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مجلــه پيــام بهبــودى، از شــما عزيــزان درخواســت مى نمايــد تــا 
مقــاالت، داســتانهاى بهبــودى، نامه هــا، كاريكاتــور و عكس هــاى 

ــام  ــه پي ــق فصلنام ــا از طري ــد ت ــال نمايي ــا ارس ــراى م ــود را ب خ
ــن  ــاى انجم ــر اعض ــار ديگ ــود را در اختي ــارب خ ــودى، تج بهب

ــان قــرار دهيــد. ناران
لطفــا نامه هــاى خــود را بــه صــورت خوانــا و روشــن و در صــورت 

تمايــل بــا ذكــر نــام، حــرف اول نــام خانوادگــى و نــام شــهر بــه 
نماينــده اســتان يــا آدرس الكترونيكــى مجلــه ارســال نماييــد.

كليــه حقــوق مــادى و معنــوى نوشــته هاى ارســال شــده متعلــق 
بــه شــوراى منطقــه انجمــن گروه هــاى خانــواده معتــادان ايــران 

مى باشــد. حــق ويرايــش بــراى فصلنامــه «پيــام بهبــودى» محفــوظ 
بــوده و ايــن مجلــه متناســب بــا ظرفيــت خــود از مطالــب ارســال 

شــده اســتفاده مى كنــد بديهــى اســت كــه ايــن كميتــه براســاس 
ــتفاده  ــات اس ــه از تجربي ــود مجل ــت موج ــدى و ظرفي اولويت بن

كــرده و پاســخگوى تجربيــات چــاپ نشــده نمى باشــد. 
مجلــه پيــام بهبــودى منعكــس كننــده تجربه هــا و نظــرات 

ــواده معتــادان اســت. تجربيــات  اعضــاى انجمــن گروه هــاى خان
و مشــاركت هايى كــه در ايــن مجلــه بــه چــاپ مى رســد در 

حكــم نظــر كليــت انجمــن نارانــان نبــوده و همچنيــن چــاپ هــر 
يــك از ايــن نوشــته ها بــه معنــاى تاييــد مطلــب و يــا گويــش آن 

از طــرف انجمــن گروه هــاى خانــواده معتــادان و يــا مجلــه پيــام 
ــودى نيســت.  بهب
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ــن  ــاى انجم ــر اعض ــار ديگ ــود را در اختي ــارب خ ــودى، تج بهب

ــان قــرار دهيــد. ناران
لطفــا نامه هــاى خــود را بــه صــورت خوانــا و روشــن و در صــورت 

تمايــل بــا ذكــر نــام، حــرف اول نــام خانوادگــى و نــام شــهر بــه 
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ــر،  ــار دیگ ــه ب ــاکریم ک ــد را ش ــدر؛ خداون ــان گرانق  همراه
ــه  ــاری را ب ــبز به ــای س ــتین روزه ــور در نخس ــق حض توفی
مــا ارزانــی داشــت تــا در ســایه ی انجمــن نارانــان و رعایــت 
ــان و  ــار دل و ج ــا به ــت را ب ــار طبیع ــه، به ــول برنام اص
ــا  ــم و ب ــره بزنی ــت گ ــق و خدم ــا عش ــود را ب ــودی خ بهب
امیــد ایــن کــه در راســتای »پیــام رســانی« کــه وظیفــه ی 
ــر از  ــخه ای دیگ ــت، نس ــودی اس ــام بهب ــه پی ــی کمیت اصل

ــم. ــرار دهی ــزان ق ــما عزی ــار ش ــه را در اختی مجل
ــن  ــا ای ــته ب ــال گذش ــول س ــه در ط ــی ک ــام عزیزان از تم
ــال  ــا ارس ــته اند و ب ــی داش ــکاری و هماهنگ ــه هم کمیت
مطالــب ارزنــده و مفیــد، آتــش تمایــل را در دیگــران 
ــکر  ــیده اند تش ــت بخش ــه را زین ــات مجل ــعله ور و صفح ش
ــا  ــتان تقاض ــه دوس ــه از هم ــوده و صمیمان ــی نم و قدردان
داریــم تــا بیشــتر از گذشــته بــا ارســال تجربیــات حاصــل 
از حضــور  در برنامــه، مشــارکت و رســاندن پیــام از طریــق 

ــد. ــه نماین ــز تجرب ــریه را نی ــن نش ای
ــک  ــاری و کم ــا ی ــریه، ب ــن نش ــه ای ــم، ک ــان داری ــا ایم م
ــدار  ــتید، پای ــی آن هس ــان اصل ــه صاحب ــزان ک ــما عزی ش
ــد.  ــه ده ــود ادام ــی خ ــیر اصل ــه مس ــد ب ــوده و می توان ب
از آنجایــی کــه مطالــب و محتــوای مجلــه از طریــق 
ــذا  ــردد ل ــن می گ ــا تأمی ــما اعض ــالی ش ــارکت های ارس مش
نیــاز بــه مطالــب، مشــارکت و تجربیــات بیشــتری از ســوی 

ــم.  ــه داری ــز مجل ــان عزی ــما همراه ش
ــودی از  ــام بهب ــه پی ــد  در مجل ــل داری ــر تمای ــس اگ پ
مطالــب متنــوع برخــوردار گردیــد، قلــم بــه دســت گرفتــه 
ــرای  ــته و ب ــن نوش ــود در انجم ــات خ ــی را از تجربی و مطالب
ــوری  ــم، همانط ــا داری ــد. تقاض ــال نمایی ــه ارس ــن کمیت ای
ــد  ــق و امی ــام عش ــودی، پی ــات بهب ــارکت جلس ــه در مش ک
ــه،  ــز، تجرب ــه نی ــن مجل ــق ای ــد، از طری ــل می نمایی را منتق
نیــرو و امیــد خــود را بــا دوســتانتان بــه اشــتراک بگذاریــد 
ــه  ــا برنام ــط ب ــات مرتب ــر روی موضوع ــود را ب ــز خ و تمرک

ــد. بگذاری
ــما  ــکش ش ــودی پیش ــام بهب ــه پی ــماره از مجل ــن ش دهمی

ــز. ــد و عزی ــروران ارجمن س

ــه  ــه دوســتان و همراهــان همیشــگی مجل ــان ب درود بی پای
ــن  ــزاران ای ــالش خدمتگ ــه ت ــدوارم ک ــودی. امی ــام بهب پی
ــرار بگیــرد. نشــریه مــورد قبــول شــما دوســتان ارجمنــد ق
آری فصــل بهــار اســت؛ بــا رســیدن بهــار، طبیعــت 
ــه   ــان ها را ب ــه انس ــد. و هم ــی کن ــن م ــر ت ــبز ب ردای س
ــد.  ــی خوان ــرا م ــتی ف ــایی و دوس ــق ورزیدن، گره گش عش
بهــار، پیــام آور عشــق و رویــش اســت و بــه همیــن خاطــر 
اســت کــه خواســتنی اســت و بــا آمدنــش دل هــا سرشــار از 

ــود. ــت می ش ــا معرف ــان ه ــرور و ج س
ــادل،  ــایه تع ــه در س ــت و اینک ــادل اس ــام آور تع ــار، پی به
زندگــی زیبــا مــی شــود. بــا دیــدن بهــار، رحمــت و محبــت 
ــر  ــمه مه ــه چش ــم. در اینک ــی آوری ــاد م ــه ی ــد را ب خداون
نیــروی برتــر همــواره بــه ســوی آدمیــان و همــه موجــودات، 
ــوش  ــش را فرام ــانه های ــر او و نش ــا اگ ــت و م ــرازیر اس س
کنیــم، او هرگــز مــا را فرامــوش نمــی کنــد و بــا دگرگونــی 
ــی  ــش م ــی پایان ــدرت ب ــری ق ــه جلوه گ ــز ب ــا نی ــل ه فص
پــردازد تــا شــاید دلــی بــه یــاد او افتــد و بــه شــوق او بتپــد 
ــمی  ــوق از چش ــک ش ــش، اش ــای جلوه های ــر تماش ــر اث و ب

جــاری شــود.
ــل،  ــدن فص ــه ی نوش ــه بهان ــد ب ــودی! بیایی ــتان بهب دوس
ــه  ــم و از خان ــان را دور بریزی ــه زندگی م ــات کهن احساس
ــت  ــال درخواس ــدای متع ــیم. از خ ــان نترس ــی دلهایم تکان
ــد.  ــاالت برگردان ــن ح ــه بهتری ــا را ب ــال م ــه ح ــم ک کنی
ــده ای در  ــر پدی ــر ه ــه تغیی ــیم ک ــته باش ــه داش ــد توج بای
عالــم، بــه دســت انســان اســت و همــه تحــول هــا بــا اراده 
انســان انجــام مــی گیــرد. اگــر انســان بخواهــد در وضعیــت 
جامعــه خــود، کشــور خــود و زندگــی خــود تحــول ایجــاد 
کنــد، بایــد ایــن تغییــر را در خــود آغــاز کنــد؛  مــا نیــز بــا 
تســیلم شــدن در برابــر خواســت و صــالح خداوند، ســعادت 

خــود و خانواده مــان را تضمیــن می کنیــم.

فرصت هايى براى رشد معنوى
مسئول نشریه: م.ج
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ــرد  ــک ک ــن کم ــه م ــک ب ــدم ی ــت، در ق ــلیم و صداق تس
ــه عجــز خــودم اقــرار کنــم و بپذیــرم کــه زندگیــم  ــا ب ت
غیــر قابــل اداره شــده و بایــد بیــرون از خــودم بــه دنبــال 
ــل  ــای ذی ــت ه ــه واقعی ــدم دوم ب ــردم. در ق ــک بگ کم

ــم. ــت یافت دس

الف (نداشتن سالمت عقل
ــدارم  ــل ن ــالمت عق ــی س ــدازه کاف ــه ان ــم ب ــوز ه 1- هن
ــرار  ــار تک ــد ب ــار را چن ــک رفت ــی ی ــه گاه ــرای اینک ب
می کنــم بــه ایــن امیــد کــه ایــن دفعــه نتیجــه متفاوتــی 

ــود. ــم ش نصیب
ــی ام از  ــکالت درون ــل مش ــرای ح ــی ب ــم گاه ــوز ه 2- هن

ــم. ــتفاده می کن ــی اس ــای بیرون ابزاره
3- هنــوز هــم تناســب و تعــادل در امــور زندگــی و 

رفتارهایــم نــدارم.

ب(مشورت
در زندگــی بــا اعتیــاد نواقــص مــا پررنــگ شــده و 
خودمحــوری  و کنتــرل  زندگــی مــا را فــرا گرفتــه بــود. در 
قــدم دوم بــه مــن یــادآوری شــد بــا دوســتانی کــه ایــن 
ــه  ــم کــه ب ــد مشــورت کنــم و بدان مســیر را قبــال پیمودن

ــم . ــار کن ــم را مه ــم نواقص ــی نمی توان تنهای

ج( درک من از نیروی برتر
قبــل از ورود بــه انجمــن خداونــد را مســبب تمــام 
ــردم  ــرار می ک ــود تک ــا خ ــا ب ــتم، دائم ــکالتم می دانس مش
ــی  ــد. ول ــازات می کن ــرا مج ــتباهاتم او م ــر اش ــه خاط ب
ــای  ــای ج ــه ای در ج ــه گون ــدا را ب ــه خ ــروز در برنام ام
او بــرای مــن مهربــان و  زندگــی ام حــس می کنــم 

اســت. دوست داشــتنی 
مــن امــروز خداونــد را حامــی و پشــتیبان خــود می بینــم 
و دیگــر در مشــکالتم دســت و پــا نمــی زنــم و بــا تــوکل 
بــه او ســهم خــود را انجــام داده و اگــر نتیجــه ی دلخــواه 
ــت و  ــه خواس ــان دارم ک ــاوردم ایم ــت نی ــه دس ــود را ب خ
صــالح خداونــد در آن نبــوده اســت و او بهتریــن هــا را بــه 

مــن هدیــه مــی دهــد. 

د( امید
ــه عــدم ســالمت عقــل خــودم  ــا تمــام وجــود ب وقتــی ب
پــی بــردم و بــا تمــام وجــود عجــز و ناتوانــی خــودم را در 

اداره زندگــی دیــدم بــه دنبــال ایجــاد ارتبــاط بــا خداونــد 
از طریــق پیــدا کــردن یــک درک شــخصی شــدم.

ــم،  ــی می بین ــتان قدیم ــودی را در دوس ــه بهب ــی ک زمان
وجــودم پــر از امیــد و  انگیــزه ای بــرای کارکــرد قدم هــای 

ــود. ــودم می ش ــودی خ ــر روی بهب ــز ب ــدی و تمرک بع

هـ( اعتماد به خداوند
و بدیــن ســان اعتمــاد بــه نیــروی برتــر در درون ما شــکل 
ــه  ــدون اینک ــم، ب ــه بفهم ــدون اینک ــت، ب ــد گرف خواه
ــک  ــل ی ــدم دوم مث ــه در ق ــکل گرفت ــان ش ــی! ایم بفهم
نهــال اســت جــوان و ضعیــف، ســپردن و تســلیم شــدن 
ــی  ــون درخت ــد همچ ــوم آن را تنومن ــدم س ــق در ق عمی

ــاخت . ــد س ــان خواه ــم برایم محک

به این باور رسیدیم که نیرویی برتر از ما 
می تواند سالمت عقل را به ما باز گرداند.

درکی از قدم دوم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  سارا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اصل پیشنهادی قدم دوم :   ایـــمان

شعار پیشنهادی :   ایـن نیـز بگـذرد
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مــا بــه مــرور در اثــر کارکــرد قــدم 
دوم و ارتبــاط بهتــر بــا نیــروی برتــر 
وجــدان آگاه پیــدا می کنیــم و در 
ــرو  ــان نی ــروه از هم ــری گ تصمیم گی
ــاب  ــه انتخ ــم ک ــک می خواهی کم
ــن  ــیم. در انجم ــته باش ــی داش خوب
ــد  ــه تایی ــد ب ــات بای ــه تصمیم کلی
ــا  ــری بن ــد و تصمیم گی ــا برس اعض
بــر رای وجــدان گروهــی انجــام 

می شــود.
ســنت دوم تاکیــد می کنــد کــه 
ــرای  در انجمــن مــا فقــط یــک راه ب
تصمیــم گیــری وجــود دارد و آن 
ــروه  ــی گ ــرد جمع ــه خ ــه ب مراجع
ــت  ــی اس ــدان معن ــن ب ــت. ای اس
کــه هیــچ یــک از خدمتگــزاران مــا 
ــه،  ــه، منطق ــروه، ناحی ــطح گ )در س
ــال  ــق اعم ــی ( ح ــاره ای و جهان ق
نظــر شــخصی در تصمیم گیری هــا 

ــد. ندارن
فرقــی  هیــچ  تصمیم گیری هــا  در 
ــاء  ــازه وارد و اعض ــخص ت ــن ش بی
قدیمــی و خدمتگــزار نیســت و همــه 
ــه انــدازه مســاوی حــق مشــارکت  ب

ــد.  دارن
در ضمــن داشــتن حــق رای مســاوی 
ــاء  ــدن اعض ــیه ران ــه حاش ــرای ب ب
باتجربــه نیســت. اگــر احســاس 
تصمیــم  گــروه  االن  کــه  کنیــم 
وظیفــه  گیــرد  مــی  اشــتباهی 
ــروه  ــت گ ــالف وق ــدون ات ــم ب داری

ــر  را آگاه کنیــم، امــا حــق نداریــم ب
ــم و  ــاری کنی ــا فش ــان پ روی حرفم
ــم  ــار داری ــه در اختی ــزاری ک ــا اب ب
ــا  ــه م ــم. وظیف ــر کنی ــال نظ اعم

ــت.  ــی دادن اس ــط آگاه فق
ایــن نکتــه در رابطــه راهنمــا و رهجو  
بیشــتر صــدق می کنــد. وظیفــه 
ــش را  ــه رهجویان ــت ک ــا اس راهنم
ــات اداری  ــا در جلس ــد ت ــه کن توجی
از رای او کورکورانــه پیــروی نکننــد و 
ــق و  ــای مواف ــه حرف ه ــان ب خودش
مخالــف گــوش بدهنــد و ســپس رای 

بدهنــد.
ــه  ــی اینک ــنت دوم یعن ــوم س مفه
ــام  ــال پی ــه و ارس ــرای ارائ ــا ب م
ــه  ــا خدمات،ک ــاط ب ــودی در ارتب بهب
ــد  ــد بای ــا می باش ــی م ــدف اصل ه
ــک  ــردن و نزدی ــی ک ــعی در یک س
مختلــف  عقیده هــای  کــردن 
ــت  ــن جه ــه همی ــیم. ب ــته باش داش
ــه  ــری ک ــروی برت ــان نی ــا از هم م
مــا را در بهبــودی شــخصی هدایــت 
کــرد یعنــی خداونــد مهربــان جهــت 
ــی  ــدان گروه ــدت وج ــاد و وح اتح

می کنیــم. اســتفاده 
- ســنت دوم یعنــی وقتــی مــا بــرای 
ــت و  ــرای خواس ــی ب ــام خدمت انج
اراده خداونــد دعــا می کنیــم و از 
او می خواهیــم کــه در جمــع مــا 
شــرکت و حضــور یابــد، راهنمایــی او 
ــا  ــا دچارخط ــه م ــود ک ــث می ش باع

و اشــتباه نشــویم و راه صحیــح و 
ــم. ــاب کنی ــت را انتخ درس

ــویم  ــه می ش ــنت دوم متوج - در س
ــا نیــروی برترمــان  کــه وقتــی مــا ب
ــی  مشــورت می کنیــم و از او راهنمای
ــام  ــا را در انج ــه م ــم او هم می طلبی
ــی  ــاری و راهنمای ــی ی ــدف اصل ه
خواهــد کــرد و باعــث حفــظ وحــدت 
و منافــع مشــترک مــا خواهــد 

ــد. گردی
ــه مــا می آمــوزد کــه  - ســنت دوم ب
ــخص  ــچ ش ــان هی ــن ناران در انجم
یــا گروهــی در درک و اراده خداونــد 
منحصــر بــه فــرد نیســت و همانطــور 
کــه مــا بــرای ادامــه برگــزاری 
جلســات نارانــان بــه تجربــه اعضــاء 
ــت  ــت خدم ــم، جه ــروه نیازمندی گ
و  راهنمایــی  بــه  نیــز  صادقانــه 

ــم. ــان محتاجی ــات آن نظری
- ســنت دوم بــه مــا یــادآوری  
می کنــد کــه رهبــری در انجمــن 
خدمــت  انجــام  فقــط  نارانــان 
می باشــد و بــه هیــچ وجــه از طبقــه 
ــر انجمــن نیســت و  ــا برت ــر و ی باالت
ــورد  ــزاران م ــا خدمتگ ــا ب ــه م رابط
می باشــد.  طرفــه  دو  اعتمادمــان 
مــا بــه آنهــا اعتمــاد می کنیــم 
و  نگهــداری  در  نیــز  آنهــا  و 
ــود  ــف خ ــئولیت پذیری در وظای مس

ــد. ــی کنن ــراوان م ــعی ف س

ــروه  ــی گ ــدف نهای ــا ه ــاط ب در ارتب
ــود دارد؛  ــع وج ــك مرج ــط ی ــا، فق م
ــه اي  ــه گون ــه ب ــان ک ــروردگار مهرب پ
ممكــن خــود را در وجــدان گــروه بیان 
ــزاران  ــا خدمتگ ــران م ــد . رهب مي کن
ــت  ــا حكوم ــر م ــد و ب ــورد اعتمادن م

. نمي کننــد

درکی از سنت دوم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  محمد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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در ایــن مفهــوم از وجــدان ســخن مــی گویــد، اوایــل ورودم 
بــه انجمــن رأی گیــری را وجــدان می دانســتم ولــی امــروز بــا 
کار کــرد مفاهیــم درک مــن از وجــدان یــک حــس درونــی و 
معنــوی اســت. وجــدان آگاه زمانــی می باشــد کــه بــا اصــول 
انجمــن آشــنا باشــم و بهبــودی فــردی خــود را تمریــن کــرده 
ــم  ــی توان ــه م ــت ک ــت اس ــذارم،آن وق ــز بگ ــر آن تمرک و ب

درســت را از غلــط تشــخیص دهــم.
ــو  ــث و گفتگ ــا بح ــد ب ــی توانن ــا م ــی اعض ــدان گروه در وج
ــوی  ــداری معن ــا بی ــاز و ب ــی ب ــا ذهن ــائل ب ــاره مس درب
تصمیم گیــری کننــد و در ایــن رونــد صــدای مخالــف و 
ــام  ــری انج ــد رأی گی ــه بع ــده و در مرحل ــنیده ش ــق ش مواف

. د می شــو
بــه وجــود آمــدن وجــدان گروهــی آگاه، نیازمنــد فرآینــدی 
ــت  ــان معنوی ــخصی خودم ــی ش ــه در زندگ ــگاه ک ــت، آن اس
ــام کاری  ــری و انج ــل از تصمیم گی ــد، قب ــته باش ــود داش وج
ــر  ــب را در نظ ــی جوان ــد تمام ــم و بع ــه می کنی ــا و مراقب دع
گرفتــه و در آخــر تصمیم گیــری می کنیــم. در وجــدان 
ــی کــه  ــر بســزایی دارد، زمان ــه تاثی گــروه نیــز دعــا و مراقب

خداونــد را در رأس کار قــرار می دهیــم و از غرائــض دور 
ــا  ــم، ب ــال نمی کنی ــود را اعم ــخصی خ ــر ش ــویم، نظ می ش
ــر موضــوع  تحکــم صحبــت نمی کنیــم، اصــرار و پافشــاری ب
ــود، از  ــگ می ش ــا پررن ــی در م ــع و فروتن ــم، تواض نداری
ــم  ــنت پنج ــه و س ــدف اولی ــه ه ــم، ب ــازی دوری می کنی باندب
ــاق آرا  ــه اتف ــت آرا ب ــای اکثری ــه ج ــم و ب ــه می نمایی توج

ــم. ــر می کنی فک
ــر  ــود فک ــه خ ــط ب ــه فق ــم ک ــاد گرفتی ــان ی ــروز در ناران ام
ــه  ــویم و ب ــوری دور ش ــود مح ــی و خ ــم و از خودخواه نکنی
منافــع کل انجمــن اهمیــت بدهیــم و بــه اتحاد)ســنت یــک( 

ــیم. ــته باش ــه داش ــا توج ــروه ه گ
ــان  ــی خواه ــای خدمات ــم گیری ه ــی در تصمی ــدان گروه وج
ــان  ــخصی و خواه ــه اراده ش ــت و ن ــد اس ــام اراده خداون انج
ــه  ــود، اینگون ــه خ ــت ب ــه خدم ــران و ن ــه دیگ ــت ب خدم

ــت. ــه کار بس ــم را ب ــوم شش ــوان مفه می ت
ــان  ــا و روابطم ــر تصمیم گیری ه ــد ب ــه خداون ــت ک اینجاس
ــه صــدا  ــا ب تاثیــر می گــذارد و پیــام انجمــن در سراســر دنی

می آیــد. در 

وجدان گروه وسیله ای معنوی است، برای دعوت 
از نیروی برتر عزیز تا بر تصمیمات ما تاثیر گذارد.

درکی از مفهوم ششم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  معصومه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ــدا  ــه خ ــه ب ــه برنام ــل از ورود ب قب
ــه  ــاد ب ــی اعتم ــتیم ول ــاد داش اعتق
او کمرنــگ بود،پــس از اعــالم عجــز 
ــذر  ــدن، ب ــلیم ش ــدم اول و تس در ق
اعتمــاد در قــدم دوم در ماشــکل 
ــد را  ــدم خداون ــن ق ــت، در ای گرف
ــم و  ــود دیدی ــتیبان خ ــی و پش حام
او  مهربانتریــن مهربانــان اســت کــه 
ــا  ــه م ــی را ب ــن زندگ ــیر روش مس

ــد. ــی ده ــان م نش
در قدمهــای بعــدی ایــن بــذر رشــد 
کــرد و از نهــال کوچــک بــه درخــت 
ــروز در  ــد و ام ــل ش ــدی تبدی تنومن
ــر  ــروی برت ــی نی ــای زندگ ــای ج ج
ــن  ــود و بهتری ــار خ ــز را در کن عزی

ــم. همــراه مــی دانی
درک  ایــن  بــه  دوم،  قــدم  در 
ــل  ــالمت عق ــه دارای س ــیدیم ک رس
ــا  ــردن ب ــورت ک ــا مش ــیم. ب نمی باش
ــودی درک  ــتان بهب ــا و دوس راهنم
ــا  ــر از م ــی برت ــه نیروی ــم ک کردی
ــه  ــد در هم ــه می توان ــود دارد ک وج
ــد. ــک نمای ــاری و کم ــا را ی ــال م ح
بــا ایــن امیــد کــه خداونــد مهربــان 
ــار   ــال در کن ــه ح ــه و در هم همیش
ماســت بــه او ایمــان آورده و در تمام 

ــم. ــاد می نمایی ــه وی اعتم ــور ب ام

یــادآوری  مــا  بــه  دوم  ســنت 
می خواهیــم  اگــر  کــه  می کنــد 
قدمــی  نارانــان  رشــد  بــرای 
ــه  ــم ب ــام دهی ــته و کاری انج برداش
مرجــع اصلــی کــه همــان پــروردگار 
ــته  ــه داش ــد توج ــان می باش مهرب
ــر  ــور در نظ ــه ام و او را در راس هم
ــه  ــا س ــنت م ــن س ــم، در ای بگیری

می کنیــم، پیــاده  را  اول  قــدم 
ــرار  ــا اق ــه محدودیت ه ــدا ب در ابت
ــان  ــر ایم ــروی برت ــه نی ــرده و ب ک
ــد ــت کن ــا را هدای ــه م ــم ک ــی آوری م

و بعد وجدان را به او می سپاریم.
ســنت دوم بــر ایــن موضــوع تاکیــد 
ــزاران  ــا خدمتگ ــران م ــه رهب دارد ک
صــادق و مــورد اعتمــاد مــا هســتند 
ــر و  ــد رهب ــا می توانن ــه اعض و هم
ــا  ــان م ــند و در نارن ــزار باش خدمتگ

ــم. ــم نداری ــت و حاک حکوم
شــعار زندگــی کــن و بگــذار زندگــی 
کنــد در ســنت دوم یعنــی کــه 
هرکــس بــرای خــود نیــروی برتــری 

ــتم ــرو نیس ــن آن نی دارد و م
ــم  ــوم شش ــروه در مفه ــدان گ وج
کامــال توضیــح داده شــده اســت، در 
پدیــد آوردن یــک وجــدان گروهــی 
ــم،  ــه می کنی ــا و مراقب ــدا دع در ابت

بــا گرفتــن تجربــه و مشــارکت 
ــا  ــن ب ــا و همچنی ــا اعض ــردن ب ک
ــم  از  ــا و مفاهی ــنت ه ــی س بررس
ــم  ــک می خواهی ــر کم ــروی برت نی
در  کنــد.  راهنمایــی  را  مــا  تــا 
ــرای بررســی نظــرات  وجــدان آگاه ب
مخالــف و موافــق وقــت و دقــت 
ــدون  ــود، ب ــته می ش ــی گذاش کاف
جنجــال و هیاهــو، بــا صداقــت 
ــان  ــود را بی ــرات خ ــاف نظ و انعط
ــد در  ــه خداون ــی ک ــم و زمان می کنی
راس کارمــان باشــد از مســیر اصلــی 
منحــرف نمی شــویم و تصمیمــات 

می گیریــم. درســت 
ــدم  ــد در ق ــر خداون ــناخت بهت ش
ــی در  ــع اصل ــه مرج ــال ب دوم و اتص
ــاز و  ــن ب ــتن ذه ــنت دوم و داش س
ــدان  ــی وج ــوی و درون ــس معن ح
ــا  ــه م ــم  ب ــوم شش ــروه در مفه گ
ــزاران  ــه خدمتگ ــد ک ــک می کن کم
ــیم  ــروه باش ــرای گ ــاد ب ــورد اعتم م
نکنیــم،  حکومــت  گــروه  بــر  و 
کــه  اســت  بــه همیــن خاطــر 
ــا از  ــد ت ــی باش ــات دوره ای م خدم
ــد  ــود همانن ــخصیتی خ ــص ش نواق
خــود  و  دلســوزی  ســلطه جویی، 

محــوری دور شــویم.

ارتباط بین 
قــدم2، 
سنت 2 و 
مفهوم 6 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ناشناس

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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برداشت دوازده قدم                                       لیال  از سوادکوه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فرض کنید سوار بر اتومبیلی در راهی هستید و اتومبیل شما ناگهان عیبی پیدا کرده و متوقف می شود

عیــب  رفــع  جهــت  در  دارد  قصــد  و  گرفتــه  را  دســتمان  کســی که  بــا  مشــورت 
اتومبیلمان به ما کمک کند.

قدم 
دوم 

ــص را دارد و  ــردن نواق ــدا ک ــه ی پی ــه تجرب ــردی ک ــا ف ــف، ب ــاط ضع ــت نق ــتن لیس ــان گذاش در می
تعمیرگاه خوبی  را برای تعمیر اتومبیل به ما نشان می دهد.

قدم 
پنجم

تهیه لیستی از نقاط ضعف که باعث توقف اتومبیل شده است.

قدم قدم 

قدم 
چهارم

ــا  ــه ب ــی آگاهان ــتار ارتباط ــته و خواس ــان گذاش ــه در اختیارم ــی ک ــرای نعمت ــد ب ــکر از خداون تش
خداوند شدن جهت استفاده صحیح از اتومبیلی که در اختیار داریم.

قدم 
یازدهم

ــه ــان ب ــه اعمالم ــپردن نتیج ــن و س ــک گرفت ــورت و کم ــد از مش ــها بع ــن تالش ــام دادن بهتری انج
 خداوندی که انسانهای خوب را بر سر راهمان گذاشت.

تهیه لیستی از نقاط ضعف که باعث توقف اتومبیل شده است. قدم 

قدم 
سوم

پذیرفتن اشتباهات و گوش دادن به حرفهای تعمیرکاری که عیوب اتومبیل مارا به ما نشان می دهد. قدم 
ششم

چک کردن روزانه اتومبیل در حضور تعمیرکار برای جلوگیری از خسارت های جدید.

قدم قدم 

قدم 
دهم

تهیه لیستی از کارهایی که قبال انجام داده ایم که باعث خرابی اتومبیلمان شده است. قدم 
هشتم

با فروتنی، کمبودها را طبق لیستی که به ما داده شده است جایگزین می  نماییم.

تهیه لیستی از کارهایی که قبال انجام داده ایم که باعث خرابی اتومبیلمان شده است. قدم 

قدم 
هفتم

ــم. ــران نمایی ــته را جب ــه گذش ــه چگون ــیم ک ــه می رس ــن نتیج ــه ای ــرکار ب ــورت تعمی ــا مش ب
و مجدداً خسارتهای به وجود آمده را تکرار نکنیم.

چک کردن روزانه اتومبیل در حضور تعمیرکار برای جلوگیری از خسارت های جدید. قدم 

قدم 
نهم

عیــب  رفــع  جهــت  در  دارد  قصــد  و  گرفتــه  را  دســتمان  کســی که  بــا  مشــورت  قدم 

قدم 
 پیاده شدن از اتومبیل و درخواست کمک از دیگرانیــك

اگر در مسیرتان، عابر پیاده ای از شما درخواست کمک نمود او را تا مقصد همراهی کنید و تا جایی که 
می توانید بدون چشمداشت و دریافت کرایه به مقصدش برسانید کوتاهی نکنید.

قدم 
دوازدهم
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      برداشت دوازده سنت                                        م.م 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ارجح بودن خواست خداوند بر خواست من و توجه به صدای مخالف برای پیشرفت گروه، 
خدمت کردن با عشق و مشورت بدون حکومت کردن و رفتار فروتنانه داشتن. 

سنت 
دوم 

ــم  ــاب نداری ــق انتخ ــد ح ــان می باش ــه ناران ــی برنام ــدف اصل ــان ه ــه هم ــام ک ــاندن پی ــا در رس م
بلکه در چگونگی رساندن پیام حق انتخاب داریم.

سنت 
پنجم

احترام گذاشتن به رأی وجدان گروه و داشتن اتحاد و همدلی در کل. 
توجه به نیازهای گروه و نه اشخاص و عدم تقلید از گروه های دیگر

سنت 

سنت 
چهارم

روابط عمومی، ساده، مستقیم و آگاهانه با حفظ گمنامی فردی در سطح مطبوعات، رادیو و... می باشد. 
استفاده نکردن از افراد مشهور و کارها را به صورت کمیته ای انجام دادن عامل جاذبه در انجمن می باشد.

سنت 
یازدهم

حضور در گروه نشانه ی تمایل و عضویت است. قضاوت نکردن و شرط نگذاشتن برای اعضاء.
خوشامدگویی و مشارکت سالم و امیدوار کننده جهت تمایل در تازه وارد. 

احترام گذاشتن به رأی وجدان گروه و داشتن اتحاد و همدلی در کل. احترام گذاشتن به رأی وجدان گروه و داشتن اتحاد و همدلی در کل.  سنت سنت 

سنت 
سوم

ــه  ــد و ب ــان باش ــدف م ــرلوحه ه ــرام س ــاد و احت ــیم. اتح ــی نباش ــخصی متک ــازمان و ش ــچ س ــه هی ب
ــیم. ــته باش ــن نداش ــارج از انجم ــراد خ ــه اف ــتگی ب ــچ وابس ــروه هی ــک گ ــوان ی ــیم.عن ــته باش ــن نداش ــارج از انجم ــراد خ ــه اف ــتگی ب ــچ وابس ــروه هی ــک گ ــوان ی ــیم.عن ــته باش ــن نداش ــارج از انجم ــراد خ ــه اف ــتگی ب ــچ وابس ــروه هی ــک گ ــوان ی عن

سنت 
ششم

مسائل خارجی باعث به حاشیه رفتن گروه ها و دور شدن از هدف اصلی می شود. نارانان با دادن حمایت 
عاطفی و نیروی معنوی به خانواده ها سهم خود را در بهبود بخشیدن به مسائل اجتماعی انجام می دهد.

سنت 

سنت 
دهم

بعضــی اوقــات در انجمــن بــرای انجــام مســئولیت تخصصــی ممکــن اســت بــه کمــک اشــخاص حرفه ای 
نیاز داشته باشیم که با تنظیم قرارداد و پرداخت دستمزد منصفانه او را استخدام می نماییم.

سنت
هشتم

به وجود آوردن استقالل گروهی و اتکا به منابع مالی،  افراد، ایده و وجدان  در انجمن. 
قبول سهم منصفانه خود برای تامین منابع مالی. 

بعضــی اوقــات در انجمــن بــرای انجــام مســئولیت تخصصــی ممکــن اســت بــه کمــک اشــخاص حرفه ای بعضــی اوقــات در انجمــن بــرای انجــام مســئولیت تخصصــی ممکــن اســت بــه کمــک اشــخاص حرفه ای  سنتسنت

سنت 
هفتم

ــک  ــچ ی ــت و هی ــت هاس ــا و هیئ ــی و کمیته ه ــاختار خدمات ــروه و س ــی گ ــل ارتباط ــنت پ ــن س ای
به طور یک طرفه پاسخگو و مسئول خدمات نیستند.

مسائل خارجی باعث به حاشیه رفتن گروه ها و دور شدن از هدف اصلی می شود. نارانان با دادن حمایت مسائل خارجی باعث به حاشیه رفتن گروه ها و دور شدن از هدف اصلی می شود. نارانان با دادن حمایت  سنت سنت 

سنت 
نهم

ارجح بودن خواست خداوند بر خواست من و توجه به صدای مخالف برای پیشرفت گروه، ارجح بودن خواست خداوند بر خواست من و توجه به صدای مخالف برای پیشرفت گروه،  سنت سنت 

سنت 
یــك

سنت اول به اتحاد و داشتن سهم مساوی در جلسات، خدمت گرفتن همراه با عشق بالعوض و حفظ امنیت 
جلسه، شرکت منظم در جلسات بهبودی و اداری  و حمایت از تازه واردین اشاره می کند

گمنامی در سنت دوازده، نارانان را مکانی امن می نماید، تا در آن امنیت اعضاء، تواضع و اشتیاق و اطمینان 
به نیروی برتر، پذیرش یکدیگر و تمایل به زندگی براساس اصول برنامه   فراهم آید.به نیروی برتر، پذیرش یکدیگر و تمایل به زندگی براساس اصول برنامه   فراهم آید.به نیروی برتر، پذیرش یکدیگر و تمایل به زندگی براساس اصول برنامه   فراهم آید.به نیروی برتر، پذیرش یکدیگر و تمایل به زندگی براساس اصول برنامه   فراهم آید.به نیروی برتر، پذیرش یکدیگر و تمایل به زندگی براساس اصول برنامه   فراهم آید.

سنت 
دوازدهم
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آموزش

    اصــــول
 معنـوی  قدم ها

روشن بینی، تمایل،
ایمان،  اعتماد و فروتنی 

تسلیم، تمایل، امید،
ایمان، اعتماد و تعهد 

انضباط شخصی، 
صداقت و درستکاری

تعهد، فـروتنی، 

شهامت و ایمان

عشق بالعوض،
 از خود گذشتگی و ثبات قدم

اقرار به عجز، تمایل،
روشن بینی، صداقت
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آموزش 

    اصــــول
 معنـوی  قدم ها

تمایل، شهامت، ایمان، 
اعتماد و صداقت

صداقت با خود، اعتماد،
 شهامت و تعهد

تعهد، اعتماد، ایمان، 
تمایل، استقامت 
و خویشتن پذیری

تسلیم، اعتماد،
 ایمان، صبر و فروتنی

صداقت، شهامت،
 تمایل، مالطفت و مهربانی

فروتنی، 
عشق و بخشش
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باســالم بــه دوســتان همــدردم، 
ــیار  ــدم بس ــه ش ــی وارد برنام وقت
ــم  ــودم، ذهن ــان ب ــردرگم و پریش س
ــر  ــرد، دیگ ــاری نمی ک ــرا ی ــر م دیگ
ــت  ــودم را دوس ــی خ ــس حت هیچ ک
ــتم  ــی ازدس ــرل زندگ ــتم، کنت نداش
خــارج شــده بــود دلــم می خواســت 
بمیــرم امــا حتــی جــرات ایــن کار را 
ــان  ــدای مهرب ــز خ ــتم. ج ــم نداش ه
ــل  ــرای تحم ــری ب ــد دیگ ــچ امی هی
ــه  ــرا ب ــد م ــود، خداون ــم نب غم های
نارانــان آورد تــا خــودم را پیــدا کنــم 
و بــرای خــودم ارزش قائــل شــوم تــا 

ــم.  ــیب نبین ــن آس ــتر از ای بیش
بــه لطــف خداونــد بــزرگ و راهنمــا 
و جلســه، حــاال آرام تــر از قبــل 
ــتم،  ــدای راه هس ــن در ابت ــدم، م ش
امیــدوارم کــه بتوانــم روی ترس هــا، 
بــه  اعتمــاد  کمبــود  نگرانی هــا، 
نفــس و تمــام کمبودهایــی کــه دارم 
ــی ام  ــت را در زندگ ــم و معنوی کارکن
پررنــگ کنــم. مــن و خانــواده ام 

بیش از دو سال است که متوجه شده ام 
که زندگی ام غیرقابل کنترل شده است. 
من مضطرب، عصبانی و غیرقابل کنترل 
بودم. به پزشکان اعصاب زیادی مراجعه 
به  آنها  از  یکی  خواستم  کمک  و  کردم 
نارانان  به جلسات  داد که  پیشنهاد  من 
شدم.  نارانان  جلسه  وارد  من  و  بروم 
مرکز  تا  بودم  داده  اجازه  بیمارم  به  من 
در  وقت  تمام  و  گیرد  قرار  من  توجه 
عصبانیت و نگرانی بودم با شک و تردید 
تنفر  و  ناراحتی  در  خودم  به  نسبت 
می کردم  کنترل  مدام  بودم.  شده  غرق 
را  کنترل  از  ناشی  آسیب های  تمام  و 
تجربه کردم، دچار شک و دودلی بودم 
نظر  به  داشتم.  اشتباهی  رفتارهای  و 
بیماری  آشکار  طور  به  که  می رسید 
با  من  است.  پیروزی  درحال  اعتیاد 
کنم  ثابت  او  به  تا  می جنگیدم  پسرم 
را  ما  روابط  این کار  و  است  معتاد  او  که 
نمی خواستم  دیگر  بود.  کرده  خراب 
بدقولی هایش  و  دروغ ها  از  دهم.  ادامه 
او  که  بودم  مطمئن  بودم.  شده  خسته 
آسیب  من  به  اندازه  چه  تا  که  می داند 
مصرف  او  اگر  می کردم  فکر  من  و  زده 
درست  چیز  همه  کند  قطع  را  موادش 
خواهد شد از همه می خواستم که برای 
فریاد  به  من  و  بدهند  انجام  کاری  ما 
بودن  عصبانی  و  تهمت زدن  کشیدن، 
آمدم  نارانان  به  وقتی  بودم.  مشغول 
من  به  دارد  قصد  نارانان  می کردم  فکر 
که  تغییر دهم، حال  را  او  تا  کند  کمک 
به گذشته برمی گردم می بینم که چگونه 
تغییر من شده است. حاال  باعث  برنامه 
دیگر تمرکز من بر روی او نیست سعی 
می کنم او را رها کنم و به خدا بسپارم، 
نمی توانم  خودم  جز  را  کسی  می دانم 
کنم  زندگی  دارم  نیاز  من  بدهم.  تغییر 
انرژی  و بگذارم دیگران زندگی کنند و 
خود را صرف زندگی بهتر می کنم  و من 
سعی  می دهم  وفق  شرایط  با  را  خودم 
میل  مطابق  چیز  همه  که  کرد  نخواهم 

من باشد.

ــم  ــه ای پرتالط ــته در رودخان ناخواس
ــخت  ــواج س ــر ام ــم و درگی افتاده ای
شــده ایم. برایــم دردنــاک اســت 
ــک  ــا کم ــه آن ه ــم ب ــه نمی توان ک
ــه  ــس ب ــم. پ ــان ده ــم و نجاتش کن
دســتان خداونــد می سپارمشــان 
ــر  ــد. اگ ــان کن ــود یاریش ــا او خ ت
ــته  ــکالتم را نداش ــرش مش ــن پذی م
آنهــا  ســریع  حــل  در  ســعی  و 
ــارت های  ــا  خس ــم، حتم ــته باش داش
خــورد.  خواهــم  جبران ناپذیــری 
ــت  ــد را ازدس ــه خداون ــد ب ــن امی م
نخواهــم داد، راهنمــا را چــون تنــه ی 
ــتانم  ــم، دس ــم می بین ــی محک درخت
ــود  ــم و خ ــتان او می ده ــه دس را ب
ــا  ــازم و ب ــراه می س ــواج هم ــا ام را ب
او بــه ســاحل آرامــش می رســم 
ــی  ــن راه صدمات ــت در ای ــن اس ممک
ــا آرامــش و ســکوتی  هــم ببینــم ام
ــه دســت مــی آورم  کــه در نهایــت ب
بســیار شــیرین و لــذت بخــش 

ــت. اس

استقامت در برابر 
مشکالت زندگی

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ناشناس

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

کنتـــرل 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  عشرت
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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نارانان غریق نجات 
من و خواهرم 

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
 پریسا از اصفهان

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لیست  نوشتن  حال  در  روزها  این 
نوشتن  هستم.  چهارمم  قدم  ترازنامه 
سوء  و  ها  رنجش  ترسها،  لیست 
کارهایی  و  من شد  از  که  استفاده هایی 
یادآوری  دادم.  انجام  متقابال  من  که 
و  سخت  خیلی  برایم  کهنه  خاطرات 
بودم  مجبور  چون  بود  کننده  ناراحت 
این  در  را  خودم  سهم  و  نقش   که 
به گذشته ی خودم  مشکالت پیدا کنم. 
دختر  که  افتادم  روزی  یاد  برگشتم  که 
از  باری  کوله  با  که  مجرد،   ساله ی   23
و  احساسی  و خالء  وابستگی  و  تنهایی 

عاطفی وارد برنامه شدم.
سال  یک  کوچکترم  خواهر  زمان  آن 
قبل از من عضو انجمن شده بود او تنها 
خواهرم و پر از درد و مشکل بود که من 

و مادرم همیشه نگران این مساله بودیم 
که روزی او را از دست خواهیم داد. 

و  بود  کنترل  از  خارج  و  پرخاشگر  او  
به کارهای خطرناکی می زد.  دائم دست 
حتی یکبار هم دست به خودکشی زد که 
خدا را شکر به موقع او را به بیمارستان 
سالی  چند  دادیم.  نجاتش  و  رساندیم 
از  پر  سال هاي  گذشت.  منوال  این  به 
هیچ  برای  ولی  آشفتگي  و  سردرگمي 
کدام از ما باور کردنی نبود که روزی ورق 
زندگی اش با ورودش به انجمن برگردد و 
تبدیل به یک انسان دیگر با خصوصیات 

جدید و دوست داشتني شود. 
اخالقی  و  رفتاری  تغییرات  روز  هر 
خواهرم را به وضوح می دیدم. او چقدر 
نگاه  زندگي  به  امیدوارتر  و  مهربان تر 
با  برخورد  در  مهم تر  همه  از  و  مي کرد 
با  و  شده  صبورتر  مشکالت  و  مسائل 
عالقه ای  هیج  زمان  آن  در  وجودی که 
به درس خواندن نداشت کم کم از طرف 
به  که  شد  تشویق  عزیزش  راهنمای 
و  بدهد  تحصیل  ادامه  و  برود  دانشگاه 

همین اتفاق قشنگ هم افتاد.

در  اتفاقی  چه  که  بودم  متعجب  واقعا   
خواهرم  که  کالس هایی  و  جلسات  آن 
همه  این  باعث  که  می افتد  می رفت، 
تغییر و پیشرفت در او شده است. دیدن 
و  مشکل  که  زمان هایي  در  او  اینکه 
گره ای در زندگی اش پیش می آمد بدون 
نمی کرد  کاری  راهنمایش  با  مشورت 
از  نسنجیده اي  و  تند  عکس العمل  و 
خودش نشان نمی داد برایم خیلی جالب 
و  اخالق  بیش  و  کم  هم  من  چون  بود 

خصوصیات خوبی نداشتم.
مي توانم بگویم ریشه ی بیماري اعتیاد 
و  کم  سن  خاطر  به  داشتم،  هم  را 
بی تجربگی و بیماری هایی که از کودکی 
با من بزرگ شده بودند عادت به انجام 
همین  و  داشتم  خود  دلخواه  کارهای 
بدترین  در  مرا  اوقات  گاهی  بد  عادت 
زندگی  موقعیت های  خطرناک ترین  و 
نتوانستم  وقت  هیچ  چون  می داد.  قرار 
وجود کسی به نام راهنما را در زندگیم 
درک کنم و نمی دانستم که داشتن یک 
راهنما چقدر می تواند بر روی تصمیمات 
دختر  یک  زندگی  مسیرهای  انتخاب  و 
او را  جوان تاثیرگذار باشد و سرنوشت 

تغییر دهد. 
وقتی االن به آن روزها فکر می کنم به 
پر  وجود  فقط  که  می رسم  نتیجه  این 
به  او  بی انتهای  محبت  و  خداوند  مهر 
من و خواهرم باعث شده بود که ما االن 
زنده باشیم و به زندگیمان ادامه بدهیم.
با  و  می گذرد  4 سال  زمان  آن  از  االن 
ولی  هستیم  مجرد  هنوز  ما  وجودی که 
دنیای درون و افکارمان  بی نهایت تغییر 

کرده است. 
در پایان، اول از خداوند و بعد از خواهر 
را  دستانش  جا  همین  از  ممنونم  گلم 
که  ابزارهایی  و  اصول  با  که  می بوسم 
بهترین  توانست  داده،  یاد  او  به  برنامه 
الگو و تکیه گاه زندگی ام باشد و به من 
یاد بدهد که چگونه با دیگران مهربان و 
خالي از هر خشم و کینه و نفرت رفتار 

کنم.
خواهر نازنینم! همه ی لحظه های خوب 
مدیون  را  زندگی ام  دلخوشی های  و 

حضور زیبا و پر برکت تو هستم.



مشارکت 

15 14Payam Behbudi.IRAN Nar-anon Family Groups

زندگی همراه با آرامش 
درکناریک مصرف کننده

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 فاطمـــــه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــود  ــر وج ــه خاط ــگزارم ب ــد را سپاس ــه خداون اول از هم
نارانــان و بــه خاطــر همــه عشــق و تجربــه و نیــرو و امیــدی 
کــه مــن و کســانی مثــل مــن در ایــن انجمــن درک کرده ایــم. 
ــای  ــه ی کاره ــا ادام ــه ب ــی آورم ک ــاد م ــه ی ــی را ب زمان
ــرای  ــده ب ــش ناامیدکنن ــعی و کوش ــک س ــه وار در ی دیوان
تغییــر معتــادان زندگــی ام بــه ســر می بــردم و امیــد داشــتم 

ــم. ــر ده ــه را تغیی ــم هم ــه بتوان ک
ــد  ــد و می مان ــاد می آی ــاری اعتی ــدم بیم ــن فهمی  در انجم
مــن نمی توانــم از بیمــاری خــالص شــوم. مــن کنتــرل کــردن 
ــا عشــق  و نگرانی هــا را دلســوزی و ضــرورت می دانســتم و ب

و عالقــه خاصــی آنهــا را انجــام مــی دادم.
ــد  ــالم می نامن ــت ناس ــا را حمای ــن کاره ــن ای ــا در انجم ام
ــث  ــط باع ــط و فق ــه فق ــهای بیمارگون ــن تالش ــا ای ــن ب و م

ــم.  ــارت بزن ــادم خس ــز معت ــه عزی ــتر ب ــوم بیش می ش
اکنــون نگاهــی بــه عقــب می انــدازم و پــی بــه اشــتباهاتم 
می بــرم و خداونــد را سپاســگزارم کــه می توانــم شــاهد رشــد 
و شــکوفایی خــودم باشــم. زمانــی کــه بــه جلســات نارانــان 
ــم  ــرانجام قلب ــم و س ــم. ذهن ــوش می ده ــوب گ ــم خ می آی
ــا مــن تصمیماتــی  ــاز می کنــم، برنامــه کمــک می کنــد ت را ب
بگیــرم کــه برایــم بهتریــن هســتند. گــوش می کنــم، 

ــوم. ــلیم می ش ــرم و تس ــم، می پذی ــارکت می کن مش
را  اعضــاء  دیگــر  تجربیــات  و  می خوانــم  نشــریات 
ــم  ــران ه ــذارم دیگ ــم و می گ ــی می کن ــنوم و زندگ می ش
زندگــی کننــد. مــن امــروز مســئول رفتــار و اعمــال خــودم 
هســتم. اجــازه نمی دهــم اشــتباهات مانعــی بــرای زندگــی ام 

ــود.  ش
ــوم  ــه می ش ــم و متوج ــگاه می کن ــته ن ــه گذش ــی ب وقت
کــه حالــم بــد شــده فعــاًل آن را روی کاغــذی مــی آورم و دعــا 

می کنــم.
امــروز یــاد گرفتــم کــه فقــط بــرای امــروز زندگــی کنــم. 
ــه  ــی آورم درد را ب ــر م ــه خاط ــم ب ــوب را ه ــات خ ــن لحظ م

ــر دارم.  خاط
ــا  ــی ام ب ــده در زندگ ــرف کنن ــاد مص ــتن معت ــا داش ــن ب م

ــم. ــه می ده ــی ادام ــه زندگ ــش ب آرام

ــد  تغییراتــی در برنامــه داشــته ام کــه بعــد از لطــف خداون
ــتم.  ــزم هس ــای عزی ــغ راهنم ــای بی دری ــون کمک ه مدی
ــا نداشــتن شــهامت چــه  ــم ی مــن همیشــه بخاطــر ترس های
ــه  ــادی ب ــار خســارتهای زی در صحبــت کــردن و چــه در رفت
خــودم زدم. حضــور راهنمــا و مشــورت کــردن بــا او و گــوش 
ــه آرام آرام  ــد ک ــث ش ــات او باع ــتفاده از تجربی دادن و اس
ــا تجربیــات  روش هــای اشــتباه گذشــته را کنــار بگــذارم و ب

ــروم.  ــو ب ــزم جل راهنمــای عزی
ــود  ــن ب ــم ای ــاد گرفت ــان ی ــه از ایش ــی ک ــی از چیزهای یک
کــه نــه خســارت بزنــم و نــه اجــازه دهــم دیگــران بــه مــن 

ــم.  خســارت بزننــد حتــی نزدیکان
از نــه گفتــن بــه همســرم واهمــه داشــتم و  مــن 
ــان  ــی نش ــم عکس العمل ــه بگوی ــه او ن ــر ب ــیدم اگ می ترس
ــی از  ــه یک ــالع داد ک ــن اط ــه م ــرم ب ــد داد. همس خواه
دوســتان بــرای مهمانــی بــه منــزل مــا می آیــد و مــن بــرای 
پذیرایــی آمــاده شــوم در صورتی کــه مــن شــرایط پذیرایــی 
ــه  ــب واهم ــن مطل ــان ای ــتم و از بی ــت را نداش ــن دوس از ای

ــتم.  داش
ــا دوســتانش داشــت  همســرم رفــت و آمدهــای افراطــی ب
ــراض  ــث اعت ــر و بح ــا ج ــکوت و ی ــا س ــه ب ــن همیش و م
می کــردم و راه دیگــری بــه جــز ایــن دو مــورد بلــد نبــودم. 
ولــی ایــن بار ســعی کــردم بــر خــالف گذشــته راه جدیــدی را 
امتحــان کنــم و ناامیــد نباشــم، راهــی کــه بــا کمک گرفتــن و 
مشــورت کــردن از راهنمــای خوبــم یــاد گرفتــه بــودم. اینکــه 
آرامشــم را حفــظ کنــم و بــا بیانــی صریــح و شــفاف ولــی بــا 
ــم.  ــن نترس ــه گفت ــم و از ن ــان کن ــاتم را بی ــت احساس قاطعی
ــی از مهمــان را خیلــی آرام و  ــرای پذیرای نداشــتن شــرایط ب
ــرای همســرم توضیــح دادم و از  ــان در زمــان مناســب ب مهرب
او خواهــش کــردم کــه ایــن شــرایط را درک کنــد ولــی قبــل 
ــن  ــهامت گفت ــد ش ــردم و از خداون ــا ک ــا دع ــه این ه از هم

احساســاتم را درخواســت کــردم.
جالــب اینکــه بــر خــالف توقــع مــن، همســرم پذیرفــت و با 
وجــود اینکــه نــه گفتــن بــه دوســتش برایــش خیلــی ســخت 
بــود ولــی ایــن کار را انجــام داد و ایــن موضــوع امتحانــی برای 
ــم و  ــرس کار کن مــن و همســرم شــد کــه مــن روی نقــص ت

هســرم بــر نقــص نــه گفتــن خــودش تمرکــز گــذارد.
امــروز مــن بــه ایــن بــاور رســیدم کــه وقتــی مــا شــروع 
بــه تغییــر مــی کنیــم تمــام چیزهــای اطــراف مــا نیــز تغییــر 

مــی کننــد. 

یاد گرفتم با احترام
بگویم »نـــه«

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ناشناس

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ــن  ــان ای ــه ناران ــدن ب ــد از وارد ش ــن بع ــروز م ــه ام تجرب
اســت کــه بعــد از تســلیم شــدن در برابــر خــدا و اعــالم عجز 
در برابــر او، بایــد صبــور بــودن را یــاد بگیریــم. صبــور بــودن 
ــادت و  ــش، حس ــت، رنج ــع عصبانی ــه در مواق ــن ک ــی ای یعن

ــم.  ــکوت کن ــی، س ناراحت
راهنمای من می گوید: سکوت دو نوع است : 

1- سکوت به جا      2- سکوت نا به جا
ما اول باید با الفبای سکوت آشنا شویم : 

ــچ کاری  ــت و هی ــه ی عصبانی ــودن در لحظ ــاکن ب س: س
ــت. ــن کار اس ــدادن، بهتری ــام ن انج

ــکار  ــه اف ــت ک ــه ی عصبانی ــام دادن کاری در لحظ ک: انج
ــن از آن  ــرون رفت ــئ: بی ــم. کتمم ــود دور کنی ــی را از خ منف

ــردن و... .  ــاده روی ک ــتن، پی ــرف شس ــل، ظ مح
ــی  ــکار منف ــی اف ــکار یعن ــودن در اف ــناس ب ــت ش و: وق
ــیم  ــم و ... را بشناس ــوزی، خش ــرل، دلس ــامل: کنت ــود  ش خ
ــد  ــا می آی ــراغ م ــه س ــکار ب ــن اف ــه ای ــه ای ک و در لحظ
کنتــرل خــود را از دســت نــداده و بــه خــود زمــان دهیــم تــا 

ــم. ــت کنی ــان را مدیری افکارم
ت: توکل کردن به خدا و پناه بردن به او 

ــه  ــه ای ک ــن لحظ ــاد دارم در ای ــو اعتم ــه ت ــن ب ــا م خدای
ــن. ــرا آرام ک ــو م ــردم ت ــکوت ک ــه س ــد ثانی چن

ــود،  ــردن خ ــرل ک ــکوت و کنت ــا س ــنایی ب ــد از آش بع
ــن  ــا و رفت ــرد قدم ه ــا و کار ک ــورت راهنم ــا مش ــم ب می توانی
بــه جلســات، تشــخیص دهیــم چــه زمانــی ســکوت کنیــم و 

ــم.  ــرف بزنی ــی ح ــه زمان چ
ــودم و  ــد نب ــردن را بل ــکوت ک ــاًل س ــته اص ــن در گذش م
ــد  ــرف زدن بل ــی ح ــم یعن ــکوت کن ــر س ــردم اگ ــر می ک فک
ــم  ــی ده ــواب نم ــه ج ــش دارم ک ــه کف ــی ب ــا ریگ ــتم ی نیس
ــم حــرف مــی زدم  ــه عواقــب کارهای ــدون فکــر کــردن ب و  ب
ولــی امــروز ســعی می کنــم کــه دیگــر بیهــوده حــرف نزنــم 

ــم. ــن کن ــکوت را تمری و س

تسلیم - صبر - سکوت
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  سولماز
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

با سالم و خدا قوت فراوان. 
کبــری هســتم. بــا کولــه بــاری از غــم و ناراحتــی روحــی و 
جســمی، توســط یکــی از دوســتانم بــا نارانــان آشــنا شــدم. 
ــر  ــه نظ ــتم و ب ــه نداش ــتی از برنام ــای اول درک درس روزه

خــودم وقــت هــدر دادن بــود.
ــه  ــرم و گــوش دادن ب ــه نیــروی برت ــوکل ب ــا ت کــم کــم ب
ــه  ــز ب ــای عزی ــده ه ــخنان گردانن ــتان و س ــارکت دوس مش
ــات  ــتری در جلس ــه بیش ــا عالق ــدم و ب ــد ش ــه عالقمن برنام

ــردم. ــی ک ــرکت م ش
مــن بــه خاطــر مشــکالت زیــاد خــودم وارد انجمــن نارانان 
ــرد و  ــته می ک ــرا خس ــکالت م ــن مش ــه ای ــر لحظ ــدم، ه ش
آزار مــی داد چــون افــکارم در گذشــته و یــا تــرس از آینــده 
و قضــاوت دیگــران بــود. نارانــان مــرا متقاعــد کــرد کــه بــا 
دیــدگاه بهتــری بــه زندگــی نــگاه کنــم و کم تــر اشــتباهات 

گذشــته را تکــرار کنــم و از آنهــا تجربــه کســب نمایــم. 
یــاد گرفتــم کــه مــن مالــک هیــچ کــس حتــی فرزندانــم 

نیســتم و نبایــد هیــچ کــس را کنتــرل کنــم. 
مــن اقــرار بــه عجــز کــردم و آنهــا را رهــا کــرده و بــه خدا 
ســپردم. امــروز درک می کنــم آســیب های روحــی و جســمی 
فراوانــی بــه خــود زده ام، دیــدگاه جدیــدی در مــن بــه وجــود 
ــا  ــم و ت ــم باش ــب فرزندان ــم مراق ــط می توان ــه فق ــد ک آم
ــک  ــوان ی ــه عن ــودم را ب ــش خ ــکان دارد نق ــه ام ــی ک جای

مــادر ایفــا کنــم امــا نمــی توانــم آنهــا را کنتــرل کنــم.
مــن بایــد از خــودم مراقبــت کنــم چــون بهبــودی خــودم 
در رأس کار اســت کــه مراقبــت از خویــش بــرای مــن معنایــی 

 . شت ا ند
در برنامــه یــاد گرفتــم مــن مســئول شــادی و غــم دیگران 
ــوم و  ــاد ش ــران ش ــادی دیگ ــم از ش ــی توان ــن م ــتم م نیس
ــا غــم آنهــا  ــی ب ــا آنهــا همــدردی کنــم ول در موقــع غــم ب
ــا  ــان دع ــط برایش ــط و فق ــم فق ــد نمی کن ــودم را ب ــال خ ح

می کنــم. 
ــری از  ــه درک بهت ــانها ب ــه ی انس ــه هم ــد روزی ک ــه امی ب

ــند. ــی برس زندگ

نارانان به من یاد داد
بهبودی در رأس قرار دارد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
کبری

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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شـــروع دوبــــاره 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  نسیم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــه، یعنــی شــکرگزاری، یعنــی هــر  از نظــر مــن جاذب
ــا  ــردم، ب ــت ک ــن دریاف ــروز از انجم ــا ام ــه ت ــه ک چ
مشــارکت یــا از هــر طریــق دیگــر بــه همدردهایــم و 

ــم. ــال ده ــن انتق ــازه واردی ت
ــوی از  ــال عض ــص فع ــزار نق ــا ه ــی ب ــه یعن جاذب
ــا  ــات ب ــداوم در جلس ــور م ــا حض ــدم و ب ــان ش ناران

ــم. ــی می کن ــده زندگ ــرل ش ــص کنت ــزار نق ه
ــا  ــه ام، ب ــش یافت ــرده و آرام ــر ک ــی ام تغیی زندگ
کارکــردن قدم هــا و رعایــت اصــول در زندگــی و 
ــم آرام  ــن می توان ــر، م ــروی برت ــا نی ــوب ب ــاط خ ارتب

ــم. ــی کن زندگ
ــاال  ــدم، ح ــه ش ــادی وارد برنام ــفتگی زی ــا آش ب
ــز  ــا نی ــه م ــم ک ــم می ده ــه همدرهای ــد را ب ــن امی ای

ــم. ــی کنی ــش زندگ ــا آرام ــم ب می توانی
ــا وجــود مصــرف کننــده در خانــواده امــا لبریــز از  ب
ــی  ــت توجه ــاکرم باب ــد را ش ــتم و خداون ــش هس آرام
ــت  ــه می توانس ــی ک ــر جای ــته و ه ــن داش ــه م ــه ب ک

ــه اســت. ــرد دســتم را گرفت مچــم را بگی
مــن امــروز داشــته هایم را می بینــم و متوجــه 
ــدا  ــوب خ ــوب و محب ــده خ ــن بن ــه م ــده ام ک ش

ــتم.  هس

تجربـــه ، نیــرو، امیــــد
جــاذبه یعنــــی...

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   مریم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــرد  ــه و کارک ــا، جلس ــد از مدته بع
اینکــه  بــا  و  قــدم  را رهــا کــرده 
ــی  ــی ام خیل ــود زندگ ــاک ب ــرم پ همس
فــراز و نشــیب داشــت، گاهــی آرامــش 

ــود. ــال ب ــی جنج و گاه
ــی کــه در جلســات شــرکت  زمان های
پاییــن  و  بــاال  حالــم  نمی کــردم 
ــادی  ــر زی ــم تأثی ــد و در زندگی می ش
می گذاشــت تــا بعــد از مدتهــا تصمیــم 
گرفتــم کــه دوبــاره بــه ایــن راه ادامــه 
دهــم بــا تمــام مخالفت هایــی کــه 
ــالف  ــن برخ ــی م ــت ول ــرم داش همس

ــم.  ــات می رفت ــه جلس ــل او ب می

بــا شــرکت در جلســات و تمرکــز بــر 
ــدر  ــه چق ــدم ک ــًا دی ــودم ، واقع روی خ
ــرده  ــر ک ــم تغیی ــدت زندگی ــن م در ای
اســت. ایــن امــر روی خانــواده ام تأثیــر 
گذاشــته و طــوری شــده کــه بچه هایــم 
و  شــده اند  راه  ایــن  مشــتاق  هــم 
ــته  ــه ام برگش ــه خان ــبی ب ــش نس آرام

ــت. اس
ناامیــد  کــه  خیلــی  یــک روز 
ــتم  ــدی داش ــی ب ــال خیل ــودم وح ب
ــام  ــودم و تم ــده ب ــا بری ــه ج و از هم
بدنــم می لرزیــد، نمی دانســتم چــه 
کاری انجــام دهــم کــه وقتــی بــا 

راهنمایــم مشــارکت کــردم، او مــرا 
ــوری  ــرد ط ــش، آرام ک ــا صحبت های ب
کــه اصــاًل  هیــچ اتفــاق بــد بــرای مــن 
پیــش نیامــد. اضطــراب، نگرانــی و 
ــا  ــی از مــن دور شــد و توانســتم ب بددل
ــت را  ــکلی، راه درس ــان مش ــود چن وج
بــرای خــودم پیــدا کنــم و اعــالم عجــز 
کنــم، بــرای رفــع مشــکلم دعــا کنــم و 
دیگــر آن رفتارهــای نادرســت را نســبت 

ــم .  ــام نده ــدم انج ــه فرزن ب
امــروز فرزنــدم از رفتارهایــم تعریــف 
خوبــی  مــادر  می گویــد  و  می کنــد 

ــتم. ــرای او هس ب

ــت  ــت اس ــش حکم ــه نداده های ــم ک ــروز می دان ــن ام م
ــه  ــم ک ــت دارم ومی دان ــت، او را دوس ــش نعم و داده  های
او بهتریــن چیــز را بــرای مــن می خواهــد و بســیار 
ــی  ــن آگاه ــه ای ــان ب ــن ناران ــه در انجم ــحالم ک خوش

رسیدم.     
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ــم را در  ــام لحظات ــتم، تم ــختی داش ــی س ــته ی خیل گذش
گذشــته بــه ســر می بــردم و از امــروز خــود، هیــچ خاطــره ی 
ــث  ــت داده باع ــه از دس ــی را ک ــتم. فرصتهای ــی نداش خوب
نگرانــی هایــم بــرای آینــده شــده و ایــن تــرس، آرامــش و 

ــود. ــه ب ــن گرفت ــال از م ــی را کام ــار زندگ ــرل و اختی کنت
تــرس از بــزرگ شــدن فرزندانــم و تنهــا ماندنم را داشــتم. 
در کل زندگــی کــردن را فرامــوش کــرده و لحظه هایــی را کــه 
بایــد بــا عزیزانــم بــا آرامــش و شــادی ســپری می کــردم را 
از دســت مــی دادم، تــا اینکــه بــه لطــف خداونــد با جلســات 
ــه  ــرای ب ــود و ب ــد ب ــم ب ــدیداً حال ــدم. ش ــنا ش ــان آش ناران

دســت آوردن آرامــش هــر کاری مــی کــردم. 
ــی  ــا م ــردم اینج ــاس ک ــات احس ــرکت در جلس ــا ش ب
ــرکت  ــات ش ــام جلس ــد. در تم ــک کن ــن کم ــه م ــد ب توان
کــرده و حتــی یــک جلســه را از دســت نمــی دادم مشــارکت 
می کــردم و بــه مشــارکت دوســتان خــوب گــوش مــی دادم

یــک روز در جلســات پیــام زندگــی در لحظــه را دریافــت 
کــردم و بــا ارتبــاط بــا دوســتان بهبــودی و راهنمایــم امــروز 
ــف  ــه تاس ــم ن ــی کن ــی م ــه زندگ ــط در لحظ ــط و فق فق
ــتم از  ــده هس ــر در آین ــه دیگ ــورم و ن ــی خ ــته را م گذش
ــه  ــده را ب ــه و آین ــه گرفت ــته درس و تجرب ــتباهات گذش اش
دســتان پرتــوان خداونــد می ســپارم کــه او مراقبــم خواهــد 

ــود. ب
تفکــری بــرای امــروز: امــروز بــاور دارم کــه نیــروی برتــرم 
ــده  ــر از آین ــود و دیگ ــد ب ــم خواه ــن و عزیزان ــب م مراق
ترســی نداشــته و بــا ایمــان و اعتمــاد بــه خــدا لحظه هایــم 

ــم . ــپری می کن ــش س ــا آرام را ب
آرامــش بــه زندگــی ام برگشــته و همــراه بــا عزیزانــم بــا 
در دســت داشــتن ابــزار نارانــان لحظــات را ســپری مــی کنم 
ــودی و  ــتان بهب ــان و دوس ــر ناران ــه خاط ــو را ب ــروردگارا ت پ

همدردانــم سپاســگزارم.

زندگی در لحظه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  لیال از اراک
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من دیگر کنرتل منی کنم

 من دیگر قضاوت منی کنم

ث آن نیستم
من باع

 من منی توانم کنرتل کنم

من عصبانی هستم
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من به آرامش نیاز دارم

 مترکز بر روی خودم می گذارم

 من برا خدا نامه می نویسم و مشکالتم را با او

 در میان می گذارم

ــیدم،  ــان می ترس ــاد و طوف ــه، ب ــات از زلزل ــل از جلس قب
ــدارم و  ــی ن ــای طبیع ــی از بالی ــات ترس ــروز در جلس ام
ــه  ــاران ب ــرف و ب ــردم در ب ــدا ک ــم را پی ــه ی ترس های ریش

ــتم.  ــر نیس ــال چت دنب
ــم را  ــم و روح ــش جس ــط طبیعت ــان توس ــروردگار مهرب پ
ــراوت را  ــی و ط ــش پاک ــای باران ــد و قطره ه ــوازش می کن ن

ــه همــراه دارد. ب
ــود  ــا خ ــوی آب ب ــا ج ــه رود ی ــردن ب ــگاه ک ــا ن ــروز ب ام
می گویــم مــن هــم ماننــد ایــن رود بایــد در جریــان باشــم 

ــاک شــوم.  ــا زالل و پ ت
ــوع  ــود رج ــه درون خ ــم ب ــگاه می کن ــا ن ــه گل ه ــی ب وقت
ــش  ــد گیاهان ــرای رش ــه ب ــم ک ــی را می بین ــرده و باغبان ک

ــرد.   ــی ب ــن م ــاغ را از بی ــرز ب ــای ه علف ه
ــردن روی  ــا کارک ــم ب ــاد گرفت ــات ی ــم درجلس ــن ه م
خــودم هماننــد دعــا کــردم، مشــورت کــردن، نوشــتن تــراز 
ــه،  ــای برنام ــتفاده از ابزاره ــدن و اس ــریه خوان ــه، نش روزان
ــم  ــودم باش ــه ی خ ــای بیمارگون ــات و رفتاره ــب نامالیم مراق
ــردی و  ــودی ف ــرا از بهب ــذارد و م ــر نگ ــن تاثی ــر م ــا ب ت
هــدف اصلــی ام دور نســازد تــا در روبــرور شــدن بــا مســائل 

ــم. ــته باش ــی داش ــورد اصول برخ
ــور  ــه در ام ــکر ک ــار ش ــزاران ب ــان را ه ــروردگار مهرب پ
زندگــی موفــق بــوده و پیشــرفت زیــادی کــرده ام و فرزندانم 

ــد.  در مســیر خوبــی قــرار گرفتــه ان
در حــال حاضــر از احســاس رهایــی بــا عشــق و ســپردن 
ــیار  ــان بس ــدای مهرب ــه خ ــود، ب ــام وج ــا تم ــی ام ب زندگ

ــحالم. خوش
ــا   ــرا ب ــه م ــگزارم ک ــیار سپاس ــد بس ــروز از خداون ــن ام م
برنامــه نارانــان و دوســتان بهبــودی  مثــل شــما آشــنا کــرده 

اســت. 

تغییر در نگرش
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  سوگند از همدان 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من در لحظه زندگی می کنم

من فقط خودم را می توانم تغییر دهم



مشارکت 

19 18Payam Behbudi.IRAN Nar-anon Family Groups

یکــی از بهتریــن تجربیاتــی کــه 
 نارانــان بــه مــن یــاد داد ایــن بــود کــه 
ــنونده  ــم. ش ــوش کن ــان و دل گ ــا ج ب
ــکوت  ــع س ــه موق ــم و ب ــی باش خوب
ــتان  ــای دوس ــه حرف ه ــی ب ــم، وقت کن
ــک  ــی دادم ی ــوش فرام ــودی ام گ بهب

تجربــه کســب می کــردم. 
در مواقعــی کــه بــا راهنمایم مشــورت 
را  ارزنــده ای  تجربیــات  می کــردم 
در اختیــار مــن می گذاشــت کــه در  
آن  از  می توانســتم  بحرانــی  مواقــع 

ــم.  ــتفاده کن اس
مــن دیگــر تنهــا نیســتم. در گذشــته 
زمانــی کــه بــا مشــکالت زندگــی 
آن  جــای  بــه  می کــردم،  برخــورد 
ــای  ــا دخالت ه ــم ب ــکوت کن ــه  س ک
ــر و  ــاد ج ــث ایج ــود باع ــای خ نابج
بحــث می شــدم امــا امــروز دیگــر 
یــاد گرفتــم بــه موقــع ســکوت کنــم و 

ــم. ــواب  گرفت ــا ج واقع
در گذشــته بــه دلیــل نداشــتن صبــر 
و حوصلــه و داد و فریــاد، مشــکالتم 
مثــال  یادگرفتــم  می شــد.  زیادتــر 
وقتــی همســرم و پســرم بــا هــم دعــوا 
ــم  ــم و بگوی ــکوت کن ــن س ــد م می کنن
ــام  ــا انج ــود. ب ــوط نمی ش ــن مرب ــه م ب
ــا مشکالتشــان  ــن کار، اجــازه دادم ت ای
ــد. از  ــل کنن ــل و فص ــان ح را خودش
ــاد  ــی دارم و ی ــاس خوب ــن کار احس ای
گرفتــه ام کــه هروقــت دیگــران از مــن 
کمــک می خواهنــد فقــط درحدآگاهــی 
کــه دارم یــک پیشــنهاد بدهــم آن هــم 
کوتــاه و مختصــر و تحــت تاثیــر آن هــا 

ــرم.  ــرار نگی ق
از ایــن کــه مــدام درجلســات حضــور 
رضایــت  احســاس  می کنــم  پیــدا 
دارم. تــراز اخالقــی می گیــرم و بــه 
ــکر  ــدا را ش ــی می برم.خ ــتباهاتم پ اش
کــه وارد نارانــان شــدم و ابزارهــای 
ــید.  ــه دادم رس ــع ب ــه موق ــه ب برنام
ــس  ــا ح ــتم، واقع ــردرگم نیس دیگرس
خوبــی بــه ایــن جلســات و کالس قــدم 
ــه  ــم روز ب ــعی می کن ــرده ام و س پیداک

ــوم.  ــر بش روز بهت

تجربه، نیرو، امیــد
 معجزه ی سکوت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  بهنــاز

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــپردن را  ــتم و س ــدا هس ــاکر خ ش
ــم  ــدای خوب ــرای خ ــن ب ــه ام م یادگرفت
اعــالم  روزانــه  و  می نویســم  نامــه 
ــکر  ــان تش ــروردگار مهرب ــز  و از پ عج
می کنــم. بــا آمــدن بــه جلســات 
و شــعار گــوش کــن و یــاد بگیــر، 

ــم.  ــرل نکن ــم کنت یادگرفت
ــود  ــده ب ــض ش ــیار مری ــن بس مادرم
ــه  ــرروز ب ــن ه ــه م ــت ک ــار داش وانتظ
ــی زود  ــته خیل ــروم درگذش ــه او ب خان
ــدم  ــل می ش ــم غاف ــه و فرزندان از خان
و بــا کلمــه نــه گفتــن مشــکل داشــتم. 
ــر  ــگ زد دیگ ــرم زن ــی خواه ــی وقت ول
ــردم اول  ــودم فکرنک ــار خ ــه بیم باکل
ازآموخته هایــم کــه بایــد بــرای خــودم 
ســهم و نقشــی داشــته باشــم و بتوانــم 
ــه  ــه ب ــر هفت ــن درآخ ــم م ــرف بزن ح
آنجــا رفتــم و عیادتــش کــردم و از 
خــودم راضــی بــودم چــون مــن هــم به 

خــودم احتــرام گذاشــته بــودم هــم بــه 
مــادرم و اعتمــاد بــه برنامــه کــرده و راه 
ــا   ــودم و ب ــرده ب ــاب ک ــت را انتخ درس
ــه  ــیب ب ــودم وآس ــه ب ــه گفت ــرام ن احت

ــزدم. ــودم ن خ
آرامــش درونــی و روحــی و روانیــم را 
ــورتش  ــزم و مش ــای عزی ــون راهنم مدی
هســتم و آویــزه گوشــم می کنــم و 
ــه  ــم ب ــتباهی کن ــم اش ــا می خواه هرج
ــودی  ــه بهب ــم ک ــر می زن ــود تلنگ خ
ــرجای  ــد س ــت و بای ــن در راس اس م
خــود بنشــینم و مــن قــدم اول هســتم. 
مــن حــق دارم در زندگــی، عقایــد و نظر 
شــخصی خودم را بگویم.کجــا و چگونه و 
چــه طــور را یــاد بگیــرم. شــاید نتوانــم 
ــی  ــم ول ــی کن ــت عمل ــوب و درس خ
ســعی مــی کنــم کــه در جــای درســت 

ــم.  ــتفاده کن اس
 

دعوا  و  عقهر  ممنو
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ــر  ــن فک ــد م ــاک ش ــن پ ــز م عزی
ــه  ــاد از خان ــر اعتی ــه اگ ــردم ک می ک
ــش  ــه آرام ــن ب ــرود م ــرون ب ــن بی م
ــتر از  ــن بیش ــاری م ــا بیم ــم ام می رس

ــود.  ــا ب ــن حرف ه ای
ــرم  ــی همس ــد از پاک ــال بع ــک س ی
آنجــا  شــدم  نارانــان  جلســه  وارد 
ــروع  ــاه ش ــه م ــد از س ــه بع ــود ک ب
ــت  ــر وق ــردم. ه ــدم ک ــرد ق ــه کارک ب
ــرف  ــا او ح ــدم و ب ــم را می دی راهنمای
ــردم،  ــش می ک ــاس آرام ــی زدم احس م
در جلســات کم کــم خــودم را پیــدا 
ــناختم. ــی ام را ش ــود واقع ــردم و خ ک

 مــن بــا نقص هــای زیــادی وارد 
را جــدی  جلســات شــدم. جلســه 
ــم  ــه می رفت ــه جلس ــب ب ــم، مرت گرفت
ــن  ــردم. م ــه می ک ــارکت صادقان و مش
ــه  ــص وارد برنام ــزاران نق ــا ه ــه ب ک
شــده بــودم نــور امیــد را دیــدم، 
ــدا کــردم و ایمــان آوردم کــه  ــد پی امی
ــم  کســی هســت کــه از مــن و اطرافیان

ــد. ــداری کن نگه
ــاال  ــده، ح ــم کمترش ــاال ترس های ح
ــگاه  ــی ن ــه زندگ ــی ب ــد مثبت ــا دی ب
ــون  ــا را مدی ــن ه ــام ای ــم و تم می کن
خــدا، راهنمــا و دوســتان بهبودیــم 

ــتم. هس
از راهنمایــم تشــکر می کنــم کــه 
ــه  ــت و صادقان ــت گذاش ــن وق ــرای م ب
مــن  اختیــار  در  را  تجربه هایــش 
گذاشــت و مــرا بــا خداونــد آشــتی داد. 
ــادی  ــزات زی ــن معج ــرای م ــه ب برنام
داشــته اســت، مــن کــه در مناســبت ها 
کناره گیــری  هــم  جمــع  در  حتــی 
ــال  ــردم، امس ــذت نمی ب ــردم و ل می ک
نفره مــان،  یلــدای چهــار  در شــب 
ــذت  ــان ل ــم بودنم ــار ه ــیار از کن بس

ــودم.  ــاد ب ــردم و ش ب
ــا  ــه توانســتم  ب ــروز خوشــحالم ک ام
ــگاه  ــان جای ــن ناران ــرکت در انجم ش
ــه  ــحالم ک ــم. خوش ــدا کن ــودم را پی خ
ــان  ــد و ایم ــه امی ــش را ب ــدی جای ناامی

ــت. داده اس

شناخت خود واقعی 
در نــارانان

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
  مرضیه از قم 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــن   ــات انجم ــه جلس ــل از ورود ب قب
ــش  ــم مشــکلی پی ــی برای ــان وقت ناران
ــدا و  ــم. خ ــودم را می باخت ــد خ می آم
ــا  دیگــران را مقصــر می دانســتم امــا ب
ــورت  ــان و مش ــات ناران ــه جلس روود ب
ــتان  ــا دوس ــاس ب ــم، تم ــا راهنمای ب
ــم  ــا، نگرش ــرد قدم ه ــودی و کارک بهب

عــوض شــد. 
ــد،  ــش آم ــکلی پی ــم مش روزی برای
ــکل  ــن مش ــتگی ام ای ــر وابس ــه خاط ب
برایــم خیلــی بــزرگ شــده بــود، تنهــا 
جملــه ای کــه توانســت بــه مــن کمــک 
ــت  ــه راه نیس ــا ک ــه »آنج ــد جمل کن

ــود.  ــاید« ب ــدا راه را می گش خ
از جمــالت  گرفتــم  یــاد  امــروز 
ــم  ــه می توان ــعارهای برنام ــدی  ش کلی

ــم.  ــتفاده کن ــم اس  در زندگی

دعوت از خداوند 
برای حل مشکالت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  مصی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بــرای  همســرم  فــوت  از  بعــد 
ــه ادارات مختلفــی  ــی ب کارهــای حقوق
ــکان  ــه آن م ــل از ورود ب ــم. قب می رفت
ــردن  ــا ک ــن دع ــردم، همی ــا می ک دع
بــه مــن آرامــش مــی داد و تمــام 
ــد.  ــل می  ش ــی ح ــه راحت ــم ب کارهای
ــد را  ــور خداون ــه حض ــر لحظ ــرا ه زی
ــردم و  ــاس می ک ــود احس ــار خ در کن
ــرای  ــی دادم. ب ــت نم ــدم را از دس امی
ــه  ــود ک ــب ب ــی جال ــم خیل اطرافیان
مســائل حقوقــی همســرم، بــه راحتــی 
ــد  ــر می کردن ــه فک ــد و هم ــل ش ح
ــن  ــا کار م ــد ام ــول بکش ــا ط ماه ه
ــن را  ــد و ای ــت ش ــه درس ــک ماه ی
ــن  ــه م ــه ب ــتم ک ــه هس ــون برنام مدی
ــا و  ــم نگرانی ه ــه بتوان ــی داد ک بینش
ــپارم و  ــدا بس ــه خ ــم را ب ــور زندگی ام
ــم. ــت کن ــه حرک ــان امیدواران همچن
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ــی ام  ــی زندگ ــه گمنام ــتم چگون ــته نمی دانس درگذش
ــی  ــخصی و خصوص ــم ش ــم حری ــم. زندگی ــظ کن را حف
ــه  ــا ب ــم، ت ــورت کن ــودم مش ــد نب ــی بل ــت، حت نداش
ــروع  ــایه و... ش ــت، همس ــا دوس ــوردم ب ــکلی برمی خ مش
ــا  ــردم ت ــم را می ک ــام تالش ــردم تم ــه درد و دل می ک ب
ــه خــود جلــب کنــم و خــود را  ــم را ب توجــه طــرف مقابل
یــک قربانــی نشــان مــی دادم تــا او را تحــت تاثیــر خــود 
ــرای  ــودش ب ــای خ ــز از روی بیماری ه ــم و او نی ــرار ده ق
ــاره راه  ــاره و چندب ــن دوب ــد و م ــخه ای می پیچی ــن نس م

ــردم. ــی می ک ــری ط ــو دیگ ــه نح ــتباه را ب اش
ایــن منــوال ادامــه داشــت تــا زمانی کــه بــا نارانــان آشــنا 
ــنهاد  ــن پیش ــه م ــردم. ب ــرکت ک ــات ش ــدم و در جلس ش
ــه  ــکالتم روزان ــورد مش ــرم و در م ــا بگی ــه راهنم ــد ک دادن
ــه  ــود ک ــا ب ــرم، آنج ــورت بگی ــم و مش ــاس باش ــا او در تم ب
ــت و روزی  ــر از برک ــفره ای پ ــال س ــه مث ــان ب ــنیدم ناران ش
اســت و هرکــس بــه انــدازه دلخــواه و تمایلــش از آن اســتفاده 

می کنــد. 
ــود. همیشــه  ــا راهنمایــم هفتــه ای یکبــار ب ارتبــاط مــن ب
آن  او هــم در  و  تمــاس می گرفتــم  کار خرابــی  از  بعــد 
ــد  ــم باش ــی برای ــنونده ی خوب ــت ش ــط می توانس ــرایط فق ش
ــا  ــردم راهنم ــر می ک ــن فک ــد، م ــی کن ــت کمک و نمی توانس
ــت  ــه درس ــد. در صورتی ک ــواب نمی ده ــن ج ــه م ــان ب و ناران
مشــورت کــردن را بلــد نبــودم، بیماری هایــم اجــازه نمــی داد 

ــه موقــع تمــاس بگیــرم.  ــا او ب کــه ب
ــود را از آن  ــهم خ ــم، س ــدم کار می کن ــاره ق ــروز دوب ام
ســفره، خیلــی بیشــتر می دانــم، درســت مشــورت کــردن را 

مشورت با اهلش)راهنما(
نه مشورت با هرکس

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ناهید از کرج

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــورد  در  دوســتی  نارانــان  در  روزی  دارم  یــاد  بــه 
ــی  ــری و تواضــع صحبــت می کــرد. او مثــال زیبای انعطاف پذی
از درخــت و چمــن برایمــان زد. از دوســتان پرســید: بــه نظــر 
ــهمگین  ــای س ــخت و تندباده ــای س ــر طوفان ه ــما در براب ش
ــن  ــد؟ ای ــت تنومن ــا درخ ــتری دارد ی ــت بیش ــن مقاوم چم
ــه  ــی ب ــرد، وقت ــغول ک ــود مش ــه خ ــرا ب ــن م ــوال ذه س
ــان  ــن هم ــه م ــی آورم ک ــاد م ــه ی ــردم ب ــته برمی گ گذش
درختــی بــودم کــه احســاس قدرتمنــدی و شکســت ناپذیری 
ــکالت و  ــائل، مش ــتر مس ــل بیش ــود در مقاب ــده ب ــث ش باع
ــچ انعطــاف  ــم خســته و رنجــور باشــم هی بحران هــای زندگی
ــز  ــه چی ــن هم ــل م ــی مث ــکار کاذب ــتم! اف ــی نداش و پذیرش
را می دانــم، مــن می توانــم همــه کاری انجــام دهــم و 
ــود  ــون خ ــی همچ ــتم و نواقص ــد هس ــز را بل ــه چی ــن هم م
ــرش  ــدم پذی ــل، ع ــه مث ــه ب ــی، مقابل ــی، تاییدطلب بزرگ بین
شــرایط جدیــد، همــه و همــه دلیــل عــدم تواضــع و فروتنــی 
مــن بودنــد. در نارانــان آموختــم، منعطــف بــودن دلیــل بودن 
و زیســتن و آرامــش مــن اســت. در زندگــی همیشــه طوفــان 
ــه از  ــی ک ــع و فروتن ــا تواض ــن ب ــت و م ــاد در راه اس و تندب
برنامــه کســب کــرده بــا آغــوش بــاز بــه اســتقبالش مــی روم.    

انعطاف پذیری و تواضع
از نظر نارانان

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ناشناس از استان البرز

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــل از هــر اقدامــی تمــاس  ــروز قب ــم ام ــاد گرفت ــان ی در ناران
ــحالم،  ــم خوش ــگ می زن ــا زن ــه راهنم ــی ب ــرم. وقت می گی
حــس امنیــت می کنــم، تخلیــه می شــوم و بــا آرامــش پیــش 
ــود،  ــیع می ش ــم وس ــم ذهن ــورت می کن ــی مش ــی روم. وقت م
ازچنــد دیــد مختلــف بــه موضــوع نــگاه می کنــم و از 

بهترین هــا یکــی را انتخــاب می کنــم.

تفکر امروز... 
ــر وفــق مــراد مــن نباشــد شــاید  شــاید امــروز زندگــی ب
ــت در  ــه دس ــی صبوران ــم ول ــرایط نباش ــی از ش ــن راض م
دســت راهنمایــم پیــش مــی روم و بــا صبــر کــردن بــه خــودم 
ــرا  ــر م ــاداش صب ــد پ ــه خداون ــم ک ــم و مطمئن ارزش می ده

ــد داد.  ــزه اش خواه ــا معج ب
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سالم دوستان همدردم؛
ــاس  ــه احس ــل از برنام ــه قب همیش
ــی  ــاس  تنهای ــردم، احس ــی می ک پوچ
ــی و   ــت واقع ــچ دوس ــردم و هی می ک

ــتم.  ــالمی نداش ــه س رابط
همیشــه دوســت داشــتم مثــل 
ــد  ــی دارن ــتانی صمیم ــه دوس ــه ک بقی
ــم  ــن ه ــد م ــح می رون ــم تفری ــا ه و ب
ــم.  ــته باش ــی داش ــتانی صمیم دوس

ــان شــدم دوســتان  وقتــی وارد ناران
ــی  ــردم وقت ــدا ک ــادی پی ــودی زی بهب
ــو  ــرا ت ــت: )زه ــن گف ــه م ــم ب راهنمای
ــت.(  ــا توس ــدا ب ــتی و خ ــا نیس تنه
ایــن حرفــش خیلــی بــه مــن آرامــش 
داد و از ایــن طریــق توانســتم دوســتان 

ــم. ــدا کن ــادی پی زی
اول بــا خــدا دوســت شــدم، او 
ــا بقیــه هــم رابطــه  ــا ب کمکــم کــرد ت

دیروز: تنهایی و رنجش 
امروز : آرامش و بخشش

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
زهرا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــای  ــا آرزوه ــک دنی ــا ی ــه ب زمانی ک
ــد   ــا امی ــته و ن ــه، خس ــاد رفت برب
ــتم  ــار داش ــدم، انتظ ــان ش وارد ناران
ــان  ــم درم ــام دردهای ــی زود تم خیل
شــود و خســتگی هایم بــه آســودگی 
دســتان  در  را  دســتم  برســد 
ــدم  ــازه فهمی ــتم و ت ــا گذاش  راهنم
ــتم. آرام  ــا هس ــه ی قدم ه درکوه پای
آرام، گاهــی بــا درد و خســتگی بــاال 

ــم.  ــر رفت و باالت
ــی  ــوری و تنبل ــص خودمح ــی نق گاه
ــه  ــا قل ــم ت ــد فکرکن ــث می ش باع
راه زیــادی مانــده اســت. ای کاش 
را  راهنمــا دســتم  امــا  برگــردم 

ــرد.  ــاال ب ــرا ب ــت و م گرف
امــروز بعــد از ســال ها تــالش و 
عمــل کــردن بــه برنامــه بــر بلنــدای 
قلــه ایســتاده ام و آســمان آبــی 
بــاالی ســرم و دشــتی سرســبز 
ــمم  ــه چش ــا ک ــای زیب ــر ازگل ه پ
در  نمی شــود،  ســیر  ازدیدنشــان 

می بینــم.  مقابلــم 
حــاال بــاور دارم اگــر در مســیر 
ارزش  کشــیدم  رنجــی  قدم هــا، 
را  آرامــش  گنــج  آوردن  بدســت 

داشــت. 
ــام  ــا تم ــش ب ــوه آرام ــه ی ک در قل

وجــودم فریــاد می زنــم: 

»خدایا شکرت«

نابرده رنج گنج 
میسر نمی شود 

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
 بهاره از بروجرد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــی  ــاس پوچ ــم و االن احس ــرار کن برق
وابســته  را  خــودم  مــن  نمی کنــم 
ــش  ــی رنج ــم و از کس ــی نمی کن کس
نمی گیــرم. درگذشــته از همــه دلخــور 
بــودم و از هــر حــرف و برخــوردی 
رنجــش می گرفتــم و ایــن رنجــش 
اختالفــات  بــه  می شــد  تبدیــل 
ــا دیگــران از بیــن  ــزرگ و رابطــه ام ب ب

  . فــت می ر
ــه از  ــاد داد ک ــن ی ــه م ــان ب ناران
کســی خــرده نگیــرم و بــا دیگــران بــا 
ــورد  ــب برخ ــت مناس ــرام و در وق احت

ــم. کن
تفکری برای امروز ... 

ــا نیــروی برتــرم رابطــه  یادگرفتــم ب
ــش  ــس رنج ــچ ک ــم و از هی ــرار کن برق

نگیــرم و رهــا کنــم.  
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ــه و  ــور در برنام ــالها حض ــد از س ــروز بع ــه ام ــه ای ک تجرب
ــیار  ــم بس ــردم، برای ــدا ک ــنت ها پی ــا و س ــرد قدم ه کارک
ــا  ــه ب ــان در برنام ــرور زم ــه م ــت و ب ــاارزش اس ــا و ب گرانبه
بیمــاری اعتیــاد آشــنا و متوجــه شــدم کــه مــن نیــز تحــت 

ــم.  ــرار گرفت ــاری ق ــن بیم ــر ای تأثی
درک ایــن موضــوع کار آســانی نبــود کــه بپذیــرم بیمــاری 
ــم  ــه روح، روان و جس ــتناکی ب ــرات وحش ــه تأثی ــاد چ اعتی

مــن گذاشــته اســت.
شــاید زمــان زیــادی طــول کشــید تــا  بــه بیمــاری خــودم 
ــم و  ــرار ده ــودم ق ــز را روی خ ــه و تمرک ــم و توج ــرار کن اق
ــوی  ــول معن ــک اص ــا کم ــرده و ب ــایی ک ــم را شناس نواقص

ــودم . ــا نم ــردن آنه ــرف ک ــعی در برط ــه س برنام
البتــه کار بــه ایــن راحتــی نبــود مــن بــه تنهایــی قــادر بــه 
تشــخیص و درمــان ایــن بیمــاری نبــودم و در ایــن مســیر از 
همــه ابزارهــای برنامــه و بــا حضــور در جلســات نارانــان کمک 

گرفتــم.

نارانان 
چراغ راه زندگی ام 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  آفرین

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شــرکت در جلســات، کمــک راهنمــا، کارکــرد قــدم، 
ــن  ــه م ــوارد ب ــن م ــه ای ــن و هم ــت گرفت ــریات، خدم نش
ــش  ــح و آرام ــه صل ــرم ب ــروی برت ــا نی ــا ب ــرد ت ــک ک کم
ــدی کــه روزی تصــور می کــردم مســبب تمــام  برســم خداون
ــت  ــن دوس ــان بهتری ــرور زم ــه م ــوده، ب ــن ب ــای م بدبختی ه

ــد. ــن ش م
ــی  ــناخت عمیق ــه ش ــا ب ــرد ت ــک ک ــن کم ــه م ــه ب برنام
ــود  ــه خ ــردن ب ــگاه ک ــا از ن ــی وقت ه ــم گاه ــود برس از خ
ــده  ــی ام دور ش ــود واقع ــًا از خ ــرا واقع ــردم زی ــت می ک وحش
بــودم. از کارهــا و حرف هایــی کــه مــی زدم تعجــب می کــردم 
ــی خــدا را  ــه رســیدم. ول ــن مرحل ــه ای کــه چطــور و چــرا ب
شــکر کــه برنامــه بــه مــن کمــک کــرد تــا احساســات منفــی 
را از خــود دور کنــم و فقــط بــرای امــروز بــه کمــک خــدای 
ــم در  ــودی بتوان ــتان بهب ــا و دوس ــم و راهنم ــوب و مهربان خ

ــردارم. مســیر درســت زندگــی ام قــدم ب
ــد  ــه دارم خداون ــی ک ــای خوب ــه چیزه ــت هم ــروز باب ام
ــگزار  ــز سپاس ــته هایم نی ــت نداش ــم و باب ــی کن ــکر م را ش
ــرا  ــالح م ــد ص ــدم خداون ــه معتق ــرا ک ــتم، چ ــد هس خداون

ــد. ــران می دان ــودم و دیگ ــر از خ بهت
ــعی  ــه س ــت ک ــروز، مدت هاس ــرای ام ــط ب ــعار فق ــا ش ب
می کنــم دیگــر بــه گذشــته و آینــده نــروم و تــالش می کنــم 
فقــط در لحظــه حــال زندگــی کنــم و خــودم، افــکارم و تمــام 
ــان بســپارم.  ــد مهرب ــوان خداون ــه دســت پرت زندگــی ام را ب
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ــی  ــرای زندگ ــرورت ب ــک ض ــتگی را ی ــته وابس درگذش
ــود را  ــتم خ ــودن نداش ــته ب ــس وابس ــر ح ــتم و اگ می دانس
ــاز  ــم ب ــه ذهن ــاال ک ــا ح ــتم ام ــرزنش می دانس ــتحق س مس
شــده، می دانــم وابســتگی مثــل یــک طنــاب و یــک ریســمان 
ــر  ــن ضخیم ت ــار م ــاس بیم ــا احس ــه ب ــت ک ــم اس ضخی

می شــود و پــاره کــردن آن کاردی برنــده می خواهــد. 
ــر  ــه خاط ــو را ب ــی ت ــی کس ــود وقت ــخت می ش ــدر س چق
ــرل  ــمان کنت ــا ریس ــه ب ــق بیمارگون ــتن و عش ــت داش دوس
ببنــدد و از تــو بخواهــد کــه نفــس بکــش، راه بــرو، فکــر کــن 

ــزن.  و حــرف ب
این هــا یــک اســارت اســت کــه بــه نظــر شــخص وابســته، 
حمایــت بــه نظــر می آیــد، زیــرا آدم وابســته بیمــار شــده و 
ــدارد. می خواهــد  ــرای انجــام هیــچ کاری را ن شــهامت الزم ب
ــج از  ــت رن ــج پش ــه رن ــد، خالص ــا نمی توان ــد ام ــر کن تغیی
ــرق  ــر غ ــک دیگ ــاری ی ــرف در بیم ــر دو ط ــد و ه راه می رس

ــوند.  ــا می ش ــده و فن ش
بهتــر اســت یــاد بگیریــم کــه دیگــران را آزادانــه دوســت 
ــار  ــه از روی اجب ــاری و ن ــاس بیم ــه از روی احس ــم ن بداری
ــا آزادی و اینکــه هــر  بلکــه از روی عشــقی خالــص همــراه ب
انســانی آزاد آفریــده شــده و کســی حــق نــدارد بــه جــای او 

تصمیــم بگیــرد. 
ــد،  ــه کن ــد، تجرب ــد کن ــودش رش ــد خ ــانی بای ــر انس ه
ــر  ــی اگ ــد حت ــاس آزادی کن ــرد و احس ــاد بگی ــهامت را ی ش

ــد.  ــرده باش ــتباه ک اش
ــرس  ــا ت ــه ب ــاد، هم ــیب خورده از اعتی ــواده آس در خان

ترس، ریشه ی وابستگی 
شهامت، رها کردن با عشق

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ناشناس از لرستان 

زندگــی کــرده و حــس ناامنــی را می شناســند. تنهــا حســی ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــود.  ــاد ب ــش و اعتم ــم آرام ــد نبودی ــه بل را ک

ــز  ــا نی ــدیم آنه ــان ش ــرای فرزندانم ــدی ب ــای ب ــا الگوه م
ــال  ــرس را انتق ــیدیم و ت ــا ترس ــدند. م ــته ای ش ــراد وابس اف
ــه  ــم البت ــه کردی ــدی را تجرب ــتگی و ناامی ــم و ورشکس دادی
ــل  ــرد و حاص ــم ک ــان را درو خواهی ــم هم ــه بکاری ــه هرچ ک

ــت.  ــت اس ــأس و شکس ــرس، ی ت
ــه  ــزش ب ــه مغ ــم ک ــده ای می گوی ــهامت پرن ــروز از ش ام
ــی  ــه باغ ــروز از کوچ ــت. ام ــن اس ــت م ــوک انگش ــدازه ن ان
ــود صــدای پرنده هــا  ــواز ب ــا و دلن می گذشــتم همــه جــا زیب
وسرســبزی درختــان حالــم را بهتــر می کــرد، طبیعــت را بــه 
خاطــر زیباییــش تحســین کــردم، آفتــاب گــرم و درخشــان 
ــرد  ــورد می ک ــنگی برخ ــه س ــه ب ــمه ای ک ــه چش ــود، نغم ب
ــه  ــاد، ب ــمان افت ــه آس ــمم ب ــی داد، چش ــوازش م ــم را ن گوش
ــک  ــر روی ی ــه ب ــدم ک ــده ای را  دی ــردم و پرن ــگاه ک ــاال ن ب
ــه اش  ــوک جوج ــا ن ــاخته و ب ــه ای از کاه س ــازک الن ــاخه ن ش
ــر و  ــه الغ ــه ک ــد و جوج ــرواز کن ــه پ ــرد ک ــویق می ک را تش
ــادر  ــره م ــید. باالخ ــرد و می ترس ــاع می ک ــود امتن ــف ب نحی
بــا ضربــه ی نوکــش جوجــه را از النــه بــه بیــرون پرتــاب کرد. 
وقتــی ایــن صحنــه را دیــدم بــا خــودم گفتــم حتمــا جوجــه 
ــرواز کــرد  ــاز کــرد و پ ــا جوجــه بال هایــش را ب می میــرد، ام

ــه آســمان رفــت.  و ب
ــا  ــم را ب ــع فرزندان ــه موق ــد ب ــم بای ــن ه ــه م ــدم ک فهمی
عشــق و ایمــان رهــا کنــم و بــه خــدا بســپارم و بدانــم کــه 

ــرد. ــد ک ــت خواه ــا مراقب ــد از آنه خداون
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صعود پله های آرامش 
با باورهای جدید 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
        مهناز از تالش 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــاری  ــار بیم ــی در کن ــال ها زندگ س
اعتیــاد در مــن، ایــن حــس را تقویــت 
ــتنی  ــت داش ــن دوس ــه م ــود ک نم
ــه  ــل این ک ــه دلی ــم ب ــتم، آن ه نیس
شــناختی از بیمــاری اعتیــاد نداشــتم 
ــی ام را   ــخ زندگ ــات تل ــه تجربی و هم
بــه پــای بی لیاقتــی و بی ارزشــی 

خــودم می گذاشــتم.
احســاس گنــاه و تقصیــر می کــردم 
و فکــرم ایــن بودکــه حتمــٌا بــه 
انــدازه ی کافــی  الیــق، شایســته، 
خــوب و بــاارزش نیســتم کــه عزیــزم 
آدم  مــن  و  اســت  شــده  معتــاد 

ــتم. ــی هس ناموفق
ــرا  ــزم م ــه عزی ــی زمانی ک از طرف
ســرزنش و مالمــت می کــرد و بــا 
ــود،  ــاری می نم ــونت و بدرفت ــن خش م
ــه  ــرم ک ــن مقص ــردم م ــر می ک فک
ــم. ــر ده ــی ام را تغیی ــتم زندگ نتوانس

ــاه،  ــاس گن ــاری از احس ــه ب ــا کول ب
بی ارزشــی و ناامیــدی بــه نارانــان 
آمــدم. بــا پشــتکار زیــاد در جلســات 
ــت و  ــتیاق و دق ــا اش ــدم، ب ــر ش حاض
ــتان را  ــای دوس ــاز تجربه ه ــی ب ذهن
ــا و  ــم، قدم ه ــا گرفت ــنیدم، راهنم ش
ســنت ها را کار کــردم و ســعی کــردم 

ــم.  ــته باش ــرد داش عملک
ــودش  ــه خ ــردی ک ــج از ف ــه تدری ب
می کــرد،  ســرزنش  را  دیگــران  و 
ــودم  ــرای خ ــت، ب ــن دوس ــه بهتری ب

ــدم . ــل ش تبدی
امــروز خــودم را دوســت دارم، برای 
خــودم ارزش قائــل هســتم، بــه خودم 
ــاس  ــم، لب ــت می ده ــم اهمی و نیازهای
مناســب می پوشــم و بــه جســم و 
روحــم می رســم و بــا مهربانــی و 
مــدارا خــودم را تشــویق می کنــم 

ــم .  ــر کن ــه تغیی ــرای اینک ب
همان جــوری  را  خــودم  امــروز 
کــه هســتم می پذیــرم و دوســت 
مــی دارم و جالــب اینجاســت از زمانــی 
ــه ام از  ــتر پذیرفت ــودم را بیش ــه خ ک
ــتم. ــوردار هس ــتری برخ ــش بیش آرام

امــروز وقتــی اشــتباه می کنــم 
ــتباه  ــرم و اش ــراز می گی ــودم ت از خ
خــودم را متوجــه می شــوم. خــودم را 

ــتر  ــم بیش ــعی می کن ــم و س می بخش
بــر روی احســاس، فکــر و عملــم 

ــم. ــه نمای مراقب
ــه  ــد ک ــر کنن ــران فک ــاید دیگ ش
ــه  ــه و متکبران ــن روش خودخواهان ای
ــودم را  ــه خ ــی ک ــا از زمان ــت ام اس
بیشــتر دوســت دارم بــا دیگــران 
ــتری  ــرش بیش ــت و پذی ــا محب ــز ب نی
ــه  ــی ک ــون زمان ــم. چ ــار می نمای رفت
مــن حــال و احســاس خوبــی داشــته 
ــران  ــه دیگ ــم ب ــر می توان ــم بهت باش
انتقــال  را  احســاس خــودم  ایــن 

ــم. ده
ــد،  ــا خداون ــرا ب ــان م ــه ناران برنام

ــتی داد. ــران آش ــودم و دیگ خ
امــروز خــودم را دوســت دارم و 
می دانــم فــردی بــا ارزش و مهــم 
ــم و  ــت از روح و جس ــتم و مراقب هس
ــرار  ــت ق ــودم را در اولوی ــود خ وج

 . هــم می د
امــروز مســئول بهبــودی، آرامــش و 
ــران  ــتم. دیگ ــودم هس ــبختی خ خوش
را هــم دوســت دارم و بــه تــالش 
آنهــا بــرای مواجهــه شــدن بــا 
ــذارم و  ــرام می گ ــان احت چالش هایش

بــرای آنهــا دعــا می کنــم.
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درک عشق واقعی در 
آغوش خوشامدگو
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        نجمه از بوشهر 
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سالم دوست بهبودی. 
ــم  ــارکت می کن ــد مش ــن امی ــه ای ب
ــرای  ــه، نیــرو و امیــدم ب تاشــاید تجرب
ــکار  ــدرد ب ــت هم ــک دوس ــودی ی بهب

ــد.  بیای
زمانــی کــه بــه مــن آدرس جلســات 
ــدی  ــه ناامی ــود ک ــی ب ــد، زمان داده ش
ــه  ــرا گرفت ــودم را ف ــام وج ــاس تم و ی
ــدم،  ــود. تمــام درهــا را بســته می دی ب
ــودم و تمــام  ــه هــر دری زده ب چــون ب
ــز  ــه چی ــودم و هم ــه ب ــا را رفت راه ه
ــه  ــی هم ــودم ول ــرده ب ــه ک را تجرب
ــود  ــده ب ــم ش ــه خت ــه بی راه ــا ب راه ه
ــیدم.  ــز رس ــی عج ــای واقع ــه معن و ب
ــو  ــدم خوش آمدگ ــه ش ــه ک واردجلس
وقتــی مــن را در آغــوش گرفــت حــس 
ــچ  ــده ام. هی ــتی آم ــای درس ــردم ج ک
ــه  ــرژی نگرفت ــن ان ــا چنی ــای دنی ج
ــتم  ــی نشس ــی روی صندل ــودم. وقت ب
گــوش  را  دوســتانم  صحبت هــای  و 
دادم، فهمیــدم دیگــر تنهانیســتم چــرا 
فقــط  فکرمی کــردم  همیشــه  کــه 
ــن  ــکل دارم، م ــه مش ــتم ک ــن هس م
ــرور  ــه م ــار دارم. ب ــه بیم ــتم ک هس
ــه دادم  ــم ادام ــات رفتن ــه جلس ــه ب ک
ــن  ــه م ــی ک ــا جای ــردم، تنه درک ک
نمی کننــد  قضــاوت  و  ســرزنش  را 
ــت  ــر وق ــته ه ــت. در گذش همین جاس
ــودم  ــرده ب ــی درد و دل ک ــرای کس ب
ــم رازم  ــد ه ــد  و بع ــم می کردن سرزنش
ــات  ــا در جلس ــد. ام ــاش می نمودن را ف
ــی  ــی تمام ــظ گمنام ــر حف ــه خاط ب
ــود و مــن ایــن  اعضــاء، جــای امنــی ب

ــردم. ــس می ک ــاًل ح ــت را کام امنی
ــا  ــدم ب ــه آم ــه جلس ــه ب  روز اول ک
ــرای  ــی را ب ــًا راه ــه حتم ــر ک ــن فک ای
ــه مــن  ــز بیمــارم ب ــاد عزی ــرک اعتی ت
معرفــی می نماینــد، مرتــب ســوال 
ــنهاد  ــی پیش ــه راه ــما چ ــردم ش می ک
مــن  بــه  دوســتان  می کنیــد؟ 
ــط   ــا و فق ــه بی ــما جلس ــد ش می گفتن

ــن. ــوش ک گ
 بعــد از مدتــی درک کــردم کــه مــن 
ــان  ــه ناران ــودم ب ــودی خ ــرای بهب ب
ــردم  ــر می ک ــته فک ــدم. در گذش آم
ــر  ــم تغیی ــا را می توان ــام دنی ــه تم ک
ــه  ــدم ک ــه فهمی ــا در برنام ــم، ام ده
ــر  ــم خــودم را تغیی مــن فقــط می توان
ــه  ــم ب ــر کم ک ــن فک ــا ای ــم. ب بده
آرامــش رســیدم و امــروز بــا ابزارهــای 
ــی  ــم و آرامش ــی می کن ــان زندگ ناران
ــوض   ــز ع ــچ چی ــا هی ــه دارم ب را ک

 . نمی کنــم
افتخــار می کنــم کــه یــک نارانانــی 
ــا  ــای دنی ــر ج ــم ه ــتم و می دان هس
کــه بــروم یــک صندلــی خالــی 
بــرای مــن هســت. دوســتان بهبــودی 
همیشــه بــه یادتــان هســتم و برایتــان 
ــی  ــزه راه ــا معج ــم و ت ــا می کن دع

ــت.  ــده اس نمان
ــر  ــپاس بخاط ــکر و س ــدا را ش خ
دوســتان  و شــما  نارانــان  وجــود 

عزیــزم. بهبــودی 

بــا اعتیــاد پــدرم تقریبــا چیــزی از مــن 
ــیار  ــردگی بس ــن افس ــود. م ــده ب نمان
ــون  ــه جن ــم ک ــدید گرفت ــاد و ش ح

ــود. ــل ب کام
مــن در انجمــن نارانــان متوجــه شــدم و 
بــه ایــن بــاور رســیدم کــه ترس بســیار 
ــر  ــروی برت ــه از نی ــی ک ــدید و عجیب ش
ــودم  ــده ب ــم پروران در دل، روح و ذهن
ــای  ــی از نقص ه ــیار عظیم ــش بس بخ
ــن  ــاری م ــی داد! بیم ــکیل م ــرا تش م
ــالگی ام دارد. در آن  ــش س ــه در ش ریش
زمــان پــدرم بــه مــن گفتــه بــود وقتــی 
کــه روز قیامــت می شــود خداونــد 
ــرد! از  ــو می گی ــادرت را از ت ــن و م م
ــر  ــر تصوی ــه دیگ ــود ک ــع ب ــان موق هم
ــود و  ــم نب ــد، در ذهن ــی از خداون زیبای
ــت  ــواب قیام ــه خ ــود ک ــده ب ــا ش باره
ــویش و  ــار تش ــدام دچ ــدم و م را می دی

وســواس آزار دهنــده ای می شــدم.
ــه  ــم ب ــه نگاه ــه برنام ــا ورود ب ــروز ب ام
ــت.  ــرده اس ــر ک ــرم تغیی ــروی برت نی
ــن  ــه ای ــا؛ ب ــرد قدمه ــا کارک ــن ب م
ــان و  ــد مهرب ــه خداون ــیدم ک ــاور رس ب
ــالح او  ــت و ص ــد و خواس ــا می باش توان
ــرای مــن بهتریــن و خوبتریــن کارهــا  ب

می باشــد.
ــر  ــیده ام  اگ ــن درک رس ــه ای ــروز ب  ام
مــن بــه نیــروی برتــرم اعتمــاد کنــم و 
ــا  ــروم بهترین ه ــار ب ــش کن ــر راه از س

بــرای مــن رقــم خواهــد خــورد.
مــن خداونــد را بابــت داشــتن دوســتان 
بهبــودی مثــل شــما سپاســگزاری 
ــن  ــه ای ــات ب ــی اوق ــم و گاه می نمای
ــا ایــن  موضــوع می اندیشــم کــه اگــر ب
برنامــه آشــنا نشــده بــودم عاقبــت مــن 

ــد. ــا می انجامی ــه کج ب
ــت  ــز را دوس ــتان عزی ــما دوس ــه ش هم
ــا را آرزو  ــان بهترین ه ــی دارم و برایت م

می کنــم.
»خدایا شکرت«

شناخت من از
خـداونـد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
        فاطمه از گرگان 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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حــق انتخــاب در گذشــته بــرای مــن 
چهارچوب هایــی داشــت کــه ابعــاد آن 
چهارچــوب و قواعــدش را افــراد دیگــر 
ــر  ــرادر، خواه ــادر، ب ــدر، م ــل: پ مث
ــد.  ــع می کردن ــل و... وض ــر، فامی بزرگت
مــن بــرای خــودم حقــی قائــل نبــودم 
تــا معیــار و تعریفــی از موضوعــی 
ــوع  ــاب ن ــی انتخ ــم حت ــته باش داش
ــران  ــر دیگ ــا نظ ــم ب ــاس و پوشش لب
ــن و  ــدگاه م ــوارد از دی ــن م ــود. ای ب
ــد.  ــف می ش ــت تعری ــم نجاب اطرافیان
مــن یــک بیمــار و تاییــد طلــب بــودم، 
ــیده  ــن ازدواج رس ــه س ــه ب ــا اینک ت
ــه  ــب ب ــد طل ــن تایی ــاز م ــودم و ب ب
خاطــر اینکــه خــالف ســنت و رســوم 
عمــل نکنــم حــق انتخــاب همســرم را 
هــم بــه بزرگترهــای فامیــل ســپردم و 
آنهــا برایــم همســری انتخــاب کردنــد. 
بعــد از دو ســال زندگــی مشــترک 
ــدم  ــودم فهمی ــاردار ب ــه ب ــی ک زمان
ــم  ــن ه ــد. م ــاد می باش ــرم معت همس
ــه نجــات  ــردم ب ــل همــه شــروع ک مث
ــاد را  ــوع اعتی ــا موض ــی ت ــن زندگ ای
ــزی حــل و فصــل کنــم.  ــدون آبروری ب
ــی  ــاد خیل ــتم زور اعتی ــی نمی دانس ول
بیشــتر از زور کل خانــدان مــن و بیمارم 
اســت، چــرا که هــر چــه بیشــتر تالش 
ــم.  ــه می گرفتی ــر نتیج ــم کمت می کردی
ــنهاد  ــن پیش ــه م ــه ب ــه هم ــا اینک ت

ــر . ــالق بگی ــرت ط ــد از همس دادن
ــوع را  ــن موض ــرم ای ــی همس وقت
ــرای  ــا ب ــرد ت ــاس می ک ــد التم فهمی
ــدام  ــش اق ــرای ترک ــار ب ــن ب آخری
کنــم ولــی مــن مســائل مالــی را قبــول 
می کــردم  فکــر  چــون  نمی کــردم 
بــرای هزارمیــن بــار، پــول دور ریختــن 
ــه اش  ــودش هزین ــن خ ــت، بنابرای اس
ــه یــک مرکــز  ــا او ب ــه کــرد و ب را تهی
ــرش  ــد پذی ــم و بع ــاد رفت ــرک اعتی ت
او در آنجــا، خانواده هــا و همراهــان 
ــد و  ــی کردن ــاق راهنمای ــک ات ــه ی را ب
اولیــن جلســه نارانــان بــرای مــا کلیــد 
ــته  ــا خواس ــه خانواده ه ــورد. از هم خ
شــده بــود طبــق دفترچــه نزدیکتریــن 
ــاب  ــی را انتخ ــل زندگ ــه مح ــه ب جلس

کنیــم و در ایــن جلســات حداقــل 
ــر  ــم و تاثی ــرکت کنی ــه ش ــش هفت ش
مثبــت جلســات را در زندگــی درک 

ــم . کنی
مــن بــه واســطه اعتیــاد همســرم بــا 

نارانــان آشــنا شــدم . 
واردیــن  تــازه  جلســات  در 
ســریعتر  هرچــه  کــه  می شــنیدم 
ــاب  ــا انتخ ــه راهنم ــش هفت ــد از ش بع
ــاه  ــی مــن بعــد از هشــت م ــد. ول کنی
ــم،  ــاب کن ــتم کســی را انتخ نمی توانس
ــا چیــزی  ــه حــال کســی ی ــا ب آخــر ت
را مــن انتخــاب نکــرده بــودم. در ایــن 
مــدت خیلــی هــا را بــه مــن پیشــنهاد 
دادنــد و خیلی هــا هــم خودشــان 
ــوند،  ــن ش ــای م ــتند راهنم می خواس
انتخــاب  نمی توانســتم  مــن  ولــی 

ــودم.  ــن ب ــکل م ــم. مش کن
ــتابزده  ــتم ش ــار نمی خواس ــن ب ای
ــیمان  ــا پش ــم ت ــاب کن ــتباه انتخ و اش
ــران  ــتم دیگ ــر نمی خواس ــوم . دیگ ش
بــه جــای مــن تصمیــم بگیرنــد و 
ــا  ــای آنه ــق معیاره ــن طب ــم م تصمی
باشــد .از طرفــی هــم بــه خــودم 
ــت  ــون می بایس ــی زدم، چ ــارت م خس
زودتــر راهنمــا انتخــاب می کــردم 
ــش را درک  ــت های ــا و موهب ــا قدم ه ت

می کــردم.
یــک شــب بــه خداونــد نامــه 
اختصاصــی  نامــه  یــک  نوشــتم، 
در مــورد راهنمایــم و حســابی بــا 
ــتم  ــرایطم را نوش ــام ش ــات تم جزیی
و از خداونــد خواســتم تــا کســی 
را کــه در نهایــت خــودش صــالح 

ــد. ــرار ده ــم ق ــوی راه ــد جل می دان

 فــردای ان شــب بــه جلســه ای رفتم. 
ســالها قبــل رســم بــر آن بــود کســانی 
ــوند  ــا ش ــتند راهنم ــی خواس ــه م ک
ــس  ــدند و پ ــد می ش ــه بلن ــر جلس آخ
از معرفــی خــود اعــالم آمادگــی بــرای 
ــی دو  ــد. خانم ــدن می کردن ــا ش راهنم
ــود و  ــر از مــن نشســته ب ردیــف جلوت

اولین انتخاب 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ل.ع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــود کــه  آخــر جلســه جــزء افــرادی ب
ــرای  بلنــد شــدند و اعــالم آمادگــی ب
ــن  ــد و م ــرده بودن ــدن ک ــا ش راهنم
مشــارکتهای ایشــان را خیلــی دوســت 
ــی  ــاس نزدیک ــا او احس ــتم و ب داش
ــه  می کــردم. وقتــی نشســت ندایــی ب
ــت  ــی هس ــان کس ــت: او هم ــن گف م
کــه چندیــن مــاه، منتظــرش هســتی. 
در آخــر بــا صدایــی لــرزان از او 
درخواســت کــردم تــا راهنمایــم شــود 
و او بــا دادن شــماره تلفــن و پیشــنهاد  
اینکــه بایــد چنــد بــار بــا هــم 
ــم  ــه ه ــم ب ــا  بتوانی ــم ت ــت کنی صحب

کمــک کنیــم، جلســه را تــرک کــرد. 
روز  از آن  را شــکر ســالها  خــدا 
می گــذرد و مــن از خداونــد بــه خاطــر 
شــخصی بــه اســم راهنمــا کــه تمــام 
تجربــه، نیــرو و امیــدش را صادقانــه و 
دلســوزانه در اختیــارم قــرار می دهــد 
وقــت  ســاعت ها  مــن  بــرای  و 
روزهــای  او  کنــار  در  و  می گــذارد 
ــرده  ــه ک ــاری را تجرب ــیرین و پرب ش

ام،سپاســگزارم .
ــودن  ــالها و ب ــن س ــه ای ــد از هم بع
مســوولیت  آموختــم  برنامــه  در 
ــرم و از  ــده بگی ــه عه ــم را ب انتخابهای
نتایــج اش لــذت ببــرم. مــن می توانــم 
از دیگــران در مــورد انتخاب هایــم 
تجربــه و مشــورت بگیــرم و از خداونــد 
ــه اش  ــم و از نتیج ــت کن ــب هدای طل
نترســم. ایــن اســت نحــوه ی انتخــاب 
ــه  ــان ک ــن ناران ــه روال انجم ــردن ب ک
زندگیــم  زمینه هــای  همــه ی  در 

ــت دارد . ــرد مثب کارب
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و  پیگیــري  ســال  چهــار  از  بعــد 
پرس وجــو، در شهرســتان توانســتم 
ــم  و در  ــدا کن ــان پی ــه ناران ــک جلس ی
کمــال نــا امیــدي و خســتگي تمــام بــه 

ــم  . ــه رفت جلس
ــوي  ــه خوش آمدگ ــه ي ورودم ک از لحظ
عزیــز مــرا در اغــوش گرفــت، متوجــه ي 
ــی  ــام مکان های ــا تم ــان ب ــاوت ناران تف

کــه رفتــه بــودم، شــدم .
هــاج و واج چنــد دقیقــه گرداننــده 
صــدای  کــردم   نــگاه  را  اعضــا  و 
ــم  ــم ن ــارش ن ــل ب ــتان مث آرام دوس
بــاران روحــم را مي شســت  دیگــر 
قطره هــاي اشــک امانــم نــداد .......

ــر  ــک عم ــودم و ی ــن ب ــط م آن روز فق
خســتگي و نگرانــي و دلواپســي کــه بــا 

ــرو ریخــت ... هــر قطــره از اشــکم ف
نکــرد   ســوالي  مــن  از  هیچ کــس 
ــرد   ــم نک ــعي در ارام کردن ــس س هیچ ک

نکــرد. هیچ کــس قضاوتــم 
امــروز شــکرگزارم بــراي تمــام آن 
اضطراب هــا   خســتگي ها،  دردهــا، 
ــث  ــه باع ــی ک ــا  و  ترس های رنجش ه
شــد تــا جایگاهــي در انجمــن نارانــان و 
در کنــار دوســتان خوبــم داشــته باشــم.

ورود به نارانان 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ماهرو از تهران 
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برنامــه  بــه  ورودم  از  ســالی  چنــد 
ــا  ــد راهنم ــا ان روز چن ــت؛ ت می گذش
عــوض کــرده بــودم و بــا شــدت و عالقه 
ــم را کار  ــا و مفاهی ــنت ه ــا س ــدم ه ق
ــروه  ــن گ ــده بی ــودم و نماین ــرده ب ک

ــودم. ب
برگــزاری   بــرای  زیــادی  وســواس 
جلســه و اجــرای اصــول داشــتم و 
باعــث تــرس اعضــا از گرفتــن خدمــت  

ــودم! ــده ب ش
انتخــاب  منشــی  اداری  جلســه  در 
شــد کــه او را زیــاد نمی شــناختم و 
ــه  ــن جلس ــتم. در اولی ــتش نداش دوس
ــه انجــام داده  ــا اشــتباهاتی ک اداری و ب
ــاد  ــا خشــم و خودبزرگ بینــی زی ــود ب ب
و بســیار ناشایســت بــا او صحبــت 

ــردم. ک
چــون حــق بــا مــن بــود. بعــد از اینکــه 
طوفــان خشــم و انتقــاد مــن فــرو 
ــی  ــر نمی توان ــم اگ ــه او گفت ــت ب نشس
ــن  ــت نک ــی خدم ــت کن ــت خدم درس

ــز!!!  ــبزی بپ ــه س ــه و قرم ــرو خان ب
در نهایــت نابــاوری آن دوســت بــا 
ــه مــن گفــت  صدایــی ملکوتــی وآرام ب
دوســت عزیــزم مــن بلــد نیســتم 

می شــود کمکــم کنــی؟ 
ــدم. از  ــالح ش ــع س ــن! خل ــدای م خ
فروتنــی او شــوکه شــدم و ناگهــان 
ــکوت  ــه ای س ــت و لحظ ــاس خجال احس
کــردم. احســاس دوســت داشــتن او بــه 
ــد.  ــود آم ــن بوج ــاص  در م ــه ای خ گون
ــود  ــام وج ــا تم ــه ب ــول دادم ک ــه او ق ب

ــم.  ــش کن کمک
ــد  ــف خداون ــم و لط ــک ه ــه کم ــا ب م
خدمــت خوبــی را بــه گــروه ارائــه  
ــا او  ــم. مــن ســنتها و مفاهیــم را ب دادی
مــرور کــرده و او را تشــویق بــه گرفتــن 

ــردم. ــتری ک ــای بیش ــت ه خدم
و یــک روز ســرد پاییــزی از او خواهــش 
ــود و در  ــن ش ــای م ــا راهنم ــردم ت ک
بهبــودی فــردی کمکــم کنــد. او هــم در 
نهایــت فروتنــی و شــیطنت گفــت بایــد 
از اول بــا او 12 قــدم را کار کنــم. خــدای 

ــردن و  ــدم کار ک ــار ق ــد از 4 ب ــن بع م
ــه  ــم ب ــا و مفاهی ــنت ه ــال دادن س انتق

ــران؟؟!! دیگ
بــرای اولیــن بــار تســلیم شــدم. 
ــم،  ــر بودن ــی ت ــم ؛ قدیم ــلیم دانش تس
ــم! ــن بودن ــم، خودبزرگبی ــر بودن آگاهت

ــذرد. از  ــال از ان روز می گ ــروز 7 س ام
ــر اصــول  اینکــه تســلیم شــدن در براب
ــن و  ــحالم. م ــردم خوش ــاب ک را انتخ
ــخ و  ــخت و تل ــای س ــم روزه راهنمای
شــیرینی را بــا هم داشــتیم. او همیشــه 
ــوده و  ــن ب ــت م ــوه پش ــک ک ــل ی مث
هرگــز مــرا ســرزنش نکــرد. مــن هنــوز 
هــم تســلیم راهنمــای عزیــزم هســتم. 
ــی نظیــری دارد  راســتی او دســتپخت ب

ــت. ــش عالیس ــبزی های ــه س و قرم
ــع  ــی در جم ــم گاه ــوز ه ــه هن  البت
بــا  دوســتانمان  و  مــن  رهجوهــای 
شــیطنت خاطــره ی اولیــن خدمــت 

می کنــد. تعریــف  را  خــودش 

دیدن راهنمای
 امروزم 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
        مرمر از تهران 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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اولیــن بــاری کــه بــه نارانــان 
آمــدم، خیلــی آشــفته، پریشــان، 
ــته  ــردرگم و خس ــن، س ــا، غمگی تنه
ــه  ــی ام ب ــام زندگ ــام نظ ــودم. تم ب
ــودم،  ــوب ب ــر از آش ــه و پ ــم ریخت ه
روح و جســمم خســته بــود. خدایــی را 
ــناختی در  ــم ش ــر ه ــناختم اگ نمی ش
مــورد خداونــد داشــتم دیگــر ارتباطی 
بــا خــدا برقــرار نمی کــردم و بــا خــود 
می گفتــم مگــر می شــود کســی خــدا 
ــه ایــن  حــال و روز  داشــته باشــد و ب

ــود؟! ــار ش دچ
ــن را  ــام انجم ــی پی ــته مهربان فرش
بــه مــن داد. از همــکاران مــادرم بــود 
و مــن بعــد از مدتــی دســت و پــا زدن 
ــم  ــوردن، تصمی ــوار خ ــه درو دی و ب

ــروم. ــه ب ــه جلس ــم ب گرفت
و  خســته تر  همیشــه  از  روز  آن 
ــدم    ــراه فرزن ــه هم ــودم، ب ــر ب تنهات
ــی  ــردم، گاه ــش می ک ــی بغل ــه گاه ک
ــیدم،  ــودم می کش ــال خ ــم او را دنب ه

ــادم. ــه راه افت ــمت جلس ــه س ب

جلــوی در جلســه خانمــی قــد 
ــا چهــره ای خــاص و لبخنــدی  بلنــد ب
ــه مــن نگاهــی انداخــت و  دلنشــین ب
ــدش، و  ــگاه و لبخن ــب از ن ــن متعج م
ــان  ــه ایش ــودم، ک ــکار خ ــرق در اف غ
جلــو آمــده و مــرا محکــم در آغــوش 

ــردند.  ــود فش خ
ــودم  ــا خ ــاد ب ــب زی ــا تعج ــن ب م
می گفتــم: وای خــدای مــن اینجــا 

ــت؟ کجاس
این خانم کیه؟

ــوش  ــن آغ ــه ای ــدر ب ــدا چق وای خ
نیــاز  مهــر  پــر  و  گــرم  ســبک، 
داشــتم، تمــام وجــود یــخ زده ام، گــرم 
ــه  شــد، خونــی در رگهــای مــرده ام ب
ــه ام  جریــان افتــاد و اشــکی روی گون

ــد. غلطی
ــیراب  ــنه ام س ــگار روح تش وای ان
شــد، چقــدر بــه ایــن آغــوش احتیــاج 

داشــتم.
اعضــاء بــا چشــمان پــر از مهــر بــه 
مــن و فرزنــدم   نــگاه می کردنــد. 
ــدم  ــردن  فرزن ــرای آرام ک ــتان ب دوس
ــداد  ــذ و م ــکویت، کاغ ــکالت،  بیس ش
ــش  ــی از صدای ــد، کس ــی مي دادن رنگ
ــدی او را  ــا لبخن ــد و ب ــت نمی ش ناراح

ــد. ــویق می کردن ــکوت تش ــه س ب

اولین جلسه در 
نـارانـان 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  مریم از شهر ری

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جلســه  نارانــان بــا خوانــدن دعــای 
آرامــش شــروع شــد، موضــوع در 
مــورد نیــروی برتــر بــود و مــن 
بــه  زیــادی  چیــز  مشــارکت ها  از 

ــت. ــرم نیس خاط
ریختــم،  اشــک  مــدت  تمــام 
ــا  ــک از کج ــه اش ــن هم ــم ای نمی دان
مي آمــد، مدتهــا بــود کــه فقــط 
ــتم،  ــاد داش ــتم، داد و فری ــم داش خش
چطــور می توانســتم جلــوی ایــن 

ــزم. ــک بری ــه آدم، اش هم
ــان  ــش پای ــای آرام ــا دع ــه ب جلس
ــتانی  ــن در دس ــتهاي م ــت، دس یاف
ــا  ــت. ب ــرار گرف ــی ق ــرم و صمیم گ
ــاره  ــن دوب ــش م ــای آرام ــروع دع ش
ــان  ــس از پای ــادم. پ ــه افت ــه گری ب
ــر را در  ــه همدیگ ــش هم ــای آرام دع
ــم  ــرا ه ــه م ــیدند و هم ــوش کش آغ
ــال  ــالیان س ــن س ــد و م ــل کردن بغ
ــرا  ــی م ــت کس ــم مي خواس ــود دل ب

ــد. ــل کن ــه بغ اینگون
ــاء  ــه اعض ــردم هم ــاس می ک احس
ــدرد  ــن هم ــا م ــه ب ــر در جلس حاض

ــتند. هس
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کلید ورود به 
انجمن نارانان

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
        ناشناس 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خســته و کوفتــه در یــک روز گــرم 
ــه  ــه خان تابســتانی ســاعت 5 عصــر ب
ــر و  ــم را زی ــه کیف ــر چ ــتم. ه برگش
رو کــردم اثــری از کلیــد خانــه نبــود. 
ــه  ــوی در خان ــردرگم جل ــه و س کالف
ــه  ــتم و ب ــی را برداش ــتم. گوش نشس
ــش  ــا موبایل ــگ زدم ام ــرم  زن همس

ــود.  ــوش ب خام
همینطــور شــماره های گوشــی را 
بــاال و پاییــن کــردم تــا اینکه چشــمم 
ــی  ــت قدیم ــک دوس ــماره ی ــه ش ب
ــا  ــه ی م ــا خان ــش ب ــه منزل ــاد ک افت
ــادی نداشــت شــماره اش  ــه ی زی فاصل
احوال پرســی  از  پــس  و  گرفتــم  را 
بــه او گفتــم کــه می خواهــم بــه 
ــی  ــا کم ــان ب ــروم. ایش ــان ب خانه ش
ــارک  ــه پ ــن ب ــه م ــد ک ــث گفتن مک
ــما  ــد ش ــل داری ــر تمای ــی روم.... اگ م

ــد. ــا بیایی ــم آنج ه
کمــی دلخــور شــدم و برخــالف 
میلــم تاکســی گرفتــم و خــودم را بــه 

ــاندم. ــارک رس پ
ــش  ــیدم ش ــا رس ــه آنج ــی ب وقت
خانــم را دیــدم کــه دایــره وار نشســته 
ــز  ــیب های ری ــداری س ــد و مق بودن
هــم در دســت یکــی از دوســتان بــود 

ــرد. ــارف ک ــه تع ــه هم و ب
ــردم  ــگاه می ک ــا ن ــه آنه ــب ب باتعج
ــان  ــی از دوستانش ــنهاد یک ــه پیش ب
متوجــه شــدم کــه  بعدهــا  کــه 
اســمش راهنماســت دعــای آرامــش را 
خواندنــد. نحــوه ی خوانــدن دعایشــان 
ــت،  ــب داش ــای تعج ــم ج ــم برای ه
دســت همدیگــر را گرفتنــد و ســرها را 
بــه ســمت پاییــن خــم کردنــد، چنــد 
لحظــه ســکوت کردنــد و نفــس عمیقی 
کشــیدند و یک صــدا گفتنــد: خداوندا 

ــرم ... ــا بپذی ــا ت ــا فرم ــی عط آرامش
ــد  ــم آم ــان خوش ــن دعایش از مت
ــه  ــا ب ــدن دع ــام ش ــض تم ــه مح ب
ــود  ــته ب ــارم نشس ــه کن ــتی ک دوس

ــد  ــا را بخوانی ــن دع ــا مت ــم: لطف گفت
ــان  ــم. ایش ــت کن ــن یادداش ــا م ت
ــان  ــد راهنمایش ــد و بع ــدی زدن لبخن
از مــن خواســتند بــرای یــک ســاعت 
ــان  ــه صحبت هایش ــم و ب ــکوت کن س
ــردم. ــول ک ــم قب ــن ه ــم. م ــوش ده گ

را  اسمشــان  راســت  ســمت  از 
ــم .  ــمم را گفت ــم اس ــن ه ــد م گفتن
ــرای دوستانشــان  بعــد راهنمایشــان ب
ــک  ــروز ی ــون ام ــه چ ــح داد ک توضی
ــت  ــن ماس ــازه وارد در بی ــت ت دوس
موضــوع مشــارکت جلســه امــروز آزاد 
ــتان  ــه دوس ــرد ک ــالم ک ــت و اع اس
ــت  ــل صحب ــی کام ــا گمنام ــا ب لطف
ــش  ــان پی ــکلی برایم ــا مش ــد ت کنی

ــد. نیای
چیــز زیــادی از جلســه متوجــه 
نشــدم امــا چیزهایــی کــه دوســتان از 
ــرای  ــد ب ــان می گفتن ــته خودش گذش
مــن هــم اتفــاق افتــاده بــود . بعضــی 
ــی  ــبیه زندگ ــدر ش ــارکت ها آنق از مش
ــی  ــردم کس ــر ک ــه فک ــود ک ــن ب م
زندگــی مــرا برایشــان تعریــف کــرده 
ــی  ــد کم ــتش را بخواهی ــت. راس اس
ــن از  ــر همی ــه خاط ــدم ب ــران ش نگ
ــارک کمــی  ــم بلنــد شــدم و در پ جای
ــام  ــان تم ــی جلسه ش ــدم زدم. وقت ق

شــد دوبــاره آن دعــا را خواندنــد، امــا 
همدیگــر را در آغــوش نگرفتند)شــاید 
بــه خاطــر برگــزاری جلســه در پــارک 

ــود(. ب
همــه رفتنــد و دوســت قدیمــی 
ــم  ــدم بزنی ــم ق ــد بروی ــن گفتن ــه م ب
ــیدند  ــه پرس ــاره جلس ــرم را درب و نظ
گفتــم بــدم نیامــد ولــی حــس کــردم 
ــت و  ــن آشناس ــی م ــا زندگ ــی ب کس

اتفاقــات زندگــی ام را می دانــد.
ــد و  ــر مهــری زدن ایشــان لبخنــد پ
ــترک  ــک درد مش ــا ی ــه م ــد هم گفتن
ــه  ــن ک ــم م ــم گفت ــم. در ذهن داری

ــدارم . دردی ن
آدرس  و  کتــاب  دو  ایشــان 
جلساتشــان را بــه مــن دادنــد و از مــن 
ــان  ــه در جلساتش ــد ک ــوت کردن دع

ــم. ــرکت کن ش
آن  از  ســال  هفــت  حــدود  االن 
موضــوع می گــذرد و مــن در جلســات 

ــودم . ــرکت نم ــان ش نارن
ــن  ــه ای ــتم ک ــن هس ــن مطمئ م
ــن  ــه م ــوده ک ــد ب ــت خداون خواس
ــد در  ــا کلی ــم ت ــم کن ــدم را گ کلی
و  کنــم  پیــدا  را  نارانــان  انجمــن 
را  خداونــد  موضــوع  ایــن  بابــت 

سپاســگزارم.



پيـامك هـا 

31 30Payam Behbudi.IRAN Nar-anon Family Groups

راز آفرينــش در رهــا كــردن ذهن 
از نگرانى هاســت... قــدرت باالتــرى 

از تــو وجــود داردكــه حواســش بــه 
همــه چيزهســت،  پــس بــه او بســپار.

فقــط امــروز انتخــاب مى كنــم: تنهــا، 
دل نگــران، گريــان و منتظــر نباشــم. 
محمد - نوشهر

ــودى،  ــا نب ــت تنه ــچ وق ــو هي *ت
ــه  ــى ك ــوره وقت ــى خ ــن برم ــه م ب

تنهايــى. مى گــى هميشــه 
«امضاء : خدا»            09180005664

ــوار  ــدا هم ــى را خ ــاى زندگ *جاده ه
ــد  ــط ســنگريزه ها را باي ــد فق مى كن

ــم.  09110002938 ــان برداري خودم

ــان  ــه مي ــودى ب ــاى بهب ــى پ وقت
دوســت  ديگــر  دوســت  مى آيــد، 

نيســت بلكــه پــاره اى از وجــود مــن 
اســت كــه درد او درد مــن و آرامــش او 

ــت. ــن اس ــش م آرام
مهين

ــا  ــد ت ــازه بدهي ــى اج ــوكل يعن ت
ــو  ــرد. ت ــم بگي خــدا خــودش تصمي

فقــط دعــا كــن و پيشــاپيش شــاد بــاش 
ــه  ــدا ب ــه خ ــاش ك ــته ب ــان داش و اطمين
مى كنــد  مســتجاب  را  دعايــت  زودى 
چــون خداونــد بــه انــدازه ى اميــد و 

اطمينانــت بــه تــو مى بخشــد.       
09180006491

درگاه  بــه  نگرانــم  كــه  وقتــى 
مراقبــه  و  دعــا  برتــرم  نيــروى 

ــرش،  ــش، پذي ــن آرام ــه م ــا ب ــم ت مى كن
شــهامت و دانــش بدهد. امــروز توقعاتى 
كــه حاصــل آرزوهــاى مــن هســتند را با 

اميــد معاوضــه مى كنــم.
09190001578

هــر چــه روح بــه خــدا نزديك تــر 
باشــد آشــفتگى اش كمتــر اســت، 

زيــرا نزديك تريــن نقطــه بــه مركــز 
دايــره  كمتريــن  تــكان را دارد.

م. نوشهر

شــاه كليــد قفل هــاى زندگــى ام 
ــردن،  ــا ك ــم، دع ــان يافت را در ناران

بــه خــدا ســپردن، مشــورت بــا راهنمــا 
ــودى. ــتان بهب و  دوس

خداوندا بابت همه ى داده ها و نداده هايت 
از تو سپاسگزارم.

مرضيه

ارزش واقعــى مــا در عملكردمــان 
اســت . فقــط بــراى امــروز بيــرون 

ــن  ــا مطمئ ــم ت ــى مى كن ــود را بررس خ
شــوم كــه بــا درونــم مطابقــت دارد. 
ســعى مى كنــم براســاس رشــدى كــه در 

ــم. ــار كن ــردم رفت ــه  ك ــودى تجرب بهب
س.مازندران 

امتحــان كارهــاى جديــد در 
بهبــودى باعــث مى شــود تــا 

احســاس ناچــارى و گيــر افتــادن 
ــم.  نكني

فاطمه

خداونــد  اراده  و  خواســت   -1
بــزرگ حتمــا نبايــد مطابــق ميــل و 

ــد. ــن باش ــته  م خواس
ــراى  ــت ب ــدى اس ــور امي ــا ن 2- راهنم

ــت. ــه واقعي ــيدن ب رس
دل آرام

امــروز مــن بــه خاطــر آگاهــى 
ــود  ــان خ ــت ايم ــتر، تقوي ــى بيش روحان
و  محكمتــر  رابطــه اى  برقــرارى  و 
ــم. ــا مى كن ــد دع ــا خداون ــقانه تر ب عاش

معصومه 

درگاه  بــه  نگرانــم  كــه  وقتــى 
مراقبــه  و  دعــا  برتــرم  نيــروى 

ــرش،  ــش، پذي ــن آرام ــه م ــا ب ــم ت مى  كن
شــهامت و دانــش بدهد. امــروز توقعاتى 
كــه حاصــل آرزوهــاى مــن هســتندرا با 

معاوضــه مى كنــم. اميــد 
09190001578

ميــوه اى كــه نرســيده باشــد هيــچ 
معتــاد   ، نمى شــود  چيــده  وقــت 

هــم بايــد رســيده باشــد تــا چيــده 
ــه آخــر خــط برســد  ــد ب شــوديعنى باي

ــد. ــرف كن ــع مص ــا قط ت
عصمت

ايــن  از  نترســيد  شكســت  از 
ــن  ــده همي ــال آين ــه س ــيد ك بترس

ــما  ــروز هستيدش ــه ام ــيد ك ــى باش جاي
نمى توانيــد بــه كســى چيــزى بياموزيــد، 
تنهــا مى توانيــد بــه انســانها كمــك كنيــد 
ــون در  ــم اكن ــخ ه ــه پاس ــد ك ــا بفهمن ت

ــت.     ــان اس درونش
 ناشناس

طلــوع  در  امــروز صبــح  مــن 
در  و  نداشــتم  نقشــى  خورشــيد 

غــروب آن نيــز نقشــى نخواهــم داشــت، 
امــا در حدفاصــل بيــن ايــن دو بــه طــور 
ــا  ــت ايف ــه مى بايس ــى دارم ك ــم نقش حت

كنــم.                           ناشــناس

ــود  ــم كــه بهب مــا درك مى كني
انســان  آرام  آرام  مى يابيــم. 

جديــدى در درون مــا شــكل مى گيرد.
مى كنــم:  انتخــاب  امــروز  *فقــط 
تنهــا، دل نگــران، گريــان و منتظــر 

نباشــم.
09190007834

در هــر مقطــع از طــول بهبــودى 
وفتــى درد مى كشــم دو نكتــه كامــال 

مشــهود اســت: 
يــا خــدا را كــم داريــم يــا بــا خــود 

نداريــم. صداقــت 
09110002800

ــت  ــا باخته هاي ــت را ب * يافته هاي
را  «خــدا»  اگــر  كــن،  مقايســه 

ــت ــم نيس ــى مه ــه باخت ــر چ ــى ه يافت
دلــى  زندگــى،  بــراى  هدفــى  اگــر 
خدايــى  و  داشــتن  دوســت  بــراى 
خوشــبختى. دارى،  پرســتش  بــراى 
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 naranon.address@gmail.com  آدرس پست الکترونیک : 
www.khmir.ir  آدرس وب سایت :   

500010003050912  سامانه پیامکی:    
 تلفن مسئول کمیته:                   09196217741
09196217742  اعالم آدرس ها :    

9   الی 13   و   16  الی 20  ساعت تماس:   
09196217741  شماره تلگرام :    
       

اطالعيه كميته وب سایت و آدرس هاى 
انجمن خانواده معتادان نارانان و ناراتين

 آدرس های الكترونیكی کمیته های شورا
www.nar-anon.org وب سایت جهانی نارانان:

www.khmir.ir  وب سایت نارانان ایران:
Iran-rsc@yahoo.com  پست الکترونیک شورای منطقه:

naranon.address@gmail.com پست الکترونیک کمیته آدرس ها:
nashriyat_shora@yahoo.com  پست الکترونیک کمیته نشریات:

translate-nar@yahoo.com  پست الکترونیک کمیته ترجمه:
et.shora@yahoo.com پست الکترونیک کمیته اطالع رسانی:

payamhaynaranan@yahoo.com  پست الکترونیک کمیته فصلنامه:

 چاپ و ارائه پمفلت های جدید و ....!
 عنوان های پمفلت های جدید: 

ــازه  ــرای ت ــی ب ــه اداری - اطالعات ــروه و جلس ــدان گ ــد - وج ــد می ده ــان امی ــت - ناران ــان چیس  ناران
واردیــن ناراتیــن کــه بــرای اولیــن بــار در ایــران چــاپ و عرضــه گردیــد. همچنیــن پمفلتهــای اطالعاتــی 
ــرای  ــد ب ــه شــکل کامــل و جدی ــازه واردیــن - گذرنامــه ای بســوی آزادی - نامــه ی سرگشــاده ب ــرای ت ب

اعضــا عرضــه گردیــد. 
 شــعار رومیــزی »اینجــا نارانــان صحبــت می کنــد« و کیســه ی خزانــه داری بــا آرم و جمــالت مربوطــه و 

ــه گروه هــا می باشــد.  نمــاد اتحــاد و یــاری نیــز چــاپ و آمــاده ی عرضــه ب

       

اطالعيه كميته نشریات شوراى منطقه ایران
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راهنمای خدماتى

نماینــده بیــن گــروه چــه چیزهایــی را 
ــد؟ ــروه  بخوان بایســتی در گ

از  علی البــدل  یــا  نماینــده 
دارد  دســت  در  کــه  گزارش هایــی 
)گــزارش کمیتــه خدماتــی ناحیــه، 
گــزارش کمیتــه خدماتــی اســتان، 
گــزارش کمیتــه خدماتــی منطقــه( 
ــه  ــاختار را ب ــش س ــر بخ ــه کل ه خزان

اطــالع گــروه برســاند.
ســپس فراخــوان خدماتــی جهــت 
انتخــاب خدمتگــزار هــر بخــش را 
ــه گرفتــن  بخوانــد و گــروه راتشــویق ب

ــد. ــت کن خدم
در ادامــه مصوبــات و رای هــای وجــدان 
گرفتــه شــده در هــر بخــش ســاختار را 

بــه اطــالع گــروه برســاند.
کارگاه  برگــزاری  خصــوص  در  بعــد 
ــروه را  ــرده و گ ــانی ک ــالع رس ــا اط ه

ــد. ــور نمای ــه حض ــویق ب تش
کــه  را  بخش هایــی  ســپس 
خدمتگــزاران ســاختار از اعضــا کمــک 
ــروه  ــد و گ ــته اند را بخوان ــده خواس و ای

را تشــویق بــه حمایــت کنــد.
و  پرســش  تــا  کنــد  برنامه ریــزی 
ــته  ــات نوش ــه در گزارش ــخ هایی ک پاس
شــده را بــرای باالرفتــن آگاهــی گــروه 

ــد. بخوان
ــک  ــی ی ــوق در ط ــب ف ــه ی مطال هم
ــی از آن  ــاه، یعنــی هــر جلســه بخش م

ــود. ــده ش ــروه خوان ــتی در گ بایس
یــک نماینــده آگاه می توانــد یــک 
ــه  ــف را ب ــن وظای ــاه ای ــه در م جلس

علی البــدل خــود واگــذار کنــد.

تفــاوت کمیتــه خدماتــی و هیــات 
چیســت؟ نماینــدگان 

ــان  ــاختار ناران ــش از س ــر بخ ــه ه ب
می شــود  گفتــه  خدماتــی  کمیتــه 
را هیــات  بــه اشــتباه آن  ) گاهــی 
ــان  ــورای زنج ــال ش ــا مث ــدگان ی نماین

اســت( نادرســت  کــه  می گوینــد 
بدنــه و ســاختارکمیته خدماتــی از ســه 

ــود: ــکیل می ش ــش تش بخ
1- نماینــدگان و علــی البدل هایــی کــه 
ــا رای گــروه خــود انتخــاب شــده اند: ب

ایــن گــروه مهمتریــن بخــش ســاختارند 
ــق رای  ــده و ح ــر و ای ــق دادن نظ و ح
ــف  ــی و وظای ــط مش ــا خ ــد. آنه دارن
خدمتگــزاران کمیتــه خدماتــی مربوطــه 
مســوول  و  می کننــد  مشــخص  را 
راهنمایــی و هدایــت آن کمیته هســتند

2- مســوولین اداری دومیــن بخــش 
یــک کمیتــه خدماتــی هســتند و فقــط 
شــامل شــش نفــر هســتند گرداننــده، 
خزانــه دار،  منشــی،  نایب گرداننــده، 

ــدل. ــی الب ــده و عل نماین
ــد ولــی  ایــن گــروه حــق صحبــت دارن
فقــط در حیطــه خدمــت خودشــان حق 
دادن ایــده و نظــر دارنــد و فقــط در یک 
حالــت حــق رای دارنــد )تســاوی شــکن 
ــاوی  ــا مس ــه رای ه ــی ک ــی زمان یعن
ــه دار  ــی و خزان ــده، منش ــود گردانن ش
بایســتی هرکــدام یــک رای بدهنــد. نــه 

ــی(. ــه تنهای ــده ب ــط گردانن فق
کلیــه خدمــات  اصلــی  مســوولیت 
داخــل یــک کمیتــه خدماتــی بــه 

ــت. ــر اس ــش نف ــن ش ــده ای عه

ــی  ــه خدمات ــش کمیت ــومین بخ 3- س
ــا  ــی ی ــای فرع ــه ه ــوولین کمیت مس
ــتند  ــی هس ــای اجرای ــه ه ــان کمیت هم
ــه  ــا، کمیت ــه آدرس ه ــامل: کمیت ــه ش ک
اطالع رســانی،  کمیتــه  نشــریات، 
ــای  ــه کارگاه ه ــن، کمیت ــه ناراتی کمیت
آموزشــی، کمیتــه ترجمــه، کمیتــه 

فصلنامــه، کمیتــه وب ســایت و...  .
این گــروه حــق صحبــت بســیار محدود 
و کمــی دارنــد و گــزارش عملکــرد خود 
را کتبــی داده و پاســخگوی پرســش های 
نماینــدگان هســتند. فقــط در خصــوص 
مســایل کمیتــه خــود می تواننــد ایــده 
و نظــر بدهنــد  و هرگــز حــق رای 

ــد. ندارن
ایــن ســه گــروه کمیتــه خدماتــی 
ناحیــه یــا اســتان یــا منطقــه )کشــور( 

می دهنــد. تشــکیل  را 
مجمــع  یــا  نماینــدگان  هیــات 
ــود  ــه می ش ــی گفت ــه جای ــدگان ب نماین
ــار و در  ــک ب ــاه ی ــش م ــر ش ــه ه ک
ســطح کشــور هــر یــک ســال یــک بار 
ــای  ــی البدل ه ــدگان و عل ــام نماین تم
گروه هــای بهبــودی دور هــم جمــع 
مســائل  درخصــوص  و  می شــوند 
نظــر  تبــادل  کمیتــه خدماتــی  آن 
ــادل  ــا هــم تب می کننــد و نماینــدگان ب
مشــی  خطــی  و  می کننــد  تجربــه 
ــی را  ــه خدمات ــاله ی آن کمیت ــک س ی

می کننــد. مشــخص 
ــردن ســطح  ــاال ب ــا ب ــز ب دوســتان عزی
ــات؛  ــوص خدم ــود درخص ــی خ آگاه
ــیم. ــاد باش ــورد اعتم ــزاران م خدمتگ

نماینده بین گروه آگاه...
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ناشناس  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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برگرفته از صفحه 46 راهنمای خدمات محلی:
ــد  ــاده باش ــاق افت ــان اتف ــاید برایت ش
کــه اعضایــی در جلســه از کلمــات 
ــا  ــند ی ــرده باش ــتفاده ک ــی اس مذهب
هنــگام جلســه تســبیح در دســت، 
ــما را  ــتی ش ــا دوس ــد ی ــر بگوین ذک
ــرژی  ــا ان ــی ی ــه گــروه هــای فرادرمان ب

ــد. ــرده باش ــوت ک ــی دع درمان
در ایــن مواقــع وظیفــه مــن بــه عنــوان 

عضــو آگاه نارانــان چیســت؟؟
ــه ی  ــک برنام ــان ی ــه ناران ــی ک از انجای
ــات  ــتی از اصطالح ــت بایس ــوی اس معن
مذهبــی و بحــث دربــاره ی عقایــد 

ــرد. ــودداری ک ــات خ ــاص در جلس خ
ایــن کارهــا باعــث از بیــن رفتــن اتحــاد 

. ست ا
ــچ  ــه هی ــان ب ــن؛ ناران ــارج از انجم خ
ــچ  ــه و هی ــا فرق ــروه ی ــا گ ــازمان ی س

ــدارد. ــتگی ن ــفه ای وابس فلس
اداری  جلســات  در  بایســتی  اعضــا 
و  ایــن مســاله صحبــت  دربــاره ی 

کننــد  اگاه ســازی 
ــان و  ــد ناران ــا می گوی ــه م ــنت 6 ب س
ــدی  ــغ و تایی ــه تبلی ــن هیچگون ناراتی
بــرای دوره هــای درمانــی خارجــی مثــل 
ــه  ــای مراقب ــروه ه ــا گ ــای دع ــروه ه گ
ــی  دســته جمعــی گــروه هــای فرادرمان
 .... و  درمانــی  انــرژی  هــای  گــروه 
ــای اگاه  ــا و اعض ــای م ــروه ه ــدارد. گ ن
و متعهــد نارانــان هیــچ اطــالع رســانی 
و تبلیغاتــی دربــاره ی ســایر گــروه هــای 
12 قدمــی و گــروه هــای درمانــی انجــام 

نمی دهنــد.
ــران  ــردن دیگ ــا و آگاه ک ــدن م آگاه ش
از ایــن مســایل مــا را از خطــر انحــراف 
از مســیر بهبــودی نارانــان و از هــم 

ــد. ــظ میکن ــاد حف ــیدن اتح پاش
 )قطــره ای از اقیانــوس بــی نهایــت 

نارانــان(

راهنمای خدماتى

     شرح وظایف پیشنهادی مسئول نشریات گروه
1- خرید نشریه از کمیته نشریات شورای ناحیه و فروش آن به قیمت مصوب.

2- برنامه ریزی جهت موجود بودن نشریات به صورت دائمی.
3- خرید و فروش نشریات به صورت نقدی صورت میگیرد و مسئول نشریات اجازه

چاپ یا کپی کردن هیچ یک از نشریات نارانان را ندارد.
4- نگه داری و ثبت و ضبط حساب خرید و فروش نشریات و گزارش آن در جلسه

اداری به گروه.
5- هماهنگ بودن با نماینده بین گروه جهت اهدایی نشریات به مسـئول مکان گروه.

6- حضور و شرکت مرتب در جلسات بهبودی، اداری، اضطراری و هماهنگی گروه.
7- ارتباط و هماهنگی الزم با نماینده بین گروه و سایر خدمتگزاران.

۸- قراردادن نشریات در معرض دید گروه و توزیع و معرفی محتوای تمام نشریات
در طول خدمت.

9- تنخواه نشریات هر جلسه اعالم شود گزارش روزانه شود فروش هفته قبل هر
جلسه اعالم شود.

10- حضور در جلسه 15 دقیقه قبل از شروع جلسه.
   

     شرح وظایف پیشنهادی منشی گروه
1- باز و بسته کردن درب و چیدن صندلی و نظافت جلسه.

2- حفظ نظم جلسه.
3- شروع و خاتمه جلسه رأس ساعت مقرر.

4- تهیه لیست اموال گروه مراقبت از اموال گروه و حفظ آنها
5- هماهنگی با نماینده و یا علی البدل در صورت بوجود آمدن هر گونه مشکل.

6- داشتن ارتباط الزم و مؤثر با خدمتگزاران جهت اطالع از اوضاع گروه )از کلیه 
خدمتگزاران شماره تماس داشته باشد(.

7- حضور و شرکت مرتب در جلسات بهبودی، اداری، اضطراری و هماهنگی گروه و
ارائه گزارش شفاف.

۸- انتخاب گرداننده از اعضای فعاِل حاضردر جلسات نارانان.
9- تنظیم وقت گرداننده، سخنران و تنظیم زمان مشارکت اعضاء.

10- ثبت جلسات در دفتر مخصوص و تحویل آرشیو گزارشها به منشی بعدی.
11- در صورت دیر آمدن گرداننده، منشی موظف است گرداننده ثابت انتخاب نماید.

شرح وظایف پیشنهادی 
مسئول نشریات و منشی

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  تینا از اصفهان  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مذهب ها، فلسفه ها، 
صوفی گری ها

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ناشناس
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حقبهجانبفداقتعا1
یمگردرسرپذیرفتن2
تبثمدنوادختوصقن3
ناخوشایندینیفنم4
اهرسیندرکنلرتنک5
دعایارامشاطلسمپ6
گساساننامیاهاطخ7
رفارتعاازعملکرد8
مراقبتخودمحوریی9
صبوریدیمااندهعت10
قطعوادستگیدوبمک11
تینمملاسانتیامح12
رنجانتخابتیهامش13
هترسشلاچزاراشرس14
اهتداعتمقلبمانا15

جـدول کلمـات

راهنمای حل جدول:
ــردن  ــدا ک ــا پی ــدول ب ــن ج در ای
ــرروی  ــیدن ب ــط کش ــات و خ کلم
ــد  آن هــا، حروفــی کــه باقــی می مان
ــد  ــف نمایی ــم ردی ــر ه ــت س را پش
ــول  ــه از اص ــدول را ک ــز ج ــا رم ت
روحانــی قــدم هفتــم مــی باشــد را  

ــد. ــت آوری ــه  دس ب
ــم  ــه تنظی ــت ک ــر اس ــه ذک الزم ب
ــاب  ــاس کت ــر اس ــدول ب ــن ج ای
می باشــد. قــدم  دوازده  راهنمــای 

ــه  ــن جــدول کلمــات ب توجــه: در ای
صــورت افقــی و از راســت بــه چــپ 
یــا چــپ بــه راســت طراحــی شــده 

اســت.

اصطالحات
وواژه یابی

ــا-  ــی- رهـ ــب - کنترل نکردنـ ــراف- حق به جانـ ــد- اعتـ ــوری- ناامیـ ــش- صبـ ــار از چالـ سرشـ
ـــان-  ـــان- آس ـــن- خطاهایم ـــص- پذیرفت ـــت- نق ـــان- ماهی ـــا- قلبم ـــردرگمی - عادته ـــرس- س ت
ـــش-  ـــای آرام ـــلط- دع ـــد- مس ـــی- خداون ـــایند- منف ـــد- ناخوش ـــج- تعه ـــت- رن ـــاب- مثب انتخ

خودمحوری-قطـــع وابســـتگی- حمایـــت ناســـالم- کمبـــود- منیـــت- اعتقـــاد- مراقبـــت - عملکـــرد

ــه  ــود را ب ــای خ ــخ ه ــا پاس لطف
 09197650574  : تلفــن  شــماره 
آدرس  بــه  یــا  نماییــد  پیامــک 
پســت الکترونیکــی فصلنامــه ایمــل 

نماییــد.

 مدینه از دشتی
معصومه از عباس آباد

مهری از آمل
مهری از کرمانشاه

سهیال از بهارستان اصفهان
نیره از مشهد

اعظم از درچه اصفهان
شهناز از شهر جورقان همدان

معصومه از بروجرد
پوریا و امیرحسین از بروجرد

تو تو از کرمانشاه
صفورا از ساوه

سهیال از چالوس
فتانه از چالوس

زهرا از مبارکه)دخ(خ
سیمین از بهاباد

صدیقه از فالورجان اصفهان
نسرین از نوشهر

ثریا از فریدونشهر
فاطمه ج از فریدونشهر
مهناز گ از فریدونشهر

نرگس از فریدن
طاهره از آمل

نرگس از خوانسار
زهرا از آدران

نزهت از بروجرد
محمد از فارسان

فاطمه. ک از فریدونشهر
فریبا از اصفهان

مهری از اصفهان
زهره از استهبان

حمیده از فسا

حلیمه از نکا
فاطمه از گلپایگان

خاطره از نوشهر
فاطمه. ک از فریدونشهر

طاهره از گوجان
عاطفه از آمل

طاهره از فارس
زلیخا از اصفهان

نرگس از گلپایگان
سعیده از تبریز

هستی. س از گلپایگان
زینب. ش از گلپایگان

فریده از سامان
فاطمه از دارات
 شهربانو از نور

پروین از شیراز

زینب از علی آبادکتول
09117000467
0939000۸921
091۸0007110
914000919۸
09170000109

09130004250
0913000675۸
09130009422
93500075۸6
09140005919
937000097۸
0919000۸399
093500010۸4

رمز جدول قبلی : 
خواهان، پذیرش، آمادگی

 نواقص اخالقی
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 افتتاحیه گروه

  سنت با نام موفقیت در

 استـان البرز
کارگاه آموزشی : اتاق فكر

کمیته کارگاه : استـان اصفهان 

در کارگاه اتــاق فکــر؛ تمامــی خدمتگزاران 
ــرد  ــان  گ ــتان اصفه ــان اس ــن ناران انجم
هــم امدنــد و بــا تشــکیل یــک کار گروهی 
ــی  ــه حیطــه خدمات ــوط ب چالش هــای مرب
خــود را بیــان و مکتــوب کــرده و بــا دادن 
راهــکار هــای مناســب بــه ایــن چالشــها 
پیــش زمینــه رســیدگی بــه ایــن چالشــها 
را بــرای موضوعــات  کارگاههای آموزشــی 
بعــدی فراهــم کردنــد کــه تجربــه بســیار 
پربــاری بــرای تمامــی خدمتگــزاران بــود 
ــزاران  ــاد خدمتگ ــنت اول اتح ــق س و طب

بــا عشــق اجــرا شــد.

 کارگاه آموزشی  سنت هفتم  :  استـان گلستـان

گزارش تصویری

همایش سمنان همایش مازندران




