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مجله پیــام بهبــودی از دریافــت نامه ها، 
مقاله ها، داســتان ها و تجربه های بهبودی و 
همچنین از طرح های تصویری شما استقبال 
می کند. از شما اعضای محترم برنامه معتادان 
گمنــام می خواهیم تجارب خود را با ســایر 

همدردان به اشتراک بگذارید.
لطفًا نامه هــای خود را به صــورت خوانا و 
مشــخص همراه با ذکر نام و حرف اول نام 
خانوادگی و در صورت تمایل به همراه شماره 

تماس برای ما ارسال کنید.

حق ویرایش برای مجله پیام بهبودی محفوظ است و 
این کمیته با توجه به خط مشی مشخص از مطالب 
ارسال شــده استفاده و بر اســاس اولویت بندی و 

ظرفیت های موجود از نامه ها استفاده می کند.
مطالب چاپ شــده منعکس کننده تجارب و نظرات 
اعضای انجمن معتادان گمنام اســت و در حکم نظر 

کلیت انجمن معتادان گمنام نمی باشد.
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عبور از موانع!
 یاران صمیمی پیام بهبودی سالم

ــنگ بزرگی در  نقل اســـت در سال ها پیش، سـ
وسط جاده ای بود که هر روز رهگذران زیادی از 
کنار آن به سختی عبور می کردند اما هیچ یک از 
آن ها تالشی برای برداشتن آن سنگ نمی کردند 
و با ُغر زدن از کنار آن می گذشتند تا این که روزی 
یک نفر که بار زیادی هم به دوش داشت ایستاد 
و با تالش و کوشـــش فراوان تکه سنگ را ُهل 
داده و آن را از وسط جاده جابه جا کرد که ناگهان 

متوجه کیسه ای پر از طال در زیر آن سنگ شد!
ــا گاه  موانع، چالش ها و  در زندگی و بهبودی مـ
ــاید آن چنان هم  اتفاق هایی روی می دهند که شـ
بزرگ نباشند اما هر روز مسیر بهبودی ما را مختل 
ــاید آن ها را نادیده بگیریم  می کنند و ما اغلب شـ
و یا از کنار آن ها عبور کنیم. غافل از این که شاید 
با برداشتن آن چالش ها و با برطرف کردن شان 

هدیٔه بزرگی دریافت کنیم.
ــویم که الزم اســـت  ما در برنامه متوجه می شـ
ــکالت روزمرۀ خود روبه رو  هر چه زودتر با مشـ
شویم و دیگر الزم نیست آن ها را انکار کنیم و یا 
چشمان خود را به روی آن ها ببندیم و یا مسیر 
ــردن مراحل بهبودی  خود را عوض کنیم. طی کـ
آسان نیست و نیاز به شجاعت و پشتکار بسیار 
ــیر بهبودی خود را دنبال  دارد تا ما هر روز مسـ
ــی از فرآیند بهبودی این است که با  کنیم. بخشـ
ــود دارد، دائماً به  ــود موانعی که در راه وجـ وجـ
ــان داده برای  جلو حرکت کنیم. تجربه به ما نشـ
به دســـت آوردن گوهر گران بهای بهبودی باید به 
ــیم که تمایل به انجام هر کاری را  مرحله ای برسـ

داشته باشیم.
ما مسئولیت بهبودی و مشکالتمان را به عهده 
ــئولیت متوجه  می گیریم و با پذیرش این مسـ

می شویم در حال دریافت کمک هستیم.
موانع و چالش ها در بهبودی شخصی ما باعث 
ــوند و در ازای آن ها ما هدایای  ــد ما می شـ رشـ
ــه به آن ها نیاز داریم.  بزرگی دریافت می کنیم کـ
ــرایطی با استفاده از  امیدوارم بتوانیم در هر شـ
اصول روحانی و ابزارهای کارآمد برنامٔه معتادان 

گمنام بر این مشکالت فائق آییم.
ــودم را با جمله ای از  در پایان، صحبت های خـ

کتاب پاک زیستن به اتمام می رسانم:
»نعمات و هدایا بعضی اوقات در چنان بسته بندی 
عجیب و غریبی به ما اهدا می شوند که تشخیص 

آن ها برای ما بسیار مشکل است.« 

با احترام، مسئول کمیتۀ فصل نامۀ پیام بهبودی
اشکان. م

مشارکت سرمقاله

دیگر خبری از آن پریشانی ها نیست

عفت - جیرفت
 آن هنگام که ابرهای ســیاه و تیرۀ پریشــانی و سردرگمی اعتیاد و مصرف مواد 
مخدر سرتاســر آســمان زندگی ام را پوشانده بود و از همه جا ناامید و مانده و رانده 
شــده  بودم و هیچ کورســوی امیدی به چشــمم نمی خورد، تصور می کردم که تا 
پایان عمر در چنگال اعتیاد خواهم ماند! اما ناگهان در اوج ناباوری و شکست و در 
برزخی از بدبختی ها و آشفتگی ها، مسیری سبز به من نشان داده شد و در راهی 
قرار گرفتم که دوباره دریچه های امید، آزادی و رهایی به رویم گشوده شــد. خودم 
هم باور نمی کردم. خداوند مهربانم دســتانم را محکم گرفته بود و مرا از تاریکی ها 
بیرون کشیده بود و مسیر نور و روشنایی را به من نشان می داد. آن جا، جایی نبود 

جز انجمن معتادان گمنام.
جوانه های امید و باور در من شروع به روییدن کرده بود و می رفت تا با جویبارهای 

برنامۀ NA رشد و شکوفایی بیابد.
در چهارچوب اصول و برنامه قرار گرفتم و توانستم خود گمشده ام را پیدا کنم و به 
خودشناسی برسم. از قبل با نام NA آشنا بودم اما اصال فکر نمی کردم که این یک 
راه موفق و آزموده شــده باشــد تا این که در برنامه قرار گرفتم و متوجه شدم NA به 
راحتــی می توانــد زندگی یک معتاد در حال عذاب را نجات دهد. به عنوان یک زن 
می ترســیدم که پا به این مکان بگذارم. می ترسیدم که مورد شناسایی قرار گیرم و 
همه بفهمند که یک معتاد هستم. در حالی که همه می فهمیدند جز خودم که در الک 
مواد پنهان شده بودم. از محدودیت های زنانه ام ترس داشتم. از حرف و حدیث ها 
می ترسیدم اما چاره ای نبود یا باید می ماندم و بهبود پیدا می کردم یا باید می رفتم 
و می مردم. به پیشنهاد خانواده و به کمک یکی از اقوام با دیوار بلندی از انکار وارد 
جلســه شدم. وقتی که وارد شدم، مورد استقبال دوستان و هم دردانی واقع شدم 
که پر از عشق با حس هم دردی بودند. حرف آن ها، حرف دلم بود و درد آن ها، درد 
من. بدون هیچ قید و شرطی به عضویت انجمن معتادان معتادان گمنام درآمدم. 
وقتــی در آغــوش هم دردانی که هم جنس خودم بودند قرار گرفتم و آن ها مرا بغل 
کردند تمام ترس ها و نگرانی هایم به امید و باور تبدیل شد. در بین آن ها احساس 
تعلق کرده و با شنیدن صحبت هایشان متوجه شدم که این جا، همان جایی است 
که باید بمانم زیرا هیچ قید و شــرطی برای ماندن من نبود و جنســیت من مطرح 
نبود و این که از کجا آمده و کی هستم و چه قدر مصرف کردم و... اصال مهم نبود. 
آن چه اهمیت داشــت درد مشــترک ما و بیماری ما بود. توانســتم با رعایت یک 
سری اصول و برنامه ها با حفظ گمنامی در این مسیر پیش بروم و اکنون نزدیک 
به چهار سال است که به دور از هرگونه آشفتگی زندگی می کنم و دیگر خبری از آن 
پریشانی ها نیست که نیست. خبری از آن احساس عدم امنیت وجود ندارد. اعتماد 
از دست رفته بازگشته است. تعهد و مسئولیت پذیری و وجهۀ اجتماعی ام دوباره به 
من برگشته است و به کمک انجمن معتادان گمنام در آرامشی نسبی به سر می برم 
و می دانم تمام این ها چیزی نیست جز لطف خداوند. آن چه هست اوست و من 

امروز سپاس گزار روزهای خوبی هستم که در حال سپری شدن است.
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پیام بهبودی4

مشارکت

روانۀ عاقبت تلخ خود شده بودم
محمد امین - گیالن

اولیـن بـاری کـه مجلـۀ پیام 
بهبـودی را از یکی از جلسـات 
گیالن خریدم و تجربیات شما 
دوستان هم درد را در مورد اعتیاد و بهبودی 
مطالعه کردم، این فکر به سرم زد که نامه ای 
در مـورد تجربیـات و اتفاقـات زندگـی ام 

برایتان ارسال کنم.
مـن هـم مثـل خیلـی از معتـادان دیگـر، 
شخصیتم دارای نقائصی بود و فکر می کردم با 
یک بار مصرف نواقص و کمبودهای زندگی ام 
برطرف می شـود اما این طـور نبود. چندین 
سال مصرف انواع مواد مخدر باعث شده بود 
که راه های زندگی یکی پس از دیگری به رویم 
بسته شود. این روند تا جایی ادامه داشت که 
من برای شسـتن دست و صورت و خوردن 
صبحانـه هم بـه مواد مخدر نیاز داشـتم. از 
خـودم دل خور شـده بـودم. از دیدن خودم 
نفرت داشتم. ناامیدی و بدبختی را احساس 
می کردم. از آن جایی که با جلسات معتادان 
گمنام آشنایی داشتم بعد از کلی دردکشیدن 
خودم را به جلسه رساندم. مصرف می کردم 
و در جلسـات شـرکت می کردم. دیگر بعد از 
مصرف وقتی با افراد پاک تماس می گرفتم، 
گریـه می کردم. بـرای قطع مصرف موتورم را 
فروختـم و برای سـم زدایی بـه مرکزی رفتم. 
بعـد از یکـی دومـاه پـاک ماندن بـه خاطر 
حرف گـوش نـدادن لغـزش کـردم. چندین 
بار پاک شـدم و لغزش کردم تا این که کاماًل 

خسته شدم. قطع مصرف کردم. راهنما گرفتم 
و شـروع به کارکرد قدم ها کـردم. بیماری ام را 
نمی توانستم تشخیص دهم ولی با این حال 
تجربه می گرفتم و برای راهنمایم نوشته هایم را 
می خواندم. دوازده قدم و قسمتی از سنت ها 
را به همین شـکل کار کردم. تا این که اعتیادم 
باعـث شـد زندگی ام دوبـاره از هم پاشـیده 
شـود. بحران هـای جدیـد مـرا از انجمن دور 
کرد. حدود یک سال و هشت ماه از جلسات 
دور بودم. یک روانی شـده بودم. کارم به آخر 
خط رسیده بود. روانۀ عاقبت تلخ خود شده 
بودم. این فکر که مسبب تمام بدبختی های 
خانواده ام هستم یک لحظه رهایم نمی کرد. 
ایـن شـرایط باعث شـد کـه در تیمارسـتان 
بستری شوم. در تیمارستان نگران برگشت به 
زندگـی بودم. این کـه چگونه خارج از محیط 
بسـتۀ تیمارسـتان به زندگی بپردازم. زندگی 
خـارج از آن جـا را مثل جنگل می دیدم. لطف 
خدا شامل حالم شد. راه هایی برای زندگی پیدا 
کردم. به خانه برگشـتم. به شـرکت در جلسه 
و خدمـت پرداختم. بیداری روحانی را لمس 
کردم. قدم ها هر روز برایم معنای بهتری پیدا 
کـرد. خدمـت به من کمک می کند و خداوند 
بـه دعاهایم جواب می دهد. هر روز معجزات 
خداوند مرا شگفت زده می کند و این روند هر 

روز ادامه دارد.
 امـروز ۳ سـال و ۸ مـاه و ۱۱ روز اسـت کـه از 
آخرین بار مصرف من می گذرد و این معجزۀ 

معتادان گمنام است.

این فکر که مسبب 
تمام بدبختی های 
خانواده ام هستم 
یک لحظه رهایم 

نمی کرد. این 
شرایط باعث شد 
که در تیمارستان 
بستری شوم. در 
تیمارستان نگران 

برگشت به زندگی 
بودم. این که چگونه 

خارج از محیط 
بستۀ تیمارستان به 

زندگی بپردازم

روح اله. الف - عنبرآباد کرمان
  ســالم دوســتان، می خــوام 
علــت لغزشــم رو در برنامه براتون 

بنویسم. 
من پاک شده بودم و ۹ ماه جلسه 
می رفتــم. بعد یک مدت، جلســه  
رفتــن را سرســری گرفتــم. راهنما 
نداشتم و قدم هم کار نمی کردم تا 
رفتن به جلســه را به طور کل قطع 
کردم و رفته رفته از بچه های انجمن 
و جلسه به کلی دور شدم. بعد مدت 
کوتاهــی هم الکل مصــرف کردم! 
هرازگاهی به جلســات می رفتم و 
حتــی اعالم پاکی هم می کردم اما 
فکر می کردم که بچه ها می فهمند 
که مــن الکل مصرف کردم و حالم 
بیشــتر خراب می شد... در نهایت 
رفتــم مواد مصرف کــردم. بهانه ام 
این بود که کرونا گرفتم! مواد بزنم 
خوب می شــم! ولی مواد را که زدم 
نــه تنها خوب نشــدم بلکــه بدتر 
هم شــدم و به طــور کل زندگی ام 
آشــفته شد. هر وقت که بچه های 
انجمــن را می دیــدم پیش خودم 
فکر می کردم کــه آن ها می فهمند 
و مــن از آن هــا فــرار می کــردم و 
می گفتم این ها چــی می خوان از 
من؟! امــا آن ها هیچ کــدام هیچ 
فکری دربارۀ من نمی کردند و من 
را حتــی قضاوت هــم نمی کردند. 
این خود من بودم که  حالم خراب 
بــود. االن که این نامه را دارم برای 
شــما همدردان عزیزم می نویسم 
به لطف خداوند و شــما دوستان 
هم دردم ۸۸ روزه که پاک هســتم. 
جلســاتم را به طور مرتب شــرکت 
مــی کنم. راهنما دارم و شــروع به 
کارکــرد قدم ها کردم. االن هم قدم 
دو هســتم. حالــم خوبــه و  خــدا 
رو شــکر می کنم بابــت پاکی این 
لحظه ام. بابت بودنم توی انجمن 
و کارکــرد قدم ها و داشــتن راهنما 

حال خیلی خوبی دارم.

کرونا 
دستاویز لغزش!
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بیتا
امروز یک ماه و هفده روز اســت که 
پاکم و دردهــا و عجزهای زیادی از 
تخریب دوازده ســال مصرفم دارم 
و سال هاســت با برنامه آشنایی کامل دارم ولی 
هیچ وقت تسلیم نبودم و اصالً معنای تسلیم را 
متوجه نمی شدم. درد و رنج های زیادی را متحمل 
می شــدم چون به واســطۀ بیماری اعتیادی که 
داشتم خودآزاری برای من یک نوع مصرف شده 
بود و نمی توانستم از آن رها شوم. زمانی معتاد 
را کسی می دانستم که به زندان، مراکز روانی و... 

برود و یا توهمی و بی خانمان باشد.
طی ســال ها مصرف، همۀ این ها را تجربه کردم 
ولی باز انکار بیماری اعتیاد اجازه نمی داد بپذیرم 
که معتادم و در باورهــای غلطم غوطه ور بودم. 
شش ســال از مصرفم یک توهمِی دیوانه شده 
بودم که هر روز از خداوند درخواست مرگ می کرد 
چون نه می توانستم ترک کنم و نه می توانستم با 

این حجم از توهم و دیوانگی سر کنم.
به جایی رســیدم که به مرکــز روانی رفتم و بعد 
از آن زنــدان را تجربه کــردم. چند باری به مرکز 
ســم زدایی رفتم ولی باز تسلیم نبودم. به خاطر 
توهماتم نمی توانســتم دیگر با آدم های اطرافم 
ارتباط برقرار کنم و حتی در خانه هم نمی توانستم 
باشم درنتیجه کارُتن خوابی را هم تجربه کردم و 
هیچ وقت فراموش نمی کنم که از شــدت سرما 
اشــک می ریختم ولی قدرت این  را که به خانه و 

اتاق گرمم برگردم، نداشتم.
مــواد مخدر کاری با من کرد کــه به یک هیوال 
تبدیل شــدم. هیوالیی که تمــام لحظاتش به 
آســیب رســاندن به آدم ها می گذشت. آن قدر 
شــدید که حتی مصــرف کننده های اطرافم هم 
از من فراری بودند. به واســطۀ تخریبم، راه رفتن 
برای من سخت شــده بود. با این وجود باز هم 
با تمام ناتوانی جســمی ای که داشتم به مصرف 

ادامه دادم.
به یاد دارم مصرف می کردم و به جلسه می رفتم و 
همین جلسه رفتن های من تأثیرگزارترین روزهای 

زندگی من را ســاخت. فهمیدم جایی هست که 
من را همین جوری که هســتم می پذیرند. در آن 
ســال ها با وجود لغزش های پی درپی، گوشــۀ 
ذهنم این بود که جایی هســت که می تواند به 
بیتا کمک کند. ولی بیماری اعتیادم شدید بود و 
هر بار به NA پا می گذاشــتم به واسطۀ باورهای 
غلطــی که در وجودم پرورانده بودم - این که من 
فرق دارم و برنامه به من جواب نخواهد داد و... 
- از برنامه دور می شدم. در نهایت مشکلم تسلیم 
نبــودن بود و بارها به همین دالیل به ســمت 

مصرف برمی گشتم.
مدت ها گذشــت و آخرین باری که وارد برنامه 
شــدم تاکنون توانســته ام پاک بمانم. تسلیم 
  NA شــده ام و قصد دارم که معجزه ای باشم در
کــه خداوند دوباره نعمت زندگی کردن را به من 
هدیه داده. می خواهم با همۀ وجودم اعالم کنم 
که اصول برنامه بســیار کارآمد است و با تسلیم 
بودن می شــود یک زندگی جدید را ســاخت و 

ایمان دارم که این قشــنگ ترین تسلیم زندگی 
من است.

من به تنهایی نه می دانم و نه می توانم. هر کجا 
که پایبند به این دو باور بودم زندگی من ساخته 
شد و هر کجا که خودمحوری و عقل کل دانستن 
خودم را پیشه کردم فقط تخریب و ویرانی از آِن 

من شد.
خدا را شاکر و ســپاس گزارم برای هرآن چه که بر 
من گذشــت چرا که گاهی درد زیاد باعث تغییر 
اساســی در زندگی ما می شود و من برای همان 
دردها از خداوند سپاس گزارم چون همان دردها 
بود که هم اکنون باعث تســلیم شدن امروز من 
شده است و دلیل ســاختن زندگی پاک و پیدا  

کردن خودم است.
در پایان، من تا به حال پاکی ام به یک ســالگی 
نرســیده اســت اما این بار عزم خــودم را جزم 
کرده ام که جشن یک ســالگی ام را ببینم. چون 

این بزرگ ترین آرزوی زندگی ام است.

آرزوی یک سال پاکی

این برنامه ما را قانع کرد که به جای سعی در تغییر دادن 
مردم و شرایط و محیط، باید خودمان را تغییر دهیم. 

کتاب پایه 
ص 31

غالمرضا - شهر بابک . کرمان
با عرض سالم و احترام خدمت همۀ هم دردانم

به دلیل درد ســم زدایی خیلی زودتر به محل جلسه 
رفتــم. یک عضو قدیمی بــا خوش رویی زیادی من 
را بغــل گرفــت و بــه مــن خوش آمد گفــت. در آن 
لحظات فکری در ذهنم گذشت! مگه می شود مواد 

مصرف نکرد و خندید! وقتی جلســه شــروع شــد 
چنــد دقیقه ای نشســتم اما به دلیــل درد و ضعف 
شدید نتوانســتم تا آخر جلسه در آن جا بمانم ولی 
خوش آمدگویــی و برخــورد آن عضــو، کار خودش 
را کــرده بــود و مــن بعــد از آن هر روز به جلســات 

معتادان گمنام می رفتم.
حاال با گذشت چهارده سال از بهبودی ام همیشه به 
خودم می گویم آیا پانزده دقیقه قبل از آغاز برگزاری 

جلسه آن جا هستی؟ شاید کسی منتظر باشد!

شاید کسی منتظر باشد!
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بهرنگ. ح - ارومیه
حدود ســیزده ســالگی با الکل 
آشنا شــدم! با این حال به دلیل 
کمبودهایــی کــه در زندگــی ام 
احســاس می کردم به جد مشغول تحصیل 
بودم تا به آرزوهایی که در ســر می پروراندم، 
دست یابم. در مدرسۀ تیزهوشان قبول شدم 
و دورۀ فوق لیسانس را در رشته مورد عالقه ام 
در یکی از بهترین دانشــگاه های کشــور به 
پایان رساندم. پس از رسیدن به نیمۀ دوران 
دانشگاه، در مدت زمان کوتاهی به یک الکلی  
قهار کــه در جمع به خــود می بالیدم، تبدیل 
شدم! چرا که دیگران پس از مقداری مصرف 
ادامــه نمی دادند اما من هنوز می خواســتم 
مصرف کنم! کم کم با مواد مخدر آشــنا شدم. 
با همۀ نفرتی که از مواد مخدر داشــتم با ولع 
خاصی مصرف می کردم. مدتی نگذشــت و 
مواد مخدر بهترین دوســت من شد! در آن 
موقع هیچ نیرویی نمی توانست از بدی ها و 
زشــتی های این دوستم سخن به میان آورد. 
با قدرتی که از مصرف می گرفتم به ســرعت 
در کارم پیشــرفت های خاصی را تجربه کردم 
ولی این همۀ داستان نبود. هر روز بر مصرفم 
اضافه می شــد. بعد از هشــت سال مصرف 
شدید، این دوســت تبدیل به دشمن اصلی 
من گردید. هر بــار با نیتی خــواه خالصانه 
خواه به هر دلیل دیگری از روی اجبار ســعی 
بر قطع مصــرف می کــردم. اما مجــدداً با 
شــدت و میزانی از خرابی روبه رو می شدم که 
مصرف، چارۀ نهایی من می شــد. پس از ده 
ســال مصرف از طریق پدرم با شــخصی که 

خود را عضو NA معرفی کرد، آشــنا شدم. در 
حالی که مصرف کرده بــودم به حرف های او 
گوش مــی دادم و هر از گاهی پوزخندی به او 
می زدم. هیچ کالمی از سخنانش به یاد ندارم! 
به جز جملۀ آخرش: »آیــا تمایل داری با هم 
به جلســه برویم؟« بدون فکر گفتم: »بله« و 
در اولین جلســه که قرار بود من و زندگی ام را 
نجات دهد شرکت کردم. در جلسات هرچند 
مصرف هم می کــردم به دقت به پمفلت ها و 
مشارکت اعضا گوش می دادم! وقتی با کلمۀ 
»نیروی برتر« مواجه شــدم چیزی در درونم 
می گفت: آیا این مشــکل اصلی تو بود؟ آیا 
این مدت که بدون هیچ نیروی برتری زندگی 
کرده ای، موفق بوده ای؟ قطعــاً جوابم »نه« 
بود. نه تنها موفق نبودم بلکه در چنگال مواد 
مخدر در حال نابود شــدن بودم. از روز بعد 
شروع به شرکت در جلســات بدون مصرف 
هیچ گونه مواد مخدری کردم. درد داشــتم و 
خماری می کشیدم ولی امیدی در وجودم بود 
که این بار دردها و خماری به بهترین شــکل 
ممکن تمام خواهد شــد. زندگی و امیدی که 
در انجمن یافته بودم رنگ خوش و زیبایش 
را به من نشــان داد. آری دیگر مصرف مادۀ 
مخدر در زندگی ام نقشــی نداشت. با این که 
نشریات را با دقت مطالعه می کردم و به نظرم 
در حال طی کردن قدم ها، سنت ها و مفاهیم 
بــا اخالص کامل بــودم اما غافــل از این که 
هم چنــان مطابق بیماری اعتیــادم زندگی و 
رفتار می کنم. نواقص و عمل از طریق آن ها را با 
توجیه این که هیچ چیز به بدی دوران مصرف 
نخواهــد بود در اولویت زندگــی ام قرار داده 

بودم! بهتر بگویم این بار به جای مواد مخدر، 
نواقص بود که ریشــه در زندگــی  و وجودم 
دوانیده بود. نیروی محرکــم خارج از کنترلم 
شده بود و نمی توانســتم رفتارهای اجباری و 
معتادگونۀ خودم را متعادل و یا کنترل کنم و 
حتی این شرایط باعث شده بود که چیزهایی 
که برایم مهم بودند را از دست بدهم. اعتیادم 
باعث شــده بود زندگــی ام از لحاظ درونی و 
بیرونی غیرقابل اداره شود و این شاهدی بود 
بر عجزم نســبت به بیماری اعتیاد. به دوازده 
ســال پاکی رســیده بودم و در حال از دست 
دادن همسر و فرزندانم بودم! از لحاظ عاطفی 
پسر بزرگم و همسرم که بزرگ ترین خسارات را 
در دوران مصرفم متحمل شــده بودند، از من 
فاصله گرفته بودند. پسر کوچکم که در دوران 
بهبودی متولد شــده بود در این آشفته بازار 
گیر کرده و او نیــز در حال طغیان با ابزارهای 

بچه گانه بود.
 پس از تلنگری شدید به خود آمدم و متوجه 
شدم که به آخر خط رسیده ام. شروع به رفتن 
به جلسات کردم و مجدداً اصول ساده و اولیۀ 
برنامه را در زندگی ام اجرا کردم. راهنما انتخاب 
کردم و در حال کارکرد مجدد قدم ها هســتم. 
چیزی که متوجه آن شدم این بود که بیماری 
اعتیاد درمان شناخته شده ای ندارد و در مقطع 
خاصی از پاکی هم درمان نمی شود. الزم است 
فقط بــرای امروز این اصول ســادۀ مهم را در 
زندگی ام به اجرا در آورم، به روال برنامه زندگی 
کنم و زندگی ام را به مراقبت خداوند بسپارم و 
این بار به جای به رخ کشیدن دانش و تجربه ام 

بتوانم به دوازده قدم عمل کنم.

بیمـاری یا بهبـودی؟ 

انتخـاب با من است
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مسعود. الف - یزد
من اصالتا اهل کرمانشاه هستم و 
سال ۱۳۷۵ در یزد برای ادامۀ تحصیل 
ساکن شدم اما به خاطر مشکالت 
مالی و دوری از خانواده نتواســتم تحصیالت را 
ادامه بدهم و برای امرار معاش خودم و خانواده، 
تصمیــم گرفتم کار کنم. ابتدا با کارگری شــروع 
کردم. کارم خیلی ســخت بود. بعضی از اوقات 
می دیــدم که همــکاران و فامیل مواد مصرف 
می کنند و می گفتند برای این که بیشتر کار کنند 
و خســته نشوند این کار را می کنند! من هم به 
این نتیجه رسیدم که برای بیشتر کارکردن بهتر 
اســت این کار را انجام دهم! چند باری مصرف 
کردم اما بعد ها گرفتار شــدم. یک روز ســر کار 
دیگه قدرت کارکردن نداشتم و نمی توانستم کار 
کنــم. یکی از همکارانم به من گفت: تو خماری! 
آن جــا بود که فهمیدم اعتیاد پیدا کردم. مدتی 
این راه را ادامه دادم. جوان بودم و تصمیم گرفتم 
قطع مصرف کنم. بعد از دو ســال دوباره لغزش 
کردم. این بار روز به روز هم اوضاع و احوالم بدتر 
می شد. حاال من ازدواج کرده بودم و صاحب زن 
و فرزند شــده بودم. می خواستم زود به درجات 
باال برســم و پیشــرفت کنم. به ناچار دست به 
مواد فروشــی زدم اما طولی نکشــید که واقعا 
زندگی  ام غیرقابل اداره شد. آبرو، کارم، اعتبارم و 
هرچه را که داشتم از دست دادم. مهم تر از همه 
همســر و فرزندانم بودند که از من دور شدند. 
چندبــار به زندان افتــادم اما به محض این که 
آزاد می شدم، چون هیچ راهی بلد نبودم دوباره 
شــروع به مصرف می کردم تا این که دوباره به 

زندان افتادم. چند ماهی از حبســم گذشــت. 
خیلی ســخت بود و اعتیاد باعث آشــفتگی 
شــدیدی برای من شــده بود. از لحاظ روحی، 
روانی و جســمی، کامال آشفته بودم. آخر خط 
بودم. هیچ گونه ارتباطی با بیرون نداشتم. یک 
روز با یکی از دوستان روی تخت نشسته بودیم 
که عکس مجله ای که روی تخت دوســتم بود 
نگاه من را به ســمت خود جلب کرد. عکس دو 
تا دست بود که از دل یک صخره بیرون آمده بود 
و زیرش نوشته بود فالنی هستم معتاد و امروز 
یک سال ونیم است که پاک هستم. جرقه ای به 
ذهنم خورد. کنجکاو شدم و آن را کامل خواندم. 
دوســتی کــه کنارم بود گفت ایــن یک تکه از 
مجلــۀ پیام بهبودی مربوط به انجمن معتادان 
گمنام است. برایم ســوال پیش آمد که چنین 
چیزی مگر ممکن است؟ دوستم با این که خود 
مصرف کننده بود اما با جلسات آشنا بود. او مرا 
با جلســات آشــنا کرد و چند باری به جلسات 
رفتم. اوایل باورم زیاد قوی نبود. خدمت گزاران 
کمیتۀ بیمارستان ها و زندان ها، هفته ای دو بار 
برای پیام رسانی وارد زندان می شدند و من هر 
هفته با ذوق بیشتری برای دیدن این دوستان 
به جلســات می رفتم و تمام ســواالتی را که در 
ذهنم بود از آن ها می پرســیدم و واقعا به من 
امید می دادند. بعد از یک ســال آزاد شدم. من 
فقط یک دفترچۀ آدرس جلسات و یک پمفلت 
پاک ماندن در دنیای بیرون داشــتم. تصمیم 
خودم را گرفته بودم چون راه دیگر نداشــتم. به 
اولین جلسه NA در بیرون از زندان رفتم. وقتی 
خــودم را معرفی کردم و گفتم از زندان آمده ام، 

هیچ کس مرا ســرزنش و نصیحت نکرد. همه 
مرا تشــویق کردند، بعد از جلســه با من حرف 
زدنــد. فهمیدم جای خوبی آمده ام. بعد از چند 
بار شرکت در جلسه، دوستان خدمت گزار کمیتۀ 
بیمارســتان ها و زندان ها را دیدم. باور و امیدم 
قوی تر شد. کم کم ادامه دادم، راهنما گرفتم و قدم 
کار کردم. اوضاع روز به روز بهتر شــد. خانواده ام 
برگشــتند و کار پیدا کردم و زندگی ام قشنگ تر 
شــد. خدمت کردن را در جلسات ادامه دادم و 
مهم تر آن که در جلســات کمیتۀ بیمارستان ها 
و زندان ها شــرکت کردم و خدمت گرفتم. بعد 
از یک ســال خدمت در این کمیته، کارت ورود 
من به زندان برای پیام رســانی صادر شــد. فکر 
نمی کردم یک روز بــا پای خودم به زندان بروم 
اما این بار فرق داشــت. وقتی وارد زندان شدم 
تمام بدنم شروع به لرزیدن کرد. یادم افتاد روزی 
که با ســر و وضع آشــفته وارد این جا شدم اما 
این کجا و آن کجا؟ خیلی حس و حال عجیبی 
داشــتم و آن روز واقعا از ته دل سپاس گزار خدا 
شدم. دوستان عزیزی که این نامه را می خوانید، 
تکه ای از مجلۀپیام بهبودی به دست من رسید و 
باعث شد من با انجمن آشنا شوم. امروز نُه سال 
و دو ماه از آن روز می گذرد و من پاک هســتم 
و زندگی خیلی خوبی دارم چون انجمن را دارم. 
تمــام این نه ســال در خدمت انجمن و کمیتۀ 
بیمارســتان ها و زندان ها بــودم و هیچ روزی 
بدون خدمت نبوده ام. خدایا شکرت. امیدوارم 
این نامه را همدردان داخل زندان و آن هایی که 
دسترســی به انجمن ندارند، بخوانند و پیامی 

باشد برای آن ها که ما می توانیم.

ما متوجه شدیم این برنامه وقتی کار می کند 
که بهبودی را در اولویت قرار دهیم.

کتاب پایه 
ص 31

مشارکت

تکه ای از مجله 
پیـام بهبودی
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پیام بهبودی8

اعظم - اصفهان

امــروز خداوند را شــاکر و 
سپاس گزارم که بودنم ادامه 
دارد و زنــده ام و هم چنــان 
غوطه ور در عظمت عشــق خدا هســتم. 
امروز دیگر مصرف کنندۀ مواد مخدر نیستم 
و می خواهم خاطرات اولین بار شــرکت در 

جلسات NA را برایتان عنوان کنم.
زندگی من اواخر مصرف خیلی آشفته شده  
بود و هیچ چیز سر جایش نبود. همه چیز 
غیرقابل اداره شــده بود و به جایی رسیدم 
که دیگر از مصرف خســته شدم و به فکر 
ترک مواد مخدر افتاده  بودم. به روش های 
گوناگونی چندین بار قطع مصرف کردم و 
فقط می توانستم به صورت مقطعی قطع 
مصــرف کنم و دوباره شــروع می کردم تا 
این که به یکی از مراکز ترک اعتیاد رفتم. در 
آن مرکز جلسات پیام رسانی برگزار می شد 
ولــی من اصال تمایلی به شــرکت در این 
جلسات نداشــتم. تحت اجبار چند باری 
شــرکت کردم ولی چیزی نمی فهمیدم و 
شــنیدم که می گفتند این جلسات بیرون 
هم برگزار می شــود. بعــد از ترخیص به 
خانه که رســیدم به خودم گفتم این همه 
تــالش برای قطع مصرف و این همه ترک 
نتوانست کاری برایت انجام دهد! جلسه 

چــه کاری می تواند برایت انجام دهد؟ با 
این همه توصیف و افکار، باز هم در جلسه 
شرکت کردم و متأســفانه به جای این که 
شباهت ها را ببینم، تفاوت ها، مقایسه ها، 
کنترل و قضاوت به سراغم آمد. به دقت به 
مشارکت ها گوش می دادم! برای این که به 
دنبال توجیه و بهانه ای برای مصرفم بودم! 
زمان اعالم پاکی شد و دیدم دوستانی که 
اعالم پاکی می کنند همان اعضایی بودند 
که در بین مشارکت ها چند نفر از آن ها حال 
و احســاس بدی داشتند و نکتۀ مهم برای 
من این که اکثراً هم پاکی باال بودند! من هم 
که منتظر یک جرقه بودم تا دیگر به جلسه 
نروم به خودم گفتم این ها با این همه پاکی 
حس خوبی ندارند و هنوز مشــکل دارند، 
پس این جا، جای من نیست. من می دانم 
که مشکلم مصرف مواد است و می دانم که 
الزم است مصرف نکنم. با این نوع طرز فکر 
و باورها دیگر در جلســات شرکت نکردم. 
در آن زمان من آگاهی نداشتم که مشکل 

اصلی ام بیماری اعتیادم است.
مشــکل من بیماری اعتیاد بود که از زمان 
کودکی که پیرامونم را شناختم با من بود و 
هر چه بزرگ تر می شــدم بیماری من هم با 
من رشــد می کرد و بزرگ و بزرگ تر می شد 
تا منجر به مصرف مواد شد و مصرف مواد 

سرپوشی بر روی بیماری اعتیادم بود.
متأسفانه غرور، خودخواهی و خودمحوری 
من مرا از جلســات دور کرد. مدت شــش 

ســال پاک بــودم و طی ایــن چندین 
ســال با نواقص، احساسات، کمبودها 
و ضعف هایم دســت و پنجه نرم کردم 
و درد کشــیدم تا این که زورآزمایی من 
با بیماری اعتیاد باعث شکســتم شد و 
دوباره مصرف کردم. خدا را شــکر که با 
یک بار مصرف، دوباره و بالفاصله توسط 
یک دوست به جلسات برگشتم. این بار 
ورود من به جلســات فرق می کرد. برای 
کمک گرفتن رفته بودم و تقاضای کمک 
کردم. خیلی عاجز و تســلیم و از همه جا 
رانده... عشــق خوش آمدگو و در آغوش 
کشــیدنش به من احساس خوبی داد. 
مشــارکت ها را گــوش دادم ولی اصاًل 
نمی توانســتم صحبــت کنــم. دوباره 
احساسات منفی به سراغم آمد ولی این 
بــار در موردش صحبــت کردم و گفتند 
فقط در جلســات شرکت کن. مشارکت 
دوستان همان هایی بود که من چندین 
ســال در فکر و ذهنم بود و چه قدر من با 
شنیدن صحبت های هم دردانم احساس 
هم دلی و یک ســانی می کردم. متوجه 
شدم ما چه قدر به هم شباهت داریم و به 
هم نزدیک هستیم و این ها باعث شد به 

NA احساس تعلق کنم.
زمان اعالم پاکی خودم را اعظم یک معتاد 
و شــش سال پاکی معرفی کردم. خیلی 
احساس سنگینی داشتم چون ناصادقی 
کرده بودم. با دوستانم در این خصوص 
صحبــت کردم و متوجه شــدم که باید 
صادقانه پاکی خــود را اعالم کنم چون 
تصمیــم گرفته بودم که این بار در برنامه 

بمانم و در مسیر بهبودی قدم بردارم.
در حال حاضر هفت سال و نه ماه است 
کــه پاکم و زمانی کــه نگاهی به خودم 
می انــدازم، می بینم وقتی می خواهم به 
جلسه بروم انگار به مهمانی مهمی دعوت 
شده ام. ســروقت و به صورت منظم در 
جلسه شــرکت می کنم و خیلی مراقب 
مشــارکت کردنم در جلســات هستم و 
فرهنــگ مشــارکت را رعایت می کنم و 

حواسم به دوستان تازه وارد هست.
از دوســتانی که قبــل از من وارد برنامه 
شــده اند و خدمت کردند و بســتری را 
برایم ایجاد کرده انــد تا من پاک بمانم 
ســپاس گزارم و از خداونــد می خواهم 
همــواره یاریم کند و ایــن توفیق را به 
من هم بدهد تــا قطره ای از این دریای 

بی کران باشم.

مهمانی مهم

مشارکت

وقتی می خواهم 
به جلسه بروم انگار 

به مهمانی مهمی 
دعوت شده ام. 

سروقت و به صورت 
منظم در جلسه 
شرکت می کنم 
و خیلی مراقب 

مشارکت کردنم در 
جلسات هستم و 
فرهنگ مشارکت 

را رعایت می کنم و 
حواسم به دوستان 

تازه وارد هست.
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ما در جستجوی راه حل دستمان را دراز کردیم و معتادان گمنام را پیدا کردیم. به عنوان 
یک بازنده به اولین جلسه NA رفتیم و نمی دانستیم باید چه انتظاری داشته باشیم.

کتاب پایه 
ص 30

خسرو. د - بندرعباس
خســرو یکی از اعضای انجمن مان در 
بندر عباس با نوزده سال و هشت ماه 
پاکی است. او شیفتۀ خدمت در کمیتۀ 
بیمارستان و زندان هاست و تمام زندان های استان 

هرمزگان را وجب به وجب می شناسد.
وقتی به او زنگ زدم، با دو خدمت گزار دیگر در گرمای 
سوزاِن تابســتان ۱۴۰۱ در مسیر ندامتگاه - جبل ُبر - 
بندرعباس بود و حرارت باالی ۵۱ درجه برای شان اصال 
اهمیت نداشت؛ چون سرخوِش خدمت شان بودند.

خســرو می گوید: وقتی می بینم کــه بعضی از این 
معتادان پس از ترخیص از زندان و یا بیمارستان، به 
جلســات وصل شده و زندگی شان به شکلی عجیب 
بهتر می شــود، حس خوشــایندی به من دســت 
می دهد. این دستاورد آن قدر ارزشمند است که هیچ 

چیز جای آن را نمی گیرد.
ســیزده ســال قبل من و یکی از رهجوهایم و یک 
خدمت گزار دیگر، داشــتیم بــرای خدمت به کرمان 
می رفتیم که تصادف کردیــم: منصور با یازده ماه و 
بیست روز پاکی، همان  لحظه در جادۀ کهنوج فوت 
کرد و من قطع نخاع شــدم و دوســتمان حمید که 

راننده بود، خون هم از دماغش نیامد.
تا پنج سال نمی توانستم بدون کمک دیگران، تکان 
بخورم. اما خدمت در کمیته آن قدر لذت بخش بود 
کــه در همان حال هم به خدمتم ادامه می دادم و به 

مراکز مختلف می رفتم.
 NA بعضی ها با دیدن من که این شــکلی قلبم برای
می تپــد، تعجب می کنند و کنجکاو می شــوند که 
معتادان گمنام چیست که این گونه ما را در پی خود 

می کشاند.
البتــه االن وضعیت بهتــری دارم و با کمک واِکر راه 
می روم اما تا شــش ماه اول خیلی برایم سخت بود 

که قبول کنم در راه خدمت به معتادان گمنام، پاهایم 
را از دست داده ام.

ولی درنهایت، به لطف و محبت ویژۀ نیروی برترم، 
علت این اتفاق برایم مشخص شد. شاید ارادۀ  نیروی 
برترم برای من این بود که به این شکل زنده بمانم و 

خدمت کنم.
یکی از دخترهای من ۲۰ سال و دیگری ۲۵ سال دارد. 
من عاشــق آن ها و همسر مهربانم هستم که در این 

سال ها عاشقانه به پای من نشست.
دیگر هرگز به زندگی دیگران حسادت نمی کنم چون 
خودم بهترین زندگــی را دارم. این زندگی را مدیون 
انجمن و دوســتان بهبودی ام هســتم. دوستانی 
همچون منصور که در هنگام خدمت، درگذشت و سه 
فرزند و همسرش تنها ماندند. آخر مگر من می توانم 
این چیزها را ببینم و دست از خدمت بکشم. من فکر 
می کنــم که منصور با این که در میان ما نیســت اما 
هنوز به ما خدمت می کند. گاهی وقت ها به مزارش 
می روم و به او می گویم که خیلی دوستش دارم و در 
حالی که او را با قلبم احســاس می کنم با هم دعای 

آرامش می خوانیم.
او رفــت. ما هم می رویم اما خدمِت ما به انجمن و 
نسل هایی که بعدها به معتادان گمنام می آیند، برای 

همیشه به جا خواهد ماند.
خیلی از اعضای انجمن به من خدمت کردند تا پس 
از آن تصادف وحشــتناک، دوباره به زندگی برگردم. 
تــا یکی دوســال، چند نفر از این اعضــا به منزل ما 
می آمدنــد تا جلســۀ NA را در خانه ام برگزار کنند و 
من تنها نمانم، برخی از این اعضا از من حمایت های 
زیــادی می کردند و برخی دیگر به حرف هایم گوش 

می کردند تا آن حس وحال عجیب را سپری کنم.
من سپاس گزارِ تمام این اعضا هستم و می خواهم تا 

لحظۀ مرگ، به انجمن مان خدمت کنم.

معجزه یک تماس

باسم - کردستان
  باسالم و خسته نباشید خدمت تمام 
اعضــای خدمت گزار انجمــن معتادان 

گمنام. اسم من باسم و معتاد هستم.
بعد از شکست در کسب وکار و سرسری 
گرفتن و بی تفاوتی نسبت به ابزارهای 
انجمــن معتــادان گمنــام و بعد از یک 
دهــه پاکی، مجدداً شــروع به مصرف 
مــواد مخــدر کردم. از آن جایی که طعم 
بهبــودی را چشــیده بودم، ســخت در 
عــذاب وجدان بودم و مدام احســاس 
گناه و خجالت داشتم و فقط به  دنبال 
مقصــر می گشــتم. خالصــه روزبه روز 
اوضاع و احوالم بدتر می شــد تا این که 
معجزه یک تماس باعث نجاتم شــد. 
دوســت هم دردی داشــتم که الگوی او 
بودم. روزی با من تماس گرفت و بدون 
حاشــیه و رودربایســتی رفت سر اصل 
مطلــب و گفــت تو مواد مصرف کردی 
و اوضاعت دارد هر روز بدتر می شــود. 
فقط بگو چه کمکی از دست من برای تو 
برمی آید؟ حرف هایش تمام شــد. من 
انکار کردم و مصرفم را گردن نگرفتم. این 
تمــاس تلنگری برایم بود. همان لحظه 
شــروع به مصرف کــردم و گریه کنان از 

خدا خواستم که راهی را نشانم دهد.
به یکی از دوستان بهبودی ام در آبادان 
زنگ زدم و شروع به اقرار کردم که لغزش 
کرده ام و زندگی ام به شدت آشفته شده 
است. او بعد از شنیدن حرف هایم فقط 
یک جمله گفت: »  می یای یا بیام دنبالت!« 
تصمیمم را گرفتم و راه افتادم. امروز که این 
نامه را می نویسم چهار روز است که پاکم و 
دردهای زیادی دارم و متوجه شده ام که 
باید فقط برای امروز پاک بمانم. در آخر 
یک درخواست از همۀ شما عزیزان دارم 
اگر متوجه شدید که دوستی لغزش کرده 
است با او تماس بگیرید و احوالش را 
جویا شوید. شاید با همان تماس نجات 

پیدا کند و پیام بهبودی را دریافت کند.

خدمِت تمام نشدنی

وقتی آن تصادف وحشــتناک را کرد و قطع نخاع شد، هیچ کس باور نمی کرد که دوباره راه خدمت را در 
پیش بگیرد و آن چه بود را ادامه دهد.
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رضا. ر . شیراز
درود بر شما 

امروز هفت ســال از آخرین 
باری که مــواد مصرف کردم 
گذشــته. درســت اولیــن روز از فصل 
تابســتان ســال ۱۳۹۴ بود که با برنامه 
آشنا شدم. تا هفت سال پیش، در آتش 
اجبار به مصرف مواد مخدر می ســوختم 
و آرزوی یک ســاعت پاکی از آن داشتم. 
هیچ وقــت فکر نمی کردم که بتوانم قطع 
مصرف مواد مخدر داشته باشم. علی رغم 
این که تحصیــالت عالیه داشــتم و در 
بهترین دانشــگاه ایران مدرک تحصیلی 
لیســانس و فوق لیسانس را گرفته بودم 
ولی هیچ کدام از این ها به من کمک نکرد 
کــه بتوانم حتی برای مدت کوتاهی قطع 
مصرف مواد مخدر داشته باشم تا این که 
در تیرماه ۱۳۹۴ برای اولین بار، زندگی من 
متحول شد. گویی یک بار دیگر از مادر زاده 
شدم. این بار آگاهانه متولد شدم. در تولد 
جسمی و نخست خودم، اراده ای از خود 
نداشتم ولی این بار تولدم، آگاهانه بود و 
جســمم را با روحم عجین کرده بود. بله 
تابستان آن سال برای اولین بار در زندگی، 
تصمیم درستی گرفتم و زندگی ام در پرتو 
آن متحول شد. خداوند به من کمک کرد 
و روح اسیر مرا از قید و بند مصرف اجباری 
مواد مخدر آزاد کرد. روح من اســیر بود 
و جسمم را به دنبال خودش می کشاند. 
من در جامعه ای زندگی می کردم که فقط 
به ظاهر من نگاه می کردند. به ماشین و 
خانه و شغل و... و این ها مالک سنجیدن 
شخصیت من شده بود. به قول معروف 
»درونم خودم را کشته و بیرونم مردم را«. 
همه فکر می کردند که خوشبخت تر از من 
کسی وجود ندارد چون شغل و منصب و 

خانواده خوبی داشتم. 
هیچ کسی نمی دانست که من حاضرم به 
جای ســگ نگهبان باغ و خانه مان باشم 
ولی پاک باشم و مواد مصرف نکنم. بلی 
زندگی ام در اجبار به مصرف سوخته بود. 
زن و بچــه و اصلی ترین چیــزی که در 
آتش مصرف مواد مخدر از دســت داده 
بودم، روح و روانم بود. مثل ماشــینی که 
با ماشــین مقابل در تصادف جاده ای و 
رخ به رخ، کامال درب و داغون شده باشد، 
داغون بودم و همیشه غمگین و عصبانی 
ولی ظاهرا بدون مشکل. این برنامه، روح 
بیمار مرا درمان کرد. مرا تسلی بخشید و 

به زندگی ام جــال داد. امروز در کنار همه 
هســتم. در کنار خانواده و دوســتان و 
جامعه ای که در آن زندگی می کنم. بله در 
کنار همه هستم خصوصا در کنار خودم! 
دیگر با خودم قهر نیستم. با خودم آشتی 
کرده ام. امروز نــوری به زندگی ام تابیده 
که تیرگی را بــرده، لکه ها را کم رنگ کرده 
و گرمی را به دســتانم و بــه دل و زبانم 
بخشیده. گاهی به روزهای اولم می نگرم 
که چه قدر غریبانه وارد انجمن شده بودم 
و حسب معمول، تصور می کردم انجمن 
هــم مثل هزار و یک جای دیگری که قباًل 
بــرای قطع مصرف مــواد مخدر آن ها را 
امتحان کرده بــودم و نتیجه ای عایدم 
نشده بود، باشــد ولی در اولین حضورم 
در انجمن، بــا من خیلی مهربانانه رفتار 
شد. باورم نمی شد. انگار سال هاست که 
مرا می شناســند. خیلی زود مرا در جمع 
خودشــان پذیرفتنــد. از اولین تجربۀ 
خودشــان به من گفتند و آن جا بود که 
متوجه شدم آن ها هم مثل خود من بوده 
و هســتند. تکه هایی از وجود من که در 
این جا دور هم جمع شده بودند. چه قدر 
حرف هایشــان آشنا بود. با تمام وجودم 
آن ها را لمس می کردم. تا آن روز کســی 
به من آن قدر توجه نکرده بود. حرف دلم 
را کســی نشــنیده بود ولی امروز جایی 
پیدا کرده بودم که افرادش ســراپا گوش 

بودند. تمام غصه های سال های اجبار 
به مصرف و حرف های ناگفته که تمام 
وجودم را پر از خشــم و ترس و رنجش 
کرده بود، در انجمــن معتادان گمنام 
گفته شــد و پس از سال ها، احساس 
ســبکی کردم. بار سنگینی را که سال ها 
به دوش می کشیدم در انجمن به زمین 
گذاشــتم. اگر ارزش درمانی کمک یک 
معتاد به معتاد دیگر نبود، معلوم نبود 
که آیا امروز من زنده بودم یا نه؟ تکلیف 
همسر و فرزندان من چه شده بود؟ آیا 
هم چنان شــغل و مقام خود را داشتم 
یا نه؟ ولی امــروز که نزدیک به هفت 
سال از اولین حضورم در انجمن گذشته 
است، روزانه کمک درمانی یک معتاد 
به معتاد دیگر را تمرین می کنم. امروز به 
لطف خداوند متعال و با عشق دوستان 
انجمن معتادان گمنام، زنده شــده ام. 
اگر کمک درمانی یک معتاد به معتاد 
دیگر نبود معلوم نبود که سرنوشــت 
من به چه سرانجامی رسیده بود. امروز 
ســعی می کنم مثل اعضای قدیمی که 
مرا با آغوش باز پذیرفتند و تجربه شان 
را با من در میان گذاشــتند، من هم به 
نوبۀخــود در انتقال پیــام بهبودی به 
دیگر معتادان ســهیم باشم. ممنون از 
لطف شما و به زحمت کشان مجلۀ پیام 

بهبودی خسته نباشید می گویم.

روح اسیــــر من

علی رغم این که 
تحصیالت عالیه 

داشتم و در بهترین 
دانشگاه ایران 

مدرک تحصیلی 
لیسانس و فوق 

لیسانس را گرفته 
بودم ولی هیچ کدام 

از این ها به من 
کمک نکرد که 

بتوانم حتی برای 
مدت کوتاهی قطع 
مصرف مواد مخدر 

داشته باشم
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روح ا... - اهواز
روزهای سختی را در دوران 
ــت  مصرف مواد مخدر پش
ــتم. درخانواده ای  سر گذاش
زندگی می کردم که همه اعتیاد داشتند. 
به خاطر مصرف مواد مخدر چهار نفر از 
ــت دادم. من  اعضای خانواده ام را از دس
ــار به مصرف،  ــرم هم در اثر اجب و همس
ــم  ــت داده بودی ــان را از دس همه چیزم
ــا ما آواره  ــر کوچکم هم ب ــی دو پس حت
ــده بودند. شرایط سخت زندگی من  ش
ــانده بود. به یاد دارم  ــه آخر خط رس را ب
ــمان  ــن روز مصرفم با گریه به آس آخری
ــگاه می کردم و دعا می کردم که خدایا،  ن
ــا نجاتم بده یا جانم را بگیر. فردای آن  ی
ــدم و به زندان افتادم.  ــتگیر ش روز دس
حال خوبی نداشتم. بعد از چند روز وارد 
ــات بهبودی در زندان شدم. پیام  جلس
ــان  ــن را از خدمت گزاران پیام رس انجم
ــتان ها و زندان ها گرفتم.  کمیتۀ بیمارس
در آن جلسه تصمیم گرفتم که دیگر مواد 
ــارکت  ــدر مصرف نکنم. آن روز مش مخ
ــه خیلی حالم را بهتر کرد.  اعضا در جلس
ــی خود را دنبال کردم و به  از آن روز پاک
ــات شرکت کردم و  طور مرتب در جلس
خدمت کردم. بعد از مدتی از زندان آزاد 
شده و پی گیر خانه و بچه هام شدم ولی 

از همسر مصرف کننده ام خبری نبود. دو 
پسرم را پیش اقوام پیدا کردم. آن زمان 
ــختی در بهبودی داشتم ولی  شرایط س
تسلیم شده بودم و خودم و پسرانم را به 
خدا سپرده بودم. با تمام وجودم تالش 
ــی را فراهم  ــایل اولیۀ زندگ ــردم و وس ک
ــردم. راهنما گرفتم و قدم کار کردم. دو  ک
پسرم را برای تحصیل ثبت نام کردم. در 
حال حاضر پسر کوچکم در حال خدمت 
ــد و پسر بزرگم در حال  سربازی می باش
ــت  ــت و هم یک فوتبالیس تحصیل اس
ــد دارم روزی در  ــد. امی حرفه ای می باش
تیم ملی او را ببینم. خدا را شکر، آرامش 
ــته، االن یازده سال و  به زندگی ام برگش
سه ماه و سه روز پاک هستم. احساس 
ــی ام هر روز  ــد در زندگ ــم خداون می کن
حضور دارد و همیشه امیدم به اوست. 
ــه در بهبودی به من کمک  تنها ابزاری ک

کرد اول تسلیم و بعد صبر بود.
هنوز همسرم درحال مصرف مواد مخدر 
ــدیم اما  ــه ما از هم جدا ش ــت. گرچ اس
ــم. من و دو  ــرای او دعا می کن ــر روز ب ه
ــرم عاشقانه با کمک خداوند زندگی  پس

می کنیم.
ــد تا  ــی به من داده ش ــه فرصت از این ک
ــود را از این  ــام بهبودی خ ــه و پی تجرب
طریق به اشتراک بگذارم از شما ممنونم.

زندگی عاشقانه

مائده - خرمشهر
 ســالم من مائده هســتم. 
یه داســتان واقعی  می خوام 
که حدود ده ســال پیش برایم 

اتفاق افتاد رو بگم:
ده سال پیش، چنین روزی من 
آدم االن نبودم؛یعنی نه خودمو 
می شناختم نه بلد بودم زندگی 
کنم و نه می تونســتم ارتباط 
برقــرار کنم. یه دختــر لج باز و 
حســاس و پر از شکســت و 
این که  تا  بــودم،  بی اعتمادی 
به کمک یکی از دوســتام رفتم 
توی یــه اجتماع جدید، جایی 
کــه هیچ وقــت فکــرش رو 
نمی کردم منو اون قدر دوست 
داشته باشن و عشقی بهم بدن 
که هیچ جایی ندیده بودم. یه 
جایی که نه رنگ پوســت، نه 
قیافه، نه تحصیل، نه خانواده 
و... هیچی جز خودم واسشون 
مهم نبود. از این همه اتحاد و 
محبت، هیجان زده شده بودم 
و همون جا به خودم قول دادم 
کــه بمونم و یاد بگیرم و تغییر 
کنم و بــه آدم های مثل خودم  
کمک کنم. تمام دارایی امروزم 
و بهشــتی کــه در اون زندگی 
می کنــم رو مدیــون انجمن 
معتــادان گمنــام و اعضای 
پرِمهرش هســتم کــه کمکم 
کردن تا امروز بتونم ده ســال 
پاکی از هر موادی رو جشــن 

بگیرم.

دنیای جدید

تنها امید ما دنبال کردن ردپای کسانی است که مشکل ما را داشته و راه نجات را پیدا کرده اند و 
بدون در نظر گرفتن این که ما که هستیم، از کجا آمده ایم یا چه کرده ایم ما را در NA می پذیرند.

کتاب پایه 
ص 34

احساس می کنم 
خداوند در زندگی ام 

هر روز حضور دارد 
و همیشه  امیدم به 
اوست. تنها ابزاری 

که در بهبودی به 
من  کمک کرد اول 
تسلیم  و بعد صبر 

بود
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احسان. غ - شیراز
NA درود به تمام اعضای 

روزی که به برادر و داییم که می دونستم مصرف کننده هستند گفتم: 
چقدر شاد هستین و می خندین! چه موادی می زنید؟ به منم بدید 
مصــرف کنم! گفتن ما چیزی مصرف نمی کنیم! بیشــتر خندیدن و 
گفتن ما جایی می ریم که بدون مواد می شــه خندید و شــاد بود!! 

مگه می شه بدون مواد خوشحال بود؟!
من هم روزی که وارد NA شدم، بدون مصرف مواد خوشحال بودم 

و می خندیدم!
خیلی تالش کردم دیگه مصرف نکنم! خیلی چیزا جایگزینش کردم! 
درس، ورزش، تفریح و.. ولی وسوســه دوباره سراغم می اومد و باز 

هم مصرف می کردم!
وقتی وارد برنامه شــدم فقط با چندتا اصول ســادۀ برنامه دیگه 
مصرف نکــردم و عجیب تر این که حتی وسوســه مواد مخدر هم 

نداشتم!
مگه می شه؟! یه روزی با چند نفر عضو پاک )اعضای کمیتۀ H&I( وارد 
زندانی بشوم که یه روزی در همان زندان درد و خماری می کشیدم 

ولی االن برای پیام عشق پا به اون جا بذارم! عجیب نیست!!
با این که در خانوادۀ شــلوغی به دنیا اومدم و ده ها دوست داشتم، 
 NA ســال ها درد بی هویتی و تنهایی کشــیدم ولی بــا آمدن به
احساس کنم هویت پیدا کردم و تنهایی ام با کسانی که هیچ آشنایی 

باهاشون ندارم، تمام شد  و انگار سال هاست میشناسمشون! 
)مگه میشه؟! ۱۸ سال طول بکشه که برای پیام بهبودی نامه بنویسم 
ولی روزی نامه بنویســم که خودم هم باید به نامه ام اولویت بدم! 

عجیب نیست؟!(

مگه می شه؟! عجیب نیست؟!

رضا.ج - سیرجان
 این فصل نامه همچون یک دسته گل رنگارنگ از تجربه های متفاوت و گوناگون دوستان هم درد 
است که  هر کدام به نوعی از بیماری مهلک اعتیاد با شدت و ضعف های متفاوت رنج می بریم. واقعا 
هر کدام رنگ  و بویی خاص و جذاب دارد که از اقصی نقاط جهان به مشام ما می رسد. مطالعۀ 
این تجربیات صادقانه و عاشــقانه چون مرهمی شــفابخش است و به من یادآوی می نماید که 
آن طرف دنیای تاریک مصرف چه جهنمی ساخته بودم. به من تجربه می دهد. گاهی هشدار و 
گاه شالقی بر روح من می زند. جالب است بعضی تجربیات عینا سرگذشت خود من است. حتی 

همسرم نیز که اهل مطالعه است از خواندن دو یا سه بارۀ آن ها لذت می برد.
با خواندن مجله و کسب تجربه، بخش های پنهان از الیه های بیماری ام را یافته ام. واقعا باعث 
رشــد روحانی من شــده و اصول را برایم نمایان می کند. گاهی چنان مرا سرگرم سرگذشت یک 
دوست هم درد کرده که از خودمشغولی نجات یافته ام. اوایل چنان مجذوب بودم که شماره های 

قبل از پاکی ام را هم مطالعه می کردم.از عوامل اجرایی فصل نامه واقعا سپاس گزارم.

تاثیر مجله پیام بهبودی 

ابوالفضل- قیدار زنجان
 خدا را سپاس گزار و شکرگزارم که عضوی کوچک از انجمن معتادان گمنام هستم و به لطف 
خداوند و کمک شــما عزیزان هم دردم در گروه خودمان توانســته ام زندگی کردن بدون مواد 
مخدر را بیاموزم و خیلی خوشــحالم. همانند ســال های قبل با مجلۀ پیام بهبودی در ارتباط 
هســتم و به طور مرتب آن را مطالعه می کنم. پس از ســال ها حضور در جلسات و واردشدن 
در فرآیند بهبودی، از طریق کارکرد قدم ها و سنت ها، این نکته بااهمیت است که من موفق 
شدم تا حدودی یک کار را تا آخرش ادامه بدهم و آن هم کارکرد قدم ها و خدمت بوده است 
و نیز انتقال دادن آن و کمک به تازه واردان و به این شکل توانستم بدون مصرف مواد مخدر 
به شــکل جدیدی زندگی کنم. این اصول نهفته در قدم ها من را در تمام جنبه های زندگی ام 
به رشــد و پیشــرفت روحانی رسانیده است و کامال آزاد و رها هستم و به زندگی روحانی و 
سفر روحانی خودم ادامه می دهم و امیدوارم برای کسانی که این نوشته را مطالعه می کنند 

و می شنوند مفید باشد.

توانستم یک کار را به اتمام برسانم

سعادت - یاسوج
 باسالم خدمت تمامی هم دردان

خداوند را ســپاس گزارم بــه خاطر هدیۀ 
ســالمتی، پاکــی و عضویــت در برنامه 
انجمن معتادان گمنام. مطمئنم با اجرای 
اصــول برنامه و رشــد روحانــی خود با 
کارکرد قدم ها، پــاک می مانم و به زندگی 
خود با انجام دادن مسئولیت هایم ادامه 

می دهم.
من باور دارم که همیشه نیروی خود را باید 
از برنامــه دریافت کنم و این باوری بود که 
در نتیجۀ کارکرد قدم ها برایم ایجاد شد. با 
کارکرد قدم ۴ و ۵ متوجه شــدم با نوشتن 
ترازنامه و اقرار به چگونگی دقیق خطاهایم 
که می توان آن را اقرار آگاهانه نامید، نیروی 
الزم را دریافت کرده و در جلسات بهبودی، 
تجربه، نیرو و امید خود را به عنوان ابزاری 

جهت پیام رسانی به مشارکت گذاشت.

تجربه، نیرو و امید
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اسالم - سراوان

به نام خدا 
اسم من اسالم و یک معتاد 
از شــرقی ترین نقطۀ ایران، 

شهر مرزی سراوان.
مــن قبــل از مصــرف پســر خــوب و 
درس خوانــی بودم. همیشــه در مســیر 
از  بــودم.  دانشــگاه  و  و مشــق  درس 
نخبگان و تیزهوشــان شــهر خودم بودم 
ولی بعد از اتمام دورۀ متوســطه و ورود 
به دانشگاه با مواد مخدر آشنا شدم و با 
توجه به بــاور غلط به این که مواد مخدر 
کارایی ذهن را باال می برد خیلی سریع به 
اجبار به مصرف رســیدم و حدود بیش از 
پانزده سال استفاده مداوم از موادمخدر، 

زندگی مرا غیر قابل  اداره کرده بود.
در این خواب غفلت، فرصت های شغلی 
دولتی و شرکتی زیادی را ازدست دادم و 
بــا ذهنی خاموش این دوره از زندگی را 

به سختی از دست دادم.
ولی به شــکرانه خدا بعد از قطع مصرف 
بــا انجمــن معتــادان گمنام آشــنا و به 
جلســات انجمن NA وارد شدم که بعد 
از شــرکت منظم در جلســات بهبودی و 

رعایــت اصول ســادۀ آن عزمــم را جزم 
کردم تا در جلسات ماندگار شوم چرا که 
متوجه شدم من باید بهبودی ام را دنبال 
کنــم و دوبــاره به روزهای شــکوفایی و 
روشنایی ذهن و آن استعداد خدادادی 

ماقبل مصرف برسم.
با گرفتن راهنما و کارکرد قدم ها و بودن 
در مســیر ســنت ها و داشــتن خدمت 
در انجمــن، ایــن محقــق شــد و پنجره 
معجزات به رویم گشــوده شــد و خیلی 
زود دوباره دســت به قلم شدم و پشت 
تریبون هــای مختلــف به عنوان شــاعر 
ظاهر شدم و توانستم اعتبار قبلی خودم 
 را در جایــگاه واقعــی خــودم به دســت 

بیاورم.
تــالش خــودم را ادامــه دادم و بــا طرح 
ایده هــای جدیــد و برگرفتــه از آن چه در 
انجمن یاد گرفته بودم، وارد اجتماع شدم 
و مسئولیت های اجتماعی متعددی را به 
دوش گرفتم و عضو قابل قبول، مســئول 

و سازنده ای برای جامعه شده ام.
آن چــه را کــه امــروز دارم از انجمــن 
معتادان گمنام است و همیشه مدیون 

این برنامه هستم.

حمزه - قروه - کردستان
 بیمــاری اعتیــاد در مــن بــه صــورت خودخواهی، 
خودمحوری، خالء معنوی و روحانی فعال است تا حدی 
که به نیاز دیگران و خانواده توجه نمی کنم. در همان دوران 
کودکــی و نوجوانی هم از بیمــاری اعتیاد رنج می بردم و 
انسان ســالمی نبودم. پر از خودخواهی و خود پرستی و 
توقــع و انتظار بودم. درواقع خودخواهی و عدم توجه به 
نیاز دیگران را از اطرافیانم به صورت اکتسابی کسب کرده 
بودم. در مهمانی ها و مراســمی که دعوت می شدیم، سهم 
خودم را می خوردم و ســهم غذا و میوۀ برادر و خواهرم را 
نیز می دزدیدم. وقتی برادر کوچکم متولد شــد و به جمع 
خانوادۀ ما اضافه شد، به جای آن که خوشحال شوم، به او 
حســادت می کردم و دوست داشتم فرصتی را گیر بیاورم 
و او را خفه کنم تا بیشــتر به من توجه شود. در نوجوانی، 
سه مرتبه از مدرسه اخراج شدم. در همان دوران نوجوانی 
به انواع مواد مخدر عالقه مند شــدم. وقتی در سال ۱۳۷6 
پــدرم فوت کرد، در من یک حس اســتقالل بیمارگونه و 
احســاس توانمندی کاذب به وجود آمد! مسیر اعتیادم را 
بدون توجه به نیاز دیگران ادامه دادم. مقصر شکست ها و 
عدم موفقیت هایم را اجتماع و خانواده ام می دیدم. بیماری 
اعتیاد یک بیماری جرم خیز است من هم به خاطر رفتارهای 
غیرقانونــی و خرید مواد مخدر نُه مرتبه روانۀ زندان های 
مختلف شــدم. خدا را شکر برای آخرین بار در زندان پیام 
معنوی و روحانی برنامه را از طریق کمیتۀ بیمارستان ها و 
زندان هــا دریافت نمودم و بعد از پایان محکومیت، وارد 
اتاق های معتادان گمنام شــدم. راهنما گرفتم و به اتحاد 
دیگــر هم دردانم اعتقاد پیدا کردم. خدا را شــکر اتحاد و 
سازندگی را به عنوان دستاورد، در این انجمن کسب کردم. 
در این لحظه که این احساس زیبایم را در زیر سایه اتحاد با 
شما به مشارکت می گذارم، حس ارزشمندی دارم و خودم 
را برای برگزاری پنل های آموزشــی و گردانندگی کارگاه های 
مختلف در شهرهای اطرافم همراه با اتحاد حاضر می کنم.

 NA ای خالــق مهربانم همواره یاورم باش تا اتحاد را در
بیشتر از گذشته شکل دهم.

حمزه هستم معتاد، هشت سال و یک ماه پاکی دارم.

از خودخواهی تا اتحاد

جایگاه واقعی خودم

ما هرچه مشتاقانه تر زحمت بکشیم و بیشتر خدمت 
کنیم بیداری روحانی پربارتری خواهیم داشت.

کتاب پایه 
ص 70
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باربارا. ِجی - ونکوِور - کانادا
من در ســال ۱۹۸6 میالدی 
پاک شــدم. در آن زمان، 
زندگی ام آشــفته بود. هر 
روز تا جایی که می شد مصرف می کردم. 
زندگی ام بــه معنای واقعــی کلمه در 
مصرف مواد مخدر خالصه شــده بود. 
کاماًل احساس دیوانگی و عجز در برابر 

اعتیاد و قطع مصرف می کردم.
از درون احســاس بی ارزشی، بیهودگی 
و مهم نبــودن می کــردم. از خودم، از 
زندگــی ام، از اعتیــادم و از همه کس 
متنفر بودم. دوســت داشتم بمیرم اما 
توان خودکشــی نداشتم. حتی تحمل 
زندگی در کالبد جسمی ام را هم نداشتم. 
هیــچ برنامه ای بــرای زندگی ام هم به 
ذهنم خطور نمی کرد - حداقل نقشه ای 
که معنایی غیر از خودکشی داشته باشد 
- به خودم می گفتم عجب ایدۀ خوبی! 
چون دیگر نیازی نیست درد بکشم. این 
بهترین فکر من بود. خودکشــی باعث 
توقف به هم ریختگِی درونی ام می شود. 
مدتی بعد متوجه شــدم درعین حالی 
که احساس تمایل به خودکشی داشتم، 
بخشــی از وجودم به دنبال راه دیگری 

بود.
 NA یک نفر شماره تلفن یکی از اعضای
را به من داد. درعین ناامیدی دست دراز 
کردم. زن مهربانی کــه آن طرف تلفن 
بود تا انتها به صحبت هایم گوش داد. 
بــه زنگ زدن به او ادامه دادم و او مدام 
سعی می کرد مرا به جلسه ای بکشاند. 
باالخره او به دنبالم آمد و مرا با خود به 
یک جلسۀ NA برد. کمی الکل وچندتا 

قرص خوردم و آماده رفتن شدم.
چیزی که از آن جلســه به یاد دارم این 
بود، با اعضایــی که صحبت می کردند 
احســاس همســانی کــردم. آن هــا 
دقیقاً همان احساســات مــرا به زبان 
می آوردنــد. همین کافی بود که مرا هر 
روز به جلسات بکشاند. بعد از پنج روز 
قطع مصرف کــردم و از آن زمان دیگر 
مصرف نکردم! اتفــاق دیگری که افتاد 
این بود کــه در اولین گروهی که به آن 
ملحق شدم، بعد از مدتی منشی شدم. 
در نتیجه باید هر هفته در جلسه حاضر 
می شدم. مسلماً برای من که هیچ فکر 
بهتری به جز خودکشی در سر نداشتم، 

حواس پرتی خوبی بود.

بــا خدمت کردن و خواندن کتاب پایه، 
شــروع به یادگیری قدم ها و سنت ها 
کردم. یادم می آید که در ســنت یک با 

دیدن کلمه "اتحاد" متعجب شدم.
ذهن، قلب و ندای درونی ام همیشه در 
حال جنگ بودند: مصرف کن یا مصرف 
نکن؛ خودکشی کن یا نکن؛ طلب کمک 
کن یا نکن؛ از خودم هم به شدت متنفر 
بودم. عالوه براین به مردم هم عالقه ای 
نداشتم. شاید به این دلیل که خودم را 

دوست نداشتم.
ذهنم روی کلمۀ اتحــاد گیر کرده بود. 
اتحاد یعنی چه؟ فکــر می کردم بزرگ 
شدن در خانه ای پر از خشونت و سپس 
درگیر شدن با مواد مخدر- درست پس 
از ترک خانه - فرصتی برای تجربه اتحاد، 

به من نداده بودند.
اما یک روز متوجه چیز عجیبی شــدم. 
دیگر نمی خواســتم خودم را بکشم! نه 
از خــودم عصبانی بودم نه از هیچ کس 
دیگری. سرم از درون فریاد نمی زد. قلبم 
آرام بــود. من این آرامش و همراه با آن 
اتحاد را احساس کردم. متوجه شدم که 
"اتحاد همین اســت!" آشفتگی، رفته و 

صلح و آرامش جایگزین آن شده بود.
ســپس به معنای سنت اول فکر کردم: 
"منافع مشــترک ما بایــد در رأس قرار 
 NA گیرد، بهبودی شخصی به وحدت
بســتگی دارد." به آن دقت کردم و به 
این نتیجه رســیدم که اتحاد به معنای 
عمل در راســتای منافع کل اســت. اگر 
ما بر منافع مشــترک تمرکز کنیم، اتحاد 
الزم را خواهیم داشت تا به طور مؤثر به 

وجدان گروه کمک کنیم. 
اتحاد یعنی کنار گذاشــتِن حق با من 
است، مســئولیت همه با من است و 
من حرف آخر را می زنم. این به معنای 
تمایل به دیدن و گــذر کردن از آن چه 
در اطرافم می گــذرد، بود. گوش دادن، 
مشــاهده کردن و تمایل به شــنیدن 
واقعــی دیگران، هم چنیــن به معنای 
باز گذاشتن ذهن و تمایل به یادگیری 

است.
جلســات خدماتی NA در شهر من در 
دهۀ ۸۰ میالدی بسیار پر سروصدا بود. 
اعضــا فریاد می زدنــد و حتی درزمان 
برگزاری جلســه مدام از جلســه بیرون 
می رفتند. متوجه شــدم که اعضا آن جا 
آمده بودند تا جان خود را نجات دهند. 

بنابراین با شــور و اشتیاق زیادی به 
آن جــا می آمدند اما مــا مثل کوری 
بودیم که عصاکش کور دیگر شده بود 
و هم زمان هم تالش می کردیم که یاد 
بگیریم چگونه سنت ها را به کار گیریم 
و هــم این که چگونه پــاک بمانیم. 
یادگیری نحوۀ مشــارکت سازنده و 
معنادار، گامی مهم در رشد من بود. با 
انجام این کار، هم می توانستم اتحاد 
را در گروه یا کمیته خدماتی ام تقویت 

مشارکت

اتحـــاد:
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کنــم و هم به برقراری صلح و آرامش در 
حین حل مسائل کمک کنم. اگرچه این 
بدان معنا نیســت که عشق و عالقه از 

بین رفته است!
آن چه که بســیار مهم بــود، درک این 
نکتــه بود کــه لحظاتــی در زندگی ام 
وجود داشــت که اتحــاد را به بهترین 
نحو ممکن که در توانم بود پیاده کردم. 
 NA مثــل وقتی که با یکــی از اعضای
تماس گرفتم، زمانــی که مصرف مواد 

را متوقــف کردم و یــا زمانی که در یک 
کمیته و یا به یک رهجو خدمت می کنم. 
می دانم که اتحاد، عمل کردن بر اساس 
باورها، ارزش ها و اصولی اســت که در 
هر قدم، ســنت و مفهوم در NA بیان 
شــده اند. اتحاد به این معناست که به 
جای دل کندن از منافع مان، با خودمان 

صادق باشیم.
 NA بنابراین به جای آشفتگی، شگفتِی

را در قالب یک کلمه یافتم: اتحاد!

زهرا. م - رشت

 اول از همه شاکر و سپاس گزارم برای این که امروز 
هم توانســتم با اعتماد به اصــول NA به زندگی 
آرام تری دســت یابم و راحت تر به زندگی ام ادامه 

دادم.
روزگار بر من ســخت گذشت ولی خدایا شکرت که 
توانســتم به راهی که دیگــران رفتند اعتماد کنم و 
به اصولی که در اوایل آن را مســخره می دانســتم 
دل ببنــدم و پیش بــروم. امروز مدیــون خدایی 
هســتم که توانست در وجود انسان قابلیت تغییر 
را فراهم کند. امروز شــکرش می کنم که شکرکردن را 
یاد گرفتم. امروز تولد شــش سالگی ام است. هرگز 
فکرش را هم نمی توانســتم بکنم که شــش سال 
بتونم بدون مواد مخدر زندگی کنم. من همیشه از 
راهنمایم یک چیزی یاد گرفتم. یادمه روزای اولی که 
اومدم انجمن تو اوج حال خرابی که داشتم، یه روز 

راهنمام بهم گفت:
توی مشتم یه کلید دارم واسۀ همه زندگیت الزمه! 
منم هاج و واج که چیه داســتان! بعد دونه دونه 

انگشتاش رو وا کرد و گفت: صبر... صبر... صبر...
برای من کار کرد. صبر کردم، درد کشیدم ولی هرگز 
ســمت مواد مخدر نرفتم و دربه در مواد نیستم. به 
طور مرتب در جلســات شرکت می کنم و مشارکت 
می کنم. زندگی سالمی دارم. در آرامش هستم. االن 
خیلی خوشــحالم که در خانــواده و پیش بچه ها 
اعتبار دارم. بابت این ها از خداوند ســپاس گزارم. از 
دوستان بهبودی، از راهنما، از خانواده ام که در هیچ 

شرایطی مرا تنها نگذاشتند تشکر می کنم.

کلید

قدم ها مشکل گشای ما هستند و 
حیات ما بدان ها بستگی دارد.

کتاب پایه 
ص 34

 از آشفتگی تا شگفتی



N
A

IR
A

N
.O

RG

پیام بهبودی16

رئوف - کرج
 من یک معتــادم. مصرف کننده 
بودم و هر روز و بدون استثنا مواد 
مــی زدم. هرروز بیشــتر از دیروز 
تــوی مواد و ابزارهای مصرف به دنبال آرامش 
و صفای گمشــده ام می گشــتم. گاهی مکان 
مصرف و نوع مصــرف رو عوض می کردم اما 
زخم های روحم شفا پیدا نمی کرد. سال به سال 
بیشتر توی منجالب تهیه و مصرف فرومی رفتم، 
آخــه می دونی؟ توی باتالق که بیفتی هرچی 
بیشتر دست وپا بزنی، بیشتر فرومی ری. غرورم 
اجازه نمی داد کمک بخوام. امان از غرور کاذب 
مخــرب. آخه اون وقتا فکر می کردم غرور چیز 

خوبیه. واسم درست معنی نشده بود.
زندگی نمی کردم که، خودکشی تدریجی بود. 
خوش به حال کســی که یهو می مرد و راحت 
می شــد. انگار نــوارِ زندگیمو گذاشــته بودم 
روی تکرار، از صبح تا شــب همش مصیبت و 
عذاب بود. تــازه گاهی رو نوار زندگیم یه خط 
و خــِش ناهنجار هم می افتــاد و زندگی بدتر 
از قبل می شــد.  آبروریزی، رسوایی و اتفاقات 
دیگه. فقط گاهی برای چند ســاعت بیهوش 
می شــدم و درد رو حس نمی کردم ولی وقتی 
بیدار می شــدم درد و رنجم چندین برابر شده 
بود. از پدرم خجالت می کشــیدم. از مادرم رو 
بر می گردوندم تا چهرۀ تکیده و پای چشمای 
ســیاهمو نبینه. آشــناهام فقط رفیِق ساعات 
مصرف بودند. نامــزدم دیگه کم آورده بود و 
به فکر فرار بــود. برنامۀ ازدواجم به هم خورد. 

تــوی خیابون درگیر می شــدم و تمام دنیای 
ذهنم ســرقت و نزاع و نفرت و رنجش و حس 
ناکامی بود. از اون همه حس و حاِل ســیاه و 
بی پایان و تکراری دیگه داشتم خفه می شدم. 
توی خیاالت خودم چندتایی دوســت و آشنا 
داشــتم، فامیل داشــتم، یه ماشین قراضه و 
یه مدرک تحصیلی داشــتم، کمی هم از رنگ 
و لعــاب چهره ام مونده بود. چند ســال گوِل 
همینــارو خوردم. اما دیــدم دوای دردم این 
چیزا نیســت. اونا فقط یه بهونه بود که قلب 
شکسته و تِن زارم رو موقتا آروم کنم. روزبه روز 
ناامیدتر  و خالی تر می شدم. تنهایی و بی پولی 
و حقارت و ترور شــخصیتی و پوچی و انزوا و 
خیلی چیزای دیگه رو به مرور و به نوبت تجربه 
کردم. چند باری ترک کردم اما هربار خیلی زود 
مجددا شــروع می کردم. نمی تونستم. هیچ 
اختیار و زوری در مقابل مصرف مواد نداشتم.

تــا این که توی قطع مصــرف آخرم یه روز که 
داشــتم از بی قراری و درد و دل پیچه و کالفگی 
و تب و لرز رنج می کشیدم، یادم افتاد یه جایی 
هست به نام جلسه، جلسات انجمن معتادان 
گمنام. هیچ امیدی نداشــتم. با تمام ناامیدی 
فقط واســه این که خودمــو توجیه کنم رفتم 
جلسه. فقط واســه این که یه روز رو بگذرونم، 

سرگرم بشم و مصرف نکنم.
چندین نفر نشسته بودن، از دردها، بدبختیا، 
شکست ها و خاطراتشون می گفتند. از اهداف 
و موفقیت شــون واسه توی ترک باقی موندن 
می گفتند. گیج شده بودم. اینا چقد شبیه من 

هســتند! اصال انگار خود من هســتند! فقط 
چهره ها متفاوته!

اونا همشــون پاک بودنــد. لبخند می زدند. 
رفتارشــون آروم و باوقار بود. چشماشون برق 
می زد و خیلی راحت و بدون ریا از خودشــون 
می گفتند. بغلم کردند. درد دلم رو شــنیدند و 
ســرزنش و قضاوتم نکردند. اون جا، جای من 
بود. باألخره جای خودم و دوســتان واقعیمو 

پیدا کردم. خدایا شکرت!
امروز بعد از چند سال، تالش کردم و اصول رو 
رعایت کردم و چون درگیر تهیه و مصرف نبودم 
به لطف خدا تونســتم توی مملکت خودم یه 
مربی رســمی ورزشی باشــم. ورزش می کنم 
و آمــوزش می دم. گاهی شــعر می گم و متن 
می نویســم. یکی از کتاب هام به چاپ رسیده 
و ازم به عنوان نویســنده و مولف یاد می شه. 
گاهی از احساسات افراطی و مالل آورم خسته 
می شم اما ســعی می کنم کار درست رو انجام 
بدم. می رم جلسه و افکارمو بیان می کنم. منم 
از شــرایط ســخت زندگی و حتی گاهی درد 
جســمی و به هم ریختگــِی ذهنی - که یادگار 
دوران مصرفه - کالفه می شــم اما در حد توانم 
کار می کنم، سرکار می رم، توی جامعه مفیدم و 
خانواده ام خیالشون ازم راحت شده و خدا رو 

شکر به کسی محتاج نیستم.
امروز هفت ســال و چهار ماه و شانزده روز از 

آخرین مصرفم می گذره.
خدایا شــکرت بابت دوستای انجمن و اصول 

روحانی برنامه معتادان گمنام.

دوستان 
واقعـی

مشارکت
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حمید.خ. سبزوار
خـدا را شـکر می کنـم کـه پاکـم و عضـوی از انجمن 
معتادان گمنام هسـتم. این عضویت 
جزئی از لیسـت شـکرگزاری هر روز من 
شـده اسـت. از خداوند بابت توانایی 
خدمت در انجمن معتادان گمنام بسیار سپاس گزارم. 
از شش ماه پاکی تا امروز که ده سال و یازده ماه به 
لطف خدا پاک هسـتم، در انجمن خدمت می کنم. 
خدمـات متعـددی در گـروه و سـاختار خدماتـی 
داشـته ام امـا خدمت در کمیته هـای فرعی انجمن 
لذت دیگری دارد. اتفاقات بسـیار عجیب و دوسـت 
داشتنی را در حین خدمت تجربه کرده ام. مخصوصاً 
دو سـالی که در کمیتۀ بیمارسـتان ها و زندان ها در 
شـهر مشهد خدمت می کردم و خدمت پیام رسانی 
به دوستان همدردم را برعهده داشتم. در حال حاضر 
هم در کمیته اطالع رسانی شهرستان سبزوار در حال 
خدمت هستم. دوست داشتم یکی از اتفاقاتی را که 
در حین خدمت در این کمیته برایم پیش آمده است؛ 
با شـما عزیزان مشـارکت کنم تا شاید انگیزه ای برای 

شروع خدمت عاشقانه برای دیگر دوستان شود.
یک هفته قبل از عید مسئول کمیته از من خواست 
تعـدادی بنـر معرفی و اطالع رسـانی انجمن را برای 
نصـب بـر روی اتوبوس هـای شـرکت واحـد ببرم و 
نصـب کنـم. )البتـه الزم به ذکر اسـت مراحل اداری 
درخواسـت و کسـب مجوز این کار در روزهای قبل 
توسط دیگرخدمت گزاران حاضر در این کمیته انجام 
شـده بـود.( صبـح جمعه بـود و مـن از قبل با یکی 
دوتا از دوستان خدمت گزار هماهنگ کرده بودم که 
باهم این خدمت را انجام دهیم. صبح که راه افتادم 
تماس گرفتم و هرکدام از دوستان گرفتاری خودشان 
را داشتند و نتوانستند در انجام این کار به من کمک 
کند. اما این کار از قبل با سازمان اتوبوسرانی هماهنگ 
شده بود و امکان جابجایی به زمان دیگری هم نبود. 
بـه ناچـار تنهـا راه افتـادم. در میان راه کمی  با خودم 
کلنجار رفتم که نصب این همه بنر آن هم دست تنها 

کار سختی خواهد بود و حتماً تا ظهر باید آنجا باشم. 
اگـر نگویـم کـه حالم گرفته بـود دروغ گفته ام. چون 
مـن هـم گرفتار مشـکالت روزهای آخر سـال بودم. 
وقتـی رسـیدم بـا نگهبان صحبت کردم. در باز شـد 
و بـه داخـل رفتـم. همان نگهبان هم از من پرسـید: 
تنهـا می خواهـی ایـن بنرها را نصب کنـی؟ این کار 
به تنهایی کار خیلی سختی  است، اذیت می شوی! 
گفتـم: چـاره ای نیسـت به جای یک سـاعت، چند 
سـاعت بیشـتر طول می کشـد. این وظیفه را قبول 

کردم و باید آن را انجام دهم. 
بـه سـمت اولین اتوبـوس رفتم و اولین بنر را نصب 
کردم. دو تا اتوبوس دیگر را هم انجام دادم. در همین 
حین یک نفر درب اتوبوس را باز کرد و گفت: نگهبان 
با او تماس گرفته و از او درخواست کرده که اگر کاری 
نـدارد بیایـد و به من کمک کند. اتفاقا آن شـخص، 

دوست همدرد و مصرف کننده بود.
در حین نصب بنرها به من گفت: حتماً پول خوبی 
به شما می دهند که روز جمعه و یک هفته به عید سر 
صبح آمده ای و این کار را انجام می دهی؟ به محض 
شـنیدن صحبتش، اشک درچشم هایم جمع شد و 
گفتـم: پـول نداده اند، زندگی داده اند، امید داده اند، 
 NA آبرو داده اند، اگر دقیقه به دقیقه زندگی ام را به
خدمت کنم، نمی توانم یک لحظه از آن چه که انجمن 

به من هدیه داده است را شکر گزار باشم.
چنـد دقیقـه ای بـا هم صحبت کردیـم و من هم به 
درد دل ایـن دوسـت همـدرد گـوش دادم. کمـی از 
آشـفتگی های زندگـی اش به مـن گفت. در آخر هم 
آدرس جلسات را در اختیارش قرار دادم و بابت کمکی 
که به من کرد از او تشکر کردم و خداحافظی کردیم.

درست یک ماه نشده بود که او را در جلسه بهبودی 
دیدم که به عنوان دوست تازه وارد خودش را معرفی 
می کند. خوشحال شدم و به این فکر کردم که ثمره 
کوشـش های عاشـقانه، در محصول آن اسـت که 

موسم آن همیشه به وقت خود فرا می رسد. 
خدایا بابت این همه خوبی از تو تشکر می کنم.

ثمره کوشش های عاشقانه
محسن. ب - کرج

   زندگـی مـن در دوران مصـرف به شـکل 
خاصـی در بی بند وبـاری گذشـت. یکـی از 
آورده هـای بیمـاری ام، ادبیـات اعتیـادی ام 
بـود. لحـن کالم، اصطالحـات کوچه بازاری، 
واژه هـای غیراخالقی، شـوخی های زننده و 
الفاظ رکیک که به شـدت از آن ها اسـتفاده 

می کردم.
بـا ورود بـه انجمـن یکـی از چیزهایـی که 
جاذبـه ای بـرای ماندنم در NA بود، ادبیات 
خاص اعضای  NA بود! لحن کالم محترمانه، 
صحبت های ساده ولی صمیمی، حرف های 
پر مهر و دلنشـین، یکدیگر را با احترام صدا 
می کنند.کلماتی مثل: بفرما، خوش آمدید، 
جانم، از دیدنتان خوشحال شدم، روز خوبی 

داشته باشید و...
این جا بود که فهمیدم دیگر توهین و تحقیر 
تمام شـد. دیگر مجبور نیسـتم به زندگی ام 
به  آن شکل ادامه دهم. در این جا می توانم 
صاحب شـخصیت قابل قبـول در اجتماع 

شوم.
بـا حضـور مرتب در جلسـات و به کارگیری 
ادبیـات و اصـول انجمن، تغییـرات زیادی 
در رفتارهایـم ایجـاد شـد. من دیگر آن آدم 
شلخته و بی برنامه نیستم. نوع حرف زدن، 
لباس پوشـیدن، ارتباطم با دیگران و حتی 
مهمانی رفتن هایم با گذشـته خیلی تغییر 
کـرده. وقتـی بـرای یـک کار اداری مراجعه 
می کنـم، نوع صحبت کـردن و نحوۀ رفتارم 
باعث می شود مراتب کارهای اداری را بهتر 

و راحت تر طی کنم.
بله این است قدرت اصول انجمن معتادان 
گمنام. از یک معتاد خیابانی که هر جمله ای 
که می گفت، چندین فحش و ناسزا چاشنی 
آن می کـرد حـاال شـخصیت قابل احترامی 
سـاخته کـه می توانـد مثـل یـک انسـان، 
محترمانـه زندگـی کند. عضویت در انجمن 
NA را با هیچ چیز دیگری معامله نمی کنم.

جاذبه ای برای ماندنم
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باسالم خدمت خوانندگان 
و  بهبــودی  پیــام  مجلۀ 
تمامــی اعضــای محترم 

انجمن معتادان گمنام
آخرین روزهای سال ۱۳۹۸ بود و طبق 
برای  را  روال سال های گذشــته، خود 
برنامه ریزی جهــت ارائه خدمات بهتر 
در ســال جدید آمــاده می کردیم. در 
روزهای پایانی ســال اخبار زیادی در 
مورد همه گیری یک بیماری ناشناخته 
در دنیا به گوش می رسید. زمان زیادی 
اولین شهر کشورمان  نگذشته بود که 
درگیــر این ویروس ناخوانــده به نام 
کووید ۱۹ شــد و متاسفانه به سرعت 

تمام کشور را دربر گرفت.
ترس وجود مــردم را گرفته بود و این 
بیمــاری زندگی عــادی همه را مختل 
کرده بود. در این شــرایط با توجه به 
اعالم مسئولین مربوطه، تمام جلسات 
بهبودی و پیام رسانی انجمن معتادان 
گمنام تعطیل شد و شرایطی به وجود 
آمــد که هیچ کــس تجربــه ای از آن 
نداشــت. اعضا از طریــق تماس های 
تلفنی و یا نهایتــا تماس تصویری در 
حال کمک به هم دیگر بودند. ولی این 
تمام ماجرا نبود. پس تکلیف دوستان 
هم دردمان در زندان ها چه می شــد؟ 
آن ها چطور باید این شرایط را سپری 

می کردند؟
با اعضــا و کمیته های مختلف انجمن 
چه در داخل کشور و چه در کشورهای 
ببینیم چه  دیگر تمــاس گرفتیم تــا 
راه حلی برای پیام رسانی در این شرایط 
وجود دارد و آن ها در این شرایط چه 
کاری انجام می دهند. ولی متاســفانه 
آن هــا هم مثل مــا بودند. هیچ کس 

تجربه ای در این خصوص نداشت.
جلســات متعددی را با اعضای کمیته 
 H&I و به صورت تلفنی با مســئولین
نواحی جهت برون رفت از آن شــرایط 
برگزار کردیم. همگی آن ها جهت کمک 
کردن برای خارج شــدن از این شرایط 

اعالم آمادگی کردند.
اولین راه حل برگزاری جلسات هماهنگی 
و آموزشــی در فضای مجازی بود. کار 
خیلی سختی بود. بسیاری از اعضا با 
جلســات آنالین و یا نحوۀ کارکردن با 
نرم افزارها آشــنا نبودند و برخی دیگر 
هم امکانات اولیۀ آن را نداشــتند ولی 

به لطف خداوند با هم دلی و هم فکری 
این  نواحی  و خدمت گــزاران  اعضــا 

چالش را پشت سر گذاشتیم.
جلســات آموزشــی و تبادل تجربه را 
با مســئولین کمیته های H&I نواحی 
شــروع کردیم. با این که دور بودن از 
هم دیگر سخت بود ولی در آن شرایط 
واقعا کمک کننده و راه گشا بود. اعضا 
با حمایت و حضورشــان در جلسات 
هماهنگی و آموزشــی مجازی جهت 
ادامه مســیر به ما دل گرمی می دادند 
تا این که با تالش کمیته روابط عمومی 
و اطالع رســانی همچنیــن کمیتــه 
بیمارســتان ها و زندان های شــورای 
منطقه ایران، موفــق به گرفتن مجوز 
جهت بردن نشریات به داخل زندان ها 

شدیم.
پس از اخذ مجوز شروع به آموزش و 
تبادل تجربه جهت نحوۀ ارائه نشریات 
به داخــل زندان ها و چگونگی رعایت 

پروتکل ها برای نواحی شدیم.
عزیز،  خدمت گزاران  توســط  نشریات 
توانمند کمیته های شهری و  و  دلسوز 
نواحی به داخل زندان ها برده شــد و 
گرفت.  قرار  در دسترس همدردان مان 
ولی باز هم جهت پیام رسانی نیاز بود 
اقدامــات دیگری نیز انجام شــود. با 
مشورت و هم فکری کمیتۀ H&I شورای 
منطقه با نواحی به این نتیجه رسیدیم 

که یک طرح فایل صوتی از نشریات 
تایید شــدۀ NA را تهیه کرده و آن را 
در اختیار سازمان زندان ها قرار دهیم 
بتوانند  زندان ها  در  همدردان مان  تا 
هر روز پیــام انجمــن را به صورت 

صوتی در آن سوی دیوارها بشنوند.
پیشنهاد از طرف این کمیته به شورا 
ارائه شــد و بــا رای رابطین محترم 
نواحــی، گام موثری در آن شــرایط 
برداشــتیم و پس از اخذ مجوزهای 
الزم توســط کمیتــۀ روابط عمومی، 
از اعضای باتجربه  به ســرعت تیمی 
و خالق چند ناحیه تشــکیل شد و 
مطالبی از نشریات انجمن جمع آوری 
و پــس از تدوین و ضبــط، جهت 
پیام رسانی به سازمان زندان های کل 
کشــور تحویل داده شد تا در اختیار 
تمام زندان های ایران قرار بگیرد.کاری 
مهم و تاثیرگذار در امر پیام رســانی 
بود. تمام این اقدامات در شــرایطی 
بود که واقعا ناامیدی در وجود مردم 
انجمن  اعضــای  موج مــی زد ولی 
معتادان گمنام، تعهد به پیام رسانی و 
دوستان همدرد خود را در آن شرایط 

فراموش نکرده  بودند.
این شرایط نزدیک به دو سال طول 
کشــید. دو ســالی که برای اعضای 
انجمن، واقعا ســخت و طاقت فرسا 
بود ولــی باالخره خبــری که ماه ها 

H&I

با مشورت و 
هم فکری کمیتۀ 

H&I شورای منطقه 
با نواحی به این 
نتیجه رسیدیم 

که یک طرح فایل 
صوتی از نشریات 
تایید شدۀ NA را 
تهیه کرده و آن را 
در اختیار سازمان 

زندان ها قرار دهیم 
تا همدردان مان در 
زندان ها بتوانند هر 

روز پیام انجمن را 
به صورت صوتی در 

آن سوی دیوارها 
بشنوند
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منتظرش بودیم اعالم شــد. آن هم 
بازشــدن درب جلســات بهبودی و 
همچنین باز شدن درب زندان ها برای 
کننده  واقعا خوشحال  پیام رســانی، 
بود. چون اعضای پیام رسان، روزها و 
ماه ها به امید کمک به همدردان خود 
مدام در حال آموزش و تبادل تجربه 
با یک دیگر بودند و این بهترین خبر 
برای آن ها و  همدردان مان در زندان 

بود.
بیشــتر نواحی و کمیته های شهری 
ايــران آمادگــی الزم را جهت ورود 
بــه زندان ها داشــتند و این حاصل 
زحماتی بود که توســط خودشان و 
خدمت گزاران کمیتۀ زندان ها کشیده 

شده بود.
مجددا پیام رسانی شروع شد. باز هم 
معتادان  انجمن  گذشــته،  همچون 
گمنام به عنــوان منبعی در خدمت 
اجتماع خوش درخشید و پیام رسانی 
خود را بــا ایثار و از خودگذشــتگی 

اعضای انجمن به نمایش گذاشت.
 جــا دارد برای این زحمــات از تمام 
اعضای گروه ها، کمیته های شــهری، 
نواحــی و اعضــای کمیتــه H&I و 
ایران  منطقه  شــورای  خدمت گزاران 

کمال تشکر را داشته باشیم.
 H&I با احترام کمیته
شورای منطقۀ ایران

خلیل. خ - مشهد
 سالم به تمامی هم دردهایم. سالمی 

به وسعت عشق در انجمن.
با ناامیدی مطلق در ســال ۱۳۸۸ وارد 
NA شــدم. اعتیاد فعــال، خودم و 
خانــواده ام را به ورشکســتگی کامل 
کشــانده بود. به تنهایی یک بار آمدم 
مصــرف مواد را امتحــان کنم و لذت 
ببرم اما در باتالق آن گیر کردم. هر چه 
اعتیاد مرا باالتر برد، محکم تر به زمینم 
کوبیــد. مصرف مواد را بــه خانواده 
انتقال دادم. در تاریخ ششم آبان ۱۳۸۸ 
پاک شدم و دو فرزند و همسرم نیز با 
من قطع مصــرف کردند. بعد از دوره 
سم زدایی وارد جلسات شدیم اما بعد 
از مقاطعی فرزندانم در 6 و ۹ ماه پاکی 
 NA لغزش کردند و مسیرشــان را از
جدا کردند. بعد یک سال نیز همسرم 
لغزش کرد. آن ها باعث شدند وارد درد 
و آشــفتگی های ناشی از مصرف شان 
در دوران پاکی ام شــوم. روند مصرف 
آن ها پنج ســال طول کشید. در این 
مقطعی که اعتیاد آن ها شدیداً فعال 
بود، زمان برایم حبس شده و به سختی 
می گذشت چرا که در یک منزل کوچک 
مجبور بودم در کنار اعتیاد آن ها زندگی 
کنم و به بهبودی ام بپردازم. شب هایی 
بود که تا صبــح انواع مواد را مصرف 
می کردند و چند بار در خواب از صدای 
ترکیدن فندک و یا کپسول گاز فندک، 
منزل آتش می گرفت و سراســیمه از 

خواب بیدار می شدم اما همه این ها 
باعث نشد که ناامید شوم.

در طــول بهبودی بر روی قدم ها که 
خط دفاعی ام بودند تمرکز کردم تا 
بتوانم با این واقعیت روبرو شــوم 
و به بهبودی ام در چنین شــرایطی 
ادامه دهم. هــرگاه که تمرین صبر 
و پذیرش برایم ســخت می شــد، 
راهنمایم به آرامش و کارکرد قدم ها 
و خدمت دعوتم می کرد. تا این که 
پیام NA را بار دیگر گرفتند و مسیر 
زندگی شان با کمک NA تغییر کرد. 
اکنون که این تجربه زندگی ام را بازگو 
می کنم نزدیک به سیزده سال پاک 
هستم و همسرم نیز هشت سال و 
چهار ماه پاک اســت اما دو فرزندم 
مجدداً بعد چهار سال و یکی دیگر 
از آن ها بعد از هفت ســال لغزش 
کردند و اکنون در لغزش هســتند. 
امروز با همســرم در مسیر کارکرد 
قدم هــا و خدمت ســاختاری در 
رساندن پیام و ادای دین با نیروی 
برترمان هســتیم و ســپاس گزار 
خداوند مهربان هســتیم که از این 
طریق می توانیم پیامی باشیم برای 
فرزندان و دوســتان هم درد دیگر 
که در حال مصرف هستند. آری ما 
دورنمای امیدیم و شادی ما از پاک 
زندگی کردن جاذبه ای اســت برای 
معتادانی که هنــوز در حال عذاب 

هستند.

تمرین سخت صبر و پذیرش

بهبودی با تسلیم شروع می شود و از آن نقطه بعد به هر یک 
از ما یادآور می شود که یک روز پاک یک روز موفق است.

کتاب پایه 
ص 111 

آری ما دورنمای 
امیدیم و شادی ما 

از پاک زندگی کردن 
جاذبه ای است 

برای معتادانی که 
هنوز در حال عذاب 

هستند
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زهرا - ِنهبندان . خراسان جنوبی 

پانزده ساله بودم که شوهر 
ــانزده سالگی  کردم. در ش
ــس از آن داغ دار  ــال پ بچه  دار و یک س
بچه ام شدم. غم از دست دادِن آن دختر 
ــود که دیگر  ــنگین ب معصوم آن قدر س

چیزی برایم باقی نگذاشت.
ــتم سِر بساط  چند روز پس از آن نشس
ــردم تا غم  ــدر. مصرف می ک مواد مخ

زندگی را فراموش کنم.
ــاله بودم که هنوز  من دختری هفده س
وارد جامعه نشده بودم. روابطم بسیار 
کم و محدود بود. بیمارِی اعتیاد هم که 
ــتم. ترکیب عجیبی بودم: منزوی،  داش

آشفته، تاییدطلب و...
ده سال عذاب کشیدم. راه نجاتی سراغ 
نداشتم. پوچ و بی هدف فقط به مصرف 
ــته و  ــواد فکر می کردم. خس و تهیۀ م
ناامید بودم تا این که یک شب در منزل 
برادرم، بی اختیار یک مجله را از روی میز 

برداشتم و شروع به خواندن آن کردم.
ــت؟  واای خدای من. این چه کلماتی س
مگر می شود! چرا این مجله، درباره من 
صحبت می کند؟ گیج شده بودم. روی 
جلدش نوشته بود: مجلۀ پیام بهبودی.

ــرادرم گفتم: من  ــب به دروغ به ب آن ش
ــم میاد.  ــی از اخبار حوادث خوش خیل

می شه این مجله رو با خودم ببرم.

ــت و  ــرادرم یکی از اعضای انجمن اس ب
ــت  ــل از آن، بارها از او درخواس من قب
ــتی به  کمک کرده بودم که جواب درس
ــب، او پس از  من نداده بود. اما آن ش
ــکوِت معنی دار گفت: حاال  لحظه ای س
که حوادث دوست داری، بیا این سه تا 

مجلۀ دیگه ی حوادث هم ماِل تو.
و من آن شب با چهار مجلۀ پیام بهبودی 
به خانه برگشتم. کلمه به کلمۀ آن چهار 
ــیزده روز خواندم و  مجله را در طول س
ــک ریختم. سپس مواد را ترک کردم  اش
ــا دو روز پاکی همراه برادرم به اولین  و ب
ــی،  ــه ام رفتم. من، برادرم، منش جلس
ــر. همین  ــک عضو دیگ ــده و ی گردانن
ــه ای کوچک اما  ــج نفر بودیم. جلس پن
ــت تاثیرگذار. من خانه ام را پیدا  بی نهای
کرده بودم؛ گروه آوای رهایی در خیابان 

یادگار، مسجد مهدیه.
این مجله، من را از حقی که در NA داشتم 
آگاه کرده بود. من آمادۀ عضویت بودم 
ــت جلوی  و دیگر هیچ کس نمی توانس

مرا بگیرد. 
ــم. اما  ــتم در آن جا باش ــن حق داش م
ــگ مردم  ــا، فرهن ــک م ــهر کوچ در ش
جوری ست که حضور من باعث خجالت 
برادرم می شد. به همین خاطر، روز سوم 
برادرم با عصبانیت با من برخورد کرد و 
ــه نبرد و من به دلیل این که  مرا به جلس
ــیار بدی را  ــا در خانه بودم حال بس تنه

چرا این مجله دربارۀ من صحبت می کند؟

مشارکت

متحمل شدم و توانستم تا روز پنجم 
پاکی دوام بیاورم. پنجمین روز پاکی 
ــروه زنگ زدم و  ــه نمایندۀ همان گ ب
ــم را به او گفتم. ایشان کمک  احساس
ــرادرم صحبت کرد و من به  کرد و با ب

شرکت در جلسات ادامه دادم.
در جلسه سختی های زیادی کشیدم. 
ــت.  ــود نداش ــی وج ــۀ بانوان جلس
ــنگینی را می دیدم. بارها  نگاه های س
در گروه مورد تمسخر و نگاه های سرد 
ــم. بارها به دلیل  آقایان قرار می گرفت
ــرزنش  ــکالت خودم را س همین مش
ــه ای کاش مواد مصرف  ــردم ک می ک
ــا این که از بین رفته بودم  نمی کردم ی
ــکالت را تجربه نمی کردم.  و این مش
ــر از زمان مصرف  ــفته ت زندگی ام آش
ــه خودم را  ــه جای این ک ــده بود ب ش
ــرم  ــم دنبال تغییر همس تغییر بده
ــار بر  ــودم. آن قدر فش ــی او ب و پاک
ــه در ده ماه پاکی،  ــم بود ک روی دوش
افسردگی شدید گرفتم. اوایل بهبودی 
خیلی درد کشیدم اما به دلیل این که 
ــیلی خورده بودم به  خیلی از مواد س
ــی حاضر نبودم بهبودی ام  هیچ قیمت
ــم و مقاومت کردم  ــت بده را از دس
ــتم راه حل فقط برنامۀ  چون می دانس

معتادان گمنام است.
بارها اعضای گروه تصمیم گرفتند که 
ــه بهبودی راه ندهند اما  مرا در جلس

در مهرماه سال 
۱۳۹۷ گروه بانوان 
»راه زندگی« را در 

شهرمان راه اندازی 
کردیم و تعداد 

اعضای مان به پنج 
نفر می رسید. در 
ابتدا مشکالتی 

را داشتیم اما 
کم کم اتحاد بین 

اعضای مان بیشتر 
و بیشتر شد و این 

عامل باعث تحکیم 
و بقای گروه  ما شد
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ــتقامتی که داشتم به طور مرتب در جلسات شرکت  با اس
ــتم و این تنهایی تا دو  می کردم. در جمع گروه تنها نشس
ــال و دو ماه طول کشید تا یک نفر دیگر از بانوان وارد  س

گروه شد.
ــنیدم.  ــادی را از مردم می ش ــای زی ــدت حرف ه در آن م
حرف هایی که تا دو روز در تنهایی خودم اشک می ریختم 
اما باز هم خداوند شهامت می داد که با همۀ این مشکالت 
ادامه بدهم. بعد از پنجمین سال پاکی ام یعنی در مهرماه 
سال ۱۳۹۷ گروه بانوان »راه زندگی« را در شهرمان راه اندازی 
ــید. در ابتدا  کردیم و تعداد اعضای مان به پنج نفر می رس
ــتیم اما کم کم اتحاد بین اعضای مان  ــکالتی را داش مش
بیشتر و بیشتر شد و این عامل باعث تحکیم و بقای گروه  
ــد و گروهی که با پنج نفر فعالیت خود را شروع کرد  ما ش

امروز بیش از ۲۵ نفر عضو دارد.
در شهر مشهد از اعضای بانوان راهنمایی را انتخاب کردم 
و با او ارتباط برقرار کردم و سالی ۴-۳ بار فاصله هشتصد 
ــهد را می رفتم و می آمدم تا با  ــری نهبندان تا مش کیلومت
ــیر طوالنی که خطرهای  ــا را کار کنم. در این مس او قدم ه
ــت فقط امید داشتم و به خودم می گفتم  خودش را داش
ــق  ــب کنم و آن را با عش ــد کنم و بهبودی را کس باید رش
ــار دیگر اعضای بانو قرار دهم. کارکرد قدم ها برایم  در اختی
ــتکار، تعهد و استقامت را به همراه داشت و این امید  پش
ــتم که تالش هایی که برای بهبودی ام می کنم بدون  را داش
ــه نخواهد ماند و با بودنم در گروه و برنامه، امیدی  نتیج

باشم برای خانم معتادی که از درد اعتیاد رنج می برد.
ــهرمان  ــد و اعضای برنامۀ معتادان گمنام در ش از خداون
تشکر می کنم که فرصتی را ایجاد کردند که من در کنارشان 
بهبودی خودم را دنبال کنم و گروه بانوان شروع به فعالیت 
کند و ما اعضای بانو بتوانیم در کنار هم دیگر بهبودی خود 

را دنبال کنیم و پیام را در اختیار سایر بانوان قرار دهیم.
من توانستم در بهبودی ام اصول روحانی صبر، استقامت، 
تعهد و مسئولیت پذیری را انجام دهم و ثمرۀ کوشش های 
ــقانه، در محصول آن است که موسم آن همیشه به  عاش
وقت خود فرا می رسد. اکنون که این نامه را می نویسم به 
لطف خداوند هشت سال و ده ماه و دو روز پاکی دارم و 

بدون هیچ گونه مادۀ مخدری زندگی می کنم. 
در انتهای نامه، خاطره ای از مجله پیام بهبودی را برای تان 
ــال پیش در این مجله  می گویم. در بین مطالبی که نُه س
ــارکت یک خانم نابینا خیلی روی من تاثیر  خواندم، مش
ــر یک خانم نابینا  ــت. من با خودم می گفتم که اگ گذاش
ــس من هم باید ترک  ــت مواد را ترک کند، پ توانسته اس
ــتم  ــم. این موضوع خیلی به من روحیه داد تا توانس کن
ــی، دوباره رفتم  ــش ماه پاک ــواد را ترک کنم. پس از ش م
ــراغ همان مجله تا مشارکت آن خانم را دوباره بخوانم.  س
در کمال تعجب دیدم که اصال خانم نابینایی در کار نبوده 
ــارکتش از کلمۀ »عاجز« استفاده  ــت. آن خانم در مش اس
ــتباه فکر می کردم که  ــرده بود و من در آن روزها به اش ک

عاجز یعنی نابینا! 
بله دوستان، خداوند بدین شکل، دست من را گرفت. 

حامد - آباده . فارس
  خواستم از طریق مجلۀپیام بهبودی تجربه ام را از دوران پاکی و بهبودی ام در 
اختیار دوستان هم دردم قرار دهم. البته حدود ده سال پیش نامه ای برای مجلۀ 
ــن تولد یک سالگی پدرم نوشتم که در تابستان  پیام بهبودی تحت عنوان جش

۱۳۹۲ در مجله چاپ شد.
من به همراه سه برادر و پدرم مصرف کننده بودیم. پنج  نفر مصرف کننده در یک 
ــامان  و  آشفته ای داشتیم. طوری که از دور هویدا بود. هر  خانواده! اوضاع نابس
چه تالش کردیم راه نجاتی پیدا کنیم نشد که نشد تا این که راه انجمن معتادان 
ــدیم و آخرین نفر  ــد و یکی پس از دیگری عضو انجمن ش گمنام بر ما نمایان ش

پدرمان بود که وارد انجمن شد.
تجربۀ من در خصوص دوران بهبودی هست. دورانی که هر کدام از برادران باور 
ــدیم و در آخر همگی باور پدر شدیم که به جمع ما بپیوندد. دوستان  دیگری ش
ــب پیش جشن تولد ده سالگی پدرم بود. به لطف خدا، یاری  همدردم چند ش
ــتان بهبودی و اصول برنامه، پدرم جشن تولد ده سالگی خود را با حضور  دوس

دوستان در جلسه برگزار کرد. ما اکنون هر کدام باالی ده سال پاکی داریم.
نکته اینجاست ما پنج نفر هنوز به جلسه می رویم، خدمت می کنیم، مشارکت 
ــه زندگی می کنیم و  ــدم کار می کنیم و به روال برنام ــا داریم، ق ــم، راهنم می کنی
می دانیم که مادامی که این راه را دنبال کنیم از هیچ چیز واهمه نخواهیم داشت. 
برنامه را سخت نگرفته ایم. فقط به طور جدی این راه را دنبال کرده ایم و به لطف 
ــیر  ــبی خوبی در زندگی برخورداریم و هم چنان در مس خدا امروز از آرامش نس

بهبودی مصمم و استوار قدم برمی داریم.

تولد یک سالگی تا ده سالگی 
با مجلۀ پیام بهبودی

آری ما دورنمای امیدیم. ما نمونه های مشخص کارآیی این برنامه هستیم. 
شادی ما از پاک زندگی کردن، جاذبه ای برای معتاد در حال عذاب است.

کتاب پایه 
ص 71
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میثم. ج - اردکان
شــانزده ســاله بودم که به 
کمک یک همدرد که از اقوام 
خــودم بــود، وارد انجمن 
معتادان گمنام شــدم. از این که در جمع 
بزرگ ترها نشسته بودم، احساس غریبی و 
خجالت می کردم ولی از مواد دل خوشی 
نداشــتم. از سیزده ســالگی که باید به 
بازی کردن و شــور کودکی ام می گذشت، 

مصرف الکل و مواد را شروع کرده بودم.
بارها در انجمن به خاطر احساس تفاوت 
با سایر اعضا، تفاوت قائل شدن بین الکل 
و دیگر مواد مخدر، لغزش کردم تا باالخره 
به لطف خداوند در ســن بیست سالگی 
پیام انجمن را با دنیایی از درد و بحران و 

ناامیدی گرفتم.
هرگز فکرش را نمی کــردم که پاک بمانم 
زیرا من در خانــواده ای زندگی می کردم 
کــه پدر و مادرم درگیر مصرف مواد مخدر 
بودنــد و این بزرگ تریــن توجیه و بهانۀ 
من برای مصرف های قبل بود. همیشــه 
مــواد در خانۀ ما بود و جلوی چشــمم 
مصرف می شد. با این همه، من عاجزانه 
رفتار کردم و شــبی که وارد انجمن شدم، 
دستم را باال بردم و گریه کردم و نتوانستم 
مشارکت کنم ولی دوستان بهبودی برایم 
دســت زدند، مرا در آغوش کشیدند و به 
حرف هایــم گوش دادنــد و گمنامی مرا 

حفظ کردند.
من یک کارگر ســاده بــودم که یک دنیا 

وسوســۀ مواد را کنــار کارگرهای دیگر 
تجربه می کردم. با مشــورت دوستان، 
کمک راهنمــا و دوازده قدم، امروز من 
سه سال اســت که پاکم و هیچ دودی 
دیگر در زندگی ام وجود ندارد. جاذبه ای 
برای پدر و مادرم شدم و امیدوارم روزی 

پاکی هر دو را ببینم.
امروز در کارم پیشــرفت کرده ام. رهجو 
دارم. با عشق خدمت می کنم و با نوشتن 
تراز هر روزۀ قدم دهم، زندگی سرشار از 
عشق و خوش بختی را تجربه می کنم و 
خوشحالم که با این شرایط سخت و در 
میان مصرف کنندگان و موادفروش ها 
به کمک نیــروی برتر و انجمن زندگی 

خوبی را برای خودم ساخته ام.

پیام های خود را با پیام بهبودی همراه کنید
از شما اعضای محترم برنامه معتادان گمنام دعوت می کنیم که تجارب بهبودی، خدماتی، دیدگاه ها و خاطرات خود را با ما در میان بگذارید. 
ما مشتاقانه خواهان خواندن تجارب گران بهای شما هستیم. در صورت تمایل، لطفًا در نامه های خود نام، حرف اول نام خانوادگی و نام شهر 

محل سکونت خود را درج نمایید. راه های ارتباط با مجلۀ پیام بهبودی:
آدرس پستی مجله: تهران، صندوق پستی: 15875-7143

Pb@nairan.org  :پست الکترونیکی
واتس اپ و تلگرام: 29  27  312  0919 

مشارکت

جاذبه ای برای پدر و مادرم

من عاجزانه رفتار 
کردم و شبی که وارد 
انجمن شدم، دستم 

را باال بردم و گریه 
کردم و نتوانستم 

مشارکت کنم ولی 
دوستان بهبودی 

برایم دست زدند، مرا 
در آغوش کشیدند و 
به حرف هایم گوش 
دادند و گمنامی مرا 

حفظ کردند
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مهدی. پ - سولدوز آذربایجان غربی
یــک روز بــا دوســتم محمــد 
نشسته بودیم و داشتیم مواد مصرف 
می کردیــم و گــرم صحبت کردن 
بودیم. یادم هست آن روز محمد در مورد جایی 
صحبت می کرد که معتادان آن جا گرد هم آمده 
و با هم صحبت می کنند. او می گفت من هم در 
یکی از جلسات آن ها شرکت کرده ام. دستش را 
دراز کرد و از بغل پیک نیک یک کتابچه ســفید 
رنــگ به من داد و گفت ایــن کتابچه را در آن 
جلســه به من هدیه دادند. من برای اولین بار 
اسم انجمن معتادان گمنام را بر روی آن کتابچۀ 
سفید دیدم. کتابچه رو با خودم به منزل بردم و 
آن را مطالعه کردم. هیچ چیزی دستگیرم نشد 

اما بذر پیام بهبودی در ذهن من کاشته شد.
آن روز گذشــت و مدتــی بعــد یکــی از 
هم مصرفی هایم را دیدم که سال ها از او اطالعی 
نداشتم اما می دانستم به خاطر مصرف و قاچاق 
مواد به حبس ابد محکوم شــده بود و آخرین 
بــاری که او را دیده بــودم در مرخصی بود و با 
کمری خمیده در خیابان راه می رفت. پس از آن 
ماجرا، یک روز جلوی دادگاه او را با لباسی آراسته 
دیدم. سالم و احوال پرسی کردم و ازش پرسیدم 
کــه چه اتفاقی افتاده و چی مصرف می کنی که 
این جوری شــدی! تمام رفتار و گفتارش تغییر 
کرده بود و این برای من قابل باور نبود. او گفت 
که هیچ چیزی مصرف نمی کنم و حتی ســیگار 
هم نمی کشم و در مورد انجمن معتادان گمنام 
برایم صحبت کرد و پیام امید و آزادی را به من 
داد. شماره تلفنش را به من داد و گفت هر وقت 
دلت خواســت می توانی به من زنگ بزنی تا با 

هم برویم جلسه.

مدت کوتاهی نگذشــته بود کــه به آخر خط 
رســیدم و آمادۀ ورود به معتادان گمنام شدم. 
معجزه ای به وقوع پیوســت و من خودم را در 
بین کســانی دیدم که به آن جا تعلق داشــتم. 
جزئــی از آن اعضا بودم و نیازمند کمک آن ها. 
تمــام اعضا آمــادۀ کمک به من بودند و بعد از 
جلسه دور من جمع شدند و به من شماره تلفن 

دادند و گفتند بازهم در جلسات شرکت کن!
امــروز در یازدهمین ســال پاکی از مواد مخدر 
هستم. با کمک انجمن توانستم زندگی ایده آل 
و خوبی داشته باشم. خداوندا بابت حضورم در 

معتادان گمنام از تو سپاس گزارم.
راســتی محمد هنوز هم در حال مصرف است. 
چند روز پیش پدرش را از دست داده بود و من در 
مجلس ختم پدرش حضور پیدا کردم. محمد هم 
با قیافه ای تکیده، ناامید و روحی ناآرام و در حال 
عذاب آن جا بود. آن روز یکی از دوستان بهبودی 
مرا دید و به من گفت اگر االن نمرده بودی و زیر 
خروارها خاک نبودی در خوشبینانه ترین حالت 

این حال و روز امروز تو بود.
من آدم دســت و دلباز و ولخرجی هستم ولی 
وقتــی پای پول NA و مســئوالنه خرج کردن 
اون بــه میان می یــاد حتی خوردن یه فنجان 
چای بعد از جلســه هم برام سخت می شود. با 
خودم می گم پول ایــن فنجان چای می تواند 
یه پمفلت یا کتابچۀ ســفید شــود و جان یک 
انســان را نجات دهد. من همه جا می توانم یه 
فنجان چای بخورم، تو خونه، تو کافه و جاهای 
دیگر. هیچ وقت یادم نمی رود که ما در انجمن 

معتادان گمنام با جان اعضا سروکار داریم.
 باشــد که هیچ معتادی در هیچ جای این کرۀ 

خاکی بدون شنیدن پیام ما از دنیا نرود.

بذر بهبودی

علی. ش - اسالم شهر
  من تقریبا پانزده سال پیش در شرایطی که 
ــه و خیابان بودم با ناامیدی زیادی  آوارۀ کوچ

وارد انجمن  معتادان گمنام شدم.
ــتفاده از اصول برنامه و قطع  خیلی زود با اس
مصرف مواد، جایگاه خوبی را در بین خانواده 
ــال به دلیل  و جامعه پیدا کردم. بعد از پنج س
ــرکت در جلسات و عدم رعایت اصول  عدم ش

برنامه، مجدداً شروع به مصرف مواد کردم.
خیلی زود خانواده و جایگاهی را که به کمک 
ــت دادم. با  ــت آورده بودم، از دس NA به دس
ــير  خود می گفتم انجمن معتادان گمنام مس
اشتباهی است و NA به من جواب نمی دهد. 
ــواد کار  ــرف مجدد م ــودم که مص ــه ب متوج
اشتباهی است اما انکار به من اجازه نمی داد 
ــتم  قبول کنم. ترس ها و باورهای زیادی داش
ــوم چه اتفاقی  ــه اگر مجدداً وارد برنامه ش ک

می افتد.
ــدم هیچ گاه به  ــن باری که وارد برنامه ش اولی
ــودم و به خاطر طرز  ــب بهبودی نب دنبال کس
تفکر اشتباهم ۷ سال طول کشید که به چرخۀ 
بهبودی برگردم. در آن زمان به خودم می گفتم 
ــتان بهبودی چه برخوردی با  اگه برگردم دوس
من خواهند داشت؟ آیا باز مرا می پذیرند؟ آیا 
ــوم؟ با ترس  کمکم می کنند که دوباره پاک ش
ــتم. به وضوح  از  این قضاوت ها به NA برگش
ــروه با آغوش باز  ــه همگی اعضای گ ــدم ک دی
پذیرایم هستند و بدون چشم داشت و بدون 
ــک می کنند. در کنار  ــرطی به من کم هیچ ش
اعضا، بهبودی ام را شروع کردم و این آغاز مسیر 
ــواد و رفتارهای  ــی  من بدون مصرف م زندگ
ناشایست گذشته بود. در حال حاضر هر روز 
با راهنمایم تماس دارم. اشتباه های گذشته ام 
را تکرار نمی کنم. ارتباط خوبی با خداوند برقرار 
ــم. بر روی نواقص اخالقی ام کار می کنم  می کن
تا با کمک خداوند آن ها را برطرف کنم. کارکرد 
ــا، بینش، آگاهی و لذت زندگی مرا دو  قدم ه
چندان کرده و چند روز دیگر تولد دو سالگی ام 
ــد. امیدوارم بتوانم خدمت گزار خوبی  می باش

برای انجمن معتادان گمنام باشم.

عشق بدون چشم داشت
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مخمصه ای عجیب

مهدی. ج
در یکی از روستاهای شهرمان، من 
ــو دارم. روزی پدرِ جواد،  چند رهج
ــت  یکی از رهجوهایم از من خواس
ــک گاوداری و  ــکالت ی که برای حل وفصل مش
پانزده هکتار زمین زراعی، بین او و دو فرزندش 

وساطت کرده و مشکل را حل کنم.
من هم بدون این که به جواد چیزی بگویم، یک 
روز به روستای شان رفتم تا بزرگی کرده و مسئلۀ 
ــت کنم. یک  ــیم اراضی آن خانواده را درس تقس
ــکیل شد. جواد و پدرش  جلسۀ خانوادگی تش
ــت دیگر. همه از اعضای  و برادرش و یک دوس
ــادان گمنام بودیم! هر کس از دری  انجمن معت
سخنی می گفت. من هم که هیچ سررشته ای از 
گاوداری و کشاورزی نداشتم، ناگهان خودم را در 

مخمصه ای عجیب یافتم.
کامال فراموش کردم که من چرا رهجو گرفته ام و 
دارم چکار می کنم؟ بعد از چند ساعت نشستن در 
آن جمع و گوش کردن و صحبت با آن ها، از خانۀ 
ــده و به سمت شهر آمدم. در بین  آن ها خارج ش
ــم زنگ خورد. جواد بود. گفتم این زنگ  راه تلفن
ــالم و علیک گفت از شما  ــکر کنه! بعد س زده تش

خواهش می کنم در مسئلۀ ما دخالت نکنید.
ــث کردم و به خودم گفتم این حالش خراب  مک

هست و برام مهمم نبود.
ــه، حاِل خودم خیلی بد  ــی پس از چند دقیق ول
ــیمان بودم. کار درستی نکرده بودم که  شد. پش
وارد مسائل خانوادگی آن ها شده بودم. از شدت 

افکار منفی داشتم دیوانه می شدم.
ــنِت راهنمایم رسیدم و وارد جلسه  به جلسۀ س
شدم. در حال کارکرد سنت ششم بودیم. راهنمایم 
ــد ما را از هدف اصلی مان  ــت: هیچ چیز نبای گف
ــه معتادان خدمت  ــد. ما می خواهیم ب دور کن

کنیم و همان طور که کتاب پایه می گوید: خدمت 
واقعی، انجام کار درست با نیت درست است.

دوستان عزیزم، من آن روز واقعا نیت و انگیزه ام 
ــت نبود. من فقط یک  ــر بود، اما کارم درس خی
راهنما هستم. نه مشاور خانواده و نه کارشناس 

مسائل مالی.
پس از چند دقیقه صحبت با راهنمایم، تصمیم 
ــدم که  ــم و متوجه ش گرفتم تراز قدم ده بنویس
ــتباه باشم سریعا به آن  ــت هر گاه در اش الزم اس

اقرار کنم.
آیا می توانستم فروتنی رو به مرحلۀ اجرا در بیاورم 
و با رهجویم تماس بگیرم و بگویم حرفت درست 
بود و من اشتباه کردم. می دانستم اشتباه کرده ام 

ــتم. برایم خیلی سخت  اما قدرت اجرایی نداش
بود. دوباره به راهنمایم زنگ زدم و هر آن چه در 

سر داشتم را اقرار کردم.
پر از انرژی شدم و سپس به رهجویم زنگ زدم. 
ــت تلفن  ــم صحبت کردیم. هر دوی ما پش باه
بغض کرده بودیم. ما می توانیم به سادگی اصول 
ــادۀ انجمن را فراموش کنیم. به همین خاطر  س
هست که همیشه باید مراقب خودمان باشیم.

ــا اهمیت دارد نه  ــت اصول انجمن برای م رعای
دل سوزی برای هم. جان کالم آن است که روش 
ــودی، فقط کمک یک  ــام برای بهب معتادان گمن
ــت و هر چیزی به جز  معتاد به معتاد دیگر اس

این، کار نمی کند.

 به دلیل کمبود محبت و مشــکالتی که در زندگی ام داشتم، به مواد 
مخدر روی آوردم. اوایل فکر می کردم با مصرف مواد مخدر مشکالتم 
حل می شــود اما نه تنها این اتفاق رخ نداد بلکه مشکالتم روز به روز 
بیشــتر و بدتر هم شد تا جایی که دیگر نه قیافه ای برایم مانده بود و 

نه آبرو، و دیگر چیزی برایم مهم نبود.
هیچ امیدی به بهبودی نداشــتم. فکر می کردم دنیا به آخر رســیده 
است. همیشه منتظر مرگ بودم تا این که بعد از هجده سال تخریب، 
پیــام انجمن معتادان گمنام را دریافت کردم و با یک دنیا ترس وارد 
انجمن شــدم. فکر می کردم هیچ خانمی به اندازۀ من تخریب مواد 

نداشــته اما وقتی کم کم با دوســتان بهبودی آشنا شدم و مشارکت 
آن ها را شــنیدم، تصمیم گرفتم خــودم را از دیگران پنهان نکنم. بعد 
از یــک ماه، راهنما انتخاب کردم. یک راهنما از جنس خودم، کســی 
که مرا درک کرده و می تواند به من کمک کند. دســتم را در دســتان 
راهنمایم گذاشــتم  و کم کم شــروع به کارکرد قدم ها کردم. با این کار 
مســئولیت پذیر شدم، متعهد شــدم و تالش کردم در انجمن بمانم 
وکمک یک معتاد بــه معتاد دیگر را انجام دهم. با کمک و راهنمایی 
راهنمایم از ســه ماه پاکی وارد خدمات شدم از منشی جلسه گرفته تا 
نمایندۀ بین گروه و همچنین خدمت در کمیته های فرعی، خدمت به 

پاکی و بهبودی ام خیلی کمک کرد.
 با سپاس گزاری از خداوند و انجمن معتادان گمنام و راهنمایم، امروز 
که این تجربه را می نویســم سه ســال و دوازده روز است که پاکم. به 

امید روزی که هیچ معتادی در روی کرۀ زمین از درد اعتیاد نمیرد.

مسئولیت پذیر شدم
مریم - مالیر

مشارکت
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سالم به همۀ دوستان بهبودی، از اظهار لطف و پیام های محبت آمیز شما تشکر می کنیم. در این شماره نیز همچون شماره های قبل، ابتدا کلمات 
کلیدی به کار رفته مربوط به قدم یازدهم را که از راست به چپ، چپ به راست، باال به پایین و پایین به باال، گنجانده شده اند را پیدا کرده و روی 
آن ها خط بکشــید. از حروف باقی مانده یکی از سؤاالت مربوط به قدم یازدهم به دست می آید. تجربه خود را نسبت به آن سؤال بنویسید و 

آن را برای کمیته فصل نامۀ پیام بهبودی ارسال نمایید.
کلمات کلیدی:

مشروط - عقاید - مطلق - تنویر - پیروی - صلح - سازگاری - انتخاب - مشارکت - الهام - شرافت - رضایت - نیاز - اشراق - تقویت - اجرا - ماهیت - منبع 
- آگاهانه - ارتقاء - قدرت - ثبات - لطف - ارزشمند - عادل - نتایج - ذهن - ماهر - صمیمیت - توسعه - درک - توازن - گیج - موهبت - کاوش - روش

دسازگاریفاجراهـ۱

رطورشموتقویترن2

کتباختناپیرویا۳

تدصلحینعریونتهـ4

ویقلطماققدرترا5

سروشنهـذاقارشاگ6

عنتیاضریماهـیتا۷

هـتنیازددثباتقص8

مواقتراتکراشمم۹

تاالهـامموهـبتچی۱0

فزنارزشمندوگلم۱۱

انرگیجبلداعهـطی۱2

رزجیاتنوعبنمفت۱۳

شدنکاوشکماهـریم۱4

شروع

جواب های رسیده از جدول شماره 10 )مجله شماره 71- تابستان 1401(

جواب جدول: چگونه در خدمت دیگران بودم؟ )قدم دهم، قسمت یک ترازنامه شخصی(

اســامی عزیزانــی که جدول را حل کرده اند: محمد. پ. بندرعباس - محمد.گ. بروجرد - مســعود. ص. تبریز - مجتبــی. ص. زرقان - مهدی. ش. 
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گلپایگان - عزت. خ. کوهدشــت - امیر. چ. شــیراز - بهرام. کرج - فخرالدین. س. مشکین دشت کرج - موسی. ن خومه زار ممسنی - رضا. پ. تهران - 
حکیم. ق. گنبدکاووس - محمدعلی. ت. رفسنجان - احمد. فسا - اکبر. م. مالیر - رضا. ت. اهواز - محمد. ز. ارومیه - ابوالفضل. ص. گرگان - امیر. پ. 
جهرم - علی. شوشتر - کیوان. مشهد - مرتضی. د. مشهد - نوید. شهرکرد - بهنام. ب بجنورد - عماد. زنجان - خسرو. زاهدان - مصطفی. ش. کرمان 
- جواد. بم - علیرضا. یاسوج - داوود. چ. بوشهر - حمید. ف. تهران - احمد. خ. اصفهان - مریم. رشت - محمود. ایالم - محمدرضا. ب. بیرجند - میثم. 

الف. کیش - مجید. غ. خرم آباد - مهدی. م. تبریز - محسن. الف. زرند کرمان - کامران. نور روستای گنج یاب 

در جلسات درون کمیته ای کمیتۀ کارگاه های آموزشی هیات نمایندگان شماره 4 ناحیه 9 )استان کرمان( اعضا به صورت کارگاه آموزشی جدول مجله 
شــماره 71 را حل کرده و پس از پیدا کردن جواب ســئوال تجارب خود را با ســایر اعضای حاضر در میان می گذارند و تجارب ارزندۀ خود به همراه 

عکس های آن کارگاه را برای ما ارسال کرده اند. از طرف کمیتۀ فصل نامه از کلیه اعضای شرکت کننده در این کارگاه آموزشی تشکر می کنیم.
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گزارشی تصویری

گزارش

کارگاه آموزشی سنت چهارم 
در کمیته شهری شماره ۳ ناحیه 11 )استان قم(   -   1401/۵/21

همایش انجمن معتادان گمنام شهرستان کنگاور در 
ناحیه 4 )استان کرمانشاه(   -   1401/4/24

حبیب - از اتباع افغانستانی 
. جهرم فارس

بــا ســالم خدمــت 
دوستان بهبودی

در ســال ۱۳۷۷ بــر اثر 
جنگ های داخلی در افغانستان وارد 
ایران شدم. در باغی با برادرم مشغول 
کار شدیم. در آن زمان برادرم مصرف 
کننده بود و مــن خیلی از مواد تنفر 
داشــتم. این قدر آلودۀ مصرف مواد 
شــده بود که وقتی مصرف می کرد 
دوست داشتم بالیی بر سرش بیاورم.
مدتی گذشــت و من آلودۀ مصرف 
مواد مخدر شدم و سال ها با مصرف 
مواد دست و پنجه نرم کردم. زندگی 
آشــفته ای داشــتم و همیشــه به 
دنبــال راهی برای قطع مصرف مواد 
می گشــتم. به اجبار خانواده ام قطع 
مصرف کردم و پیام برنامه را توسط 
عضوی دریافت کردم. زمانی که آن 
عضو در خصــوص برنامه معتادان 
گمنــام با مــن صحبت کــرد به او 
گفتم که من یک افغان هســتم. او 
با چهره ای جــذاب و خندان گفت: 
  NA همۀ ما انســان هســتیم و در
برای ما مهم نیســت که شــما چه 
کســی بوده و یا هستی! تنها چیزی 
که برای ما اهمیت دارد این است که 
شما می خواهید برای مشکل تان چه 
بکنید و ما چه طور می توانیم به شما 
کمک کنیم. این پیام باعث شــد که 
من احســاس خوشایندی را نسبت 

به انجمن پیدا کنم.
شروع به شــرکت در جلسات کردم 

تا این که روزی یک نفر در خصوص 
نژاد و قومیتم بحثــی را با من کرد. 
احساس بدی را تجربه کردم و گفتم 
دیگر این جا، جای من نیست و این 
بهانه ای شــد برای مصرف مجددم. 
لغزش کردم و سه سال طول کشید 
تا دوباره به برنامه برگشــتم. شروع 
بــه کارکرد قدم ها کــردم و اصول را 
در زندگی ام اجرا کردم و با دوســتانم 
در برنامــه روابطم را بیشــتر کردم و 
متوجه شــدم که هیچ دلیلی برای 
مصرف ندارم و الزم است که در کنار 
اعضــای گروه تالش خــودم را برای 
رساندن پیام بکنم. در برنامه متوجه 
شدم هیچ معتادی نسبت به معتاد 
دیگری برتر و باالتر نیســت و همۀ 
اعضــا فارغ از نوع مصــرف، عقاید 
مذهبی، جنســیت، نــژاد و... باهم 
برابر هستند. همگی اعضا می توانند 
به طور یک سان خواهان تسکین از 
درد بیماری اعتیاد باشند. الزم است 
من به عنوان عضوی از برنامۀ جهانی 
معتادان گمنام در کنار اعضای گروه 
شرایطی را ایجاد کنم تا همۀ معتادان 
بتوانند آزادانه در گروه شــرکت کنند 
و حس برابری و هم ســانی را تجربه 
کنند. از همــه اعضایی که با رعایت 
اصول ســنت ها باعث شدند من در 

برنامه بمانم تشکر می کنم.
امــروز که این نامه را برای هم دردانم 
می نویســم چهار سال و هفت ماه و 
دوازده روز است که پاکم و از خداوند 
برای شما آرزوی سالمتی و بهبودی 

دارم.
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نامه های دریافتی

حسین. م.  سمنان - ابوالفضل. الف. تهران - محمد. چ. رودان هرمزگان - شیرزاد. ب. بندرعباس - نادی. آمریکا - حسن. ت. تربت حیدریه - رضا. بجنورد - حسن. 
هـــ باباحیــدر چهارمحــال و بختیاری -- عباس. گرگان - محمد. الف. جیرفت - عادل - حجت. ب. ســیوند فارس - علی. آمل - علی. ش. تهران - ابوالفضل قیدار - 
کامبیز. کرمانشــاه - محمد. چ. بندرعباس - غالمرضا. شــهربابک - حســین. م - محمد. ن - یاسر. گله دار فارس - محمدتقی. اصفهان - حمید. رفسنجان - جواد.م 
ابهر - ســینا. نشــتارود - فاطمه. م. یزد - مســعود. ز. نرمانشیر کرمان - شاپور. فورگ فارس - قاسم. گتاب بابل - هوشنگ. ن. دزفول - محمد. پ. گچساران - رضا. 
خراســان رضوی - حســین. کرج - ابوالفضل. ز. سبزوار - احسان. بوشهر -  مهرداد. م. هرســین کرمانشاه - موسی. ن.خومه زار نورآباد ممسنی - امیرحسین. ص. 
متل قو - بهزاد. کرمانشاه - مهدی. ب. اراک - محمود. گناباد - ح. ب- مهدی. ع. کیش - مهدی. م. اراک - قاسم. رشت - کامران. نور روستای گنج یاب - شهاب.ق 

.خرم آباد. مهرداد. ح. شیراز - مهیار. و - بابل

 الزم می دانیم مراتب تشــکر و قدردانی را از زحمات مســئولین کمیته های کارگاه های آموزشــی هیات نمایندگان شماره 4 )کرمان( میثم.ش و هیات نمایندگان 
شماره 12 )عنبرآباد( اردشیر.م در ناحیه 9 )استان کرمان( داشته باشیم که با خالقیت در خدمات خود و برگزاری کارگاه آموزشی تسهیل در نامه نویسی برای مجله 

پیام بهبودی، دل نوشته ها و تجارب ارزندۀ بیش از 50 نفر از اعضاء را برای ما ارسال کرده اند. 
تالش ما این است که از تجارب گران بهای شما عزیزان در این شماره و شماره های بعدی مجله به ترتیب اولویت و نیاز استفاده شود.

اسامی نامه های رسیده: هیات نمایندگان شماره 4 کرمان: میثم. ش - فواد. ح - محسن. س - مجتبی. ذ - الیاس. ح - فرهاد. ح - بنان. س - فرزانه. ع - محمود. 
م - تابنده. ع - فرخنده. س - مجید. د - مرجان. س - سیالی. الف - رضا. ج - حسین. ر - فیروزه. ح - یداله. ر - حسین. د - آذر. م - هادی. م - احسان. س - حسین. 

ش - غالم. ح - جاسم. ر - امیر. ر - وحید. ش - زهرا. ع - علی الف 
هیات نمایندگان شماره 12 عنبرآباد: اردشیر. م - روح اله. الف - میالد. خ - سهراب. ر - علی. ن - علی. م - سجاد. الف - فرشاد. ر - مراد. ک - جواد. خ - ناصر. ش - 

موسی - م. هـ - محسن. الف 

گوناگون

غالم - دیزباد پایین . خراسان رضوی

باسالم به تمام دوستان هم دردم در 
سراســـر دنیا. امیدوارم که با کارکرد 
قدم ها و رعایت کردن اصول برنامه، 
آرامش را برای خـــود و اطرافیان مان به ارمغان 
بیاوریم. امـــروز که این متن را می نویســـم ده 
ســـال و چهارماه و سه روز است که پاک هستم. 
بعـــد از تمام عجزها و بدبختی هایی که خودم و 
اطرافیانم متحمل شـــدیم در سال ۱۳۹۰ با تمام 
ناامیـــدی به خاطر ترک های ناموفق، تصمیم به 
قطع مصرف گرفتم و این موضوع باعث تمسخر 

اطرافیانم شد.
دوستی داشتم که قبالً با او مواد مصرف می کردم 
و اطالع داشتم که یک سالی هست که پاک است. 
به ســـراغ او رفتم و از او سوال کردم، چطوری پاک 
ماندی؟ گفت به کمک اصولی ساده و با شرکت در 
جلسات برنامۀ معتادان گمنام. برنامه ریزی کردیم 
و با هم به جلســـه رفتیم. آن شـــب تولد یکی از 
دوستانم بود که سال ها پیش باهم یار بازی بودیم. 
در آن جلسه انسان های خوش چهره و خوش تیپی 
 NA  را دیـــدم. فکر کردم همگـــی آن ها کارمندان
هســـتند! وقتی مشارکت کردند، فهمیدم همگی 
آن ها معتاد هســـتند و با کمک جلســـات پاک 
مانده اند. پیام را گرفتم و متوجه شدم که می توانم 
مواد مخدر مصرف نکنم و به شـــرکت در جلسات 

ادامه دادم. کم کم راهنما گرفتم و شـــروع به کارکرد 
قدم ها کردم. بعد از یک سال با مشورت با راهنمایم، 
رهجو گرفتم و حس خوشایندی را بابت موثر بودن 

در زندگی یک معتاد، تجربه کردم.
تا ســـال پنجم پاکی ام دوبار قدم ها را دوره کردم 
و در گروه خدمت را با مســـئول پذیرایی شروع 
کـــردم و مابقی خدمات گروهـــی را نیز تجربه 
کردم. زندگی خوب و آرامی را تا سال پنجم پاکی 
داشـــتم اما به دلیل بیماری اعتیاد، غرور دانایی 
و خودمحوری باعث شـــد که بدهی زیادی باال 
بیاورم و قید برنامه را بزنم. شرایط بد زندگی باعث 
شـــد که نقل مکان کنم. در مکان جدید همکاری 
داشـــتم که عضو برنامه معتادان گمنام بود. به 
کمک او بعد از شش ماه به جلسات برگشتم. اگر 
بخواهم احساســـم را در آن زمان که در جلسات 
شرکت نداشتم بگویم عجزهایی که در این دوره 
در برنامـــه تجربه کردم شـــاید در زمان مصرف 
تجربه نکرده بودم. بـــه کمک خداوند و برنامه 
معتادان گمنام این شرایط را پشت سر گذاشتم.

امروز تمام سعی و تالشـــم را می کنم که دوباره 
بیماری اعتیاد را دســـت کم نگیـــرم و امیدوارم 
این مشـــارکت حامل پیامی برای شما دوستان 
هم دردم باشـــد که بیماری اعتیاد را در هیچ سن 
پاکی نباید دست کم گرفت و فقط برای امروز با 

کمک اصول سادۀ برنامه زندگی کرد.

غـــرور دانایـــی احساس خوب »همسانی«



ما ممکن است به راحتی فراموش کنیم که چقدر به یکدیگر شبیه هستیم، به همین 
دلیل اتحاد برای بهبودی ما حیاتی است. اتحاد کلید بقای ما و آغاز معجزات برای 
ما اســت. زمانی که کمتر درباره خود فکر می کنیم و بیشــتر در فکر هم دردان خود 

هستیم به اتحاد در NA کمک می کنیم.

کتاب اصول راهنما، روح سنت های ما )ص۱5(


