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19 سال همراه شما
 همراهان مجله پیام بهبودی، صمیمانه ترین درودها را از کمیتۀ 
فصل نامۀ پیام بهبودی پذیرا باشید. امیدواریم در این روزهای سرد 
زمستانی زندگی تان مملو از گرما، آرامش و نشاط بهبودی باشد. 
بسیار خوشحالم از این که در شماره ای دیگر از مجلۀ پیام بهبودی 
افتخار خدمت گزاری به اعضای انجمن معتادان گمنام به ما داده 
شده که از طریق این مجله با شما عزیزان در جای جای کشورمان 

و حتی اقصی نقاط دنیا، ارتباط برقرار کنیم.
زمســتان برای ما یادآور ســالگرد آغاز به کار مجلۀ پیام بهبودی 
می باشد. این نشریه در این فصل وارد نوزدهمین سال فعالیت 
خود شده است. در طی این نوزده سال مجلۀ پیام بهبودی در هر 
فصل، بدون وقفه در دسترس اعضای انجمن معتادان گمنام بوده 
است. ما سپاس گزار و قدردان شما هستیم که با مشارکت هایتان 
و ارسال تجارب و نامه های گوهربارتان باعث شده اید این نشریه 
به راه خود ادامه دهد و مسلماً بدون این امر ما نمی توانستیم به 

هدف خود و بقای مجله ادامه دهیم.
امروز که مشغول نوشتن سرمقالۀ این شماره هستم، دقیقا وارد 
شانزدهمین سال پاکی و بهبودی ام شدم. قبل از آشنایی با برنامه، 
به خوبی به یاد دارم. به واســطۀ بیماری اعتیاد زندگی ام به شدت 
آشــفته شده بود و سراســر زندگی ام را ناامیدی مطلق فرا گرفته 
بود. خسته بودم و همۀ تالش و کوششم برای رهایی از اعتیاد با 
شکست روبرو شده بود. بی هیچ امیدی روزها را سپری می کردم 
و معتقد بودم که سرنوشــت، مرگ بر اثر اعتیاد را برای من رقم 
خواهد زد. تا این که پیام برنامه را شــنیدم و وارد اولین جلســۀ 
برنامۀمعتادان گمنام شــدم وقتی به NA پیوســتم در مورد آن 
شــک داشتم و فکر کردم شاید باز هم شکست بخورم یا حداقل 
این که این برنامه برایم کارایی نداشته باشد اما ظرف همان چند 
جلسۀ اول اتفاق های خاصی برایم افتاد. با دیدن سایر هم دردانم 
که توانسته بودند پاک بمانند امیدوار شدم. برای اولین بار امید را 
تجربه کردم. با شرکت در جلسات، انجام اصول بهبودی و بودن در 
کنار دوستان جدید بهبودی که عاشقانه به من محبت می کردند 

زندگی ام وارد روزهای خوبی شد.
کارکــرد قدم های دوازده گانه به خصوص قدم دوم و ســوم مرا از 
ناامیدی نجات داد و به سوی امیدواری جدیدی رهنمون کرد. با 
قبول این که بسیاری از تالش هایی که به تنهایی برای تغییر خودم 
انجام داده بودم با شکست مواجه شده بود به این باور رسیدم که 
نیروی برتر از من وجود دارد. امروز معتقدم که این نیرو می تواند 

به من کمک کند و قطعاً این کار را خواهد کرد.
امید خود به زندگی بهتر را تمرین کردم و برای کسب راهنمایی با 
این نیرو ارتباط بیشتری برقرار کردم. وقتی بیش از پیش برای ادارۀ 
زندگی خود به خداوند اطمینان کردم، ناامیدی ناشی از اعتیادم از 
بین رفت. امید در نتیجۀ ارتباط من با نیروی برترم شکل بهتری 
به خود گرفت. این رابطه همان طور که در کتاب هم بیان شــده 
در طــول زمــان و با ایمان به نیروی برتر به وجود می آید. هر چه 
بیشتر به خداوند اتکا می کنم، کشمکش های زندگی، دیگر مرا به 

سوی دریای ناامیدی نمی کشد.
با حمایت و پشتیبانی خداوند امیدوارتر از همیشه پیش به سوی 

ادامۀ مسیر بهبودی
اشکان. م

مسئول کمیتۀ فصل نامۀ پیام بهبودی

مشارکت سرمقاله

عشِق نجات بخش

هستی - خراسان رضوی
 شــوهر معتادی داشــتم که راه به راه چک های من را خرج می کرد. وقتی طالقم 
را گرفتــم من ماندم و خرواری از چک های بی محلی که طلبکارانش دربه در دنبالم 
بودند. این شد که با یکی از اقوام هم دست شدم تا با فروش مواد در شهر کوچک مان، 
پول چک ها را جور کنم. تاجایی که مزۀ این نوع پول درآوردن بر دلم نشست و روز 

به روز آلوده تر شدم و در نهایت خودم هم شروع به مصرف کردم.
زرنگ بازی در دنیای اعتیاد، بی معناســت. نمی شود در اقیانوس شنا کرد و خیس 
نشد. روزهای تاریکی بود. سه تا بچۀ بزرگ داشتم و هر روز بدتر می شدم. سرتان را 
درد نمی آورم چون می دانم بعضی از اعضا به نوعی این چیزها را تجربه کرده اید اما 
در این نامه می خواهم قشنگ ترین خاطرۀ دوراِن سرگردانی ام را برایتان بازگو کنم.

در آخرین روزهای مصرف که دیگر پولی برایم باقی نمانده بود از معتاد دیگری چهل 
هزار تومان پول قرض کردم تا با آن اندکی مواد خریده و با فروش مجدد آن، خرج 
مصرف خود را فراهم کنم. اما دســت بر قضا، آن روز پلیس من را با مواد دســتگیر 
و روانۀ بازداشت گاه شدم. برادرم که هجده ماه پاک بود در یکی از آن روزها، پیام 
انجمن را به من داد و در بیســت اردیبهشــت ۱۳۹۸، ساعت شش صبح به اولین 
جلسۀ معتادان گمنام آمدم. سه سال پاکی داشتم و قدم ها را کار می کردم. به خاطر 
دارم که برای جبران خسارت قدم نهم، به سراغ همان مرد معتادی رفتم تا مبلغی را 
که از او قرض کرده بودم، پرداخت کنم و از او جبران خسارت کنم. اما آن مرد معتاد، 
با دیدن من و تغییراتی که در چهره و گفتارم رخ داده بود، عاشقانه خواهانم شد و 
این آغاز فصل بهبودی اش شد. او به خاطر من به انجمن آمد و پاک شد و سه سال 
بعد از آن ازدواج کردیم. من در زندگی جدیدی که در NA شــروع کردم، چیزهای 
عجیبی تجربه کرده ام و مطمئنم که زندگی تک تک شما نیز سرشار از این اتفاقات 
الهام بخش است. به قول کتاب پایه: ما راه نجاتی پیدا کرده ایم که می بینیم برای 

دیگران هم کار می کند و همه روزه الهامات تازه تری نیز به ما خواهد شد.
من از همان اوایل بهبودی شــروع به خدمت کردم و به لطف خدا، عالوه بر گروه، 
در الیه  های خدماتی نیز به انجمن مان کمک کرده ام. وقتی تجربه، نیرو و امید را با 
معتادان درمیان می گذاریم از زندگی خود لذت بیشتری می بریم. در حال حاضر در 
کمیتۀ  زندان ها و بیمارســتان ها)بخش بانوان( در استان خراسان رضوی مشغول 
خدمت هستم. عاشقانه این کمیته را دوست دارم. بند نسوان)بخش بانوان( زندان 
وکیل آباد مشهد، جایی بود که همیشه آرزوی خدمت در آن را در سر می پروراندم. 
در دورانی که شــیوع بیماری کرونا باعث بســته شدن جلسات پیام رسانی زندان 
شــده بود و اعضا نمی توانســتند برای پیام رســانی به این زندان ورود کنند. پس 
از مکاتبات و پیگیری های الزم توســط خدمت گزاران برنامه معتادان گمنام مجوز 
ورود به بند نســوان زندان وکیل آباد گرفته شــد.  سرانجام پس از سال ها انتظار و 
دیدن آموزش های الزم در این کمیته توانستم برای پیام رسانی به بند نسوان زندان 
وکیل آباد بروم.   وقتی می بینم که برخی از این زندانیان، چشــم به راه ما هســتند 

و ما توانستیم پیام بهبودی را به آن ها برسانیم، احساس رضایت درونی می کنم.
جلسات وکیل آباد دوباره بوی بهبودی گرفته است و همین ما را بس.
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مشارکت

روحیۀ خدمت 
کیوان. الف - آستانۀ اشرفیه

پیام برنامه را ازطریق خانواده ام 
گرفتم. شـهر ما کوچک اسـت 
را  همـه همدیگـر  تقریبـاً  و 
می شناسیم. خانواده ام خیلی اصرار داشتند 
تا به جلسات بروم. همیشه به من می گفتند 
چندتا از دوستات که در زمان مصرف باهات 
دوست بودند خیلی سرحال و خوب شدند 
و زندگی خوبی دارند. من هم از روی ناچاری 
وارد انجمن شدم و در تاریخ ۱۳۸2/۸/2 قطع 

مصرف کردم.
روزگاری در محل زندگی ام مردم مرا به عنوان 
یک ورزشکار می شناختند اما مواد مخدر با 
من کاری کردکه آنها حتی دوسـت نداشتند 

با من سالم و احوالپرسی کند.
به خاطر مصرف مـواد مخدر بارها به زندان 
رفتم، شغل و اعتبارم را ازدست دادم و از همه 
مهم تر دیگر خودم، خودم را دوست نداشتم.
بعد از بیسـت و چند روز پاکی، راهنما گرفتم 
و شـروع بـه کارکرد قدم هـا کـردم. از ۴۵ روز 
پاکـی در انجمن با رای وجدان گروه خدمت 
گرفتم. نمی خواهم بگویم کارم درسـت بوده 
یا فروتنی داشتم نه، بلکه آن زمان، اعضای ما 
کم بودند و ما کال هشت نفر بودیم. در ۴۵ روز 
پاکی حتی تمام نشریات را هم نمی شناختم 
ولـی به خاطـر این که جلسـات و خودمان را 

حفظ کنیم مجبور بودیم خدمت بگیریم.
با شـش ماه پاکـی، وارد سـاختار خدماتی 
شدم. نمایندۀ بین گروه بودم و هنوز هم معنی 

و مفهوم خدمت را نمی دانسـتم. هدفم این 
بود که دیده شـوم، مطرح شـوم و رفیق پیدا 
کنم اما به مرور با خدمت کردن، معنی و مفهوم 
خدمت برایم واضح تر شـد. متوجه شدم در 
انجمـن هیچ خدمتی باالتر و برتر از خدمت 
دیگری نیسـت. در هجده ماهگی مسئول 
کمیتۀ بیمارسـتان ها و زندان هـا در هیئت 
نمایندگان خودمان شدم که بعد از مدتی یک 
دوسـت هم درد که پیام را از زندان گرفته بود 
وارد جلسـات بهبودی شـد و مشارکت کرد. 
آن جا معجزۀ خدمت برایم معنا شد و فهمیدم 
که در خدمت، من وسیله ای از طرف خداوند 
هسـتم و باعث شـد خیلـی از کارهایی را که 
دوست داشتم به واسطۀ اعتیادم انجام دهم، 

دیگر مراقب باشم و آن ها را انجام ندهم.
از گروه تا شورای منطقۀ ایران خدمت داشتم 
و خدمـت کـردم. متوجه شـدم در انجمن 
خدمت گرفتـن خیلی سـخت نیسـت اما 
خدمت صادقانه کردن سخت و مهم است.

متوجه شدم خدمت بدون داشتن بهبودی 
شـخصی، خدمـت را بـه حکومـت تبدیل 
می کند و دیگر نیت خیر یا زیربنای سـالمی 

برای انجام آن باقی نمی ماند.
در طـول دوران خدمت یاد گرفتم باید برای 
خدمتی که متقبل می شوم ارزش قائل شوم 
و در آن مفیـد باشـم. امروزه اگـر خدمتی را 
می خواهـم متقبل شـوم اول باید نگاه کنم 
آیـا توانایی انجـام آن را دارم؟ آیا واقعا برای 
انجام این خدمت تمایل دارم؟ آیا می توانم 

بهتر است قبل از 
گرفتن خدمت یک 

ترازنامه از خود 
تهیه کنم و آن را با 
راهنمایم در میان 
بگذارم و درحین 

خدمت نیز اگر به 
مشکلی برخوردم از 
خودم ترازنامه تهیه 

کنم و به دنبال نقش 
خودم باشم

خدمتی موثر و مفید انجام دهم؟
در مقدمـۀ کتـاب راهنمـای کارکـرد قدم 
می گوید اگر کلمه یا جمله ای در این کتاب 
برای مـان نامفهوم یا ناآشـنا اسـت مجاز 
هسـتیم تـا از لغت نامـه اسـتفاده کنیم. 
معنی لغـوی خدمت؛ یعنی: خادم بودن، 
مستخدم؛ یعنی تعهد به انجام کاری. پس 
من باید دلیل خدمت کرد ن را بدانم  و برای 

خدماتم هدف خاصی داشته باشم.
من بدهکار بزرگ این برنامه هستم چون 
پاکـم. هرکاری از دسـتم برآید باجان و دل 
بـرای انجمن انجام می دهم نه برای دیده 
شـدن بلکـه بـرای توسـعۀ پیـام انجمن 
معتـادان گمنام. من تا زمانی که با خودم 
ارتباط خوبی نداشـته نباشم نمی توانم با 
دیگران هم رابطۀ خوبی داشته باشم. پس 
درحین خدمت، داشتن ارتباط محترمانه 
بسـیار مهم اسـت و این موضـوع نیاز به 

بهبودی فردی دارد.
بهتر است قبل از گرفتن خدمت یک ترازنامه 
از خود تهیه کنم و آن را با راهنمایم در میان 
بگذارم و درحین خدمت نیز اگر به مشکلی 
برخـوردم از خـودم ترازنامه تهیـه کنم و به 
دنبال نقش خودم باشم. الزم است درک کنم 
که قرار است کاری را با نیت خیر انجام دهم 
و به  دنبال سبقت و رقابت با دیگران نباشم. 
دنبال مفید بودن و تعامل و همکاری باشم. 
این روش کارامد است و من با اجرای اصول 
سادۀ روحانی می توانم الگوی مناسبی برای 
دیگران و آیندگان باشـم. تعهد در خدمت 
یعنی برای روبه روشدن با چالش ها به جای 
اسـتفاده از نواقص و ضعف های اخالقی، 

اصول روحانی را انتخاب کنم.
روح خدمـت، اخـالق در عمـل اسـت؛ 
یعنـی مسـئولیتی را بـه پایان رسـاندن، 
خـود،  بـر  دیگـران  دانسـتن  مقـدم 
پشـتکاری، مهربان بودن، گذشت، ایثار و 

ازخودگذشتگی.
انجـام کار درسـت زمانـی که کسـی نگاه 
نمی کنـد یک نوع خدمت اسـت که قدم 
شش آن  را شخصیت و منش می خواند.

درنهایـت بـه گفتۀ کتاب اصـول راهنما و 
روح سـنت های  ما، فعالیت ما در خدمت 

انسانیت است.
از خداونـد به خاطـر فرصـت خدمـت در 
این سال ها تشکر می کنم و از شما عزیزان 
می خواهـم دوش به دوش هم در سـایۀ 
اتحـاد، همـواره مشـغول رسـاندن پیام 

باشیم.
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علی. پ - شیراز
باسالم و عرض ادب خدمت 
تمام اعضای معتادان گمنام. 

خوشحالم که پاک هستم.
ــا با راهنما  ــن دوره از کارکرد قدم ه در اولی
بودم که به قدم ۳ رسیدیم. هیچ امیدی جز 
شرکت در جلسات و کارکرد قدم ها نداشتم و 
همین موضوع تمام دل خوشی آن روزهای 

تلخم بود.
ــه  ــروع و پایان جلس به یاد دارم هنگام ش
قدم، دعای قدم سوم را می خواندیم و من 
ــا را به صورت کامل  برای اولین بار این دع
می شنیدم. )خداوندا اراده و زندگی ام را به 
ــپارم. مرا در بهبودی  ام راهنمایی  تو می س
ــان بده که چگونه زندگی  کن و به من نش

کنم(.
انرژی عجیبی گرفته بودم و دائما آن دعا رو 
تکرار می کردم. یک ماشین پیکان داشتم 
که گاهی شب ها خانۀ من بود. حتی بعضی 
ــتم و تمام  ــول بنزین هم نداش وقت ها پ
آرزویم این بود که هر طور شده با بنزین کم 
به جلسه برسم. خدایا سپاس گزارم. یک بار 
ــد که در آن روزها اعتراضی داشته  هم نش
ــین ُهل دادم. چه قدر  ــم. چه قدر ماش باش

بی بنزینی کشیدم و...
ــول خواندم و  ــا را طبق معم ــب دع آن ش
سوار ماشین شدم و به سمت خانه حرکت 
کردم. همان طور در حال فکر کردن به قدم 
سوم بودم که یک مرتبه یادم به حرف های 
راهنمایم در مورد سپردن قدم سوم افتاد...

همان لحظه تصمیم گرفتم برای اولین بار 
ــپردن زندگی ام به ارادۀ خداوند را شروع  س

کنم.
در حال رانندگی با صدای بلند دعا را خواندم.
بعد از چند لحظه، الستیک عقب ماشینم 
از جا در رفت و با سرعت از ماشین دور شد. 
ــینی که  دور گرفت و رفت و رفت و با ماش

جلوی زندان پارک شده بود، برخورد کرد.
ــود. دو درب و  ــکان ب ــین هم پی آن ماش
شیشه هایش تخریب شد و ماشین خودم 
ــط خیابان ماند. همه چیز از یادم  هم وس
رفت. آن روز کل دارایی من ۱۷۰ هزار تومان 
ــی هم برایش برنامه ریزی و روی  بود که کل

آن حساب باز کرده بودم.
ــردن با آن  ــین بعد از برخورد ک چرخ ماش
ــده بود.  ــین کلی آن طرف تر پرت ش ماش
نگهبان های زندان هم صدای بلند برخورد 
ــنیده بودند اما هر چه نگاه  ــتیک را ش الس
می کردند متوجه نمی شدند که درست چه 

امیدم بزرگ تر از مشکالتم بود

پرهیز کامل و مداوم،تماس و همسانی با اعضای گروه های 
NA بهترین راهی است که زمینه بهبودی را فراهم می کند.

کتاب پایه 
بهبودی و لغزش

گاهی اوقات همه 
چیز خراب است 

ولی دلت آرام یعنی 
در واقع امیدت 

بزرگ تر از مشکالتت 
است

اتفاقی افتاده!
ــدم، جک را به زیر  ــت به کار ش ــریع دس س
ــتم و آماده فرار  ــین زدم و چرخ را بس ماش

شدم.
ــدم  ــیب دیده که رد ش ــین آس از کنار ماش
یادم به این جملۀ راهنمایم افتاد که گفت: 
ــرایطی پیش میاد  "بچه ها، توی زندگی ش
که سر دو راهی قرار می گیرید. یادتون باشه 
ــوم به ما می گه که باید تحت هر  که قدم س

شرایطی کار درست رو انجام بدیم."
ــدم ولی نتونستم برم  ــین رد ش از آن ماش
خونه. دور زدم و درب  نگهبانی زندان را زدم 
ــان گفتم. گفت خدا  ــوع را به نگهب و موض
خیرت بده. این ماشین یک زندانی هست 
که داخل نیروی جهاد زندان است آشپزی 
می کند. دلم لرزید! ولی دیگه آمده بودم تا 

کار درست را انجام بدهم.
صاحب ماشین آمد. مرد تقریبا ۵۰ ساله ای 
بود که به محض این که ماشینش را دید دو 

دستی به سر خودش زد.
هیچ چیز به من نگفت. نگهبان به او گفت: 

ما نفهمیدیم خودش وایساده.
ــتم خالی  ــرا بغل کرد و گفت: به خدا دس م
ــت و زندانی هستم و گرنه به خاطر این  اس
ــتم و  ــار جوان مردانه ات ازت می گذش رفت

خسارت نمی گرفتم...
من احساسات غریبی داشتم ولی مطمئن 

بودم کار درست را انجام داده ام.
ــردا به تعمیرگاه  ــتیم که ف  با هم قرار گذاش

برویم. تا خانه شوکه بودم. نمی دانستم 
چه شده؟ حکمت دعاخواندن من و این 
ــا باالخره من در آن  ــاق چه بوده؟ ام اتف

اتفاق و شرایط قرار گرفته بودم.
ــته اید  نمی دانم تا حاال این تجربه را داش
ــات همه چیز خراب  ــا نه اما گاهی اوق ی
است ولی دلت آرام یعنی در واقع امیدت 
ــکالتت است. به هرحال  بزرگ تر از مش
ــخص  ــب را خوابیدم و صبح با آن ش ش
تماس گرفتم و هم دیگر را دیدیم و کمی 
باهم صحبت کردیم. آن شخص به من 
گفت شما عضو NA هستی؟ گفتم بله. 
ــمانش سرازیر شد و گفت  اشک در چش

حدس می زدم.
ــم ۱۷۰ هزار تومان  من هم صادقانه گفت
ــم زندانی بود  ــدارم. او ه ــتر ن پول بیش
ــین هم  ــتش هم تنگ بود و ماش و دس
چندین برابر این پول خسارت دیده بود 
ــرم را بوسید و  آن پول را از من گرفت و س
گفت من هم درد تو هستم. درآن لحظه 
ــوم به  ــاس کردم از آزمون قدم س احس

سالمت عبور کردم.
ــه در قدم  ــوم ریش درک امروزم از قدم س
دوم و یازدهم دارد. درکم از خداوند همراه 
ــت و با اعتماد و سعی در  با شناخت اس
ــا خودش که تا  ــای رابطۀ آگاهانه ب ارتق
شناخت و اعتماد نباشد، سپردنی اتفاق 
ــی ام را به خودش  ــد. تمام زندگ نمی افت

سپردم.
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فرزانه - تبریز
شــوهرم مصرف کنندۀ مواد مخدر 
بود و بــرای این که اونــو متوجه 
اشــتباهش کنم خودم هم مصرف 
مواد رو شــروع کردم تا اون به خاطر من هم که 
شده قطع مصرف کنه! یک روز شوهرم به خاطر 
مصرف مواد دستگیر شد. امکان تهیه و مصرف 
مواد رو نداشتم و این موضوع چند ماهی طول 
کشــید و در این مدت به ناچار با دارو خودم رو 
نگه داشتم تا این که شوهرم برگشت. اون قطع 
مصرف کرده بــود! وقتی اومد به من گفت چه 
کاری می تونم برات انجام بدم؟! من فقط ازش 
خواستم کمکم کنه قطع مصرف کنم. چند روزی 
توی خونه موندم و چیزی مصرف نکردم. با درد 
جسمانی زیادی دســت و پنجه نرم کردم و هر 

روز کالفه تر می شدم.
به همسرم می گفتم نمی تونم درد رو تحمل کنم 
و ســعی می کردم متقاعدش کنم تا اجازه بده 
کمی مصرف کنم ولــی اون یه روز یه روز کمکم 
کرد و منو به نُه روز پاکی رســوند و همش بهم 
می گفت این همه تحمل کردی چند شب دیگه 
صبر کنی بهتر می شــی. روز نُهــم پاکیم رفتم 
خونه مادرم. دنبال چاره ای بودم. درد جسمانی 
اَمونم رو بریده بود. اون روز همسرم یه کتابچۀ 
سفید و چند تا پمفلت بهم داده بود. روی یکی 
از پمفلت ها یه شــماره تلفن بود. همسرم بهم 
گفت اگه دیدی نمی تونــی تحمل کنی به این 
شماره زنگ بزن بهت کمک می کنه. عصر پاییزی 
بود. یواش یواش حالم داشــت بدتر می شــد. 
مخصوصا کــه خونه مادرم هیشــکی از حالم 
باخبر نبود. مادرم رو به یــه بهونه ای به بیرون 

خونه فرســتادم. با اون شماره تماس گرفتم یه 
آقایی جواب داد. گفتم آقا من نُه روزه پاکم هی 
میگن امروز دردت کم می شــه فردا کم می شه 
ولی نمی شه. لطفا گوشیو بدین من با یه خانوم 
صحبت کنم. یه شــماره بهم داد زنگ زدم و یه 
خانم بود و بعد از کلی صحبت بهم گفت ما هر 
روز توی فالن مکان جلســه برگزار می کنیم فردا 
بیا جلسه می بینمت. فرداش نرفتم. روز بعدش 
که روز یازدهــم پاکیم بود زنگ زدم بهش گفتم 
مدارک برای ثبت نام چی باید بیارم؟ ایشــون 
با لحنــی آروم گفت فقط خــودت بیا! هیچی 

نمی خواد بیاری!
توی راه جلســه فکرم می گفت برگــرد! تا حاال 
هیشــکی مصرف موادت رو نفهمیده! می ری 

می گیرنت و همه می فهمن که معتاد هستی!
به جلســه رســیدم. یه خانوم اومد جلوم تو 
حیاط بغلم کــرد. یه ذره ترســم ریخت. رفتم 
داخل جلســه. در رو که باز کــردم یه نفر اومد 
منو توی آغوش گرفــت و راهنماییم کرد. رفتم 
نشستم. فکر می کردم گرداننده استاده و منشی 
دستیارشــه یا شاگرد زرنگ کالســه! تا این که 
دیدم خانم ها دســت بلنــد می کنن و می گن 
فالنیم معتاد و صحبت می کنن. منم برای اولین 
بار با این که قبول هم نداشــتم معتادم پسوند 
معتاد رو به اسمم اضافه کردم و خودمو معرفی 
کردم. حس عجیبی بهم دست داد. دیدم اعضا 
چیزایی می گن که شــبیه زندگی منه! هرکدوم 
قسمتی از منو تعریف می کردن و دقیقا همین 
احساس همدردی باعث شد بازم به اون جلسه 

برم.
از همدردام می شــنیدم همون جــور که ما یه 

شبه معتاد نشــدیم قرار نیســت یه شبه هم 
خوب بشیم. این صحبت ها باعث آرامشم شد 
و انتظاراتمو از خودم کــم کرد چون وقتی وارد 
انجمن شــدم دلم می خواست خیلی زود همه 
چی رو درست کنم ولی فهمیدم معنی بهبودی 
یعنی این که امروزت نســبت به دیروزت بهتر 
باشه. به خودم فرصت دادم و جلساتمو مرتب 
رفتم. یــه راهنما انتخاب کــردم. قدم ها رو کار 
کردم و خدمت کــردم. هروقت توی زندگیم به 
مشکل می خوردم و افکار بیمارگونه روی من کار 

می کرد، اصول برنامه رو اجرا می کردم.
این مسیر به مرور احساس ناامیدی منو تبدیل 
به امید کرد و متوجه شدم مشکالت هم جزئی 
از زندگیم هستن و فقط باید در مسیر بهبودی 

باشم و رو به جلو حرکت کنم.
حرفایــی که توی جلســه یــاد می گرفتم زود 
فراموشم می شد. فهمیدم باید به طور مرتب در 
جلسات حضور داشته باشــم و هر روز پیام رو 

بشنوم تا فراموش نکنم.
با حضــورم در برنامه متوجه شــدم وقتی در 
شرایط بحرانی زندگی قرار می گیرم نباید خودمو 
ببازم. مســیر بهبودی به من یــاد داد خودمو 

دوست داشته باشم.
امروز به لطف خدای مهربون نُه سال و یک ماه 
و چهار روزه که پاکم. من به واســطۀ کمک یک 
معتاد به معتاد دیگر تونســتم تا به امروز پاک 
بمونم و همیشــه تالش می کنم به عنوان یک 
عضو تا جایی که می تونم به همدردایی که نیاز 
به کمک دارند، کمک کنم و دست اونا رو بگیرم 
تا از این طریق پیامی باشــیم برای معتادان در 

حال عذاب.

تماس در یک عصر پائیزی
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حامد _ زاهدان
یکــی از دوســتان مــن به خاطر 
مصرف مواد انگشت نما شده بود و 
به آخر خط رسیده بود. وقتی وضع 
اســف بارش را می دیدم به خودم غره می شدم 
و فکر می کردم آدم پاک و ســالمی هستم که 
گاهی در مهمانی ها به صورت تفریحی مقداری 
الکل می خوردم اما غافل از این که همۀ ما آینۀ 

هم هستیم.
مــن کم کم گرفتار مصرف مواد مخدر شــدم و 
مصرف آن از حالت تفننی خارج شــد و پس از 
مدتی در باتالق مواد مخدر دست و پا می زدم. 
مدت ها با همین شــرایط گذشــت. یک بار به 
دیدار همان دوستم رفتم. باورتان نمی شود. او 
زمین تا آسمان از آخرین باری که دیده بودمش 
فرق کرده بود. صورتش شــاداب بود و آرامش 
خاصی داشت. از البه الی حرف هایش فهمیدم 
برای خودش کاری دست وپا کرده و بهبودی و 
ســالمتی، دنیایی را به او تقدیم کرده که تا به 

حال نمی دیدش.
توسط او با انجمن معتادان گمنام آشنا شدم. 
وقتی برای اولین بار به جلسه رفتم، شخصی از 
من پرسید چگونه مواد مصرف می کنی؟ گفتم: 
»به صورت تفریحی« او هم بدون آگاهی ادامه 
داد: »پــس هنوز به آخر خط نرســیده ای؟!« 
 NA همین یک جمله باعث شــد که فکر کنم

جای من نیست.
مصرف ادامه دار شد و برای پر کردن خأل درونیم 
به قرص هــای روان گردان و حتــی موادهای 
مختلف روی  آوردم. اعتیادم باعث کوری فکرم 
شده بود و به خودم دل داری می دادم که هنوز 

به ته خط نرسیده و هنوز جا دارم. اعتیاد مثل 
پیچکی سنگین و ســمی روی دیوار زندگی ام 
رشــد کرده بود و همه جا را گرفته بود و من هر 
تالشی می کردم، نمی توانستم آن را از زندگی ام 

جدا کنم.
یک شــب به قدری مواد مصرف کردم که حالم 
بد شد. احساس کسی را داشتم که در باتالقی 
آرام آرام فرو می رود و ناتوان از بیرون کشیدن 
خودش اســت. چشــم باز کردم و خودم را در 
بیمارستان دیدم. سرمی به دستم وصل بود. سر 
و سینه ام به قدری درد می کرد که نمی توانستم 
خودم را تکان بدهم. چشــم هایم تار می دید. 
فقط شــنیدم یکی از پرستاران گفت: »خدا تو 
را نجات داد اگر نیم ســاعت دیرتر می آوردنت 

مرده بودی«.
فردای آن روز با این که نایی در بدن نداشــتم. 
دیگــر نمی خواســتم چیزی را بهانــه کنم و با 
تنهایــی و ترس هایــم روبه رو شــدم. بدون 
هــدف در خیابان قدم می زدم. یک آن متوجه 
شــدم مقابل یک مرکز ســم زدایی ایستاده ام. 
ناخواسته وارد شدم. از من پرسیدند برای ترک 
آمده ای گفتم: نه دنبال آدرس جلسات انجمن 
می گردم. کســی که مسئول آن جا بود چندین 
تماس گرفت و باالخره روی کاغذ برایم آدرسی 
را نوشــت و اضافه کرد جلســه ساعت هفت 

شروع می شود.
ساعت هفت به همان محل رفتم. ترس به جانم 
رخنه کرده بود و پای قدم گذاشــتن به آن جا را 
از من می گرفت. جلســه داخل کوچۀ باریکی 
بود و شخصی که بعدها فهمیدم خوش آمدگو 
است، مقابل درش ایســتاده بود. قدم زنان از 

کنار جلسه عبور کردم. خجالت می کشیدم بروم 
داخل. شاید نزدیک به بیست دقیقه آن کوچه 
را باال و پایین کردم و فکرم می گفت ولش کن 
برو خانه. داشــتم برمی گشتم که کسی صدایم 
زد: »داداش« به طرف صدا برگشــتم او محکم 
بغلم کرد. خوش آمدگوی دم در جلسه بود که به 
انتهای کوچه آمده و حتماً تردید مرا برای آمدن 
دیده بود. دستم را گرفت و گفت: »جای خوبی 
اومدی!« مثل کودکی که باید تحویل والدینش 
داده شــود، مرا به خوش آمدگوی داخل سالن 
سپرد. او هم بغلم کرد و جایی در سالن برایم باز 
کرد که بنشینم. آن شب را به خاطر دارم. اعضا 
از بهبودی و دوران مصرف شان می گفتند. چه 
قدر همۀ این اوضاع احوال و حرف ها برایم آشنا 
بود. همه حــرف دل مرا می گفتند. انگار وجود 
من در کالبدهای مختلفی تنیده شده بود. موقع 
اعالم پاکی من دســتم را به تقلیــد از افرادی 
کــه آن جا بودند باال بردم و خــودم را معرفی 

کردم:»حامدم یک معتاد«.
همه تشویقم کردند. مات و مبهوت از این همه 
استقبال بودم. حس خوبی به من دست داد که 
هیچ جا تجربه اش نکرده بودم. آخر جلسه یک 
نفر شمع تولدش را به من هدیه داد و گرداننده 
جلسه گفت: دوســت تازه وارد، کلمه خداوندا 
را بگوید: من نفهمیدم چه شــد بغل دستی ام 
آرام گفت: بگو خداونــدا! من با تمام وجود با 

چشم هایی ُپر از اشک فریاد زدم:»خداوندا«
در طی 2۸ ســال از تمام عمرم تنها باری بود که 
با تمــام وجود و از اعمــاق روح و جانم خدا را 
صدا زدم. حس باورنکردنی و عجیبی که تمام 

تنهایی مرا زدود و برد.

هدف ما نه فقط پرهیز جسمی بلکه بهبودی از 
طریق تجربه به کارگیری قدم های دوازده گانه است.

مشارکت

پیچک سمی

کتاب پایه 
بهبودی و لغزش
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ایمان - رودسر

ــل  ــل غیرقاب ــه دلی ــن ب م
ــدن زندگی ام وارد  اداره ش
ــات انجمن معتادان  جلس

گمنام شدم.
من کارهایی که شما انجام می دادین رو 

زیر نظر داشتم...
ــار مودبانه ای  ــردار و گفت ــا، رفتار، ک اعض
ــم ازتون الگو  ــتن. منم تصمیم گرفت داش

برداری کنم.
ــره واژه  ــزش باالخ ــای تلخ لغ تجربه ه
ــلیم رو برام معنا کرد. با تسلیم کامل  تس
جلو اومدم اما هنوز مطمئن نبودم برنامه 
ــه! ولی  می تونه برای منم مفید واقع بش
ــما  خب چاره ای هم جز موندن پیش ش

نداشتم.
ــاز اولین تغییر نگرش در من بود.  این آغ
ــور مرتب در  ــا گرفتم. به ط ــم راهنم کم ک
جلسات شرکت کردم و نشریات بهبودی 
ــردم و در درون خودم، واژۀ  رو مطالعه ک
ــرورش دادم. به جای  ــر رو پ ــروی برت نی
سرزنش کردن خودم از اشتباه هایم درس 
گرفتم. چون فهمیدم منم یه انسانم. این 

نگرش جدید خیلی بهم کمک کرد.
ــکالت  ــدم می تونم تمرکزمو از مش فهمی
بردارم و روی بهبودی متمرکز بشم. اتفاقات 

اونقد بزرگ نبودن که من هی بهشون پر و 
بال می دادم. این باور و نگرش جدیدی رو 
که یاد گرفتم توی برخورد باهمۀ مشکالتم 
به کار گرفتم. روحم سبک شد... یاد گرفتم 
ــه، از نیروی برترم تقاضای  با دعا و مراقب
ــگاه من همۀ این اتفاقات  کمک کنم. از ن
خوب در زندگی ام از شکرگزاری اول صبح 
که راهنمام بهم یاد داد سرچشمه می گیره 
ــدم.  و تا حاال یک روز هم از اون غافل نش
احساس می کنم االن در حین دعا و مراقبه 
می تونم  واسه چندثانیه ذهنم رو ساکت 

کنم و دنبال ندای نیروی برترم بگردم.
متوجه شدم یه جاهایی نیازه یه گریزی به 
گذشته بزنم و خودمو با همۀ اون اتفاقات 
ــرم و بعدش  ــتانم بپذی ــد اون ور داس ب
ــم و دوباره آرامش رو  همونجا رهاش کن

تجربه کنم.
ــت روزه که پاکم  االن من پنج ماه و هش
ــا گریه از  ــه ب ــزی رو که همیش و اون چی
ــتام دارم و  خداوند طلب می کردم تو دس
اون چیزی جز قطع مصرف و پاک موندن 
نیست. به خاطر این هدیۀ ارزشمند، ازش 
متشکرم و سهم و نقش خودمو با جدیت 
دنبال می کنم و متعهد می شم تالش کنم 
تا چیپ شش ماهگی رو تو دستم بگیرم.

هدیه ای ارزشمند

مشارکت

اعتیاد کشنده

جعفر. د - مشهد 
ــه  ــم را ک ــام حامیان ــدا تم   خداون
بی منت دو دست ناتوانم را می گیرند 

حمایت کن.
ــا خدمت همه  ــا عرض ســالم و دع ب
ــرم و دل ســوز انجمن  اعضــای محت

معتادان گمنام.
بیماری اعتیاد و مصرف شــدید مواد 
مخدر من و خانواده ام را در سراشــیبی 
نابودی قرار داد. من و پدرم و دو برادرم 
مصرف کننده بودیم. یکی از برادرانم که 
2۹ سال داشــت بر اثر مصرف در یکی 
از خرابه های اطراف مشهد جانش را از 
دست داده بود و ما از مرگ او بی اطالع 
بودیم تا این که توسط پزشکی قانونی 
و اطــالع آن ها از مرگش باخبر شــدم. 
هفت سال بعد برادر دیگر من نیز دقیقا 
جلوی چشمانم جانش را از دست داد 
ــا این که من شــاهد مــرگ او بودم  و ب
ــه مصرف ادامــه دادم. در  هم چنان ب
تاریخ ۱۳۹۱/2/۸ با NA آشــنا شدم. با 
ــدی مطلق، ورشکســتگی کامل  ناامی
از هر لحاظ در جلســات شرکت کردم. 
به شــدت از نیروی برتر رنجش داشتم 
و او را مســبب تمام اتفاقات زندگی ام 
ــا وجــود هم دردانم  می دانســتم. تنه
ــم امید دیگری  و مشــارکت آن ها برای
بود. بعد از گذشــت یک ســال از پاکی 
و بهبودی ام توانســتم خودم را جمع و 
جور کنم. تمام ناامیدی ها و خرابی های 
گذشــته، تبدیل به امید و باور و آبادی 
ــواده  ــی ام شــده. االن دارای خان زندگ
خوب و سه فرزند می باشم و ده سال و 
پنج ماه و یازده روز اســت که پاکم و در 
آخر مطالبم دعا می کنم برای هم دردانی 
که قبل از آشنا شدن با NA جانشان را بر 

اثر مصرف مواد از دست دادند.
 NA عاشــق خدمت و تمامی اعضای

هستم.

 یاد گرفتم با دعا و 
مراقبه، از نیروی برترم 

تقاضای کمک کنم. 
از نگاه من همۀ این 

اتفاقات خوب در 
زندگی ام از شکرگزاری 
اول صبح که راهنمام 
بهم یاد داد سرچشمه 

می گیره و تا حاال 
یک روز هم از اون 

غافل نشدم
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بنا به تجربه، کسانی که برنامه بهبودی ما را به طور 
روزانه دنبال نمی کنند دچار لغزش می شوند.

سینا - بیرجند
نزدیـک دوازده سـال پـاک بـودم. در 
جلسـه ای شـرکت می کردم کـه هنگام 
اعـالم پاکـی احسـاس می کـردم چون 
کسی در جلسه نیست که پاکی باالتری نسبت به من 
داشـته باشد، پس من نمی توانم از اعضای این جلسه 
کمکی بگیرم. با توجه به شـرایطی که داشـتم نسـبت 
بـه تمام اعضایی که مشـارکت می کردند حس برتری 
داشـتم. نسـبت بـه مشـارکت تمامی اعضـا قضاوت 
می کردم و هر کسـی که دسـتش را برای مشـارکت باال 
می برد خیلی زود دریچه افکارم را می بستم و حواسم را 

معطوف موضوعی دیگر می کردم.
 هر روز صبح به جلسه می رفتم و بدون این که انرژی ای 
از جلسـه بگیرم و یا پیامی دریافت کنم جلسـه را ترک 
می کردم. اعتیادم باعث شده بود که به طور کلی برابری 
و یکسـانی را فرامـوش کنم و خـودم را تافته جدا بافته 
می دانسـتم. کالفه بودم و دچار سردرگمی زیادی شده 
بودم. احساسـات ناخوشایندی را تجربه می کردم و در 
همین چرخۀ اعتیادی گیر افتاده بودم تا این که یک روز 
که مشـغول خواندن پیام روز کتاب »فقط برای امروز« 
بودم. پیامی دریافت کردم! در آن روز نوشـته بود: »به 
پیام گوش کن نه گویندۀ پیام!« پیام است که بهبودی 
را به ارمغان می آورد نه پیام رسان! متوجه شدم که هر 
روزی که در جلسه شرکت می کردم بدون این که بتوانم 
کمکی دریافت کنم، جلسـه را ترک می کردم و این رویه 
باعث شـده بود نتوانم در گروه مشارکت داشته باشم. 
انـگار فقـط مدتی بود که جسـمم در جلسـات حضور 

داشت.
بعـد از خوانـدن این پیـام در کتاب، تلنگـری خوردم و 
تصمیم گرفتم که به طور مرتب در جلسات شرکت کنم و 
شنونده خوبی باشم. سنت سوم مرا متوجه این می کند 
که کسـی را قضاوت نکنم. وقتی قضـاوت نمی کنم، به 
خوبی پیام را شـنیده و روشـن بینی را تجربه می کنم. از 
شـروع جلسه تا انتهای ساعت جلسه در گروه هستم. 

با سـکوت کـردن، گـوش دادن فعال، شـنونده بودن، 
حمایت سـبد سـنت هفتم، صحبت کـردن و خدمت 

کردن و... من در گروه می توانم مشارکت کنم.
با انجام این کارها در هر جلسـه ای که شـرکت می کنم 
از ارزش درمانـی کمک یک معتـاد به یک معتاد دیگر 
بهره می برم. مشـارکت های اعضا را می شـنوم و خودم 
هم در خصوص تجربه، امید و نیروی نشـئت گرفته از 
اجـرای برنامۀ معتادان گمنام در گروه صحبت می کنم. 
همچنین در خصوص مشکالتی که اعتیاد برایم ایجاد 
می کنـد و در خصوص اجرای اصولی که باعث شـده از 

آن رهایی یابم مشارکت می کنم.
با نوشتن ترازنامۀ قدم دهم و پی بردن به نقش بیماری 
اعتیادم متوجه شـدم که باید تغییری در نوع باورها و 
همچنین در نحوۀ جلسه رفتن و گوش کردن در جلسه 
داشـته باشم. متوجه شـدم که تمامی اعضا با هر سن 
پاکی می توانند بیشترین و بزرگ ترین کمک ها را به من 
بکنند به شـرط آن که خودم را عضوی به اندازۀ دیگران 

بدانم نه بیشتر و نه کمتر.
بارها این جمله را شـنیده و خوانده بودم که الزم اسـت 
اصـول را به شـخصیت ها ترجیح دهیـم. از نگاه من، 
شـخصیت کلیـه اعضـای NA می تواند فارغ از سـن 
پاکی شان باشد. چیزی که ارجحیت دارد، اصول برنامه 
است. یکی از این اصول، برابری و یکسانی است. پس 
با درک عمیق تر نسبت به این جمله، به طور فعاالنه به 
مشارکت های اعضای گروه، گوش دادم و ثمرۀ آن برایم 

به دست آوردن حس عضویت بود.
حاال بعد از هرجلسه این سوال ها را از خودم می پرسم:

چه پیامی در این جلسه به گوشم رسید؟
چه مطلب یا راه حلی در مسـیر بهبودی در این جلسه 

یاد گرفتم؟
به چه شکل در رساندن پیام با گروه مشارکت داشته ام؟ 

حاال می توانم بگویم که در یک جلسه شرکت کرده ام.
سـینا هسـتم معتاد و هجده سـال و نه ماه اسـت که 

پاک هستم.

ناامیدی های 
ناشی از اعتیاد

مهیار. و - بابل

  ســن کمی داشتم که با دوستی 
که مواد مصرف می کرد آشنا شدم. 
خودم نمی دانســتم که او مصرف 
کننــده مواد مخدر اســت. اما به 
هر حال این دوســتی باعث شد 
که من هم به ســمت مواد مخدر 
بروم. مدتی بعد از ســر ناامیدی و 
بی خیالــی خود دیگر قادر به قطع 
مصرف نبــودم و نمی توانســتم 
مصرفم را کنترل کنم و از رفتارهای 
اعتیــادی ام اجتنــاب کنم. پیش 
خودم فکــر می کردم حاال که مواد 
مصــرف می کنم چــه آدم بزرگی 
شده ام و هیچ کس نمی تواند مثل 
من و در جای من باشد. زندگی ام 
با این تصورات بیمارگونه ســپری 
می شــد. با گذشت زمان دیدم نه 
رفیقی برای مصرف دارم و نه هیچ 
پولــی که بتوانم به تنهایی مصرف 
کنم. خالصه با وجود ناامیدی های 
ناشــی از اعتیاد بــه NA آمدم و 
توانســتم خیلی ســریع دوستی 
همانند خود اما با پاکی بیشــتری 
پیدا کنــم. از آن پس هم به دلیل 
نزدیکی محــل زندگی مان بهم هر 
روز باهم به جلســه می رویم و در 
حال حاضر ۹۱ روز اســت که پاک 

هستم.

به پیام گوش کن! نه گویندۀ  پیام!

کتاب پایه 
بهبودی و لغزش
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علیرضا
با سالم به همۀ هم دردانم. 
خداوند را ســپاس گزارم که 
امروز هم پاکــم و نیازی به 
مصــرف هیچ گونه مادۀ مخدری ندارم. 
اولین باری که شــروع به مصرف مواد 
کردم، نمی دانســتم که ادامه این مسیر 
بــه کجاها ختم می شــود. وقتی که به 
جلســات معتادان گمنــام آمدم، فقط 

قصــدم قطع مصرف بود نه چیز دیگر و 
نمی دانســتم که ادامۀ این مسیر مرا به 
کجاها خواهد بــرد. با ادامۀ مصرف به 
مرور خیلی چیزها را از دست دادم مثل 
آبرو، اعتبار، اطرافیانم و خیلی چیزهای 
دیگــر اما با آمدنم بــه NA و حرکت در 
مســیر بهبودی همۀ آن چیزهایی را که 
از دســت داده بودم و حتی بیشــتر از 
آن، به دســت آوردم حتی چیزهایی را 
که نداشــتم. مثل عزت نفس، اعتماد به 

نفس و...
اولیــن باری که مصرف کردم نشــئگی 
مواد باعث شد که دردهای درونم محو 
شوند و از این اتفاق سرخوش بودم. من 

هیچ چیز در مورد احساساتم و دردهایم 
نمی دانســتم و فقط به هر وســیله ای 
دنبال سرکوب شــان بودم. بعد از اولین 
بار مصرف و نشــئگی، دوباره همۀ آن 
دردها ســر باز کردند و فردای آن روز هم 
برای نشــئه شــدن مواد مصرف کردم. 
مشکالت و دردهایم نه تنها دوچندان، 
بلکه هزار چندان شد. مصرف من بیست 
سال ادامه داشــت و مرتب وعده های 

مصرفم بیشتر و بیشــتر می شد. بارها 
به آخرخط می رســیدم و مصرف را قطع 
می کردم؛ یعنی به نقطه ای می رســیدم 
که دیگر نمی خواســتم چیزی را از دست 
بدهم ولی هربار با شروع مجدد مصرف، 

چیز بیشتری را از دست می دادم.
روزی که برای اولین بار به یکی از جلسات 
معتــادان گمنام هدایت شــدم. تمام 
وجودم ترس و ناامیدی بود و شــرایط 
خیلی بدی داشتم اما منتظر بهانه ای بودم 
کــه از انجمن بروم و به خودم بگویم که 
این هم مثل بقیه راه ها جواب نمی دهد 
اما خوشــبختانه اعضای آن جلسه این 
بهانه را از من گرفتند. ســی وهفت سالم 

بود و خیلی ادعا داشــتم که همه جا 
رفته ام و انواع آدم ها را می شناسم اما 
این جا با همــه جا فرق می کرد. هیچ 
کــس هیچ ادعایی نداشــت و حتی 
وقتــی صحبت می کردند به راحتی از 
خودشان و احساسات شان می گفتند. 
هیچ کس از من نپرســید چه موادی 
مصرف می کردی؟ شغلت چیست و... 
تنها چیزی که برایشان مهم بود این بود 
که من با مشکلم می خواهم چه بکنم 
و آن ها چگونه می توانند به من کمک 
کنند؟ اواخر مصرفم، بعضی از مصرف 
کننده ها مرا از خودشان می راندند اما 
این جا همه به دنبال تالش برای ادامۀ 
پاکی و بهبودی شــان بودند و به من 
می گفتنــد همین کــه تمایل به قطع 
مصرف داری عضوی از ما هســتی. از 
همان اوایل متوجه شــدم کسانی که 
اهل خدمت هســتند حالشان بهتر از 
بقیه است. نه تنها خدمت گزاران گروه 
بلکه اعضای دیگری که بعد از جلســه 
برای من وقت می گذاشــتند و به درد 
دل هایم گوش می کردند. همۀ این ها 
باعث شــد که انگیزۀ قطع مصرف در 
من به وجود بیاید و قطع مصرف کنم. 
شــروع به سم زدایی کردم و بعد از آن 
پاک شــدم. راهنما گرفتم. شــروع به 
کارکــرد قدم ها کردم. خدمت گرفتم و 
آن چیزی را که برنامه به من پیشنهاد 
داده بــود تا امروز انجام داده ام و االن 
در هجدهمین ســال پاکی ام به ســر 
می برم. با وجود تمام مشکالتی که در 
این سال ها برایم به وجود آمد با کمک 
برنامه توانســته ام از این مشکالت با 
بهبودی گذر کنم. راهنما و دوســتان 
بهبودی و همۀ ابزار برنامه همیشــه 
در دسترس من هستند. کافیست که 
خودم تمایل داشته باشم و درخواست 
کمک کنم. امروز شاد زندگی می کنم و 
دیگران نیز در کنار من شــاد هستند و 
از این بابت از خداوند ســپاس گزارم و 
آرزو دارم همان طوری که به من کمک 
شــد، بتوانم عضو موثری باشــم و به 
دیگران کمک کنم؛ آن ها نیز لذت پاکی 

و بهبودی را تجربه کنند.

این کجا و آن کجا

این جا همه به دنبال 
تالش برای ادامۀ 

پاکی و بهبودی شان 
بودند و به من 

می گفتند همین 
که تمایل به قطع 

مصرف داری عضوی 
از ما هستی. از 

همان اوایل متوجه 
شدم کسانی که 

اهل خدمت هستند 
حالشان بهتر از بقیه 

است



N
A

IR
A

N
.O

RG

11 زمستان 101401 پیام بهبودی

بها - شیراز
ــالمندی  ــرعت برق به مرز س به س
ــاق خاصی برایم  ــیدم و اگر اتف رس
ــالمندی به پیری خواهم رسید.  پیش نیاید از س
ــالمندی به همراه خودش  به فاصله ای اندک، س
ــود آورده:  ــر و باطنم به وج ــی در ظاه تغییرات
ــنوایی و بینایی، ریختن موی سر،  ــدن ش کم ش
ــن و چروک های روز  ــزان و چی ــای آوی غبغب ه

افزون پوست و دردهای جسمی زیاد.
ــتر سال های زندگی ام، فقط مصرف مواد  از بیش
ــی آورم.  ــه یاد م ــفتگی هایش را ب ــدر و آش مخ
ــالمند شدم. تغییر چهره  نمی دانم چه زمانی س
ــد اما هنوز  ــر و ضعیف تر ش ــمم پیرت داده، جس
ــاس کودکی و جوانی می کنم. مثل این که  احس
ــوم  ــت من بزرگ تر و پیرتر بش از درون قرار نیس
ــر جهت از  ــم. به ه ــنی برس و به آن پختگی س
خداوند سال های زیادی عمر گرفتم و تجربه های 
ــب کرده ام. خیلی تاخیر کرده ام.  گوناگونی کس
ــودم و خیلی از عمرم را با  ــی مواقع مقصر ب خیل
ــایش و آرامش  اعتیاد تلف کردم. باید رفاه، آس
بیشتر و بهتری برای خانواده ام مهیا می کردم اما 

اعتیاد این فرصت را از من گرفت.
ــرم و قبول دارم و به لطف  ــۀ این ها را می پذی هم
ــه معتادان گمنام  ــن پذیرش االن در برنام همی
ــادی و احساس خوشایند  ــتم. سرشار از ش هس
زندگی بدون مصرف مواد مخدر. لطف خدا شامل 
حالم شده و از کارافتاده نیستم. تالش روزانه ام را 
انجام می دهم و رهنمودهای برنامه که در جلسه، 
قدم و خدمت، آموخته و می آموزم، جزء الینفکی 
ــده است. گرفتار افکار  از زندگی و روح و روانم ش
ــوس، غبطه خوردن، حرص و بیزاری  منفِی افس
ــدم؟ چرا  ــتم. فکر این که چرا پیرتر ش و تنفر نیس

خیلی چیزها را ندارم؟ چرا از دست دادم و یا 
نتوانستم بدست بیاورم را نمی کنم. واقعیت 
ــتباه کردن و  ــت. اش زندگی برایم همین اس
ــدن هر چیزی از  ــپری ش اصالح کردن و س
ــدن درد جسمی، غم  جمله جوانی، پیدا ش
ــادی و لذت بیماری و سالمتی و  و اندوه، ش
مجدداً سپری شدن آن ها و نزدیک ترشدن 
ــالمندی و پیری، تمام این ها با عملکرد  به س
ــتیاق و امید، رنگ و  ــور و اش برنامه، حال ش
ــی برایم به  ــی از جنس پذیرش و زندگ بوی
ــا و رویاهای  ــد. من آرزوه ــان آورده ان ارمغ
ــی ام را که به دنبالش بودم به  دوران نوجوان
ــت نیاوردم و برعکس به بیراهه رفتم و  دس
ــدم.  ــه روز از آن ها و رویاهایم دورتر ش روز ب
ــن در دوران  ــال حاضر به کمک انجم در ح
ــالمندی با آن ها آشنا و نزدیکتر شده ام و  س
ــت آمده  این آرزو و رویای باکیفیت به دس
است که ارزش دادن جوانی، معتاد شدن و 
رسیدن به سالمندی را واقعاً برای من داشته. 
ــده ام؛  من از درد پوچی و تهی بودن رها ش
یعنی از ناامیدی و تنهایی مطلق، نجات پیدا 
ــرده ام و همه این اتفاقات به لطف انجمن  ک
معتادان گمنام میسر شد. همیشه مدیون 
ــپاس گزار آن هستم و خواهم بود و این  و س
ــی دارد که بتوانم در  ــور روحان چه لذت و ش
سال خوردگی با وقار در انجمن قدم کار کرده 
و با خدمت مأنوس شده باشم. چرا که این 
توانایی را پیدا می کنم که بتوانم هم با خودم 
و هم اتفافات و هم با دیگران نهایت سازگاری 

را داشته باشم و در صلح زندگی کنم.
ــتم معتاد و به لطف خداوند هفده  بها هس

سال و شش ماه است که پاکم.

مرز سالمندی

ما در زندگی روزانه خود گاه دچار لغزش های عاطفی و روحانی می شویم این 
حالت باعث می شود که در برابر لغزش جسمانی مقاومتی نداشته باشیم.

من از درد پوچی 
و تهی بودن رها 

شده ام؛ یعنی 
از ناامیدی و 

تنهایی مطلق، 
نجات پیدا 

کرده ام و همه 
این اتفاقات به 

لطف انجمن 
معتادان گمنام 

میسر شد

کتاب پایه 
بهبودی و لغزش

تازه واردان خون تازه 
NA  در رگ های

فرزانه. ع - کرمان

 سالمی به گرمی این روزهای 
کویر تقدیم به دوستان همدردم
یادم هســـت پیام برنامه رو از 
طریـــق یکی از اقـــوام دورمون 
گرفتـــم و بـــرای چندمین بار 
حرکتی رو برای پاک شدنم آغاز 

کردم.
چنان امیدی به این جلســـات 
نداشتم چون راه های مختلفی رو 
برای پاک موندن امتحان کردم 
اما دیگر توان مصرف کردن را هم 
نداشتم. باالخره عزم خود را جزم 
کردم و راهی جلســـات شدم. 
آغوش خوش آمدگو بهم چنان 
انرژی  داد که فکـــر کنم تا آخر 
عمر یادم بمونه. اما شیرین ترین 
لحظـــه وقتی بود کـــه پمفلت 
»ما بهبـــود پیدا می کنیم« را به 
من دادنـــد تا اون رو توی گروه 
بخونـــم. موقع خوندن، صدای 
قلبم را می شنیدم. گونه هام سرخ 
شده بودند و دست هام به لرزه 
افتاده بودند. حس خوشایندی 
بود که متعلق به گروهی هستم 

و می تونم مفید باشم.
اکنون دو سال و شش ماه و ده 
روز اســـت که از پاکیم می گذرد 
و در مقابل تازه واردان احساس 
تازه واردان  می کنم.  مسئولیت 
مثل خون تازه ای هســـتند که 
به رگ های NA تزریق می شوند 
و نگـــه داری و جـــذب آن هـــا 

وظیفۀتک تک ماست.
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مهران. ک - جهرم
 با عرض سالم و ادب،

شکرگزار خداوند هستم که لطف خود را شامل حال من کرد و با برنامۀ معتادان گمنام آشنا 
شدم.

از نوجوانی در محله ای بودم که در آن به راحتی خریدوفروش مواد مخدر انجام می شد!
از آن جا که بیماری من در آن زمان به این شــکل که تو نباید کم بیاوری و می توانی مانند 
بقیــه خــالف کنی و پول در بیاوری و... با من در ارتبــاط بود، وارد جمع خالف کاران محله 
شــدم و شــروع به خریدوفروش موادمخدر کردم و پس از مدتی کوتاه مصرف الکل و مواد 

را شروع کردم!
الگوی خود را الت ها و اراذل شهر کرده بودم و به مرور با گذراندن وقت خود با آن ها، زندگی 

من شده بود خریدوفروش مواد، شب نشینی، دعواهای خیابانی و مصرف مواد.

بیست سال زندگی من همین گونه سپری شد. در این بین دوبار به زندان افتادم.
دوســت داشــتم که قطع مصرف کنم اما نمی توانستم. آن قدر غرور داشتم که از هیچ کس 

حاضر نبودم کمک بگیرم وخود را عقل کل و قدرت مطلق می دانستم!
خانواده و اجتماع مرا دوست نداشتند و اگر هم رابطه ای با من برقرار می کردند از ترس این 
بود که به آن ها صدمه یا خسارتی نزنم. سردی و بی میلی را در رابطه های شان حس می کردم.

تنها شده بودم وکسانی هم که با من رابطه داشتند، عده ای محدود بودند که از من بیمارتر 
بودند. از درون احساس می کردم و متوجه شده بودم که راه را اشتباه آمده ام. زندگی ام برایم 

غیرقابل اداره شده بود.
یک بار دیگر تصمیم به قطع مصرف گرفتم. بدون استفاده از دارو، درد زیادی کشیدم. خواب 
نداشــتم اما این بار لطف خدا شــامل حالم شده بود و بر سختی ها و درد قطع مصرف صبور 
بودم تا این که پنجاه روز گذشت. مدام بیماری ام با من صحبت می کرد و از من می خواست 
که مصرف کنم. از ته دل از خدا کمک خواستم. با فکر خراب خود تصمیم گرفتم که شروع به 

مصرف مواد دیگری کنم! به خودم می گفتم این همه درد کشیدی برات کافی نبود؟
ناامیــد بیــرون زدم. دودل بودم چکار کنم. در راهی که برای تهیه مواد می رفتم برای این که 
خودم را راضی کنم، ایستادم. چشمم به قبرستان شهرمان که در مسیرم بود افتاد و به آن جا 
رفتم. ســاعتی آن جا بودم و بر ســر قبر کســانی که می شناختم می نشستم و از همۀ آن ها 

خواستم که مرا هم پیش خود ببرند! خیلی حال خرابی داشتم.
لحظه ای که می خواســتم از قبرســتان خارج شوم، دوستی که او را می شناختم مرا صدا زد. 
دوستان، دستان خدا در قالب آن دوست در آن لحظه به یاریم آمد. بعد از احوال پرسی به 
من گفت چیزی هم مصرف می کنی؟ وقتی گفتم پنجاه روز اســت که مصرف نمی کنم مرا 
در آغــوش گرفــت و به من تبریــک گفت. همین آغوش و تبریک او برای من مثل آبی بود 

بر روی آتش.
گفت من هم قطع مصرف کرده ام و هر شب به جلسه می روم و از من خواست به جلسه ای 
که در حاشیۀ همان قبرستان بود برویم. ابتدا کمی مقاومت کردم و گفتم خجالت می کشم. 

او با تعریف از جِو جلسه و عشق و همدرد بودن همگی اعضا مرا به جلسه برد.
به لطف خداوند با انجمن معتادان گمنام آشنا شدم و از آن شب تا به امروز که این نامه را 
برای شما می نویسم چهار سال و سه ماه و دو روز می گذرد و من در انجمن معتادان گمنام 

پاک هستم.
درک مفهوم عجز و اصول روحانی صداقت، روشــن بینی و تمایل و تسلیم شــدنم در برنامه 
مرا تا به امروز پاک نگه داشــته اســت. خدا را شکر دوازده قدم برنامه را کار کرده ام و مجددا 

در حال کارکرد آن هستم.
اشتباه های زیاد داشته ام اما برنامه به من یاد داد تا زمانی که برگ برنده یعنی پاکی خود را 
حفظ می کنم، در مسیر بهبودی نا امید نشوم و رو به جلو حرکت کنم. با تشکر فراوان، همۀ 

شما را به خدای توانا و مهربان می سپارم.

برِگ برنده

یوسف - مشکین شهر. اردبیل
 از دیار سرسبز سبالن و دامنۀ زیبای آن برای 

همۀ هم دردانم آرزوی سالمتی دارم.
در تابستان سال ۱۳۸۸ پیام امیدبخش انجمن 
معتادان گمنــام را دریافت کردم و وارد برنامه 
شــدم. به دلیل آشــنا نبودن با اصول برنامه و 
جدی نگرفتن آن و هم نشــینی با اعضایی که 
اصول را رعایت نمی کردند، دوباره به جهنمی که 
از آن آمده بودم برگشتم. جهنمی که تمام وجود، 
روح و روان مرا به اســارت گرفت. احساسات 
ناخوشــایند، گریه و زاری، آشــفتگی و جنون 
کامل رهاورد این لغزش بود. اعتیاد و مصرف 
روان گردان مرا به نقطه ای رســاند که لخت و 
عریان در شرف خروج از منزل شدم. اما خداوند 
با دستان مادری مهربان که فرشته نجات من 
شد و با چشمانی اشک آلود و با روحی هراسان 
و دســتانی لرزان چادر مشــکی خود را بر تن 

عریان من پیچید و مرا به خانه بازگرداند.
مدت ها تحت درمان بودم و با این که سال ها از 
قطع مصرفم می گذشت ولی من هنوز از توهم 
مصرف خارج نشده بودم. با حضور در جلسات 
بهبودی و اقرار این احساسات و تفکرات از بار 

روانی این مصائب، رها شدم.
قبــال به خاطر پــول و مادیات با اســتفاده از 
دســتاویزها و بهانه ها، دوبــاره مصرف کرده 
بــودم اما این بار برای نجات از ناامیدی، یاس 
و انــزوا در این برنامه ماندم و با قبول خدمت 
در گروه تا به امــروز خدمت گزار انجمن باقی 
مانده ام. کاربرد اصول روحانی، نواقص زیادی 
را از من گرفت و به جای آن عشق و صداقت و 
فروتنی و پذیرش و ایثار و از خودگذشــتگی را 

به من هدیه داد.
با اجــرای اصــول در تمــام امــور و دنبال 
بهبودی بــودن مجــدداً ازدواج کردم و امروز 
صاحب دو فرزند پسر هستم که به اندازۀ دنیا 
برایم ارزش دارند. معتادی که قادر به ادارۀ خود 
نبود امروز مدیریت زندگی اش را به دست دارد 
و خداوند مهربان فرصتی فراهم کرده تا به جای 
جبران خسارت از پدر و مادرم، از مادر بزرگم که 

با من زندگی می کند، پرستاری کنم.
با تشکر از خدمت گزاران انجمن

یوسف معتاد ده سال و یازده ماه

از آشفتگی 
تا آرامش
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حسین _ یزد
روزی که شــروع به مصــرف مواد مخدر 
کردم، هرگز باور نمی کردم مواد مخدر مرا 
مجبور کند دست به هر کاری بزنم و پا بر 
روی اعتقادات، باورهای خودم و اطرافیانم، مخصوصا 
خانواده ام بگذارم. روزی هم که وارد انجمن معتادان 
گمنام شــدم باور نمی کردم که مســیر زندگی من قرار 
اســت به این انــدازه تغییر کنــد. مهم ترین تغییرات 
زندگی ام بعد رهایی از مواد مخدر، تغییر نحوۀ رابطۀ 
مــن با خانواده، مخصوصا پدرم بود. توســط کارکرد 
قدم ها، کینه و رنجش ها و دلخوری ها جای خودش 
را با محبت و دوست داشتن و عشق به تمام معنا داد. 
دو فردی که حتی یک ساعت کنار هم نمی توانستند 
آرام زندگــی کننــد، بــرای هم دلتنگ می شــدند و با 
دیــدن هــم بســیار خوشــحال شــده و در کنــار هم 
خوش بخت ترین بودند. در مســیر قدم ها، وقتی به 

قدم هشتم رسیدم، باور نمی کردم بتوانم 
خساراتی که به اطرافیانم زده ام را جبران 
کنم. مخصوصا خساراتی که به پدرم زده 
بودم. با رهنمودهای راهنمایم، لیســت 

خساراتی که زده بودم را تهیه کردم.
مدتی گذشــت تا این که پــدرم به دلیل 
بیمــاری کلیــوی بســتری شــد. بعــد از 
بستری شــدن پدرم در بیمارستان، من 
مجبور شــدم برای مدتی کارم را تعطیل 
کرده و دنبال پیوند کلیه برای پدرم باشم 
تا این که الزم شد برای پیوند، عازم تهران 
شود. یک نیروی درونی به من گفت الزم 

اســت در کنار او باشــم و مراحل درمان او را پی گیری 
کنــم. پدرم را به تهران بــرده و پیوند کلیه با موفقیت 
انجام شد و تا یک ماه در آن بیمارستان بستری بود و 
من هم کل ایام را با کمک خداوند در کنار پدرم ماندم. 
خوش بختانه یک گروه بهبودی نزدیک بیمارســتان 
جلســه برگزار می کرد و من هر ازگاهی در آن جلســه 
شرکت می کردم. دوستان بهبودی آن گروه خیلی مرا 
همراهی کردند و به من امید می دادند. در همان ایام 
بود که به یاد قدم هشــت و جبران خســارت افتادم. 
ایمانم نسبت به نیروی برتر و برنامه قوی تر شد چون 
حس می کردم ماندن در کنار پدرم و کمک به او در این 
شرایط می تواند بزرگ ترین جبران خسارت از او باشد.
حــال که این نامه را می نویســم، چشــمانم، به یاد 
آن روزها ُپر از اشــک شــده که حدود شش سال از 
آن روزهــا می گذرد. چند ماهی اســت که بدترین 
اتفــاق زندگــی ام رخ داده و آن هم از دســت دادن 
پــدر مهربانــم می باشــد. هنــوز جای 
خالــی اش را حــس می کنم امــا امروز 
احســاس بسیار خوبی دارم زیرا قبل از 
این که پدرم را از دســت بدهم خداوند 
ایــن فرصت را بــه من داد کــه بتوانم 
مقــدار کوچکی از خســاراتی کــه به او 
زدم را بــا ماندن در کنــارش و خدمت 
بــه او جبران کنم. گاهی باید فرصت ها 
را غنیمت بشمریم و از عزیزانی که هنوز 
در کنارمان هستند و به واسطۀ بیماری 
اعتیــاد و مصرف مــواد مخدر به آن ها 

خسارت زده ایم را جبران کنیم.

جبران خسارت از پدرم

وقتی در ما رنجش و یا احساس شدید دیگری به وجود می آید 
استفاده نکردن از قدم ها می تواند باعث لغزش مان شود.

در مسیر قدم ها، 
وقتی به قدم 

هشتم رسیدم، باور 
نمی کردم بتوانم 
خساراتی که به 
اطرافیانم زده ام 

را جبران کنم. 
مخصوصا خساراتی 
که به پدرم زده بودم

غالم. الف - جیرفت
 به نام خدا، ســالم همدردان عزیزم. 
خــدا را بابــت نعمت پاکی وداشــتن 
دوستان هم درد که وجودشان باعث 

دل گرمی من می شود، سپاس گزارم.
از این که عضو NA هستم خوشحالم 
چــون باوجــود مشــکالت زندگی و 
چالش هــای روزمره، هــر روز توانایی 
رویارویی با زندگی آن طور که هســت 
در من قوی تر می شود. با نیم نگاهی 
به گذشته به یاد می آورم که به هیچ جا 
احســاس تعلق نمی کردم. همیشــه 
احساس تنهایی داشتم حتی در جمع 
خانــواده. گوشــه گیری و انــزوا روال 
زندگی ام شــده بــود و همه چیز برایم 
آرزویی دست نیافتنی بود. به همین 
دلیل به جــای تالش، منتظر معجزه 
بودم تا به خواسته هایم برسم یا این که 
کسی از روی ترحم کمکم کند. بداخالق، 
کینه جو، پرتوقع و خودمحور بودم و 
همین طرز فکر باعث دورشدن خانواده 
از من شده بود تا این که یه روز، یکی از 
هم مصرفی هایم را دیدم که پاک شده 
بــود! باحرف ها و رفتارش به من امید 
داد که می شود قطع مصرف کرد و بهتر 
زندگــی کرد. آن روز انگار نوری در دلم 
روشــن شد و مســیر زندگی ام عوض 
شــد. اوایل به زور جلســه می رفتم و 
فقط جســمم در جلســه بود. به مرور 
عاشــق جلســات و هم دردانم شدم و 
شــروع به خدمت کردم. از منشــی و 
گرداننده جلســۀ بهبودی تا ســاختار 
شــورای محلــی و حاال هم در ســطح 
ناحیه مشــغول خدمت به هم دردانم 
هستم چون می دانم فقط با در میان 
گذاشــتن آن چه که دارم می توانم آن 
را حفــظ کنــم. امــروز که ایــن نامه را 
می نویسم هشت سال و دو ماه است 

که پاک هستم.

نوری در دلم روشن شد

کتاب پایه 
بهبودی و لغزش
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انجمن مواجه شدم آن هم بدون این که مرا سرزنش 
ــد یا مورد قضاوت خود قرار دهند! امروز تعریف  کنن
کامل تری نسبت به واقعیت خودم برایم شکل گرفته 
و قبول کرده ام که تنهایی محکوم به شکست هستم.
حفظ اتحاد در معتادان گمنام یک امر ضروری است 

و این اتحاد باعث بقای ما می شود.
ــخصی خود در  به عنوان یک عضو باید از منافع ش
ــترک را در رأس قرار  ــن دوری کنم و منافع مش انجم
دهم. حفظ اتحاد برایم یک الزام است و باعث حفظ 

و پاکی و تداوم بهبودی ام می شود.
سهم مسئوالنه من در راستای حفظ اتحاد از طریق 
ــاس نیت خیر و عمل خیر انجام  عملکرد من بر اس
می شود. باید بدانم که نباید منافع مشترک را قربانی 

در بدو ورود به انجمن با معتاد معرفی کردن خود و اقرار به آشفتگی، به پذیرش این نکته 
که من نمی توانم ما می توانیم، رسیدم. تجارب تلخ گذشته باعث شده بود که بپذیرم که 

به تنهایی قادر نیستم در مورد اعتیاد کاری انجام دهم.
در روزهای ابتدایی در انجمن هر پیامی را که دریافت می کردم یک طرف آن به کلمۀ »ما« بودن وصل 
ــتفاده از اصول برنامه قرار دادم زیرا دوست  ــنیدن کلمۀ »ما« به مرور خود را در فرایند اس ــد. با ش می ش

داشتم مثل بقیۀ معتادان از پاکی و بهبودی خود لذت ببرم.
ــن پاکی ام باالتر می رفت، درک بهتری از این جمله که من نمی توانم، ما می توانیم، برایم   هر چه قدر س

شکل می گرفت.
در طی دوران حضورم در انجمن، با فراز و نشیب های متعددی به واسطۀ فعال شدن بیماری اعتیادم روبه رو 
شدم اما نکتۀ قابل توجه و بسیار دل انگیز این بود که همیشه و در همه حال، با آغوش باز هم دردانم در 

ــی نمی کند زیرا ما می توانیم  ــد، فرق ــگاه و عقیدۀ ما در رابطه با نیروی برتر هرچه باش ن
ببینیم که یک قدرت مهربان در گروه های NA فعال است. وقتی که در گروه قرار می گیریم، 
می توانیم بدون ترس نظرات و عقاید خود را اعالم نماییم اما چیزی که باید همواره مورد 

توجه قرار گیرد، پرهیز از اصرار و پافشاری روی آن است.
ــئولیت خود را در قبال گروه با  ــهم و مس ــنت دوم این فرصت در اختیار همۀ اعضا قرار دارد که س در س

اعالم نظرات و پیشنهادهای خود به انجام برسانند.
هر کدام ما قسمتی از حقیقت را می دانیم و کسی همۀ آن را نمی داند. ما یاد گرفتیم که از اصول بهبودی 
در معاشرت و گفت وگو با یک دیگر بهره بگیریم و هیچ دلیل دیگری نمی تواند سبب شود که با یک دیگر 

ــم. ما از طریق گفت وگوی صحیح و  بدرفتاری کنی
ــا یکدیگر اجازه می دهیم که گروه، تحت  اصولی ب

حمایت خداوند در قالب وجدان گروه قرار گیرد.
ــهم ما فقط بیان نظرات خود نیست بلکه باید  س
ــنیدن نظرات دیگران را نیز داشته باشیم.  قدرت ش

گوش دادن فعاالنه هنر روشن بینی است.
ما نباید دید منفی به اتفاقات موجود در گروه داشته 
ــیم. گاهی شاید خسته و دل سرد شویم زیرا با  باش
ــات اداری گروه شرکت کرده ایم  انگیزۀ الزم در جلس
اما نظرات ما مورد قبول قرار نگرفته و گروه تصمیم 
ــیر خود گرفته است. نکتۀ  دیگری برای ادامه مس
قابل توجه این است که ما به خداوند مهربان ایمان 
ــته باشیم و اجازه دهیم که وجدان گروه جاری  داش

شود.
پس از شکل گیری وجدان گروه، وظیفه و مسئولیت 

مشارکت

سنت یکم

در ارتباط با هدف گروه ما تنها یک مرجع نهایی وجود دارد، 
خداوندی مهربــان که به گونه ای ممکن خود را در وجدان 
گروه بیان کند، رهبران ما فقط خدمت گزاران مورد اعتماد 

ما می باشند، آن ها حکومت نمی کنند.

منافع مشــترک ما بایــد در رأس قرار گیــرد، بهبودی 
شخصی به وحدت NA بستگی دارد.

سنت دوم
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خواسته های معتادگونه خود کنم.
ــک عضو از جایگاه برابر   به عنوان ی
ــورد می کنم  ــا هم دردان خود برخ ب
ــرایطی نمی تواند  و هیچ دلیل یا ش
ــبت به  باعث ایجاد حس برتری نس

دیگران شود.
هر عضوی تفکر و عقیدۀخود را دارد و 
می تواند به گونه ای که می خواهد به 
مسائل توجه کند اما وقتی در انجمن 
ــور پیدا می کنیم، این تفکرات و  حض
اعتقادات، تحت پوشش کلمۀ منافع 

مشترک و اتحاد قرار می گیرد.
ــاد در انجمن  ــی با روحیۀ اتح  وقت

حضور پیدا می کنیم، ارزش درمانی 
کمک یک معتاد به معتاد دیگر را به 
بهترین شکل به نمایش می گذاریم. 
حال خوب و احساس خوشایند خود 
ــاد حال خوب برای دیگران  را در ایج
ــت  ــن بودن دس ــم و از م می بینی
می کشم و در ما بودن حل می شوم. 
و این جاست که قالب فکری ام کاماًل 
دگرگون می شود و تحت راهنمایی و 

تاثیر اصول برنامه قرار می گیرم.
ــتر وجود ندارد:  ــرای ما دو راه بیش ب
زندگی کردن طبق روال برنامه یا راهی 

زندان، تیمارستان و مرگ شدن.

ــه NA از روی عجز،  ــل ورودم ب اوای
ــویق به  ناتوانی و ترس خودم را تش
حفظ اتحاد می کردم زیرا تجربۀ پاکی 
از هر لحاظ از مصرف مواد مخدر برایم 
ــنگ تر بود. اما به مرور وقتی با  قش
موهبت های پاکی و بهبودی مواجه 
شدم به ارزش برنامۀ معتادان گمنام و 
شانس بزرگ عضویت در آن پی بردم 

و پر از عشق به برنامه شدم.
ابراز احساس شکرگزاری و سپاس گزاری 
ــت در برنامه با حفظ  ــت عضوی باب
روحیۀ اتحاد و انجام سهم مسئوالنه 

خود در انجمن میسر می شود.
ــم که اعمالی هم چون   امروز می دان
شرکت مرتب در جلسات بهبودی و 
جلسات اداری، احترام به هم دردان، 
ــارکت کردن عشق، امید و نیرو،  مش
ــت از اعضای گروه ،حمایت از  حمای
سبد سنت هفتم، توجه به مشارکت 
هم دردان، حفظ سکوت در جلسات، 
حفظ گمنامی اعضا، تمایل به قبول 

ــاختارهای  ــروه و س ــت در گ خدم
ــانۀ  خدماتی و موضوعات دیگر نش
ــترک و حفظ  ــرام به منافع مش احت

وحدت در انجمن است.
حفظ اتحاد، نشانۀ سپاس گزاری از 
اعضایی ست که قبل از ما کوشیدند 
که این پیام را به معتاد در حال عذاب 
برسانند و چراغ جلسات را روشن نگه 
ــانس عضویت در  دارند تا ما هم ش

انجمن را به دست بیاوریم.
عشق بالعوض، احترام متقابل، درک 
ــتباه به یکدیگر  متقابل، فرصت اش
ــر،  ــاوت یکدیگ دادن، دوری از قض
ــظ اتحاد در  ــای رعایت و حف زیربن

انجمن می باشد.
ــتگی ما  اتحاد NA  به معنی همبس
ــت. همبستگی  با دیگر معتادان اس
با آن ها که قبل از ما این جا بوده اند، 
ــتند و  ــه امروز این جا هس آن ها ک
ــوز برنامۀ ما را پیدا  ــی که هن آن های

نکرده اند.

ــتیبانی از آن  ــت و پش ــا حمای م
ــدان گروه  ــت حتی اگر آن وج اس
منعکس کنندۀ نظر ما نباشد. دوری 
ــدان گروه، احترام به  از قضاوت وج

منافع مشترک انجمن است.
ــد از اهمیت برگزاری  همۀ اعضا بای
ــات اداری آگاه باشند. وقتی  جلس
ــرکت  ــۀ اداری ش همگی در جلس
ــهم منصفانه خود را در  می کنیم س
ــانده ایم. ما باید  گروه به انجام رس
ــدای تنها را  ــۀ صداها، حتی ص هم
ــم. ارائه رفتار  ــورد توجه قرار دهی م
ــات  ــب با بهبودی در جلس متناس
اداری گروه، باعث تقویت اتحاد ما 
و همچنین شکل گیری وجدان گروه 

آگاه می شود. وجدان گروهی قابل 
ــت که نیاز امروز  اتکا و پشتیبانی س
ــه در انجمن حضور  ــی را ک معتادان
ــت در  ــانی را که قرار اس دارند و کس
آینده به ما بپیوندند را در نظر داشته 

باشد.
وقتی در فرایند تصمیم گیری، تمام 
ــول الزم از جمله احترام متقابل  اص
ــاری روی  به نظرات، پرهیز از پافش
ــد، گوش کردن به تمام نظرات  عقای
ــف و در نظر  ــه موافق چه مخال چ
ــن اصول را مد نظر قرار دهیم،  گرفت

وجدان گروه آگاه شکل می گیرد.
در فرایند شکل گیری وجدان گروه ما 
ــازه می دهیم که نیروی برتر ما را  اج

تحت راهنمایی خود قرار دهد. باید 
ما بهبودی خود را به جلسات اداری 
ــد که همگی در  ببریم و یادمان باش

برابر انجمن مسئول هستیم.
 سنت دوم می گوید که خدمت گزاران 

ما هرگز حکومت نمی کنند.
ــزاران، اعضایی  منظور از خدمت گ
ــتند که تمایل به صرف وقت و  هس
انرژی برای انجام خدمت را دارند. با 
انجام خدمات توسط خدمت گزاران، 
گروه در مسیر هدف اصلی خود قرار 
می گیرد. خدمت گزاران از مهم ترین 
ــتند و بدون  ــع در انجمن هس مناب
آن ها، گروه، هیئت ها و کمیته های 
ــز نمی توانند به بقاء  خدماتی هرگ

خود ادامه دهند.
خدمت گزاران گروه از طریق وجدان 
گروه انتخاب می شوند و الزم است 
در انتخاب خدمت گزاران دقت الزم 
ــر در هنگام رای  ــام دهیم. اگ را انج
ــاب خدمت گزاران  دادن برای انتخ
ــخصیت ها ترجیح  ــول را به ش اص
ــم، کمک بزرگی به حفظ اتحاد  دهی

در گروه و همچنین حمایت از گروه 
برای رساندن پیام به معتاد در حال 

عذاب داده ایم.
ــز روحیۀ  ــا هرگ ــزاران م خدمت گ
متکبرانه ندارند و ما را تحت سلطۀ 
خود قرار نمی دهند. آن ها با روحیۀ 
ایثار و ازخودگذشتگی به ما خدمت 

می کنند.
ــهم ما حمایت از خدمت گزاران   س
ــته باشیم  ــت و باید به یاد داش اس
ــد ما از بیماری  ــه آن ها نیز همانن ک
ــتند. این مطلب  اعتیاد در رنج هس
ــتباه از  ــه معنای امکان وجود اش ب
ــد. ما نباید  طرف آن ها نیز می باش
ــخت بگیریم و آن ها را با  به آن ها س
ــند مورد آزاد قرار دهیم.  گفتار ناپس
باید فرصت اشتباه به آن ها بدهیم. 
ــت و همدلی با خدمت گزاران  حمای
موجب ایجاد شور و انگیزۀ خدماتی 

در اعضای گروه می شود.
ما سپاس گزار کسانی هستیم که با 
روحیۀ اتحاد و هم دلی و با نیت خیر 

به ما خدمت می کنند.

در شخصیت خود آزار ما گرایشی وجود 
دارد که خواهان شکست ماست.

کتاب پایه 
بهبودی و لغزش
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قطر که امســال به واسطۀ 
جام جهانــی، کانون توجه 
جهانیان قــرار گرفت، یکی 
از ثروتمندترین کشورهای جهان نسبت 
به جمعیت و شاید کوچک ترین منطقۀ 
معتــادان گمنام جهان، با دو جلســه 

بهبودی حضوری است.
گروه َتَحــرُّر )آزادی( در شــهر دوحه و 
گروه خور در شــهر خور، مکان های امنی 
هســتند که اعضا در آن جا به یک دیگر 

پناه می برند.
کوچک ترین جامعۀ بهبودی جهان اما از 
نظر کیفیت و روحانیت، چیزی از ســایر 
جوامع بهبودی کم ندارد. این موضوع را 
می توان در مشارکت ها و عشق دادن های 

آن ها به خوبی مشاهده کرد.
مجلۀ پیام بهبــودی در روزهای برگزاری 
جام جهانــی، گفت وگــوی ویــژه ای با 
اعضای قطری و ایرانِی ســاکن در دوحه 

داشته است.
 سلطان یکی از قدیمی ترین اعضای قطر 
که ســیزده سال پاکی دارد می  گوید: 2۳ 
ســال پیش به جرم حمل مقدار زیادی 
مواد مخدر، محکوم به ده سال حبس در 
زندان دوحه شدم. تا سال هفتم در زندان 
پاک نبودم. یک روز به دکتر زندان گفتم 
که می خواهم ترک کنم. آقای دکتر به من  

گفت در بحرین، معتادانی را می شناسد 
که با کمک به یکدیگر پاک مانده اند! چند 
روز بعد از آن، یکی از کتاب های انجمن را 
برایم آورد و دربارۀ برنامۀ معتادان گمنام 
و همچنیــن پرهیز کامل با من صحبت 
کرد. من که به مرحله ای از زندگی رسیده 
بودم که دیگر به هیچ چیز امید نداشتم، 
احســاس خوبی به حرف هــای دکتر و 
آن کتــاب پیدا کردم. از آن روز تا آخرین 
روز حبــس به همراه ســه زندانی دیگر، 
به مدت ســه ســال پاک ماندیم. وقتی 
آزاد شــدم، خوب می دانســتم که باید 
کجا بروم. اما در کشــور ما جلسه نبود. 
دو روز بعد از آن، بار ســفر را بســتم و با 
ماشــین و از طریق عربستان به بحرین 
رفتم و خودم را به اولین جلسه بهبودی 
رســاندم. زمین  و زمان را به هم دوختم 
و به مراد دلم رسیدم. آه... چه احساس 
خوبی داشــتم.  انــگار آن ها منتظر من 
بودند. مطمئن هســتم که تمام اعضای 
انجمن، خوب می دانند که من در لحظۀ 
ورود به آن جلســه چه حالی داشــتم. 
روحم داشــت پرواز می کرد. پس از چند 
ماه مراوده با بحرینی ها، تصمیم گرفتیم 
جلسۀ »آزادی« دوحه را تشکیل دهیم. 
در زمستان امسال می خواهیم همایش 
و جشن ده  ســالگی این جلسه را برگزار 

انجمن ما در قطر

گزارش

کنیم. در این سال ها حدوداً نزدیک به 
۹۰ مرد و ۱۰ زن در جلســات قطر پاک 

مانده اند.
این روزها، به مناســبت جام جهانی، 
خیمه ای را برپا کرده ایم. هر شــب ده 
الی پانزده نفر از اعضا در این چادر دور 
هم جمع می شــویم و روی ُپشتی لم 
می دهیم و فوتبــال می بینیم. چای، 
قهوه، رطب، کباب، هندوانه و... بساط 
عجیبــی در این جــا راه انداخته ایم. 
بعضی از اعضای انجمن که از انگلیس 
و آمریکا بــرای جام جهانــی به قطر 
آمده اند، در جلسات بهبودی قطر نیز 
شــرکت می کنند. ما هم بعد از جلسه، 
آن ها را به خیمه می بریم و حســابی از 

آن ها پذیرایی می کنیم.
ناصــر، یکی دیگر از اعضای انجمن ما 
با هفت ســال و شــش ماه پاکی در 
دوحه اســت. او ماجرای زندگی اش را 

تا قبل از آمدن به  
دوحه و حضور  در 
جمع با عشق این 

دوستان، مدام فکر 
می کردم که اگر مقدار 
زیادی پول پس انداز 
کنم، تمام مشکالتم 

حل می شود. اما 
دوستان بهبودی ما 

در قطر،  به من ثابت 
کردند که بهبودی 

یک امر درونی است 
و پول و قدرت و 

یا هر چیز دیگری 
نمی تواند خالء 

درونی ما را پر کند
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عباد - ذ
  بارهای آخر مصرفم را خوب به یاد دارم که مدام مصرف 
می کردم و فقط چند ساعتی در روز یا موقع خواب مصرفم 
تعطیـل بـود. آن قـدر منزوی و رنـگ پریده بودم که قیافۀ 
اعتیادیـم باعـث خجالت خانـواده ام بـود. اوایل مصرف 
می گفتـم محـال اسـت فالن کار خالف را انجـام دهم اما 
بیماری اعتیاد رفته رفته مرا مجبور کرد که ازخط  قرمزهای 
زندگی یکی یکی گذر کنم. در حال از دست دادن کارم بودم 

و تحصیالت دانشگاهی ام نصفه و نیمه رها شده بود.
عاقبت از روی ناچاری و با پیام آشنایان به انجمن پیوستم. 
از شکسته شدن گمنامی ام بسیار می ترسیدم و از شرکت 
در جلسات حس خوبی نداشتم و پر از ترس و کامالً گیج 
بودم. به هر ترتیبی بود شـرکت در جلسـات را ادامه دادم 
و از همان روزهای اول شروع به مشارکت کردم. به حرف 
اعضای قدیمی خوب دقت و گوش می کردم. راهنما گرفتم. 
به طور مرتب در جلسـات شـرکت کردم و با کارکرد قدم ها 
تا حدودی با خودم آشـنا شـدم. پس از حدود سـه سـال 
پاکی، ازدواج کردم و در حال حاضر دو فرزند دارم و شرایط 
زندگی ام بهتر و بهتر شده است. کابوس های وحشتناک 
زندگی ام کنار رفته و در زندگی، آرامش خوبی دارم. وقتی با 
مشکلی روبه رو می شوم خیلی راحت با راهنمایم مشورت 
می کنـم و ارتبـاط خیلـی خوبـی با او دارم و خودم سـعی 
کـرده ام ارتبـاط بـا راهنمایم در عین صمیمیت به سـمت 

شوخی نرود که دیگر حرف هایش برایم کار نکند.
امروز پذیرشم نسبت به محیط اطرافم بیشتر شده است 
و دیگر مثل گذشته به دنبال تحمیل افکار و نظرات خود 
به دیگران نیسـتم و همین موجب شـده کمتر به خودم 
و دیگران گیر بدهم و فقط سـعی کنم سـهم و کار خود را 
انجام دهم. در برنامه باز هم ادامه تحصیل دادم و حس 
خوبـی دارم از این کـه رو بـه رشـد هسـتم. امـروز انجمن 
معتادان گمنام را دارم که علی رغم هر احساس و طرز تفکر 
و وضعیتـی، پذیـرای من اسـت و برخـالف اوایل ورود به 
برنامه که از انجمن بدم می آمد، امن ترین جای دنیا برای 
من شده است و بدون ترس از قضاوت دیگران، عاشقانه 
دوسـتش دارم و کلید حل مشـکالت زندگی من شـرکت 

منظم در جلسات شده است.

کلید حل مشکالت
این گونه نقل می کند: بیست سال پیش، 
من مصرف کنندۀ شدید و فروشندۀ مواد 
مخدر در قطر بودم. به همین علت دادگاه 
دوحه حکم جلب و هشت سال زندان من 
را صادر کرد. وقتی از این موضوع خبردار 
شــدم، پا به فرار گذاشــتم. خیلی سریع 
پاســپورتم را برداشــتم و رفتم فرودگاه. 
اولین پرواز به ســمت امارات بود. سوار 
هواپیما شدم و از آن جا خودم را به ایران 
رســاندم. دوازده ســال در شیراز و تهران 
زندگی و مصرف کردم. در ســال آخر، در 
محلۀ اتابک تهران، توسط دوست عزیزی 
به نام )اصغر( پیام انجمن را شنیدم  و به 
جلسات وصل شدم و پاک ماندم. اصغر 
آذری زبــان بود و چند ماه بعد از آن فوت 
کرد. من هم ســوار هواپیما شــدم و به 
دوحه برگشتم. ماموران امنیتی در همان 
هواپیما، من را بازداشــت کردند اما فقط 
دو هفتــه بعــد از آن در نهایت تعجب، 
دادگاه به خاطــر پاک ماندنم، حکم عفو 
مــرا صادر کرد و حاال من آزادانه در دوحه 

زندگی و کار می کنم.
یکی از اعضــای ایرانی انجمن که در قطر 
اقامــت دارد می گوید: مــا معتادان در 
هر جای دنیا که باشــیم، مــواد مخدر را 
پیدا می کنیم. کشــورهای عربی حاشیۀ 
خلیج فارس، قوانین بسیار سختگیرانه ای 
دربارۀ مصــرف و حمل مواد مخدر دارند. 
با این حال، افراد زیادی در این کشــورها، 
قربانــی مواد مخدر و اعتیاد می شــوند. 
من متولد شهرســتان الر در استان فارس 
هســتم. به طور ســنتی، تعداد زیادی از 

اهالی این شــهر از نوجوانی بــرای کار و 
تجارت به کشــورهای عربی می روند. من 
هــم در ابتدا به دبی رفتم و هجده ســال 
در آن جا به راحتی پول درمی آوردم و خرج 
مــواد می کردم. همه چیز داشــتم: خانه، 
ماشــین، کار، اعتبار، خانواده، اما اعتیاد 
این دشــمن زیرک زندگی، ســرانجام کارِ 
مرا به خرابه های بیرون از شــهر کشاند. به 
جایی رســیده بودم که یک روز برای خرج 
بیمارستان پسرم، پول نداشتم و هیچ کس 
حاضر نبود  به من پول قرض بدهد. ولی 
باالخره به کمک پســرعمویم پیام انجمن 
را گرفتم و خودم را تســلیم اصول روحانی 
کردم. پس از چهار سال پاکی، به قطر آمدم 
و حاال در این کشــور کار و زندگی می کنم. 
اعضای قطری جلســات ما، یک تفاوت 
عمده با سایر کشورها دارند. برای مثال، در 
جلسۀ آزادی بعضی روزها سی نفر قطری 
شــرکت می کنند. تمام این اعضا از لحاظ 
مالی شرایط خوبی دارند اما همگی در برابر 
اعتیادشان عاجزند و به همین خاطر مرتب 
در جلسه شــرکت می کنند. من خودم، تا 
قبــل از آمدن به  دوحه و حضور  در جمع 
با عشق این دوستان، مدام فکر می کردم 
کــه اگر مقدار زیادی پــول پس انداز کنم، 
تمام مشکالتم حل می شود. اما دوستان 
بهبــودی ما در قطــر،  به من ثابت کردند 
که بهبودی یک امر درونی اســت و پول و 
قدرت و یا هر چیز دیگری نمی تواند خالء 

درونی ما را پر کند.
با تشــکر از  نورالدین. ق که در تهیۀ این 

گزارش به ما کمک کرد.
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جواد. ب - گناوه
ــدم را کار کرده بودم  دوازده ق
ــی که  ــتم چیزهای و آرزو داش
انجمن به رایگان در اختیار من 
گذاشته را به یک معتاد دیگر انتقال دهم.

یک شب در جلسه از خدا خواستم که این 
ــن کند. بعد از اتمام  ــامل حال م لطف را ش
ــغال  ــطل آش ــه برای خالی کردن س جلس
جلسه به خیابان رفتم. یک موتور سیکلت 
ــدون مقدمه گفت  ــد و ب به من نزدیک ش
ــت؟ منظورش محل جلسه  این جا کجاس

 NA  بود. گفتم جلسۀ
ــن می خواهم ترک کنم. خواهش  گفت: م
ــرایط  ــده مرا بپذیرید. ش می کنم هرطور ش
ــه  ــدی دارم و این خواهش را س ــی ب خیل
ــرد و از عجزهایش گفت که  ــه تکرار ک مرتب
ــون فکر می کرد این جا  مرا متقاعد کند. چ
ــدن وجود  ــرای عضو ش ــرایط خاصی ب ش
دارد. برایش چگونگی عضویت در انجمن 
ــام را توضیح دادم. همان جا  معتادان گمن
ــماره اش را گرفتم و شماره ام را به او دادم  ش

و برای فردا با او قرار گذاشتم.
ــاس عجیبی در من  بعد از این اتفاق، احس
ــد. مشارکت چند دقیقه قبلم  برانگیخته ش
ــمانم حلقه  ــک در چش را به یاد آوردم و اش
ــپاس گزاری کردم. آن  ــت. از خداوند س بس
شخص االن مدت دو ماه است که هرشب 
ــد بهبودی اش را  ــات می آید و رون به جلس
ــهر  ــه می دهد.  من در یک گروه در ش ادام
بندری گناوه در ساحل خلیج فارس خدمت 
ــیکلت به جلسه  می کنم. خودم با موتورس
ــهر، خیلی ها موتور دارند.  می آیم. در این ش
ــتگاه موتور   ــاه دس ــی وقت ها، پنج بعض
سیکلت پشت درِب جلسات پارک می کنند.
ــش ماه پاکی دارم.  ــال و ش من االن دوس
ــنت را کار کرده ام.  ــدم و دوازده س دوازده ق
شش ماه پیش که در گروه خدمت داشتم 
ــک روز برای انجام کارهای گروه زودتر به  ی
ــه رفتم. کارهایی که الزم بود را انجام  جلس
ــایل اضافی را به بیرون  دادم و مقداری وس

ــه منتقل کردم. در این هنگام یک  از جلس
ــارم  ــین، کن ــا دو سرنش ــیکلت ب موتورس
ایستادند. پدر و پسر بودند. متوجه شدند 
ــغول انجام کارهای گروه هستم. از  که مش
ــه و همچنین  من در خصوص مکان جلس

جلسات NA سئواالتی پرسیدند.
ــال داشت و معتاد بود و من  پدر هفتاد س
ــه او دادم و گفتم  ــم توضیحات الزم را ب ه
ــه، فقط باید تمایل  که برای آمدن به جلس
ــد. او گفت که  ــته باش به قطع مصرف داش
ــه بروم.  ــم به جلس ــن االن می خواه همی
پسرش را پیاده کرد و با هم به یک جلسه 
ــت و من  ــار دریا رفتیم. آن روز گذش در کن
ــر آن پیرمرد پژمرده را ندیدم. یک ماه  دیگ
پیش در گروه دیگری سخنران سنت سوم 
ــارۀ تنها الزمۀ عضویت  ــتم درب بودم و داش
ــد از اتمام صحبت هایم،  حرف می زدم. بع
ــاداب  ــرد خوش تیپ و ش ــان یک م ناگه
ــید و گفت  ــرم را بوس به طرف من آمد. س
ــواری هستم که آن روز  من همان موتور س
ــش  ــه بردی. االن ش صبِح زود مرا به جلس
ــت؟ من  ــاه پاکی دارم. من را یادت هس م

ــده بودم و  ــوری متعجب مون همین ط
ــکم زد. آن پیرمرد ملول  چند لحظه خش
و مضطرب و ژولیده، آن قدر تغییر کرده 
بود که اگر در خیابان می دیدمش، هرگز 
ــتم وسط  ــناختم. می خواس او را نمی ش
ــه بزنم زیر گریه. در همان لحظه از  جلس
ــت خدمت و برآورده  خدا به خاطر فرص

شدن دعاهایم سپاس گزاری کردم.
ــک برنامه  ــدم که به کم ــن متوجه ش م
ــته ام در زندگی  ــادان گمنام توانس معت
ــوم. از این که  ــن نفر موثر واقع ش چندی
ــته بودم به بهبودی دیگران کمک  توانس
کنم و پیام بهبودی برنامۀ معتادان گمنام 
را برسانم، احساس خوشبختی می کردم.

ــه ای که عنوان کردم در مواقعی  دو تجرب
برایم اتفاق افتاده بود که مشغول انجام 
ــه  در قدم  ــودم. این جمل ــروه ب ــور گ ام
ــوان می کند  ــاب پایه عن ــم از کت دوازده
ــاندن پیام که نیاز به  ــه: »اولین راه رس ک
گفت وگو ندارد رفتار ماست.« من در این 
ماجرا متوجه شدم که معتادان می توانند 
به اشکال مختلف به همدیگر کمک کنند.

تجربۀ من از پیام رسانی

نامه های دریافتی
ابراهیم. ب - اصفهان،  توفیق. اهواز - محبوبه. زنجان - ر. ز. سعادت شهر - غالمرضا. زنجان - محمدرضا. مشهد - اکبر. شاهین شهر - شهرام. م - معین. ق. بابل - محمود. ک - عباس. د - 
علی.  شیراز - حسن. ص. میناب - جاوید. لنگرود - عماد. م. تهران - ابراهیم. ج. مالیر - اسفندیار. ی. نی ریز - علی. غ. چمران - قاسم. گ. بابل - مسعود. مشهد - حشمت. ک. خفر فارس 
- حامد. چ. چمستان - علیرضا. مرزیجان - فرشاد. بهبهان - رحمان - نیلوفر. کرج - محمد. الف. بهاباد - حمید. مالیر - عباس. تهران - جواد. ر . بختگان فارس - علی.ش . تهران - ایمان. 

ف - محمودآباد - م.ج . اقلید فارس - اعظم. الف - بابک.ص . تهران - محمد . الف . خوانسار - رحمان . کرمان - نصرت.ن . بم - علی.ل - درود لرستان، م.ج - کرمانشاه. 
از کلیه عزیزانی که برای ما نامه ارسال کرده اند سپاس گزاریم. با توجه به محدود بودن ظرفیت مجله در هر شماره این امکان وجود دارد که در شماره های بعدی از تجارب 

ارزنده شما استفاده شود. با ما همراه باشید.

من متوجه شدم 
که به کمک برنامه 

معتادان گمنام 
توانسته ام در زندگی 

چندین نفر موثر 
واقع شوم. از این که 

توانسته بودم به 
بهبودی دیگران کمک 

کنم و پیام بهبودی 
برنامۀ معتادان گمنام 

را برسانم، احساس 
خوشبختی می کردم

مشارکت
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عادل. غ - برازجان
از اولیــن بــار مصرفــم در چهارده 
سالگی و تا آخرین روز مصرفم در 2۹ 
سالگی تا به خودم آمدم و چشم باز 
کردم، اولین باری که مصرف را تجربه 
کرده بودم تا آخرین روز مصرفم یک 

عمر برایم گذشت.
روزهــای اول مصــرف مــواد فکر 
می کــردم هیچ کــس نتوانســته 
خوشــبختی ای را که من دارم لمس 
می کنــم، تجربه بکند! اولین ســال 
مصرفم را که پشــت ســر گذاشتم، 
هنوز اعتیادم را نپذیرفته بودم و فکر 
می کردم می توانم مصــرف مواد را 
کنترلی ادامه دهم. طولی نکشــید 
که بهترین رفیق و مونســم که مواد 
مخدر شده بود چهرۀ واقعی خودش 
را به مــن نشــان داد. در آن زمان 
هر مدل مواد را و به هر شــکلی که 
می شــد مصرف کرد، تجربه کردم. 
دیگر نمی توانســتم مقدار یا مواد 
خاصــی را انتخاب کنم که فقط آن را 
مصرف کنم و با هر موادی که آشــنا 
می شدم به بدترین شکلی که می شد 
آن را مصــرف می کردم تا نخواهم با 
این احساس شکست روبه رو شوم. 
طوفان مواد مخــدر، زندگی ام را تار 
و مــار کرد. از همه کــس و همه جا 
رانده و طرد شــده بودم. دیگر حتی 
خانــواده، پذیرای حضــور من در 
جمع شــان نبودند. شکســت های 
گوناگونی را تجربه کــردم. از ادامۀ 
تحصیل، داشتن شــغل، ارتباطات 
اجتماعــی و صمیمی محروم مانده 
بودم. همیشــه از خداوند شــاکی 
بودم که چرا من را آفریده تا این نوع 
زندگی را تجربه کنم. قبول نمی کردم 
که این زندگی انتخاب خودم بود نه 

خداوند.
در یکی از روزهــای آخر مصرف در 
قبرســتان! در حال مصرف بودم که 
پیام انجمن معتادان گمنام را از زبان 
دوستی شــنیدم که خودش تجربۀ 
هیچ مدل اعتیادی را نداشت و فقط 

آشنایی و آگاهی این را داشت که 
راه حــل پاک مانــدن، حضور در 

جلسات معتادان گمنام است.
بعد از قطع مصرفم به کمک همان 
دوســت وارد جلســات بهبودی 
شــدم. چون تجربه ای نداشــتم 
بعد از ســه هفته پاکــی با یک 
تــازه وارد، خــارج از برنامه رفیق 
شده بودم و چون هیچ کدام مان 
از بیماری اعتیاد آگاهی نداشتیم، 
هر دویمان با هــم لغزش کردیم 
ولی طولی نکشــید کــه مجدد 
قطع مصرف کردم و این بار تسلیم 
کامل، وارد جلسات بهبودی شدم. 
راهنمــا گرفتم. قــدم کار کردم و 
همچنان این مسیر را به عنوان یک 
خدمت گزار پشــت سر می گذارم. 
طی این پنج ســال و چهار ماهی 
که در برنامه هســتم، توانســتم 
متکی به خودم باشم و زندگی ای 
که فکرش را هم نمی کردم، تجربه 
کنم و همۀ داشــته های امروزم را 
مدیون انجمن معتــادان گمنام 
هستم و از صمیم قلب از خداوند 
بابت آشنایی با انجمن معتادان 
گمنام و آن دوستی که پیام برنامه 
را به من رســاند، تشکر می کنم. 
امیدوارم همیشه بتوانم به عنوان 
یک خدمت گزار در اختیار انجمن 

معتادان گمنام باشم.

زندگی  ای که تصورش را نمی کردم

بعضی وقت ها ما رفتار گذشته خود را قسمتی از وجود 
خودمان می بینیم نه قسمتی از بیماری مان. 

مجلۀ ارزشمند

طوفان مواد مخدر، 
زندگی ام را تار و مار 

کرد. از همه کس 
و همه جا رانده و 

طرد شده بودم. 
دیگر حتی خانواده، 

پذیرای حضور من در 
جمع شان نبودند

سحر - عباس آباد
ما در انجمن هر روز با طلوع خورشید 

دوباره متولد می شویم.
من زندگیم رو مدیون NA و شـــما 

دوستان هم دردم هستم.
مـــن پیام رو از طریق مشـــارکت ها، 
داخل جلســـات بهبودی، کارگاه های 
آموزشـــی، مطالعۀ نشریات، ارتباط 
بـــا راهنما، اصول انجمـــن معتادان 
گمنام و شنیدن و خواندن تجربیات 
دریافت  دوســـتان هم درد  بهبودی 

می کنم.
دوســـتان عزیـــز بهتون پیشـــنهاد 
می کنم که اگه مجلۀ پیام بهبودی رو 
خریداری کردین و مطلب منو دارید 
می خونید، حتما این مجلۀ ارزش مند 

رو مطالعه کنید.
من امروز دو صفحه از مجله پاییز رو 
خوندم. یعنی دو صفحه، دو صفحه 
می خونم و نکات مثبت و مهم اون رو 
توی دفترم یادداشت می کنم. امروز 
وقتی مجلۀ پیام بهبودی رو خوندم، 
از تـــه دل گریه کردم. متوجه شـــدم 
چه قدر زندگی ما معتادا شبیه به همه 
و مشارکت کردن با هم دیگه چه قدر 
باعث می شـــه ما احساس خوبی رو 

تجربه کنیم.
در آخر از کلیـــه خدمت گزاران برنامه 
که بزرگ ترین سرمایه های انجمن ما 

هستند تشکر می کنم.
از خداوند براشـــون ســـالمتی آرزو 
می کنـــم و دعای خیر مـــا به عنوان 
اعضایی که تازه  وارد برنامه شـــدیم 
پشت و پناهشون باشه. سحر هستم 
معتاد، پاکیم امروز شد هشت ماه و 
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گزارش

ــزد،  ی ــتان  اس در  ــز  مهری
ــایر  ــای زیادی با س تفاوت ه
دارد.  ــری  کوی ــهرهای  ش
ــا و انارِ مهریز از  ــمه ها، باغ ها، قلعه ه چش
ــت که مهریز را در بین  جمله چیزهایی اس
ــیار  ــگران و طرفداران طبیعت، بس گردش
ــت.  اگر دوست دارید به  محبوب کرده اس
ــتان، اوایل بهار و  این جا بیایید اواخر زمس
اواسط پائیز را توصیه می کنم چون در این 
مواقع از سال، نه بخاری الزم است نه کولر.
ــت و نکتۀ  ــت مهریز ۳۵۰۰۰ نفر اس جمعی
ــهر  ــب برای من این بود که در این ش جال

کوچک، یازده گروه NA وجود دارد. 
مهریز احتماالً بیشترین تعداد جلسات را در 
ــهرهای کویری جهان دارد. وقتی با  بین ش
خدمت گزاران انجمن در این شهر صحبت 
ــمندی دربارۀ  می کردم، متوجه نکات ارزش

بهبودی و خدمات شدم.
ــت سال پاکی و لهجه  یکی از آن ها با بیس
ــال اول  ــنگش می گفت: در س ــزدی قش ی
پاکی، با دو دوست بهبودی دیگر، هفته ای 
دوبار به یزد می رفتیم و در جلسات شرکت 
می کردیم. بعدش سه نفر دیگر هم در مهریز 
ــدند و بعضی وقت ها با یک وانت  پاک ش
ــین مان در  ــه یزد می رفتیم. یک بار، ماش ب
ــد و یک بار هم بنزین  ــط راه خراب ش وس
ــام کردیم اما این چیزها مهم نبود چون  تم
ما می خواستیم پاک بمانیم. پس از مدتی 
تصمیم گرفتیم جلسۀ خودمان را راه اندازی 
ــر ۱۳۸۳  ــنبه ۱2 مه ــم و در روز چهارش کنی
ــاعت شش عصر، اولین گروه مهریز را در  س
هالل احمر پایه گذاری کردیم. هفته ای یک 
ــه داشتیم. اولین منشی ما از یزد  بار جلس
برای خدمت به این جا می آمد. چند دوست 
ــودی دیگر هم، هر هفته برای حمایت  بهب
ــۀ تازه تاسیس ما از یزد می آمدند.  از جلس
ــه اداری مان تصمیم گرفته  ما هم در جلس
ــم که با یک پذیرایی مختصر، از آن ها  بودی
ــه، نان  و پنیر  قدردانی کنیم. در پایان جلس
ــان لذت  و هندوانه می دادیم و از حضورش
می بردیم. یکی از اعضا نان می خرید. یکی 
ــتزارش هندوانه، خیار یا گوجه  دیگر از کش
می آورد. یکی دیگر پنیر می خرید و خالصه 
این که به لطف خدا همه چیز جور می شد تا 
ما در کنار هم خوش باشیم و پاک بمانیم.

ــر از خدمت گزاران مهریز، جوانی  یکی دیگ
ــت که سیزده سال  ــاله و پر انرژی س ۴۳ س
ــیرین یزدی  ــۀ ش ــا لهج ــی دارد. او ب پاک
ــهر کوچک ما، همۀ اعضای  می گوید: در ش

ــند. من تمام  انجمن یک دیگر را می شناس
جلسات مهریز را جلسۀ خانگی ام می دانم 
چون به هر جلسه ای که می روم با همه شان 
ــودی ما در مهریز  ــره دارم. فضای بهب خاط
ــت و ما در این جا، واقعا  ــیار جذاب اس بس
مثل یک خانواده هستیم. فرهنگ و آداب 
معاشرت ما مهریزی ها در این موضوع تاثیر 
ــته است. مهریز یک محیط ییالقی و  داش
کوهستانی در دل کویر یزد است. بعضی از 
ــش نفره  اعضای ما در گروه های پنج یا ش
ــوردی می کنند. ما خیلی اهل  مرتب کوه ن
شب نشینی و دورهمی هستیم. شب های 
صحرای مهریز و آسمان پرستاره اش جای 
ــت. قدمتان بر  دنجی برای دعا و مراقبه اس
ــم است. به اینجا بیایید تا با هم  روی چش
جلسه برویم، کوه نوردی کنیم، انار بچینیم 

و... خالصه نمی گذاریم به شما بد بگذرد.
ــادان گمنام  ــاب معت ــم در کت ــنت ده س
می گوید: »درصورتی که ما نام نیک خود را 
حفظ کنیم مسلماً پیشرفت خواهیم کرد.« 
و من معتقدم که پیشرفت انجمن در این 
شهر، مدیون تالش های خستگی ناپذیر و 
اعتقاد راسخ اعضا به سنت های دوازده گانه 

بوده است.
ــتان مهریزی ما با پانزده  یکی دیگر از دوس
ــازه واردان  ــال پاکی می گوید: حضور ت س

مهریز، شهری در دل کویر

ــان می دهد که  ــای مهریز نش در گروه ه
انجمن، مفید و کارآمد است. ما هر وقت 
تازه واردی می بینیم، پیش او می رویم و 
ــا او صحبت می کنیم و تمایلش را برای  ب
ــتر می کنیم.  ــات بیش ــرکت در جلس ش
جمعیت ما در این شهر رو به افزایش است 
ــت  و به نظر من یکی از دالیلش این اس
که NA به درستی به مردم این جا معرفی 
ــده است. ما تا به حال، چهار همایش  ش
ــم. در آخرین همایش مان  برگزار کرده ای
ــالن ورزشی برگزار شد، ۱2۰۰  که در یک س
ــتند که بعضی از آن ها از  نفر حضور داش
شهرهای دوری مثل آبادان و بندرعباس 
ــت همایش خیلی  ــده بودند. کیفی آم
ــا همۀ اعضای انجمن در  باال بود. تقریب
مهریز، به نوعی در برگزاری همایش کمک 
کردند. قرار است پنجمین همایش مان 
ــما دعوت  ــزار کنیم. از ش ــه زودی برگ را ب
ــکل گیری  می کنم به مهریز بیایید و به ش
ــاد و همدلی ما در این  ــر فضای اتح بهت

همایش کمک کنید.
ــن از گفت وگو با اعضای انجمن، هرگز  م
ــوم؛ علی الخصوص اگر  ــته نمی ش خس
ــد. اعضای  ــات در بین باش بحث خدم
ــت با آن ها را  ــانس صحب مهریزی که ش
ــتم، هر کدام چیزی به من آموختند  داش

در روز چهارشنبه ۱۲ 
مهر ۱۳۸۳ ساعت 
شش عصر، اولین 

گروه مهریز را در 
هالل احمر پایه گذاری 
کردیم. هفته ای یک 

بار جلسه داشتیم. 
اولین منشی ما از 

یزد برای خدمت به 
این جا می آمد. چند 

دوست بهبودی دیگر 
هم، هر هفته برای 

حمایت از جلسۀ 
تازه تاسیس ما از یزد 

می آمدند.
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ما اگر به جای استفاده از راه حل های این برنامه به تصورات 
باطلی که از واقعیت داریم بچسبیم دوباره منزوی می شویم.

کتاب پایه 
بهبودی و لغزش

که خداوند را بابتش شاکرم.
انجمن مهریز یا همان کمیتۀ شهری هفت 
ــتان یزد(، یک  ــه دوازده ایران )اس در ناحی
الگوی خدماتی مناسب در بخش »روابط 
عمومی« به حساب می آید. یکی از اعضای 
ــا هیچ وقت  ــارکت می کرد: م ــر مش دیگ
ــغ نمی کنیم بلکه  ــان تبلی ــرای انجمن م ب
ــه نظر من تبلیغ  ــانی می کنیم. ب اطالع رس
ــتیم به  ــی خودمان را آن گونه که نیس یعن
ــت در  ــی کنیم. ما قرار نیس ــران معرف دیگ
ــه و ارتباط  ــانی به جامع هنگام اطالع رس
ــه هنوز درعذابند بازار گرمی  با معتادانی ک
کنیم و خودمان را موفق تر از آن چه هستیم 
ــتیم،  ــان دهیم. ما همین طور که هس نش
خوبیم. معجزۀ خداوند در گفتار و رفتار ما، 
ــد و به همین خاطر  ــان می ده خود را نش
ــارج و یا داخل  ــرادی که در خ ــی با اف وقت
ــتند صحبت می کنیم، نیازی  انجمن هس
به بزرگ نمایی و گفتن حرف های عجیب و 
غریب نداریم. ما فقط یک »فرصت« برای 
بهبودی هستیم. ما معتادانی آلوده به مواد 
مخدر بودیم که حاال پاک هستیم و زندگی 
ــروع کرده ایم، همین و بس.  دوباره ای را ش
ــا باید فقط همین وعدۀ امیدبخش را به  م
ــالمت  ــران بدهیم. ما وعدۀ ثروت، س دیگ

ــال این  ــدرت و امث ــهرت، ق ــمی، ش جس
چیزها را نمی دهیم. گروه های ما در مهریز، 
تکلیف شان مشخص است. ما می کوشیم 

که فقط پیام امید و وعدۀآزادی بدهیم.
جامعه ، زنان و بهبودی:

خانم ها در هر شهر و دیاری که باشند برای 
رفتن به جلسه و خدمت کردن، با شرایطی 

متفاوت و گاه سخت روبه رو هستند.
این سختی در ایران و کشورهایی که فرهنگ 
مشابه ما را دارند تا حدودی بیشتر است.  
آیا زنان در این کشورها معتاد نمی شوند؟ 
آیا زنان در این کشورها، تمایل به بهبودی 
ندارند؟ یکی از اعضای جلسۀ بانوان مهریز 
که ده سال پاکی دارد در این باره می گوید: 
ــۀ آقایان  ــت که جلس این خیلی خوب اس
ــور ما، جدا است. من در  و خانم ها در کش
ــاس امنیت می کنم که  جمع خانم ها احس

این موضوع برایم مهم است. 
خانم ها در خدماتی؛ مثل: منشی جلسات یا 
مسئول پذیرائی و یا خوش آمدگویی بسیار 
قوی و متفاوت هستند. درست مثل زندگی 
ــادی که در آن اغلب مردها، کار بیرون از  ع
ــا، کار در  ــت دارند و خانم ه ــه را دوس خان
ــزل را ترجیح می دهند. به همین خاطر  من
ــات بانوان، اغلب در زمینۀ ارتباط با  جلس

دنیای بیرون از جلسات مشکل دارند. 
مورد دیگر این است که ما خانم ها خیلی 
بیشتر از آقایان باید مراقب گمنامی مان 
ــت ندارد که در  ــیم. هیچ زنی دوس باش
شهر و فامیلش به عنوان معتاد شناخته 
شود. اغلب مردم، اعتیاد خانم ها را ننگ 
ــورات عجیبی از یک زن  ــد و تص می دانن
معتاد دارند. همین افکار و ترس از برمال 
شدن اسم مان به عنوان یک معتاد باعث 
ــی از خانم ها، علی رغم  ــود که خیل می ش
ــان، به جلسه نیایند. من  میل باطنی ش
به همه شان حق می دهم. این یک ترس 
بسیار بزرگ است. به همین خاطر جلسات 
ــبیه به یک انجمن  ما بعضی وقت ها ش
محرمانه می شوند. ولی ای کاش این طور 
ــتیم مثل آقایان و یا  نبود و ما می توانس
ــهرهای بزرگ زندگی  خانم هایی که در ش
ــه بیاییم. من  می کنند، راحت تر به جلس
ــدا به ما کمک می کند  ــان دارم که خ ایم
ــودش از گمنامی و آیندۀ ما مراقبت  و خ
ــته   ــخصا، ترس از شکس می کند. من ش
ــدن گمنامی را کامال از دست داده ام.  ش
من می خواهم زنده بمانم و از زندگی  لذت 
ببرم. برای این کار، نیاز به جلسه و خدمت 
دارم تا از این طریق، بهبودی ام را با دیگران 
در میان بگذارم. االن مدت  زیادی ست که 
رابط گروه »ایمانِ بانوان« مهریز هستم. 
ــه داریم. در آخرین  هفته ای یک بار جلس
ــه ای که داشتیم دوازده نفر شرکت  جلس
کرده بودند. یک تازه وارد هم داشتیم. با 
ــصت خانم دیگر را  این حال، پنجاه  - ش
در مهریز می شناسم که پاک هستند و به 
این جلسه نیاز دارند ولی هر یک به دلیلی 
نمی آیند. به هرحال زندگی و بهبود یافتِن 
زنان معتاد در شهرهای کوچک، موانعی 
ــدن از آن، بیش از هر  دارد که برای رد ش
ــز دیگری، نیاز به ایمان داریم و ایمان  چی
ما با صبر کردن بیشتر و بیشتر می شود. 
ــال پیش  ــروه بانوان مهریز، پانزده س گ
ــکل گرفت و با تمام مشکالت جنگید  ش
ــن روزهایی را  ــش ادامه داد. م و به راه
ــه  به  یاد دارم که فقط دو نفری در جلس
ــه  ــان را ادام ــتیم و بهبودی م می نشس
می دادیم. در پایان برای تمام هم دردانم 
ــِی ابدی می کنم و امیدوارم که  آرزوی پاک
ــده ای نزدیک، تمام زنان معتاد در  در آین
شهرهای کوچک بتوانند به راحتی جلسه 
بروند و پیام بهبودی را به سایرین برسانند.

گزارشگر: گمنام 

آدرس جلسات مهریز و حومه:
۱. گروه اتحاد: مهریز، محله سرچشمه، خیابان دهم فروردین، مدرسه معصومه، جنب مسجد رجب

شنبه: مشارکت - دوشنبه: مشارکت - چهارشنبه: موضوع دار. ساعت برگزاری جلسه: ۱۸ الی ۱۹:۳۰
۲. گروه نجات: مهریز، بلوار تعاون، روبه روی ادارۀ تعاون، مدرسه راهنمایی حسین ابن علی

دوشنبه: موضوع دار - چهارشنبه: مشارکت - جمعه: موضوع دار. ساعت برگزاری جلسه: 
)شش ماه اول سال: ۲۰ الی ۲۱:۳۰( - )شش ماه دوم سال: ۱۹ الی ۲۰:۳۰(  

۳. گروه آرامش: مهریز، محلۀ سرچشمه، خیابان دهم فروردین، مدرسه معصومه، جنب مسجد رجب 
یکشنبه: موضوع دار - سه شنبه: مشارکت - پنجشنبه: موضوع دار. ساعت برگزاری جلسه: ۱۸ الی ۱۹:۳۰

۴. گروه رهایی: مهریز، بلوار ورودی مهریز، روبه روی کالنتری ۱۱، خیابان خرمشهر، مدرسه امام حسن مجتبی 
یکشنبه: مشارکت - سه شنبه: چیپ دهی - پنج شنبه: موضوع دار. ساعت برگزاری جلسه: ۱۹ الی ۲۰:۳۰

۵. گروه نور: مهریز، روستای گردکوه، مدرسه ابتدایی گردکوه
شنبه: موضوع دار - سه شنبه: مشارکت. ساعت برگزاری جلسه: ۱۸ الی ۱۹:۳۰

۶. گروه آزادی صبح: مهریز، نبش تقاطع خیابان امام حسن مجتبی، خیابان خرمشهر، محل استخر شنا
دوشنبه: مشارکت - چهارشنبه: مشارکت - جمعه: موضوع دار. ساعت برگزاری جلسه: ۷ الی ۸

۷. گروه وحدت: خورمیز علیا باال، جنب مدرسه شهید ناصر زارع
شنبه: مشارکت - دوشنبه: مشارکت - چهارشنبه: مشارکت - جمعه: مشارکت - ساعت برگزاری جلسه:

)شش ماه اول سال: ۱۹ الی ۲۰:۳۰( - )شش ماه دوم سال: ۱۸ الی ۱۹:۳۰(   
۸. گروه نشاط: مهریز، میدان امام حسین، بلوار قادری، داخل ورزشگاه محصل

یکشنبه: مشارکت - سه شنبه: مشارکت - پنجشنبه: مشارکت - ساعت برگزاری جلسه: ۷ الی ۸ )روزهای تعطیل ۹ الی ۱۰(
۹. گروه امید بهادران: مهریز، بهادران، جاده کریم آباد، مدرسه زمانی

دوشنبه: مشارکت - ساعت برگزاری جلسه: )شش ماه اول سال: ۲۰ الی ۲۱:۳۰( - )شش ماه دوم سال: ۱۸ الی ۱۹:۳۰(
۱۰. گروه ایمان بانوان: مهریز، بلوار امام علی، میدان امام رضا، خیابان معصومیه، مسجد امام رضا، پایگاه نورالمهدی
دوشنبه: مشارکت - ساعت برگزاری جلسه: )شش ماه اول سال: ۱۷ الی ۱۸:۳۰( - )شش ماه دوم سال: ۱۵:۳۰ الی ۱۷(

۱۱. جلسه باز گروه اتحاد: مهریز، بلوار تعاون، ساختمان هالل احمر
زمان و ساعت برگزاری جلسه:  چهارشنبه اول هر ماه از ساعت ۱۸ الی ۱۹:۳۰ )در این جلسه شرکت برای عموم آزاد است(

تلفن کمیته آدرس جلسات: 09359203055

زندگی و بهبود 
یافتِن زنان معتاد 

در شهرهای کوچک، 
موانعی دارد که برای 
رد شدن از آن، بیش 

از هر چیز دیگری، 
نیاز به ایمان داریم 

و ایمان ما با صبر 
کردن بیشتر و بیشتر 
می شود. گروه بانوان 

مهریز، پانزده سال 
پیش شکل گرفت 
و با تمام مشکالت 
جنگید و به راهش 

ادامه داد
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محمود - گناباد
من از آن دســته معتادانی 
هســتم که اجبار به مصرفم 
دو سال بیشتر طول نکشید. 
دندان هایم را کامل از دست ندادم. زندان 
نیفتادم. کارم به تیمارستان کشیده نشد 
و شــغلم را از دســت ندادم اما زندگی ام 
غیرقابل اداره شــده بود. اواخر مصرف به 
این نتیجه رســیده بودم که مواد مخدر 

دیگر نمی تواند حال مرا خوب کند.
حتی از صمیمی ترین دوست هم مصرفیم 
هــم فاصله گرفته بودم و حوصله جواب 
دادن تلفن او را نداشــتم. بارها دست و 
پادرد و عرق ســرد و شب بیداری را برای 
رهایی از مــواد تجربه کردم اما فایده ای 

نداشت.
همیشه فکر می کردم دوست صمیمی ام 
که اولین بار در یک پارک به من پیشنهاد 
مصــرف داد باعث اعتیاد من شــده یا 
این کــه یک بار در جر و بحث با یک کارگر 
مصرف کننــده، جلو جمع به او گفتم تو 
معتاد هســتی و حرفــت ارزش ندارد، 
باعث شــده معتاد شوم یا این که پدر و 
مادرم فاصله سنی شان با من زیاد است 
و مــن را درک نکرده اند که به دوســتان 
مصرف کننده روی آورده ام عامل اعتیادم 

شده اند!
 اما انجمن من را از این سردرگمی نجات 
داد. متوجه شدم دیگران مسئول اعتیاد 
من نیســتند. متوجه شدم امروز باید در 
برنامه، مســئول بهبودیم باشم و آن ها را 
به درستی انجام دهم و مهم این نیست 
که ما از کجا آمده ایم مهم این اســت که 

به کجا می رویم.
گاهی افکار و لذت های کاذب به ســراغم 
می آمد که دوســت داشتند من مصرف 
کنم و کارهای اشتباه را مجددا تکرار کنم. 
جالب است افکار بیمارگونه مرا هیچ کس 
نتوانست تغییر دهد اما در انجمن با به 

کارگیری اصول روحانی به مرور افکار من 
عوض شــد و امروز ایمان دارم که دیگر 
مواد مخدر نمی تواند هیچ دردی را از من 

دوا کند.
در انجمن یاد گرفتم که تفاوتی ندارد که 
شما چه چیز یا چه مقدار مصرف  کرده اید 
یــا چه میزان عجز داریــد. چیزی که در 
انجمن بین همۀ معتادان مشترک است 
بیماری و بهبودی ســت. یاد گرفتم تنها 
تمایل است که من به واسطۀ آن می توانم 
عضــوی از انجمن باشــم و از این طریق 
شیوۀ جدیدی برای زندگی داشته باشم.

اگــر عزیــزی در حال مصرف اســت و 
همین حاال این مجله را در دســت دارد 
و می خواند دقیقا نشــانه این است که 
تمایل دارد پاک باشــد. به شــما تبریک 
می گویم و از خدا می خواهم هر چه زودتر 
وارد انجمن شده و بهبودی خود را از این 

طریق دنبال کنید.

امروز به لطف خدا شش سال و هفت 
ماه و هجده روز است که پاک هستم. 
نسبت به اصول برنامه متعهد هستم و 
خودم را در قبال برنامۀ معتادان گمنام 
موظف می دانم. قدم ها را با راهنمایم کار 
می کنــم. هنوز رهجو ندارم اما در گروه 
خدمت دارم. هر روز به جلسه می روم و 
هر روز شکرگزار هستم. مطالعۀ نشریات 
به خصوص مطالعۀ سرگذشت اعضای 
انجمن که در آخر کتاب پایه آمده است 
خیلی حالم را خوب می کند و احساس 

خوشایندی را تجربه می کنم.
امروز متوجه هستم که من به انجمن 
بیش از هر چیز دیگر نیازمندم و تالش 
می کنم به انجمن و هدف اصلی برنامه 
که رســاندن پیام رهایــی از اعتیاد به 
معتاد در حال عذاب اســت کمک کنم 
و خدمت را هدیه ای برای پاک ماندن 

می دانم.

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

عرق سرد و شب بیداری
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عادل - مسکو روسیه
ــروع به حرکت در  ــد از ورود به انجمن و ش بع
ــن تولد چهار  ــار از امید در جش ــای سرش دنی

سالگی از ایران خارج شدم.
ــدم به سختی آدرس  ــتقر ش بعد از این که مس
ــات را از سایت NA پیدا کردم و باألخره  جلس
خودم را به آن محل رساندم. ساختمان های بلند 
که هیچ شباهتی به جلسات خودمان نداشت. 
به آدم ها نگاه می کردم بلکه روزنۀ امیدی پیدا 
کنم. شاید چهره ای شبیه به بچه های جلسات 
خودمان پیدا کنم ولی متأسفانه بعد از حدود 
بیش از ده بار مراجعه باز هم نتوانستم جلسه 

را پیدا کنم و واقعاً ناامید شده بودم.
حدود چند ماهی بود که جلسه نرفته بودم. در 
ــه مصرف کنندۀ الکل بودند  محل کار من هم

اما یک آقایی بسیار مرتب بود و دقیق رفت و 
آمد می کرد و سرش به کار خودش بود. کم کم 
با هم شروع به معاشرت کردیم. کلماتی به کار 
ــبیه حرف های خودمان بود. یک  می برد که ش
ــه او گفتم کلماتی  ــه دریا زدم و ب ــم را ب روز دل
ــما استفاده می کنید برای من آشناست:  که ش
»صداقت، آرامش، دعا و...« ناگهان خود را علی 
معتاد معرفی کرد و گفت یازده سال و هشت 
ــدم و گریه کنان او را در  ماه پاکی دارد. بلند ش
ــب من را به همان  ــیدم. همان ش آغوش کش
ــه برد که نمی توانستم آن را پیدا  آدرس جلس
ــتان  ــه را در بین دوس کنم و با علی اولین جلس
روس زبان شرکت کردم. در آن جلسه هیچ چیز 
را نمی فهمیدم. فقط صداها و کلمات نامفهومی 
را می شنیدم. دستم را بلند کردم و گرداننده به 

من اجازه مشارکت داد شروع کردم به فارسی 
ــرای خودم و خداوند  ــت کردن و انگار ب صحب

مشارکت می کردم.
ــه  ــب به طور مرتب به آن جلس بعد از آن ش
ــا چیزی از  ــارکت می کردم ام ــم و مش می رفت
ــارکت های اعضا دستگیرم نمی شد اما با  مش
ــه احساس خوشایندی را  شرکت در آن جلس
ــردم و حضور نیروی برتر را در آن  ــه می ک تجرب

جمع حس می کردم.
ــت ایرانی برای  ــی بعد به کمک آن دوس مدت
مدتی یک جلسه فارسی زبان را تشکیل دادیم 
ــید.  ــه تعداد اعضای مان به پنج نفر هم رس ک
ــات مان در حال پا گرفتن بود که ناگهان  جلس
وارد همه گیری بیماری کرونا شدیم و جلسات 
ــد و آن دوستان فارسی زبان هم به  تعطیل ش
ایران برگشتند و من با ناامیدی نشئت گرفته از 

بیماری اعتیاد، در تنهایی سر می کردم.
ــرایط که قرنطینه شدیدی ایجاد  در همین ش
شده بود و ارتباط مان به کلی قطع شده بود با 
یکی از دوستان بهبودی و برادرم در ایران تماس 
ــرایطم را برایشان تشریح کردم. به  گرفتم و ش
ــنیدم!  ــایی پیامی را از آن ها ش طور معجزه آس
ــات بهبودی بسته است اما  در ایران هم جلس
می توانی بهبودی ات را در فضای مجازی دنبال 
ــد چون واقعا فکر نمی کردم  کنی! باورم نمی ش
ــب صدای  ــد. هر ش چنین چیزی ممکن باش
ــنیدم و احساسات خود را با  هم دردانم را می ش
ــتم و امید به بهبودی  آن ها در میان می گذاش

در زندگی ام جاری شد. 
ــرایط گذشت و کم کم شیوع  مدت ها با این ش

بیماری کرونا از آن حالت اولیه خارج شد.
علی همان دوستی که مرا با جلسه فارسی زبان 
آشنا کرده بود بعد از دو سال به مسکو بازگشت 
ــتان دیگر مجدداً  ــه کمک چند تن از دوس و ب
گروه فارسی زبانان را در مسکو راه اندازی کردیم. 
ــکی تاواریش( به معنای  نام گروه ما )پرسیس

دوستان فارسی زبان می باشد.
ــۀ ما در روزهای یکشنبه از ساعت ۱6 الی  جلس
ــود. حضور و شرکت اعضای  ۱۷:۱۵ برگزار می ش
فارسی زبان در این جلسه باعث دلگرمی همۀ 
ــود. خدمت گزاران گروه با  اعضای گروه می ش
ــی مضاعف، دوش به دوش  صمیمت و تالش
ــتگی  یکدیگر همراه با نیت خیر و از خودگذش
ــند تا پیام بهبودی از اعتیاد فعال را به  می کوش

گوش سایر معتادان برسانند. 
از اینکه توانستم تجربۀ خودم را با شما در میان 
ــحالم. من عادل هستم  ــیار خوش بگذارم بس
ــت که پاک  ــال و ۵ ماه و22 روز اس معتاد ۱۱ س

هستم.

معجزۀ قرنطینه

گریز زودگذر ارزش تقاص دردناک 
مصرف دوباره را ندارد.

کتاب پایه 
بهبودی و لغزش
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مشارکت

عباس. د - کرج
پدرم اعتیاد داشت و به خاطر 
ــالگی فوت  اعتیاد در ۳۳ س
ــل از ورود به  ــرد. من تا قب ک
دانشگاه هیچ دودی مصرف نمی کردم و 
ــتم تا این که وارد  حتی از اعتیاد تنفر داش
دانشگاه شدم و در رشته شیمی مشغول 
ــدم. در سال دوم تحصیل  به تحصیل ش
با مواد مخدر آشنا شدم. هم کالسی هایم 
ــد قبل از  ــه بتوانن ــرف می کردند ک مص
ــند و درس بخوانند!  امتحانات بیدار باش
ــتباه مصرف را  ــم با این باور غلط و اش من
امتحان کردم و چون اولین بار مصرفم بود 
سرخوشی کاذبی را تجربه کردم و در نتیجه 
بیداری و درس خواندن و نمره گرفتن در 
ــازه از زمان تنفر من از مواد مخدر به  آن ب
ــد تا جایی که به این  ــتیاق تبدیل ش اش
ــیدم که گرفتن مدرک دانشگاهی  باور رس
ــرف مواد، امکان ندارد. یکی از  بدون مص
چیزهایی که باعث شد تمایل به مصرفم 

بیشتر شود، رشتۀ تحصیلی ام بود.
به دلیل کنجکاوی و لذت طلبی و بیماری 
اعتیادم به دنبال فرمول ساخت و ترکیبات 
ــتم و پیش می آمد  ــواد مخدر می گش م
ــاخت مواد  که در بعضی از درس ها از س
ــد و به صورت  ــیمیایی صحبت می ش ش
ــاخت آن را  ــگاه س عملی هم در آزمایش
ــواد مخدر در  ــی می کردیم. چون م بررس
چهارچوب نیاز دارویی و بیمارستانی یک 

ــاخت دارو محسوب شده و  مادۀ پایه س
مصرف آن خارج از کنترل و نیاز دارویی و 
بیمارستانی تبدیل به مواد مخدر می شود.

این آگاهی از مواد مخدر باعث غرور کاذب 
ــه در رابطه با آن اطالعی  ــد که بقی من ش
ــز حتی فرمول،  ــته اما من همه چی نداش
ــذب و.. را می دانم و هرگز معتاد  نحوه ج
ــوم! »حکایت من مثل کسی بود  نمی ش
ــازه و تصور کنه  که جلیقۀ ضد گلوله بس
ــم در مقابل گلوله مقاومِ« این  خودش ه
ــتباه من بود. خیلی  بزرگ ترین انکار و اش
ــب را طی  ــقوط و تخری ــای س زود پله ه
کردم. با مشقت فارغ التحصیل شدم. سر 
ــردم. در کمتر از چهار  کار رفتم و ازدواج ک
سال کارم را از دست دادم، همسرم طالق 
گرفت و به خاطر دارم که پول پیش خانه 
ــم و جای کوچک تری را  را هر بار می گرفت
ــی را صرف هزینه  ــاره می کردم و مابق اج
ــردم تا این که کل پول  مصرف مواد می ک
ــایل خانه  پیش خانه را مصرف کردم! وس
ــت به ناچار به خانۀ  ــم و در نهای را فروخت
مادرم رفتم و باز ادامه دادم. حاال مصرفم 
ــش اوج گرفته بود و چندین  بیش از پی
ــم مصرف می کردم. زندگی ام  ماده را با ه
ــده بود. بیش از  به کلی غیرقابل اداره ش
صدبار ترک کردم و نهایت رکورد من برای 
قطع مصرف به چهار روز پاکی نمی رسید. 
باز هم مصرف می کردم تا جایی که مادرم 
ــردن یک جو  ــرم، ترک ک می گفت: »پس

غیرت می خواد که در وجود تو نیست!« 
ــه واقعا غیرت ترک کردن را  باور کردم ک
ــدارم تا این که یک روز برای تهیۀ مواد  ن
زدم بیرون و اشک می ریختم که خدایا 
ــته  ــن نمی توانم ترک کنم. خس چرا م
شده ام. کمکم کن. رفتم موادم را خریدم. 
ــرا گرفت و  ــت ماموری م در راه برگش
ــی داد و بعدش  ــل مراجع قضای تحوی
ــم زدایی اجباری انتقالم  به یک مرکز س
 NA ــرای اولین بار با ــد. در آن جا ب دادن
ــدم. بعد از ترخیص از آن مرکز  آشنا ش
به جلسات انجمن معتادان گمنام رفتم 
و برای اولین بار تصمیم گرفتم بی خیال 
ــدرک تحصیلی و میزان تحصیالت و  م

دانش خودم بشوم.
ــی اعضا برایم  ــم چرا؟! اما وقت  نمی دان
ــی دادم و آرام  ــرف می زدند، گوش م ح
ــتم. حدود  ــدم و وسوسه نداش می ش
ــتم و حدود  هفت ماه درد فیزیکی داش
ــواب مصرف  ــال ونیم تقریبا خ یک س
می دیدم. به شرکت مرتب در جلسات 
ــول برنامه پیروی  ــه دادم و از اص ادام

کردم و راهنما گرفتم.
ــه راهنمایی انتخاب کردم  جالب این ک
ــواد نداشت.  ــتر س که پنج کالس بیش
انگار خداوند می خواست به کمک این 
ــن بفهماند. در  ــوع چیزی را به م موض
ارتباط با راهنمایم متوجه یک اصل مهم 
شدم! ارزش درمانی کمک یک معتاد به 
معتاد دیگر. چیزی که احتیاج به شغل، 
تحصیالت و حرفۀ خاصی ندارد. درک 
ــدن و پیام رسانی فقط به  و پذیرفته ش
ــانی نیاز دارد نه چیز  هم دردی و هم س

دیگر.
ــدم و دوازده قدم و  در برنامه ماندگار ش
دوازده سنت را کار کرده و از آن در زندگی 
ــتفاده می کنم.  ــخصی و گروهی اس ش
شروع به پیام رسانی در کنار سایر اعضای 
ــو گرفتم و خدمات  ــروه کردم و رهج گ

زیادی را در برنامه انجام می دهم.
ــال و پنج ماه  ــش س در حال حاضر ش
ــت که پاکم و حاضر نیستم بدترین  اس
ــا خوش ترین  ــای بهبودی را ب لحظه ه
روزهای مصرف تعویض کنم. من فعال 
ــتم و زنده ام چون نیروی برتر  پاک هس
هنوز با من کار دارد و خدا را شکر می کنم 
که از مهلکۀ اعتیاد برخالف انتظار جان 
سالم به در بردم. بهترین روزها را برایتان 

آرزو دارم.

بزرگترین انکار و اشتباه من

»حکایت من مثل 
کسی بود که جلیقۀ 

ضد گلوله بسازه و 
تصور کنه خودش 

هم در مقابل 
گلوله مقاوِم« این 
بزرگ ترین انکار و 

اشتباه من بود
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جدول شماره ۱۲
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ســالم به همۀ دوســتان بهبودی، از اظهار لطف و پیام های محبت آمیز شما تشکر می کنیم. در این شــماره نیز همچون شماره های قبل، ابتدا 
کلمات کلیدی به کار رفته مربوط به قدم دوازدهم را که از راســت به چپ، چپ به راســت، باال به پایین و پایین به باال، گنجانده شده اند را پیدا 
کرده و روی آن ها خط بکشید. از حروف باقی مانده یکی از سؤاالت مربوط به قدم دوازدهم 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:
رهجو - پیام - هدف - خدمت - ایثار - تعهد - حفظ - درک - افتخار - راهنما - کشف - قادر - رشد - جدیت - توجه - انتخاب - دقت - تازه وارد - تقویت - تمرین 
- جلسه - ثبات قدم - انجمن - شانس - اصول - از خود گذشتگی - زندگی - همدلی - اعتماد - شفقت - ستایش - نیت خیر - تشکر - عشق - امید - محبت 

گثباتقدمرداقچت۱

ینتیدجاوتوجه اق۲

گپسعشقنرکشته مو۳

تاحفظنتایثاریی4

شفشکگیختبحمسدت5

ذده عتتارپیاماز6

گشانسخبخره جوید7

دتقدریددخدمتور۸

وجلسه ررراختفاا9

خالوصاکزانجمنو۱0

زه  مدلیننتمرینه ۱۱

ادامتعادشفقتشز۱۲

یستایشمگنفده اا۱۳

مامنه اریه درشدت۱4

شروع

جواب های رسیده از جدول شماره ۱۱ )مجله شماره ۷۲- پاییز ۱۴۰۱(

جواب جدول: فروتنی در این قدم چگونه بروز می کند؟ )قدم یازدهم(
احمــد. و. اهواز - مقداد. بجنورد - مرضیــه. الف. مالرد - فرهاد. خ. کرج - مهراب. د. ایذه - رضا. م. نکا - علــی. ج. برازجان - مهدی. ش. گتوند - 
جمشید.م - مالیر - مهدی. الف. آمل - حسن. ب. فریدونشهر - حسین. قائمشهر - روزبه. گلپایگان - عظیم. م. بافق - حیدر. م. شوط - شهرام. ص. 
کالله گلســتان - مهدی. گ. شــیراز - امیربهرام. ز. نکا - فیرزوه. ح. کرمان - فرهاد. ح. کرمان - میثم. ش . کرمان -  جعفر. د. تهران - ابوالفضل. کرج 
- بهزاد. قزوین - علی. الف. ارومیه - محمد. ب. شهریار - حسین. م بندرعباس - محمدعلی. بروجرد - رضا. ف. تهران - اکبر. ی. رشت - خسرو. ش. 

یزد - رحمان. زاهدان - سیاوش. ر. کرمانشاه - عسگر. همدان - مجتبی. الف. ساری - 

یکی از بزرگترین موانعی که بر سر راه بهبودی 
قرار دارد انتظار بی جا از خود و دیگران است.

کتاب پایه 
بهبودی و لغزش
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تجربۀ من از فروتنی

گزارش

 با سالم و درود فراوان 
هیئت نمایندگان شمارۀ 
ــهر رشت( از ناحیه  دو )ش
ــتان  ــتان گیالن( در تابس ــیزده )اس س
ــت را با  ــۀ موقت گُلگش ــال، کمیت امس
هدف اتحاد، دوستی و صمیمیت بین 
ــده این جامعه  ــکیل دهن اعضای تش

محلی شکل داد.
ــا برگزاری  ــت، ابتدا ب ــن کمیتۀ موق ای
جلسات متعدد هماهنگی و آموزشی و 
ــی نیازها، چالش های موجود کار  بررس
ــیم کار  خود را آغاز نمود و پس از تقس
و تامین منابع مالی برای این رویداد با 
ــکاری و همدلی اعضا، کار و وظیفۀ  هم

اصلی خود را آغاز کرد.
ــن گردهمایی در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۳۱ در  ای
یک روز تابستانی در منطقۀ خوش آب 
و هوا و سرسبز شهرستان ماسوله برگزار 
گردید. این گردهمایی یکی از بزرگ ترین 
گردهمایی های تفریحی در این هیئت 
ــرکت و کنار هم  نمایندگان بود که با ش
ــدوداً 6۰۰ نفر از اعضای  ــرار گرفتن ح ق

گروه ها برگزار شد.
ــت،  گلگش و  ــی  گردهمای ــن  ای در 
ــامل کارگاه های  برنامه های متنوعی ش

ــاختار  ــی با موضوع آموزش س آموزش
ــخنرانی در مورد تاریخچۀ  خدماتی، س
ــماره دو و چندین  هیئت نمایندگان ش
ــن و پایکوبی  ــارکت بهبودی، جش مش

برگزار شد.
در این میان اعضای تازه وارد و اعضای 
ــود را در کنار همدیگر  ــی، پاکی خ قدیم
ــن اتحاد این  ــد. پیام ای ــن گرفتن جش
ــم در کنار یکدیگر  ــه ما می توانی ــود ک ب
ــدر، زندگی و  ــدون مصرف مواد مخ ب

پاک زیستن را تجربه کنیم.
ــت  ــکات مثبت این گلگش ــی از ن  یک
ــرای خدمت و  ــگ اعضا ب ــور پررن حض
ــر و از نکات  ــدن به یکدیگ ــق ورزی عش
ــن گردهمایی در کمال  ــر این که ای دیگ
آرامش و نظم برگزار شد و اعضا در کنار 
هم خوشحال بودند و در رساندن پیام 
ــریک شدند. در پایان  و اتحاد ما هم ش
ــرکت کننده با حلقه زدن به  اعضای ش
ــانه اتحاد و محترم شمردن منافع  نش
مشترک و خواندن دسته جمعی دعای 
آرامش این گردهمایی را با یک خاطرۀ 

خوب خاتمه دادند.
ــا تقدیم احترام به همۀ خدمت گزاران  ب

عاشق در برنامه

زنجیره های آزادی!

وقتی می دانیم به معتادان گمنام تعلق داریم و نسبت به حضور در آن متعهد 
می شویم، آن گاه به عضوی از یک جامعه بزرگ تر تبدیل می شویم. )سنت اول(

گمنام
ــبت به اصل  ــیدم، نس بعد از این که به قدم هفتم رس
ــردم که از دو  ــی درک جدیدی پیدا ک ــی فروتن روحان
دیدگاه می توان به آن نگاه کرد.اول این که فکر می کردم 
که پیدا کردن هر ضعفی در خصوص خودم و قبول و پذیرفتن آن 
می تواند فروتنی باشد و همیشه به خودم یا اطرافیانم می گفتم که 
من این مشکل را دارم و یا این که من فالن اشتباه را انجام داده ام و 
جالب بود که این نگرش باعث نشد که من دوباره اشتباه نکنم و یا 
این که جهت رفع مشکالتم قدمی بتوانم بردارم. به عنوان مثال: من 
ــه می گفتم آدمی هستم که زود عصبانی می شوم و خودم  همیش
ــردم این که من این موضوع را به دیگران می گویم یعنی  ــر می ک فک
انسان فروتنی هستم و اصال پیش نیامد که حتی برای یک بار هم 
که شده دیرتر عصبانی شوم و اجازه بدهم که دیگران در ارتباط با 

من راحت تر و واقعی تر باشند.
در قدم هفت فهمیدم این که من بتوانم در جهت رفع نواقصم قدمی 
ــت. روزی که تالش کردم توسط  ــان دهندۀ فروتنی س بردارم، نش
ــی و... دیگر زود عصبانی نشوم  پذیرش، صبر و تحمل، دوراندیش
ــی ام تمرین کردم. درک کردم که فروتنی  ــی را در زندگ آن روز فروتن
دقیقاً آن جایی ست که از اصول روحانی خاصی استفاده کنم که در 
راستای پرهیز از هر کدام از نواقص به من کمک خواهد کرد. دقیقا 
وقتی که جهت بهتر شدن و بهبودی خودم کار مثبتی انجام دهم.
ــت  دوم این که، فروتنی در مورد نواقص اخالقی ام یعنی درخواس
کمک کردن. من بارها با راهنمایم در مورد خودم و اتفاقات روزمره ام 
صحبت کردم و او به من کمک کرد بتوانم نواقصم را ببینم و پیدا 
کنم و بدانم کجاها اشتباه کرده ام. ولی چون در مورد آن ها ترازنامه 
ننوشتم، از خدا درخواست کمک نکردم و فروتنانه عمل نکردم، باز 

هم از این نواقص در زندگی ام استفاده کردم.
ــتفاده نکردن از  وقتی من بتوانم تاثیر و کارکرد خدا را در زمینه اس
نواقص اخالقی ام ببینم و بتوانم از او درخواست کمک کنم می تواند 
ــد. من فقط تصمیم گرفته  درک جدیدی از فروتنی برای من باش
ــم و این اصالً کافی نبود و به تنهایی  ــان خوبی باش بودم که انس
هم نتوانستم کاری برای خودم انجام دهم. این بار حس کردم که 
ــتم و خدا می تواند تمام ناتمامی های من را پر کند  دیگر تنها نیس
پس »فروتنانه از او درخواست کردم که کمبودهای اخالقی من را 
برطرف کند«. افتادگی، پذیرش خودم و قبول کردن اشتباه هایم، 
ــی ای که به زندگی من  ــتند ولی همۀ فروتن ــای خوبی هس چیزه
ــتند. نتیجه ارتباط تاثیرگزار با خدا و  معتاد بتواند کمک کند، نیس
همچنین عشق به اصول روحانی می تواند یک روز پاک از نواقص 

را برای من به ارمغان بیاورد.
این تجربۀ شخصی من بود. از شما تشکر می کنم که وقت گذاشتید 

و آن را مطالعه کردید.
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برای ما بسیار مهم است که وقتی هوس مصرف به 
سرمان می زند آن را با دیگران مشارکت کنیم.

کتاب پایه 
بهبودی و لغزش

مهدی. ع - کیش
ــال حاضر که این متن را  در ح
می نویسم حدود پانزده سال 
ــت که به لطف  و چهار ماه اس
نیروی برتر و اصول برنامۀ معتادان گمنام 
ــه از اوایل بهبودی  ــتم. همیش پاک هس
ــن را  ــردم ای ــا را کار می ک ــی قدم ه و وقت
می شنیدم که جبران خسارت باعث بیداری 
روحانی خواهد شد. چیزی که بسیار برایم 
ــتم آن را تجربه  ــت داش جالب بود و دوس
ــا را کار کردم متوجه  کنم. بعدها که قدم ه
شدم تمامی قدم ها و اصول نهفته در آن ها 
همین کارکرد را دارا هستند. اصول برنامه، 
ما را برای یک بیداری روحانی تمام و کمال 
آماده می کنند اما بعضی از کارهایی که ما 
در قدم ها انجام می دهیم مانند یک شوک 
روحانی می تواند آن چنان ما را بیدار کند که 
شاید در حالت عادی چنین چیزی را تجربه 
ــیم. یکی از این تجارب را هنگام  نکرده باش
جبران خسارت از پدرم تجربه کردم. در قدم 
ــاس  چهارم یکی از مواردی که باعث احس
گناه و خجالت در من می شد خسارتی بود 
که به پدرم زده بودم. یادم می آید یک شب 
ــواد و قرص مصرف  وقتی مقدار زیادی م
کرده بودم کلید ماشین پدرم را برداشتم تا 
ــین یک دوری بزنم. ساعت حوالی  با ماش
ــه صبح بود. پدرم که متوجه شد قصد  س
دارم با ماشین بیرون بروم به کوچه آمد تا از 
این کار ممانعت کند زیرا وضعیت مرا خوب 
ــه در مصرف  ــت و متوجه بود ک می دانس
ــوان رانندگی ندارم.  ــاده روی کرده ام و ت زی
من هم که با مخالفت او مواجه شدم بودم، 
ــتم کار خودم  عصبانی و ناراحت می خواس
ــتم. سرانجام  را بکنم و اصرار به رفتن داش
ــروع  ــت ش ــاز نیس که دیدم اصرارم کارس
ــان کردم و مثل  ــط خیاب به دادوفریاد وس
دیوانه ها روی سقف ماشین رفتم و کف زنان 
همسایه ها را صدا می زدم و می خواستم مرا 
ــت پدرم نجات دهند. در این هنگام  از دس
ــای خانۀ  ــدای من چراغ ه ــر و ص که از س
همسایه ها یکی یکی روشن می شد و همه 
را به خیابان می کشاندم و احساس پیروزی 
ــتم، ناگهان  ــه پدرم را داش و غلبه کردن ب
ــت زده و کبود پدرم  ــمم به صورت ُبه چش
ــاس کردم االن است  افتاد. لحظه ای احس

جبران خسارتی که روح مرا بیدار کرد

لحظاتی خودم را 
جای پدرم گذاشتم. 

بچه ای که سال ها 
برایش زحمت 

کشیده ای در یک 
وضعیت بد نقش بر 
زمین شده و مطمئن 

نیستی که زنده 
است یا مرده!

ــت  ــکته کند و از دس که از فرط ناراحتی س
ــوک آور بود که  برود. صحنه آن قدر برایم ش
ــال که به خاطر مصرف بی رحم  در همان ح
ــاکت  ــده بودم. ناگهان س و بی تفاوت ش
ــرم را به زیر انداخته و به خانه  ــدم و س ش
برگشتم. در تمام دوران بهبودی ام همیشه 
ــمانم بود و بی تاب  این صحنه جلوی چش
جبران خسارت از پدرم بابت همین مسئله 
بودم تا این که در کارکرد قدم ها به قدم نهم 
رسیدم و با کمک و مشورت با راهنمایم برای 
ــارت نزد پدرم رفتم. همان طور  جبران خس
ــیمانی  ــود ابراز پش ــه راهنمایم گفته ب ک
ــال ها برایم  عمیقی کردم و موضوعی که س
ــب  آزاردهنده بود یعنی ماجرای همان ش
ــش کردم.  ــش گفتم و طلب بخش را برای
پدرم بعد از این که عذرخواهی مرا پذیرفت 
ــاق روحانی را  ــه همان اتف چیزی گفت ک
ــاید از نگاه تو آن  ــم رقم زد. او گفت ش برای
ــب زندگی من باشد  شب سخت ترین ش
ولی می خواهم شبی را برایت بازگو کنم که 
ــب برای  خودت هم از آن بی خبری! این ش
من به مراتب سخت تر از آن شبی است که 
گفتی. نیمه های یک شب زمستانی که در 
زیرزمین خانه مصرف می کردی و از دستت 
خیلی عصبانی بودم، آمدم در را باز کردم تا 
ــو بکنم اما دیدم با حالت  برخورد بدی با ت
ــاده ای. آن قدر  خیلی بدی روی زمین افت
ــدم که در یک لحظه عصبانیتم  ناراحت ش

را فراموش کردم و ترس عجیبی وجودم 
را فرا گرفت. ترس داشتم که تکانت دهم 
ــوی و کار از کار  و خدایی نکرده بیدار نش
گذشته باشد. با هزار دلهره و تردید باالی 
سرت آمدم و صدایت کردم و همین که 
ــتی  ــدم تکان می خوری و زنده هس دی
ــکر کردم. پدرم گفت شاید باور  خدا را ش
نکنی ولی این صحنه یکی از سخت ترین 
ــت. بعد از  ــی ام بوده اس لحظات زندگ
ــد برای  ــه حرف های پدرم تمام ش این ک
ــتم.  لحظاتی خودم را جای پدرم گذاش
ــش زحمت  ــال ها برای ــه س بچه ای ک
ــیده ای در یک وضعیت بد نقش بر  کش
ــده و مطمئن نیستی که زنده  زمین ش

است یا مرده!
ــخت  ــان حتی تصورش هم س آن زم
ــاک بودم و  ــا بعدها که خودم پ بود ام
صاحب فرزند شدم عمق این سختی را 
بیشتر احساس کردم. این تجربه عمیق 
ــوم  ــد تا متوجه ش روحانی موجب ش
ــدر می تواند باعث خرد  رفتارهایم چه ق

شدن آدم ها شود.
بابت این بیداری روحانی، هم خودم و 
هم پدرم بهای زیادی داده ایم ولی اثری 
عمیق در من ایجاد شده که برایم بسیار 
ارزشمند است. خدا را بابت زندگی پاکی 
که دارم و خسارت هایی که دیگر نمی زنم 

صمیمانه شکر می کنم.




