنها 
فکر میکردم که چه سرانجامی در انتظار آنها خواهد 
بود. چرا نمی  توانند مثل دوس��تان هم سن و سال 
خود زندگی کنند؟ ش��ب ها گریه میکردم خصوصا 
چند روزی بود حال و هوای دیگری پیدا کرده بودم، 
ب��ه تازه گی یکی از دوس��تانم را دیده بودم که پاک 
ش��ده بود و صحبت چند دقیقه ای او من را به فکر 

فرو برده بود.
 اولی��ن بار ب��دون تجربه فقط ب��رای راهی که 
هیچ امیدی هم به آن نداش��تم وارد جلسات شدم. 
فضای گرم و صمیمی و سراس��ر عشق برنامه، روز 
به روز من را مش��تاق تر میکرد. دوستانی پیدا کرده 
بودم که قسمتی از وقتم را با آن ها می گذراندم. هر 
چه را می شنیدم سعی میکردم انجام دهم. کارکرد 
قدم ها باعث ش��د تا باورم به شیوه جدید زندگی و 
اینکه من هم می توانم بیش��تر شد. خوشحال بودم 
حضورم در انجمن غم و درد و رنج س��ال های زیاد 
زندگی گذشته ام را کم رنگ تر میکرد. خوشحال بودم 
از اینک��ه راهی را پیدا کرده ام که زندگیم را غنی تر 

میکند .
بعد از جش��ن سالگرد پاکی ام تماس تلفنی یک 

نفر م��را به صحنه ای کش��اند که در آن با جس��د 
بی جان برادرم روبرو ش��دم. متعجب و شوکه شدم. 
احس��اس گناه میکردم... چرا من که سال ها آرزوی 
مرگ میکردم باید زنده باش��م و شاهد مرگ برادر 
کوچکم که سال ها از من کم سن و سال تر بود باشم. 
قلبم شکست. تمام صحنه های غم و ناراحتی که در 
زندگی گذشته ام تجربه کرده بودم مثل یک فیلم از 

جلوی چشمانم رد شد.
کم��ک و حض��ور راهنم��ا و دوس��تان همدردم 
بزرگترین تکیه گاه و پیشتیبانم در آن شرایط نامطلوب 
بود. می دانستم تنها نیستم. دعا میکردم و از خداوند 

طلب راهنمایی و کمک میکردم. جمله قدم سوم »اگر 
امکان درک دلیل آن اتفاق وجود ندارد حداقل قدرت 
پذی��رش آن را ب��ه من بده« به ی��ادم آمد. هر بار که 
بیتابی های خانواده و خصوصا مادرم را می دیدم بیشتر 
روحم جریحه دار میش��د. با دلی شکس��ته از خداوند 

میخواستم دل آنها را هم آرام کند .
با کمک راهنما س��عی ک��ردم در انجمن بمانم 
و هنوز بودند کس��انی که من دوستش��ان داشتم، 
در نتیجه در جلس��ات و بیرون از جلسات خدمت 

میکردم. 
زندگ��ی سرش��ار از صحنه های غم و ش��ادی و 
پس��تی و بلندی و فراز و نشیب است، وقتی اجازه 
می ده��ی خداون��د در زندگیت کار کن��د آرامش 
و قدرت و ش��هامتی پیدا می کنی که میدانی مال 
خودت نیست . بطور مرتب جلسه میروم، در گروه 
خانگی  و کمیته های فرعی خدمت میکنم، حضور 
و خدمت در کمیته فرعی زندان ها و بیمارستان ها 
مرا با دنیای جدیدی روبرو کرده اس��ت. امروز بهتر 
درک کرده ام قرار بوده من زنده باشم و پیام رهایی 
از اعتیاد را به گوش معتادی برس��انم که طالب آن 
است. اکنون که در آستانه چهارمین سالگرد  پاکی ام 
هس��تم بابت عضویتم در انجمن معتادان گمنام از 
خداوند سپاسگزارم. میدانم اعتماد به برنامه معتادان 
گمنام اعتماد به رهایی، آزادی، خوشبختی و اعتماد 

به وقار، متانت و آسایش و آرامش است .
 “م«  از سیرجان

خانه ه�ای زیب�ا
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الزم است که ما به شکل بی رحمانه ای با خود در مورد احساسات و 
باور هایمان، صادق باشیم. از دل این لحظات شک و تردید ایمانی راستین 

رشد خواهد کرد که حقیقتاً متعلق به ماست.
 )کتاب پاک زیستن(

دوستان! مشارکت
ب�ا س�الم خدمت دوس�تان هم�درد و 
همس�فران ج�اده پ�ر ن�ور بهب�ودی و با 
آرزوی س�عادت، پیروزی و موفقیت برای 
ش�ما عزيزان، همانگونه که در کتاب پايه 
و پمفل�ت چگونگی عملک�رد می خوانیم: 
»هیچ چیز ارزش درمانی کمک يک معتاد 
به معت�اد ديگر را ندارد. م�ا معتقديم که 
روشمان عملی است، زيرا يک معتاد بهتر 
از هر ک�س ديگر قادر اس�ت؛ يک معتاد 
ديگ�ر را درک و کمک کن�د.«  لذا کمیته 
فصلنامه پیام بهب�ودی تصمیم گرفت؛ از 
مطالب کلیدی چاپ ش�ده در نش�ريات و 
کتب انجمن جهانی معتادان گمنام، جهت 
اس�تفاده از مش�ارکت، تجرب�ه، خاطره و 
تحلیل ش�ما عزيزان، جمالت�ی را در هر 
ش�ماره از فصلنام�ه انتخاب نم�وده و به 
چاپ برس�اند. از ش�ما هم�دردان گرامی 
انتظ�ار داري�م با ارس�ال تجرب�ه عملی، 
خاطره و تحلیل خ�ود در مورد پاراگراف 
انتخاب�ی در تحق�ق کمک ي�ک معتاد به 
معتاد ديگر عماًل نقش خود را ايفا نمائید. 
منتظ�ر مش�ارکت های مفی�د و زيبايتان 
هس�تیم. تعدادی از بهتري�ن و موثّرترين 
مش�ارکت ها، در ش�ماره بع�دی به چاپ 
خواهد رسید. متذکر می شويم که کمیته 
فصلنام�ه در انتخاب، ويرايش و تغییر در 
مطالب ارسالی برای مناسب سازی جهت 
چاپ، مختار است. و اّما متن انتخابی اين 
شماره:  از کتاب پايه، فصل معتاد کیست، 
پاراگراف هش�تم: » ما در چنگال بیماری 
خود اس�یر بودي�م و مجب�ور بوديم برای 
ادام�ه زندگی ب�ه هر کاری دس�ت بزنیم. 
ما مردم را آلت دس�ت خود ق�رار داده و 
س�عی می کرديم همه چی�ز را در اطراف 
خ�ود کنت�رل کنی�م. دروغ می گفتی�م، 
دزدی و خیان�ت می کردي�م و خودمان را 
می فروختی�م. ما بايد م�واد مصرفی خود 
را ب�ه هر قیمتی تهی�ه می کرديم. ترس و 
شکس�ت به مرور زندگی مان را تس�خیر 

کرد« 
تجربه و مش�ارکت خود را درباره متن 
انتخابی ب�ه آدرس ايمیل پی�ام بهبودی، 
تلگرام يا صندوق پستی ما ارسال کنید. 

ايمیل: pb@na-iran.org       تلگرام: 
پس�تی:  صن�دوق         91931122729

تهران، 15875-7143

 میثم. الف – عضو انجمن معتادان گمنام 
چالوس

چ��ه روزهای خوبی بود، اوایل پاکی، چه ش��ور 
و ش��وقی داشتم، چقدر محکم و قوی بودم، عشق 
خدمت مرا دیوانه وار به جلس��ه می رساند ، حتی 

جارو زدن ساده هم مرا نئشه می کرد.
ام��ا بعد از چند س��ال پاکی مس��یر بهبودی را 
اش��تباه شناس��ایی ک��ردم. جمله کت��اب پایه را 
فراموش ک��ردم که می گفت: پذیرفته ش��دن در 

اجتماع مفهومش بهبودی نیست !
پس بهبودی چه می تواند باش��د؟ راه درس��ت 
چیس��ت؟  این س��والی بود که ذهن مرا مشغول 
ک��رده بود... م��ن ی��ک آدم ورشکس��ته عاطفی 
و اجتماع��ی، با کم��ک انجمن معت��ادان گمنام 
توانس��تم ازدواج کن��م، صاحب 2 فرزند ش��وم و 
درس نیم��ه کاره و در ح��ال اخراج ش��دنم را تا 
مقطع کارشناسی ارشد ادامه دهم و در کارم رشد 
چشمگیری نمایم، صاحب خانه و مغازه و ماشین 
و پول نقد ش��وم، ول��ی ذره ذره از بهبودیم فاصله 
گرفتم، از راهنمایم دور ش��دم، دیگر عالقه ای به 
سرویس دادن به رهجو نداشتم، جلساتم کم رنگ 
ش��د، کارهای خدماتی را هم کنار گذاش��تم ولی 
ظاهراً فکر می کردم در مس��یر موفقیت و پیروزی 
هستم. صد حیف و صد حیف که کاماًل در اشتباه 
بودم. من بیماری ای دارم که ثروت عالم را با خود 
به یغما خواهد برد، من سعی کرده بودم به ظاهر 

زندگی توجه کنم. 
چن��د روز قب��ل در اث��ر ی��ک س��هل انگاری و 
بی توجهی زندگی ام ت��کان عجیبی خورد ، من و 
همس��رم با هم مشاجره کردیم خیلی بد بود، سر 

ریس��مان بهبودی در کالف سردرگم بیماری گم 
ش��د و دیگر هیچ. دیوان��ه وار از خانه بیرون زدم و 
به هم��ه چیز جز بهبودیم فک��ر می کردم ناگهان 
خود را سیگار به دست در لب ساحل دیدم بعد از 
سال ها پاکی مداوم، مجدداً کنترل و اداره زندگی 
من در دس��ت اهریمنی اعتیاد ق��رار گرفته بود و 
به س��مت فنا می رفتم... اما خدا را ش��کر نیروی 
برتر آنجا حواس��ش ب��ه من بود و دوباره دس��ت 
مهربانش را بر روی ش��انه های س��ردم گذاشت و 
دوباره به  زندگی دعوت ش��دم. باز جای شکرش 
بود مواد مصرف نکردم. این اتفاق س��خت مرا در 

فکر عمیقی فرو برد.
در این سالها چه کار می کردم ؟

یادم رفت این جمل��ه معروف کتاب پایه را که 
می گوید: ثمره کوش��ش های عاشقانه در محصول 
آن اس��ت که موس��م آن همیشه به وقت خود فرا 

خواهد رسید.
من مدتی اس��ت هیچ کوششی برای بهبودی ام 
نمی کن��م، می خواهم ب��رای بهب��ودی ام تصمیم 
جدید بگیرم  و دوباره از نو ش��روع کنم. دلم برای 
موتورم تنگ ش��ده، برای روزهای اول پاکی، برای 
مش��ارکت های با ترس و ل��رز برای خوش آمدگو 
ش��دن... می خواهم پمفلت معتاد کیس��ت را اول 

جلسه با صدای بلند بخوانم...
االن دوباره بهب��ودی ام را بازیابی کردم، رهجو 
دارم  و در حال کارکرد قدم های 12 گانه معتادان 
گمنام هستم، دیشب تولد 12 سالگی ام را جشن 
گرفت��م و روزهای درخش��ان بهب��ودی ام را دارم 

تجربه می کنم. 
خدا را شکر 

میش�ود تنگ  م  موت�ور برای  دلم  گاه�ی 
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در دوران مصرف، در عالم دیگری بودیم و فقط گاه گاهی دنیای واقعی و یا 
»خودآگاهی« را تجربه می کردیم. مانند داستان »دکتر جکیل و مستر هاید«. به 
نظر می رسید که در وجود ما به جای یک نفر دو نفر زندگی می کردند. 
)کتاب پایه(

 رضا. الف، استان قم 
اول بای��د عرض کنم که با توجه به مدت 
پاکی که دارم تمام شماره های پیام بهبودی 
را مطالعه کرده ام و آنها را به صورت آرشیو 
نگه��داری می کنم و عالق��ه خاصی به این 
مجل��ه دارم. تمامی داس��تان هایی که اعضا 
نوش��ته اند را مطالعه کردم و بس��یار از آنها 
تجرب��ه گرفتم و لذت بردم. هدف نوش��تن 
تجربه و نامه من این است که میخواهم به 
عوامل��ی که باعث نجات م��ن و هزاران نفر 
مثل من  ش��ده است اش��اره کنم. انجمن 
NA برای من غی��ر ممکن را ممکن کرده 
اس��ت. اکنون که درحال نوش��تن این نامه 
هس��تم اول مهر 1397 می باشد که مدت 
پاکی من به لطف خداوند و اصول معتادان 
گمنام شانزده سال ش��ده است. اگر از من 
و امث��ال من در سراس��ر دنیا س��وال کنند 
که چه عاملی باعث ش��د که موفق به پاک 
ماندن شدی، قطعاً کسی نخواهد گفت که 
به واس��طه اراده ام، مدت مصرفم، نوع ماده 
مصرف��ی ام، کارتن خ��واب بودن��م، زندان 
رفتن��م و ... قطع��اً خواهد گفت بواس��طه 
کارکرد قدم های 12گانه از مفهوم بیماری 
اعتیاد و مس��یر بهبودی آگاهی پیدا کردیم 
و بیماری خود را شناس��ایی و در یک نقطه 
متوقف کردیم... چون هنوز هستند کسانی 
ک��ه کارت��ن خواب هس��تند، باره��ا زندان 
رفته اند و سال هاس��ت که مصرف می کنند 

و هنوز درحال مصرف هستند.
الزم به ذکر اس��ت که م��ن پیام انجمن 
معتادان گمنام را در س��ال 1381 از زندان 
قم دریافت ک��ردم و بعد از آزادی از زندان 
و حضور در چند جلس��ه بهبودی به آگاهی 
و مفه��وم بهبودی دس��ت پیدا ک��ردم. در 
»معتاد کیس��ت؟«  که قس��متی از کتاب 
پایه می باش��د به جمله ای رسیدم که هرگز 
و هی��چ وقت از آن آگاهی نداش��تم و علت 
شکست خودم در قطع مصرف را هیچ وقت 
نمی دانس��تم. آن جمل��ه تاثیر گذار و مهم  
این بود که در »معتاد کیس��ت؟« نوش��ته 
ش��ده اس��ت »ما بیمار بودیم ک��ه به مواد 
مخدر پناهنده شدیم، نه اینکه مواد مخدر 
مصرف کردیم و بیمار شدیم«. خواندن این 
فصل از کتاب پایه کلید جواب س��وال های 
مص��رف من ب��ود و رمز موفقی��ت من که 
موفق به قطع مصرف شدم و به مرور زمان 
با کارکرد قدم ها، مخصوصاً قدم ها ی چهارم 

و ششم، عوامل پناهنده شدن خود به مواد 
مخدر را شناسایی کردم. اگر بخواهم کوتاه 
و مختصربه آن ها اشاره کنم: عدم خویشتن 
پذی��ری در م��ن ب��ود، که از هم��ه کس و 
همه چیز نفرت داش��تم، حت��ی از خودم... 
و نمی توانس��تم به کس��ی نزدیک شوم و از 
تنهایی نجات پیدا کنم. این احساس��ات در 
نهایت منج��ر به مصرف مواد مخدر در من 
شد. با اولین بار مصرف آن احساس کشنده 
تنهایی و نفرت از من دور ش��د و بر خالف 
گذش��ته دیگر نه از کسی بدم می آمد و نه 
نفرت داش��تم، غافل از اینکه این احساس 
ه��م کاذب اس��ت هم کش��نده و هم بهای 
گزافی ب��ه دنبال  دارد. ب��رای من حداقل 

از دس��ت دادن خان��واده و موقعیت ه��ای 
اجتماع��ی، بارها و بارها رفت��ن به زندان و 

دیوانه خانه...
 البته بای��د اضافه کنم بعد از مدت چند 
سال پاکی و قرار گرفتن در مسیر بهبودی، 
مجدداً خانواده ام برگش��تند و امروز صاحب 
نوه ش��ده ام و باور اینکه پدر بزرگ ش��دم 
برایم کمی مش��کل است. در پایان عاجزانه 
از خداون��د تمنا دارم هیچ معتادی در هیچ 
کج��ای جهان از درد اعتی��اد نمیرد و پیام 
انجمن معتادان گمنام را دریافت کند چون 
هی��چ احتیاجی نیس��ت ما بمیری��م، واقعا 
می ش��ود بدون مواد مخ��در زندگی کرد و 

زندگی خوبی هم داشت. 

ب�ودم دیگ�ری    عال�م    در    م�ن   
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ج�ادوی م�ا حقیق�ت دارد 
س�ی وهفتمی�ن همايش جهان�ی معتادان 
گمنام با ش�عار “جادويی ک�ه هنوز حقیقت 
دارد” از پن�ِج ش�هريور 1397 به مدت چهار 
روز در آمري�کا برگزار ش�د. 22 ه�زار و 400 
عضو از 47 کش�ور به ايالت فلوريدا آمدند و 
بزرگ ترين جشن بهبودِی تاريخ اِن اِی را در 

مرکز همايش های شهر اورالندو رقم زدند. 
یکی از نکاِت برجس��ته ی این رویداد، حمایت 
بی س��ابقه ی مالِی اعضا بود. هفده هزار بلیِت 110 
دالری، تا یک ماه قبل از آغاز این جشن به صورت 
اینترنتی ب��ه فروش رفته بود، ت��ا هزینه های این 
جشن پیشاپیش تأمین شود. برخی از اعضا نیز در 
هنگام  خرید، مبلغی را هم به همایش اعانه کردند 
تا 1،100  تازه وارد با پاکِی کمتر از سی روز، بلیت 

رایگان بگیرند. 
ِش��ش کنس��رت، یک نمایش ُکمدی، هش��تاد 
کارگاه، هفت گردهمایِی غول آس��ا در سالن اصلی 
و هش��تاد ارتباط تصویری زنده  فقط بخش��ی از 
آم��ار این رویداد به حس��اب می آی��د. تنها برای 
یکی ضیافت های شام، 3،500 بلیِت پنجاه دالری 

فروخته شد.
یکی از اعضا مش��ارکت می کرد: “من چهارسال 
پاک��ی دارم و از انگلی��س به این ج��ا آمده ام. باید 
بگوی��م که قیمت بلیت برای ای��ن همایِش بزرگ 
و ش��گفت انگیز، بس��یار ارزان است. نگرِش من به 
بهب��ودی با حضور در بین ای��ن همه معتاد، کاماًل 

بهتر شده و تغییر یافته است.” 
سیستم اینترنتِی ثبت نام داوطلبان خدمت، و 
نرم افزاِر }همایش37{ برای گوشی های هوشمند 
از نوآوری های این جش��ن به حساب می آید. یکی 
از امکان��ات این ن��رم افزار، آگاه س��اختن اعضا از 
برنام��ه ی کارگاه ها، معرف��ی گردانندگان، قیمت 
محصوالت و قمیت کنسرت ها بود. برگزاری شش 
کارگاه توسط اعضای هیئت اُمنای اِن اِی و جلسه 
ی صمیمانه ی پرس��ش وپاسخ از این خدمتگزاران 
مورد اعتماد هیئت نیز، بخشی از این همایش بود.  
یکی از اعضا مش��ارکت می ک��رد: “من از ایالت 
تک��زاس یعنی دو ه��زار کیلومتر آن طرف تر آمده 
ام تا برای اولین بار در این مهمانی بزرگ ش��رکت 
کنم. در طول 12 س��ال پاک��ی ام، بارها درباره ی 
اتح��اد مطلب خوانده  بودم، باره��ا و بارها در این 
باره صحب��ت کرده ام. ولی االن دارم با چش��مان 
خود اتحاد را می بینم و قدرتش را لمس می کنم. 
و این چیزی ست که تا امروز تجربه نکرده بودم.” 
150 نف��ر در ای��ن روی��داد ب��ه س��خنرانی و 

گردانندگ��ی پرداختن��د ک��ه همگی ب��ه صورت 
اینترنتی، پخش مستقیم رادیویی شدند. در حال 
حاضر نیز، فایل صوتِی اغلب این س��خنرانی ها در  

وب سایت جهانِی ما به فروش می رسد. 
اولین همایش جهانی معتادان گمنام، شهریور 
1350 در شهر المیرادای کالیفرنیا برگزار شد. نام 
اختصاری اش را WCNA گذاش��تند و هر سال 
هم برایش یک ش��عار انتخاب کردند. اورالندو در 
س��ال 13۶8 هم  میزب��اِن نوزدهمین دوره ی این 

همایش بود. 
آن س��ال ش��عاِر همایش”جادویی که حقیقت 
دارد” ب��ود. و ح��اال پ��س از گذش��ت 29 س��ال، 
اورالن��دو، فق��ط یک کلم��ه به آن اف��زود تا  این 
بار ش��عاِر “جادویی که هنوز حقیق��ت دارد” بر 
روی پوس��ترها و تی ش��رت ها نقش ببندد.  طرح 
گرافیکِی پوسترها و محصوالت این دوره نیز دقیقاً 
از نوزدهمین همایش ُکپی برداری ش��ده بود. این 
طرح، یک جادوگر را نشان می دهد که یک گوِی 
شیش��ه ای را در دس��تان خود دارد. در میان این 
گوی نیز س��مبل برنامه ی جهان��ی مان دیده می 

شود.  
تیم بسکتباِل  اورالندو مجیک)جادوی اورالندو(  
و بازیکن غول پیکرش “ش��کیل اونیل” در دهه ی 
هش��تاد و نود می��الدی، آنق��در در جهان ورزش 
معروف ش��ده بودند که دیگر تم��ام دنیا، اورالندو 
را، ب��ا عنوان ج��ادو  می ش��ناختند. خدمتگزارِن 
نوزدهمین همایش جهانی ه��م،  به همین دلیل 

از واژه ی “جادو” بهره بردند.
دانِکن بی که 29 س��ال پیش هم در همایش 
اورالند حضور داش��ته اس��ت، با همان تی شرت و 
لیوان��ی آمده بود که در آن س��ال خری��ده بود! او 
مشارکت می کرد: “ من در آن زمان دو سال پاک 
ب��ودم و صحبت های اعضای قدیمی درباره رش��د 

انجم��ن، واقعاً برایم الهام بخش بود.  من هم هنوز 
از پاک زیس��تن لذت می ب��رم و فقط برای امروز، 
 31 س��ال پاک هستم و به رغم هر شرایطی سعی 
م��ی کنم که پاک بمانم. س��پاس گزارم که در این 
س��ال ها توانستیم رش��د انجمن را ببینیم. همه ی 

شما را دوست دارم”.
 جش��ن جهانِی معتادان گمنام تا به حال س��ی 
بار در ایاالت متحده و هفت بار در س��ایر کشورها 
برگزار ش��ده اس��ت. این رویداد تا س��ال 1998 
میالدی هر س��ال برگزار می ش��د. پس از آن، این 
هم��اش برای چند دوره، هر دوس��ال یک بار، و از 
س��ال 2015 هر سه سال یک بار برگزار می شود. 
همای��ش بعدی نیز  در  س��ال 2021 میالدی در 

ملبورن استرالیا خواهد بود. 
 آخری��ن روز این گردهمای��ی همواره مصادف 
ب��ا روز جهانی اتحاد در معتادان گمنام اس��ت. در 
همایش 37 نیز، همه ی شرکت کنندگان، یکشنبه 
صبح به س��الن اصل��ی آمدند و خ��ود را آماده ی 
برگزاری جش��ن اتحاد کردن��د. از نکات ارزنده ی 
ای��ن روز، برقراری ارتباط تصوی��ری زنده با ده ها 
جم��ِع کوچک و ب��زرگ اِن اِی در سراس��ر جهان 
ب��ود. همه از دیدن ه��م هیجان زده می ش��دند. 
هر جلس��ه ای که از طریق ارتب��اط تصویری زنده 
 ب��ه همایش وصل می ش��د، کمی هم مش��ارکت 
می کرد. همه یکدیگر را می دیدند. هندی ها، روس ها، 
عرب ها، آمریکای التین، آسیای شرق، بلوک غرب 
و... اما از همه زیباتر ارتباط تصویری ما با جلسات 
 داخل زندان ه��ا بود. در آن لحظات دیگر کس��ی 
نمی توانس��ت جلوی احساساتش را بگیرد؛ همه  یا 

گریه می کردند و یا فریاد شوق سر می دادند. 
دوم  دقیق��ه   10/30 س��اعت  در  س��رانجام  و   
س��پتامبر، همه با هم چند لحظه سکوت کردند و با 
خواندِن دعای آرامش همایش را به پایان رساندند.

اولین همایش جهانی معتادان گمنام، شهریور 1350 در شهر المیرادای 
کالیفرنیا برگزار شد. نام اختصاری اش را WCNA گذاشتند و هر سال 

هم برایش یک شعار انتخاب کردند. اورالندو در سال 1368 هم  میزباِن 
نوزدهمین دوره ی این همایش بود. 

گزارش : آرش.ش
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رساندن پیام به سایر معتادان و بخشیدن چیزی که به رایگان در اختیار ما 
گذاشته شده است نه تنها یک امتیاز و افتخار است، بلکه جهت افزایش 
رشد روحانی ما حیاتی است.
)کتاب راهنما و رهجو(

هیچ چیز به اندازه ی خدمت در جلس��ات زندان، من را خوش��حال و سپاسگزار 
نمی کند. دیش��ب، یک بار دیگر به زندان َسن کواِنتین رفتم و در جلسه ی »اِچ  اَند 
آی« شرکت کردم. سخنران اصلی جلسه، 45 سال پیش از آن زندان مرخص شده 
بود و حاال 41 سال پاکی داشت. دو سخنران دیگِر جلسه، از زندانیان آنجا بودند. 

مشارکت همه آن ها شگفت انگیز بود.   
ش��نیدِن تجربه ی یک مرد از جبران خس��ارتش در قدم نهم، ل��رزه به اندامم 
انداخت: وی همس��ِر برادرش را جلوی چشماِن برادرزاده ی چهار ساله اش، به قتل 
رسانده بود. در  این هنگام همگی گریه میکردیم. در آن لحظات فهمیدم که باز هم 
باید همچون گذشته، بیشتر در خدمت »کمیته ی زندان ها و بیمارستان ها« باشم.

مش��ارکت چند نفر درباره ی کارکرد قدم و رابطه ی »راهنما و رهجو« خاطرات 
س��ال 2005 را برایم زنده کرد. من در آن س��ال به همراه دوس��تانم»ِجف.ج« و 
»فِ��ِردی. آ« که هر دو از کارمندان دفتر خدمات جهانی معتادان گمنام بودند، در 
همین جلسه شرکت کرده بودیم. فِِردی در همین زندان حبس کشیده و در سال 
1972 آزاد ش��ده بود و از آن زمان، دیگر به اینجا برنگش��ته نبود. فِِردی با وجود 
ترس و وحش��ت از حضور دوب��اره در زندان، به اینجا آمد و در و وقت مش��ارکت 
خود، به اعصابش مسلط شد، به زیبایی سخن گفت و جلسه را با تشکیل حلقه ی 

معتادان و خواندن دعای آرامش به پایان رساند.
 س��پس ِجف، دو کتاب راهنمای کارکرد ق��دم به من داد و گفت که آنها را به 
ت��ازه  واردها هدیه دهم. من در جواب گفتم: نه، ما باید این کتاب ها را به معتادان 
قدیمی و پاکی ب��االی زندان بدهیم. در آن زمان هیچ معتادی در زندان، راهنما و 
ی��ا رهجوی ی��ک معتاد دیگر نبود. من آن کتاب ها را به دو زندانی که بیش از 25 
سال پاکی داشتند، هدیه دادم و از آنها خواستم که راهنمای سایر معتادان حاضر 
در آن جلس��ه ش��وند. آن روز، 30 مرد از داخل زندان و 40 مرد از خارج زندان در 

جلسه شرکت کرده بودند. 
 ش��ب گذش��ته که به آن زندان رفتم، 100 معتاد از داخل زندان و 20 معتاد 
دیگر از خارج زندان، در جلس��ه شرکت داشتند. جلسه ی سن کواِنتین هم اکنون 
یک جمعیت رو به رش��ِد بهبودی به حساب میآید که چند نسل، راهنما و رهجو 

دارد. مردانی که در کنار یکدیگر زندگی کرده و بهبود پیدا میکنند.
ای��ن زندانیان بر خالف س��ایر محکوم��ان اینجا، به نژاد، رنگ پوس��ت، دین و 

سابقه ی یکدیگر توجه نمی کنند. آنها یکدیگر را به عنوان اعضای NA میشناسند. 
من امشب درباره ی ارزش نشریات که در بعضی کشورها دسترسی به آن ها سخت 
است صحبت کردم و یکی از اعضا، پس از پایان جلسه به سراغ من آمد و به خاطر 
کسب آگاهی اش از حرف های من ، سپاسگزاری کرد. من نیز به صحبت با او ادامه 
دادم و وی را تشویق به ادامه ی راه و کمک به سایر اعضایی کردم که کمتر کتاب 
میخوانند. آنها در جامعه کوچک خود میتوانند به خوبی یکدیگر را تقویت کنند. 

هر هفته، چهار جلس��ه در این زندان برگزار میشود. در دو جلسه ی بزرگ این 
زندان، همواره بیش از یکصد و پنجاه معتاد حضور دارند. در بخش کوچکتر زندان 
نیز، دو جلس��ه با حضور 15 الی 20 معتاد برگزار میش��ود. من بسیار خوشبختم 
که باز هم به این زندان آمدم و با چش��م خود، رش��د و بلوغ یک جلسه ی بهبودی 

کوچک را در پشت دیوارهای زندان مشاهده کردم.
همیشه با عشق در این حلقه بمانید و یکدیگر را در آغوش بگیرید

ِجف. آر – کالیفرنیا، آمريکا
يادداشت سردبیر مجله NA Way: ِجف در پایان سال 2017، این نامه را 
برای ما فرستاد و متأسفانه در اوایل 2018 درگذشت. او به عنوان یکی از عاشقان 

و شیفتگان خدمت در معتادان گمنام، همیشه در یادها باقی خواهد ماند.  
مجله NA Way، آوريل 2018 

پی نوشِت س�ردبیر پیام بهبودی: ِجفری سی س��ال پاک ماند و به انجمن 
خدمت کرد. در دو س��ال آخر، مس��ئول کمیته اطالع رسانِی »منطقه کالیفرنیای 
شمالِی معتادان گمنام« در آمریکا بود.  90 روز پس از مرگش، اعضای انجمن در 
ناحیه ی»س��وناما« مراسم یادبوِد باشکوهی را برایش برگزار کردند. منزلش پُر بود 
از نش��ریات و محصوالت اِن اِی. او در همایش ها و کنفرانس های خدماتی معتادان 
گمنام در سراسر دنیا شرکت میکرد و عالقه ی زیادی به تی ِشرتها و سایر محصوالت 
انجمن داش��ت. وی،  200 تی شرِت اِن اِی برای دوستانش به یادگار گذاشت. یکی 
از آرزوهایش، سفر به ایران و دیدار با اعضای انجمنمان در اینجا بود؛ اما این آرزو 
برآورده نشد و او نتوانست به ایران بیاید. با این حال جفری خدمات شایانی را به 
بخش ترجمه نشریات انجمن به زبان فارسی کرد و همواره از خدمتگزاران ایرانی 

در کنفرانس ها و همایش های بین المللی، به گرمی حمایت نمود. 
 ترجمه: آرزو.ف

انجام ش�د  مأموریت 
   Mission Accomplished 

اين عکس را يک�ی از اعضای انجمن، پس مرگ 
او گرفت و برای مجله ی پیام بهبودی ارسال کرد. 

عکس: آنیتا. ک )کالیفرنیا ( - اختصاصی برای مجله پیام بهبودی ايران
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راهنما ز      ا 15 سئوال   رهجو      

سالم اس��م من »اکس��ل اس« است و یک 
معتاد هستم. من در خارج شهر اسلو پایتخت 
نروژ زندگی می کنم. من خیلی سعی کردم که 
مواد مصرف نکنم اما اعتیاد باعث شد که فکر 
کنم باید به نوش��یدن پناه بب��رم تا دیوانه و از 
خود بیخود ش��وم و بعد در مس��تی با مصرف 
داروهای مخدر لغزش کنم. س��پس افسردگی 
بدون دعوت به س��راغم آمد. بعد از 10 س��ال 
امتحان راه حل های مختلف برای قطع مصرف، 
باالخ��ره بهترین فکر مرا به جلس��ات انجمن 
معتادان گمنام کش��اند. من تمام ش��هامتم را 
جمع کردم، راهنما گرفتم و شروع به کارکردن 
قدم ها کردم. چهار سال پیش در یک همایش 
در سوئد با »رالف کی« آشنا شدم که خیلی با 
هم دوس��ت شدیم و کمی بعد از او درخواست 
کردم که راهنمای من بشود. رالف آلمانی است 
و با همسرش در برلین زندگی می کند. شروع 
کردم قدم یک را با او کار کردن، کار س��خت و 
دشواری بود، بخصوص در مواردی مثل مسالۀ 
خودکش��ی پدرم. قدمهای ششم و هفتم واقعاً 
چشمان من را باز کرد. اغلب نتیجه به کارگیری 
اصول روحانی برای من ش��گفت آور اس��ت. به 
نظر می رسد که من باید دائماً پذیرش و تسلیم 
را در زندگی خود تمرین کنم. صبح یکش��نبه 
بود من وسط صبحانه خوردن، هوس کردم به 
رال��ف تلفن کنم و ب��ا او گپی بزنم، این نتیجه 

گفتگوی ماست:
 اکس�ل: در ادبیات بهبودی عبارت 

مورد عالقه شما چیست و چرا؟
رالف: »فقط برای امروز« این برنامه در یک 
کالم است. چون با انجام روزانه آن الزم نیست 
ب��ه آینده و گذش��ته فکر کنم. م��ن می توانم 
بهب��ودی ام را در زمان حال تمرین کنم، بدون 
آن که احس��اس نمایم باید برای همیشه پاک 

بمان��م و یا اصاًل  کاری را برای همیش��ه انجام 
ده��م. هم چنین این به من کمک می کند که 

فروتن و متواضع باشم. 
 اکس�ل: اصول روحانی م�ورد عالقه 

شما چیست و چرا؟
رالف: صداقت، صداقت پایه و اس��اس برنامه 
است. با آن من از سد انکار می گذرم و می توانم 
ش��اهد پیش��رفت در زندگی ام باشم. صداقت 
کارها را آسان می کند و من را قادر می سازد که 
با مردم بدون ترس و تردید ارتباط برقرار کنم.

 اکسل: کارکردن قدم ها برای شما چه 
معنائی دارد؟

رالف: همان طور که گفته ش��ده: کارکردن 
ق�دم ها آن قدر مه�م نی�س�ت که زندگی کردن 
با قدم ها، »قدم ها در تمام امور زندگی ام« به 
من جهت می دهند. قدم ها ابزار مفیدی هستند 
جه��ت کنار آمدن و برخورد با هر آنچه باید با 

آن روبرو شوم. 
 اکس�ل: نظرت�ان راج�ع ب�ه عبارت 
»کارکردن« در کارکردن قدم ها چیست؟ 

پیام بهبودی فقط از جانب راهنما نمی آید , بلکه در خیلی از موارد رهجوها بینش و 
فراست خود را به مشارکت می گذارند. این قسمتی از یک خیابان دوطرفه است، 

گرفتن و دادنی که قدم 12 را جزیی الزم از فرایند بهبودی می نماید.
 )کتاب راهنما و رهجو(

دوازده سال پیش خانم »دی جنکینز« سردبیر 
مجله NA WAY به درخواست ما از آرشیو 

مجله شان، مقاله ای برای چاپ در مجله »پیام 
بهبودی« پیشنهاد کرد. بعد از اين همه سال 

هنوز میتوان از تجربه ی اين همدردان قديمی 
درس های زيادی آموخت. ترجمه ی اين مقاله 

آموزنده در اين شماره ويژه به نظر شما می رسد.

  اکسل اس – اسلو، نروژ 
NA WAY ترجمه از مجله  

پیام بهبودی، بهار 138۵                                                          
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رال��ف: برای من ق�س��مت »کارکردن« به 
منزله یک ای�ستگاه و تأمل در مسیر زندگی 
کردن ب��ا قدم ها و یک پیش  نی��از برای آن 
است. کارکردن قدم ها هدف نیست و پایانی 

ندارد. 
 اکس�ل: در مورد جلس�ات اينترنتی 

آنالين چه نظری داريد؟
رالف: برای کسانی که دسترسی به جلسات 
ع��ادی ندارن��د می تواند مفید باش��د. ولی در 
کل، افراد به هنگام مش��ارکت در این جلسات، 
اغلب خیلی زود عکس العمل نش��ان می دهند. 
ب��ه خصوص وقتی که هماهن��گ کننده ای به 
عنوان مس��ئول جلس��ه حاضر نباش��د. من به 
همین خاطر دیگر در این نوع جلسات شرکت 

نمی کنم. 
 اکس�ل: برخ�ورد ش�ما ب�ا بی نظمی 
و اخت�الل در جلس�ات بهب�ودی گ�روه 

خانگی تان چگونه است؟
رالف: ما به این مس��أله در جلس��ات اداری 
رس��یدگی می کنیم. ما به اداره کننده جلس��ه 
با پشتوانه وجدان گروه، اختیار و حق مداخله 
در صورت بروز اختالل در جلس��ه بهبودی را 
داده ایم. این مهم اس��ت که گ��روه تصمیم را 
اتخاذ کند و نه یک شخص خدمت گزار مورد 
اعتماد. مسئولیت ما به عنوان اعضاء این است 
که با این مس��أله بگونه ای جمع��ی و گروهی 

برخورد نمائیم.
 اکسل: شما چگونه می دانید خواست 

خدا چیست؟ 
رالف: هیچ گون��ه! اغلب از طریق آزمایش و 
خطا. ولیکن قطعاً با دعا و مراقبه سعی می کنم 

از آن آگاه شوم. 
 اکس�ل: آي�ا فکر می کنی�د که عضو 
سازنده و مسئول بودن به معنی مالل آور 

و کسل کننده بودن است؟ 
رالف: خیر، دقیقاً برعکس.

چ�ه  ک�ردن  کار  درب�اره  اکس�ل:   
می گوئید؟

رالف: کار کردن و ش��اغل بودن یعنی عضو 
مسئول جامعه بودن. این یک راه برای مثبت و 
مؤثر بودن است. البته کار گاهی کسل کننده 

است. من یک انسان هستم!
 اکسل: ش�ما چگونه با جنس مخالف 

يک رابطه سالم برقرار می کنید؟
رالف )در حال خندیدن( خوب این مش��کل 
است. من فکر می کنم شما این کار را با تمرین 
اصول روحانی صداقت، احترام، عشق، صافی و 

آزاد منشی انجام می دهید.
 اکسل: معنی مسئول و سازنده بودن 

در انجمن و جامعه چیست؟
رالف: این به معنی ایفای نقش خود در ایجاد 
سالمت و رفاه یک کل بزرگ تر است؛ لغت آن 

چیست؟!...  بله اعتماد و اتکاء بودن، درستی و 
به دیگران آزار نرساندن، یعنی در خدمت بودن 

و به نیازهای دیگران توجه داشتن.
 اکس�ل: ش�ما س�پاس گزاری خود را 

چگونه بیان می کنید؟
رالف: از طریق مش��ارکت ب��ا دیگران، وقت 
دادن، انرژی گذاشتن، پول و توانائی های خود 
را بذل کردن، خدمت من درNA  بیان کننده 

سپاس گزاری من است.
 اکسل: شما چگونه به جبران خسارت 

کردن ادامه می دهید؟
رالف: وقتی من عمل خطائی انجام می دهم، 
س��عی می کنم بالفاصله آن را اصالح و جبران 
ک��رده، روی نواق��ص ش��خصیتی ام از طریق 
کارکرده قدم ها، کار کنم. برای مثال: در ارتباط 
با خانواده ام من به ایجاد ارتباطی س��الم ادامه 
داده و تالش می کنم هر وقت به وجود من نیاز 
دارند، آماده و در خدمت آن ها باش��م، نه فقط 
برای یک بار، سال های متمادی حتی در اعیاد 
کریسمس به دیدن آن ها نمی رفتم ولیکن در 
این سال های اخیر من این کار را کرده و لذت 
بس��یار هم برده ام. ما حتی بطور مرتب مکالمه 

تلفنی داریم.
 اکس�ل: يادم نمی آيد آيا تو هرگز از 
من جبران خسارتی کرده ای؟ )يک سئوال 

زيرکانه از يک رهجوی خود محور(
رالف: حداقل یک بار و چند وقت پیش بود. 
موض��وع را دقیقاً به خاطر نم��ی آورم راجع به 

حرفی که به تو زده بودم.
 اکس�ل: تو خ�ودت را چطور س�بک 
می کنی؟ آيا نس�بت به خود سخت گیر و 

انعطاف ناپذيری؟
رالف: س��ئوال بس��یار مش��کلی است. من 
چطور خودم را سبک می کنم؟ با بیرون آمدن 
از خودم. بازی کردن، خ��ودم را زیادی جدی 

نگرفتن.
م��ن در جامعه این ه��ا را تمرین می کنم و 
سعی می کنم که یک زندگی متعادل اجتماعی 
داش��ته باش��م. گاهی با مراقبه نیز این کار را 

می کنم.
 اکس�ل: من نیز مايلم به خوانندگان 
بگويم ک�ه صاحب يک دختر هس�تم به 
نام کاترين، او ده س�اله است. ما دوستان 
خوبی هستیم و خیلی کارها را با هم انجام 
می دهی�م. وقتی او کوچک تر بود با من به 
جلس�ات می آمد. هنوز هم گاهی می آيد 
به خص�وص اگر همگی بعد از جلس�ه به 

پیتزاشاپ برويم.
ازدواج م��ن در مراحل اولیه بهبودی ام به 
خاطر فشارهای ناشی از زندگی کردن بدون 
برنامه از هم پاشید. البته امروز رابطه خوبی 
با همسر س��ابقم دارم. او دوباره ازدواج کرده 
و خوب این اش��کالی ندارد. مادرم مش��غول 
زندگی خودش اس��ت و م��ن نیز رهجویانی 
دارم ک��ه قرار اس��ت س��ال دیگر ب��ا هم به 
کش��ور تبت برویم و یک مدرسه برای بچه 

ها بسازیم.
م��ن واقعاً خوش��حالم و افتخار می کنم که 

جزئی از این پروژه هستم.
من مایلم باور داشته باشم که بدون در نظر 
گرفت��ن این که ما چقدر وق��ت داریم همگی 
ای��ن راه را ب��ا هم می رویم، نه ب��ا تکیه دادن 
ب��ه همدیگر بلکه با زندگی ک��ردن بدون مواد 

مخدر، دوش به دوش هم و روز به روز.
اگ��ر م��ن ب��ه کس��ی تکی��ه کن��م و او 
 س��قوط کن��د، م��ن ه��م س��قوط خواه��م 

کرد.
برای همین اس��ت که ب��ه هیچ فردی تکیه 
نمیکنم، برعکس سعی میکنم قلبم را باز کنم 
تا تجربه جمعی انجم��ن را در چگونه زندگی 
کردن بدون مصرف مواد دریافت کنم. من فکر 
می کنم  که خوش ش��انس هستم که می توانم 
از منابع معتادان گمنام در این زمان اس��تفاده 

.NA نمایم. پس متشکرم

صداقت کارها را آسان می کند و من را 
قادر می سازد که با مردم بدون ترس 
و ترديد ارتباط برقرار کنم... وقتی 

من عمل خطائی انجام می دهم، سعی 
می کنم بالفاصله آن را اصالح و جبران 
کرده، روی نواقص شخصیتی ام از طريق 

کارکرده قدم ها، کار کنم.   

ما به عجز خود اقرار می کنیم ، درخواست کمک می کنیم ، به اشتباهات خود 
اعتراف می نماییم ، بر روی نقص های خود کار می کنیم ، جبران خسارت می نماییم 
و خواهان راهنمایی مستمر می شویم. وقتی این اصول را در افکار و اعمال روزانه 
خود بکار ببندیم، کیفیت زندگی مان را باال می بریم.
)کتاب پاک زیستن(
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برای سپاسگزاری خدمت، فرصتی 
سال های زیادی با اعتیاد زندگی کردم و همه جوره 
طعم تلخ آن را چش��یدم. روزها، ماه ها و سال هایی که 
برایم به یک جهنم مطلق تبدیل شده بود و هر لحظه 
درخواس��ت مرگ از خدا می کردم. هر روز مورد تحقیر 
و سرزنش انسان های اطرافم قرار می گرفتم و نفرت از 
خودم هر روز بیشتر و بیشتر می شد. در دوران اسفناک 
زندگ��ی با اعتیاد بارها و بارها دس��تگیر و روانه زندان 
ش��دم اما هیچ یک از این عجزها باعث نش��د که من 
تسلیم بشوم. این تیره روزی ها تا جایی پیش رفته بود 
که اختیار نگهداری از خود را از دست داده بودم و این 

برایم به معنی تمام شدن همه چیز بود.
دنبال راه نجات بودم اما افس��وس که هیچ راهی را 
نمی توانستم پیدا کنم. یک روز به صورت اتفاقی با یکی 
ازدوستان که مدتی با هم موادمخدر مصرف می کردیم 
برخورد کردم. او پاک ش��ده ب��ود و در آن لحظه پیام 
عش��ق و امید انجمن معتادان گمنام را به من داد. اما 
قدرت انکار بیماری و همچنین عدم تصمیم گیری در 
مورد حل مشکل اعتیاد خود باعث شد که چند مدتی 
هم با همان ش��کل و فرم دردآور با مواد مخدر زندگی 
کنم. آن چند مدت در واقع اوج بدبختی و بیچارگی ام 
بود و دیگر هیچ  ارزش��ی برایم وجود نداشت. چندبار 
خودکشی کردم اما انگار خدا قرار بود مرا زنده نگه دارد 

تا بتوانم روزهای پاک و خوب را تجربه کنم.
ی��ک روز تصمیم گرفتم به جلس��ه ب��روم و وقتی 
اعض��ای همدرد خود را دیدم ان��گار نور امید در درونم 
زنده شد. آری من به زندگی برگشتم و از مرگ نجات 
پیدا کردم. به جلسات رفتم اما واقعا مضطرب و نگران 
ب��ودم و از آینده پیش رو می ترس��یدم و تنها یک فکر 
س��مج به من میگفت که نم��ی توانی پاک بمانی. این 
فکر مثل یک کابوس وحشتناک اجازه خواب راحت را 
حتی در شب به من نمی داد. پس از گذشت یک مدت 
این حال بد را با اعضاء به مشارکت گذاشتم و دوستان 
بهبودی تجارب خ��ود را در اختیار من قرار دادند: »به 
صورت مرتب در جلسات حضور پیدا کن، راهنما بگیر، 
قدم کار کن، نشریات را مطالعه کن، از اعضای باتجربه 
درخواس��ت کمک و راهنمایی کن، با اعضا تلفن رد و 

بدل کن، خدمت کن...«
آن روز تصمی��م گرفت��م که تم��ام راه حل ها را به 
کار گی��رم. هر روز امید در درونم قوی تر می ش��د و با 
انگیزه بیش��تری ب��ه حضور خ��ود در انجمن معتادان 
گمنام ادامه می دادم. به مرور سواالت زیادی در ذهنم 
ش��کل می گرفت. چگونه می توانم خدم��ت کنم؟ آیا 
خدمت در فرآیند بهبودی من تاثیر گذار است؟ جواب 

دوستان برایم جالب بود: یک عضو می گفت به منشی 
جلس��ه برای برگزاری جلسه کمک کن، یکی میگفت 
خوش آمدگو جلس��ه ب��اش و یکی میگف��ت از طریق 
خدمت ما از خود گذشتگی وایثار را تمرین می کنیم  و 
دیگری میگفت که از طریق خدمت ما جبران خسارت 

انجام می دهیم...
بعد از گذش��ت مدتی به پیشنهاد راهنما در جلسه 
خدمت گرفتم و از آن زمان فهمیدم که خدمت نوعی 
فرصت برای سپاس��گزاری از هدیه بهبودی اس��ت. به 
مرور زمان وارد خدمات ساختار خدماتی شدم درست 
به یاد دارم که روزی که با راهنمایم مشورت کردم بهم 
گف��ت که آیا وقت و ان��رژی کافی برای خدمت داری؟ 
آیا با نیت خیر ب��رای خدمت می روی؟ آیا می توانی با 

فروتنی خدمت کنی؟
س��ال ها از آن ماجرا می گذرد و من لیاقت خدمت 
در انجمن معتادان گمن��ام را پیدا کردم و با تجاربی 
ک��ه بدس��ت آوردم کامال زندگی ام رن��گ و بوی تازه 
پیدا کرده اس��ت. روزگاری من نمی توانس��تم از خود 
نگه��داری کن��م اما ام��روز از خدمت خ��ود مراقبت 
می کنم چون می دانم یک امانت اس��ت و باید س��الم 
تحویل نفر بعدی بدهم. اکنون در کمیته بیمارستان ها 
و زندان ه��ا خدمت می کنم با ای��ن خدمت تغییرات 
زیادی در درونم حاصل ش��ده اس��ت. هر زمان که به 
عنوان پیام رس��ان در زندان ها و مراکز درمانی حاضر 
می ش��وم عجزهای خود را به صورت زنده می بینم و 
به  خود می گویم اگر از اصول برنامه انجمن معتادان 
گمنام استفاده نکنی عاقبتی همانند این دوستان نیز 

برای تو شکل می گیرد.
ام��روز می دانم که برای در ام��ان ماندن از بیماری 
اعتی��اد باید اص��ول برنامه را اجرا کن��م می دانم که با 
تسلیم بهبودی من به حرکت در می آید و من با اتکا به 
همین اصول ترسی ندارم. روزگاری با اعتیاد هیچ کاری 
را نمی توانستم به پایان برسانم اما اکنون خوشحالم که 
تمام خدمات واگذار شده را تا انتها به پایان میرسانم و 
این موض��وع حس من را خوب می کند. امروز می دانم 
که خدمت کمک به رش��د بهبودی من می کند وقتی 
می بینم که قسمتی از راه حل شده ام به خودم افتخار 

می کنم.
سال های زیادی تحت تاثیر احساسات منفی اعتیاد 
بودم اما امروز به عنوان یک خدمت گزار فرصت زیادی 
برای تجربه کردن احساس��ات مثبت دارم که بی شک 
لطف خداوند مهربان و انجمن معتادان گمنام ش��امل 

حال من شده است.
اعتق��اد و باور من این اس��ت که هی��چ چیز ارزش 

درمانی کمک یک معتاد به معتاد دیگر را ندارد.
آری من برخالف انتظار از مهلکه اعتیاد جان سالم 
به در برده ام و برای سپاس��گزاری از این فرصت دوباره 
زندگ��ی، خدمت می کن��م تا پیام عش��ق و امید را به 
همدردان برسانم. وقتی که خدمت در قلب ما جا داشته 

باشد، ما راهی برای مفید بودن پیدا می کنیم.
ب��ه امی��د روزی که هم��دردان م��ا بتوانند فرصت 
ش��نیدن پیام انجمن معتادان گمنام را قبل از این که 

راهی زندان، تیمارستان و مرگ شوند، پیدا کنند. 
 با احترام فراوان، علی، يک معتاد

از آغاز بهبودی خود دریافته ایم که شادی نه از چیزهای مادی، بلکه از درون ما 
نشاًت می گیرد. 

)کتاب پایه(
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اعتیاد ما را از دیگران جدا می سازد و اتحاد پادزهری برای انزوا است.
 )کتاب اصول راهنما ، روح سنت های ما (

بس��یاری از معتادان در اوای��ل بهبودِی خود، 
نوع��ی »برنام��ه« برای پ��اک مان��دن و اداره ی 
زندگی ش��ان دارن��د. باید به اف��رادی که در این 
نقطه هس��تند، بگویم که از برنامه تان اس��تفاده 
نکنی��د! بعد از جلس��ه، یکی از م��ا را که مدتی 
اینج��ا بوده ایم، گیربیاوری��د و برنامه تان را به ما 
بگویی��د. ما واقعا می خواهیم برنامه تان را بدانیم. 
بعض��ی از بهترین برنامه ریزی هایی که تا به حال 
شنیده ام، معموال شامل کسانی می شود که مواد 
غیرقانونی می فروش��ند تا وضعیت مالی خود را 
ب��ه جبران زمانی  که در زندان س��پری کرده اند،  
بهترکنن��د. در زندان، ش��خصی را مالقات کردم 
که دوبار پشت سرهم، برای مستی و نشئگی در 
حین رانندگی، دستگیر شده بود. بعد از بازگشت 
به برنامه، او ی��ک برنامه ریزی کرد. پنج کوکتل 
مولوتف درس��ت کرد و به یک دادگاه کوچک در 
شهرس��تانی رفت. همان طور که حدس می زنید، 
برنامه ی خوبی نبود! او در هرگوشه ی ساختمان، 
یک کوکتل گذاشت. البته من هرگز دستورالعمل 
کوکت��ل مولوت��ف را نخوانده ام، ول��ی فیلم های 
زی��ادی دی��ده ام و می دان��م که پرت��اِب آن هم، 
بخشی از ماجراس��ت. حتی ممکن است عالمِت 
جهانی برای پرتاب آن را هم بشناسید! وقتی این 
ش��خص به آخرین کوکتل مولوتف رسید، آن را 
در نزدیکی ماشینش قرار داد و خودش به خواب 
رفت! خوشبختانه، تمام کوکتل ها در جای خود 
در اط��راف دادگاه، بی خطرباقی ماندند، چون او 

فراموش کرد آن ها را پرتاب کند! 
دوس��ت دیگری که البت��ه او هم در زن��دان بود، 
ب��ه بانک رفت تا س��پرده گذاری کن��د و در حالی که 
آین��ده ی غمناک خود را مجس��م می ک��رد، تصمیم 
گرفت در عوض، بانک را س��رقت کند. با اس��تفاده از 
ذهن درخش��اِن معتادش، یادداش��تی نوشت و آن را 
به تحویل دار داد و در نتیجه، با یک بس��ته اسکناِس 

قشنگ از بانک خارج شد. در حالی که فکر می کرد با 
این ثروت تازه به دست آمده چه کند، به سمت خانه 
رفت ولی از دیدن پلیس که قبل از او به آنجا رسیده  
و انتظارش را می کشید، غافلگیر شد. در آخرهم، یک 
ات��اق مجانی و به به و چه چِه هیئ��ت مدیره ی زندان 

ایالتی نصیبش شد! 
داری��د  برنام��ه  اگ��ر  خردمن��دان:  ب��ا  کالم��ی 
بانک��ی را بزنی��د، یادداش��ِت مربوط��ه را روی فیش 

سپرده گذاری تان، ننویسید!
بله، پس اگر یک تازه وارد هس��تید، واقعا امیدوارم 
هیچ برنامه ای نداش��ته باشید. واقعا امیدوارم همه ی 
شما، هیچ برنامه ای نداش��ته باشید. به همین دلیل، 
وقت��ی در NA ت��ازه وارد بودم، به جلس��ه رفتم، به 

مش��ارکت بقی��ه گ��وش دادم و دور و ب��ر معتادانی 
چرخیدم ک��ه برنام��ه ای را کار می کردند که به من 
کم��ک کرد تا ب��رای بهب��ودی ام برنامه ری��زی کنم. 
و ب��ه نظر می رس��د برنام��ه ی م��ن کار می کند، من 
چشم انتظار 21 سالگی پاکی ام در 22 آوریل 2018 
هس��تم. مصرف نکرده ام و به زندان هم برنگش��ته ام.  
برنامه ی من این اس��ت که روز ب��ه روز و فقط برای 
ام��روز، خدمت کنم و راهنمایِی درس��ِت کس��انی را 
بخواهم که با مش��کالتی مانند مشکالت من روبه رو 
ش��ده  و بدون این که آس��یب ببینند، آن ها را پشت 

سر گذاشته اند.  
 ِدي�ل. اِل ، نش�ريه ان ای در س�ن فرناندو 

ولی، آوريل 2018، ترجمه: آتوسا، ق.

برنامه ری�زی 

کمیته جديد نشريه پیام بهبودی برای تکمیل کادر اداری مطبوعاتی فنی هنری خود نیاز به همکاران جديد دارد:
نويسنده، گزارشگر، عضو شورای سردبیری، ويراستار حرفه ای، مترجم )زبان انگلیسی(، مسوول IT، منشی، روابط عمومی، کارمند اداری، عکاس، 

گرافیست و آرت دايرکتر.
همچنین بخش هنری پیام بهبودی جهت تصاوير مورد نیاز مانند عکس، طرح، نقاشی، کاريکاتور و غیره از شما دعوت به همکاری میکند.

ما عالقمند هستیم کیفیت مجله را بهتر کنیم. هر پیشنهاد يا انتقادی برای ارتقای کیفیت مجله خودتان داريد حتما با ما تماس بگیريد.
pb@na-iran.org :نام، شماره تماس، تجربه، تحصیالت، نمونه کار و در صورت امکان رزومه خود را به ايمیل مجله بفرستید

بهترين نوع خدمت، رساندن پیام بهبودی به معتادی ست که هنوز در عذاب است.

دعوت به همکاری
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در اثر تجربه گروهی یاد گرفته ایم افرادی که به طور منظم در جلسات 
شرکت میکنند، پاک میمانند. )کتاب پایه(

چهارشنبه با خبر ش��دم که همایش پس از اخبار 
ناراحت کنن��ده به تعویق افتادن آن، با تالش خدمت 
گزاران کمیته برگزاری و مس��اعدت مسئولین محترم 
برگزار خواهد شد. بامداد روز جمعه ساعت ۶/5 صبح 
جلوی درب ورودی نمایش��گاه ش��هر آفتاب رسیدیم. 
بیش از 300 ماش��ین درآنجا پ��ارک بودند. بعضی در 
چادر مش��غول اس��تراحت و تعدادی هم با پای پیاده 
به س��مت درب ورودی می رفتند. شور و شوق زنان و 
مردان��ی که منتظر گش��ودن درب بودند وصف ناپذیر 
بود. ح��دود س��اعت هش��ت، درب ورودی باز ش��د. 
دوس��تان همدردی با جمله »خوش آمدید« و نش��ان 
دادن مح��ل پارک اتومبیل ها مش��غول خدمت گزاری 
بودند. گروهی که چهره جنوبی داشتند نظرم را جلب 

کردند خودم را به یکی از آنها رساندم:
»س��الم دوس��ت من خوش آمدین میشه خودتونو 
معرف��ی کنین و نظرتون��و راجع ب��ه همایش بگین؟ 
س��الم عزیزم م��ن حمیدم معتاد، س��ومین ب��اره تو 
همچی همایش��ی شرکت می کنم، بنظرم نظم و روش 
برگزاری این دفعه خیلی بهتری ش��ده. ما دو روزه تو 
راهیم، یباروسط راه از ایستگاه قم بخاطر لغو همایش 
برگش��تیم بندر عباس، دوب��اره از اونجا بلیط گرفته و 
راهی تهران شدیم، االن هم خیلی خوشحالیم  که در 

چنین جمعی حضور داریم.« 
در سالن همایش، خدمت گزاران زیادی، با احترام 
اعض��ا را راهنمایی می کردن��د.  مجری همایش وقتی 
گفت: »بنام خدا دوس��تان با چند لحظه سکوت برای 
معتادانی که هنوز در عذابند، مراسم را آغاز می کنیم؛« 

س��الن در سکوت زیبایی فرو رفت با صدای خداوندا... 
طنین دعای آرامش) نماد اتحاد و یکپارچگی و نشانه 
حضور خداوند( در فضای سالن پیچید. در حال خروج 
از س��الن با خانم همدردی به نام ماریا، برخورد کردم. 
او پیام همایش را وحدت و اتحاد که تحقق سنت یکم 
می باش��د؛ توصیف کرد. ایش��ان گفت: همین که 3۶ 
درصد اعضای اِن اِی جهان درایران هستند و اینکه در 
طول این س��الها همیش��ه رو به جلو بوده ایم بارزترین 

نشانه موفقیت اِن اِی در ایران است. 
در غرفه فصلنامه پیام بهبودی دوس��تان همدردی 
مشغول نوش��تن دلنوش��ته وپیام های بهبودی بودند. 
جلوی غرفه، زن و ش��وهرآذری زبان��ی را دیدم. خانم 
می گفت سیل جمعیت مشتاق از نقاط مختلف کشور 
پیامش برای��م این بود که به کمک انجمن می ش��ود 
پاک زندگی کرد. از مسئولین برگزاری همایش تشکر  
می کنم و همین که همس��رم یکس��ال پاکی دارد و از 
نظر اخالقی، روابط اجتماعی و وظیفه شناسی نسبت 

به قبل خیلی بهتر شده، خداوند را شکر می کنم. 
ب��ا دوس��تان مختلفی دی��دار کردی��م و از حال و 
احساسش��ان پرسیدیم. خانمی بنام طیبه که با وجود 
بیماری جسمانی در همایش شرکت کرده بود. گفت:» 
روحیه ام خیلی خوبه، االن دو روزه دارو مصرف نکردم. 
من با تمام وجود تس��لیم اصول انجمنم و به عضویتم 
افتخار می کنم چ��ون باعث تغییرات مثبت زیادی در 
من و زندگیم ش��ده.« همچنین خانمی به نام محبوبه 
گفت: » وقتی خبر لغو همایش��و شنیدم مثل کسیکه 
عزیزی رو از دس��ت داده باش��ه غمگین ش��دم. ولی 

»طل�وع  پاکی ه�ا
 در   ش�هر   آفتاب«
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بهبودی هزینه خاص خود را دارد، مراقبت خاص ما را می طلبد... ما باید به 
انجام کارهایی که تاکنون برای بهبودی خود انجام داده ایم ، ادامه دهیم. 
)کتاب پاک زیستن(

االن روحی��ه ام خیلی خوبه و به نظرم اِن اِی در ایران 
خیلی موفق بوده«  دوس��تی از بابل هم می گفت این 
همایش بهترین اتفاق زندگی ام بود احس��اس می کنم 
همه این شرکت کنندها عضو خانواده ام هستند. اینجا 
دوس��تی، اتحاد و همبس��تگی موج می زند. خانمی از 
شهر همدان هم گفت وحدت در میان اینهمه همدرد 
لط��ف خداونداس��ت، و ما بر اس��اس اصل کمک یک 
معت��اد به معتاد دیگر و رعای��ت اصول روحانی اِن اِی 
می توانی��م پاکیمان را حفظ کنیم و ن��گاه جامعه را 
نسبت به خودمان تغییر دهیم. مراسم زیادی ازجمله: 
موس��یقی زنده، اس��تند آپ کم��دی، کارگاه هایی با 
موضوع راهنما و رهجو، روابط عمومی و اتحاد، معرفی 
قومیت های مختلف با زبان محلی، جلسه باز، اِن اِی و 
فضای مجازی و موضوعات متنوع دیگرامروزدر سالن 

همایش برگزارگردید.
خداون��د را بخاطر این گرد همایی عظیم و همدلی 

و یکپارچگی اعضای اِن اِی ایران، شکر گزارم.
  پاک ماندن و پاک زيستن

ب��ه هر تقدیرهمای��ش بزرگ NA ای��ران در دوم 
آذرم��اه 97 علیرغم همه فراز و نش��یب ه��ا و بیم و 
امیدهایی که داش��ت با ش��کوه هر چه بیش��تربرگزار 
ش��د. اس��تقبال گرم و هم��ه جانبه اعض��ا حتی خود 
خدمتگزاران همایش را هم غافلگیر کرد، ذهنیت ما از 
بیشترین تعداد شرکت کننده در یک گردهمایی این 
چنینی برمیگش��ت به چند سال پیش در سال1389 
ک��ه قریب به هجده هزار نفر در س��الن سرپوش��یده  
ورزشگاه آزادی حضور به هم رساندند و این بار »سی 
ودوهزار« نفر معتاد در حال بهبودی یاد آور این مهم 
شدند که انجمن معتادان گمنام به درستی کار میکند 

و علیرغم همه دشواری ها به راه خود ادامه میدهد.
از 27بهم��ن 9۶ که با رای ش��وراي منطقه کمیته 

همایش ش��کل گرف��ت از تمامي اعضاء که با عش��ق 
فراوان با رس��اندن محصوالت همای��ش به دیگر اعضا 
گرماي همای��ش را از همان زمس��تان 97 دوچندان 
کردن��د و چه هزاران عضوي که در راه آماده س��ازي 
امکانات همایش ماهها در کنار هم عش��ق ورزیدند و 
خدمتگزاراني که با عش��ق تم��ام در روز همایش پیام 
محبت را انجام دادند سپاسگزاریم وقلب پر مهر همه 

اعضاء همیشه مملو از عشق باد.
ب��ه طور قطع و یقی��ن اعضای اولیه ما که س��الها 
پی��ش ب��رای اولین بار یک جلس��ه رس��می NA را 
پشت سرگذاشتند هرگز نمیتوانستند حتی تصور این 
را بکنن��د که روزی این تعداد ش��یفته بهبودی بطور 
خودجوش از اقصی نقاط کش��ور گرد هم آیند و برای 

پاک ماندن و پاک زیستن هم پیمان شوند.
خداوند بزرگ را شاکریم که بجایی رسیدیم که نه 
تنها »اجتماع بی��ش از چند معتاد« را جرم نمیدانند 
بلکه در همایشمان مسئولین عالی مقام حضور به هم 
میرس��انند و با محبت ش��کوه بیداریم��ان را به نظاره 
مینش��ینند و به افتخ��ار همت و اتحادم��ان زبان به 

تحسین میگشایند.
س��ر تعظیم فرود می آوری��م در مقابل آن همدرد 
با عش��قی که از صدها کیلومتر آنطرف تر از دورترین 
نقطه کشور رنج سفر را به جان خریده علی رغم تمام 
مش��کالت خود را به این گردهمایی بزرگ میرساند، 
زبانم��ان در مقاب��ل این همه صف��ا و صمیمیت قاصر 

است.
ب��ا دیدن این فوج انس��انی یک ب��ار دیگر به خود 
یادآور ش��دیم که در کنار هم میتوانیم کس��ب هویت 
کنیم، بهبودیمان را به فعالیت درآوریم و غرور جریحه 

دار شده بیمارمان را بازیابی کنیم.
حض��ور اقوام مختل��ف با فرهنگ و زب��ان متفاوت 

از جای جای کش��ور این احس��اس را برایمان بوجود 
آورد که میتوانیم علیرغم همه تفاوت هایمان، به زبان 
بهب��ودی تکلم کنی��م و با فرهنگ بهب��ودی زیر یک 
س��قف گرد هم آییم و ب��رای یکدیگر آرزوهای بزرگ 
داشته باش��یم آرزوهایی به بزرگی »پاک شدن، پاک 

ماندن و پاک زیستن«
حضور اعضای قدیمی در کنار تازه واردین یک بار 
دیگر نیاز ما را به یکدیگرگوش��زد کرد و به نوعی یاد 
آور این ش��د که فرام��وش نکنیم:«من نمیتوانم اما ما 

میتوانیم...«
قدردان صدها خدمتگزاری هس��تیم که در کمال 
فروتن��ی دوش ب��ه دوش هم ش��رایط را جوری مهیا 
کردند ک��ه این همایش بتواند در تاریخ موعود برگزار 
ش��ده و تا حد امکان جوابگوی نیازهای مدعوین باشد 
چ��ه خدمتگزارانی ک��ه در کنارمان بودن��د و حضور 
محسوس��ی داش��تند و چه آنان که در کمال گمنامی 
برای این روز بزرگ تدارک دیده و برنامه ریزی کرده 

بودند .
سپاسگزار آنهایی هس��تیم که برای اولین بار ایده 
برگ��زاری همایش را در ش��ورای منطقه ایران مطرح 
نموده و شهامت این را داشتند که مسئولیت برگزاری 
این گردهمایی را متقبل شوند. این افتخار را داشتیم 
ک��ه برگ زرین��ی از تاریخ انجمن معت��ادان گمنام را 
ورق بزنیم و برای معتادانی که در همایش��مان حضور 
نداش��تند حتی آنهایی که در آین��ده به ما میپیوندند 

این پیام را به همراه داشته باشیم:
 » تا زمانی که دستهایمان در دست یکدیگر است 
مش��کالت را یکی پس از دیگری پش��ت سر خواهیم 

گذاشت و از بیماری به بیداری خواهیم رسید.«
به امید موفقیت و پیروزی خوانندگان محترم 

فصلنامه.




