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  : چكيده

  

بشناسم ، بـا مـواد    ال سن دارم و قبل از اينكه خودم رادر حال حاضر چهل و هشت س

چون پدرم مصرف كننده بود ، به همين دليل با مواد مخدر و مصـرف  . مخدر آشنا شدم

 19تـا   17از . سالگي هميشه كنـار منقـل بـودم     17تا سن . كننده به خوبي آشنا بودم 

سالگي از منقـل   24تا  سالگي 19سالگي گاهي كنار منقل و گاهي پشت منقل بودم و از 

 12سالگي به طور دائم پشت منقل قـرار داشـتم و تقريبـاً     45تا  24از سن . دور بودم 

ساعت از شبانه روز پشت منقل و يا در تدارك تهيه تريـاك و يـا استحصـال شـيره از     

سالگي چون در جبهه بودم و  23تا  19در مقطع . سوخته ترياك و يا مصرف هر دو بودم 

هواي جبهه قرار داشتم ، از مصرف مواد به طور موقت خارج شده بودم ، ولـي   در حال و

بعد از آن به علت موج گرفتگي ، به مدت يك سال از قرص هاي روان گردان استفاده مي 

آشنا  60سالگي كه با كنگره  45كردم ، ولي دوباره مصرف ترياك را شروع كردم و تا سن 

سـال آخـر ، بـا انـواع روش هـاي       5. شيره بودم شدم ، تمام وقت در خدمت ترياك و 

گوناگون مي خواستم ترك كنم ، ولي با هر بار ترك با مصرف بيشتري دوباره رجوع مـي  

  . كردم 

بـا اسـتفاده از روش    31/6/83آشنا شدم و در تـاريخ   60با كنگره  17/11/81در تاريخ 

امل تجربه من از مصرف اين نوشتار ش .دم، موفق به درمان ش 60درمان تدريجي كنگره 

مواد مخدر ، ترك مواد مخدر ، درمان مواد مخدر و مقطعي بعد از درمان با روش كنگـره  

  .مي باشد  60
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  :اهميت موضوع 

  

براي ناميدن هر چيزي ، اسم الزم است ، مثل خود من كـه يـك اسـم    

، دارم ، اين الزم و ضرورري است كه من به عنوان يـك موجـود زنـده    

اين نوشتار هم كه از نظر من يك موجـود  ، در نتيجه . م داشته باشم اس

كه البتـه نـوع اسـم زيـاد مهـم       زنده است بايد يك اسم داشته باشد

مي توانيد اين موجود را پايان نامه . ، ولي داشتن اسم الزم است نيست

آنچه كه . صدا بزنيد و همانطور كه گفتم از نظر من موجودي زنده است 

نحوه نگاه است كه از دل نگـاه كنـيم ، از دل   ، ء جان مي بخشد به اشيا

وظيفه من در اين نوشتار از دل نوشتن بـود  . بنويسيم و با دل بخوانيم 

دل قادر اسـت زنـده   . كه در كلمه به كلمه آن رعايت وظيفه را كرده ام 

ببيند ، زنده عمل كند و هميشه زنده بماند ، دل صفت الهـي دارد كـه   

بي جان را جاندار كند و آنچه كه مهم است به بـازي گـرفتن    مي تواند

سالم شـدن  با بيماري اعتياد از بيماري دل شروع مي شود و . دل است 

درست است اسـم ايـن موجـود را پايـان نامـه      . دل ، درمان مي شود 

خاطرات يـك سـفر اسـت ، سـفري از ديـار      ، گذاشتيم ، ولي در اصل 

  .سرزمين پهناور نور و عشق تاريك كينه ، ترس و نفرت به 
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  :مقدمه 

  

نگاهي به آيينه انداختم ، شخص مقابل به نظرم آشنا بود ولي خوب قابل شناخت نبود ، خوب كه فكر 

انگار سال ها بود كه خودم را نديده بودم ، براي خـودم غريبـه   . كردم او را شناختم ، بله خودم بودم 

  وديم ، از هم خجالت مي كشيديم ، به فكر فرو رفتم ، چرا ؟با يكديگر بيگانه شده ب. شده بودم 

آيا همه انسان ها با خود اين حالت را دارند ؟ آيا همه انسان ها با خود بيگانه هستند ؟ آيا همه انسان 

ها از خود فرار مي كنند ؟ و از ترس اين كه در مقابل خود قرار گيرند ، مرتب با دروغ هاي متفـاوت از  

. اين مشكل منحصر به من بود، ي كنند ، يا اينكه فقط اين مشكل مربوط به من است ؟ بله خود فرار م

بارها و بارها نگاه كردن آيينه را تكرار كردم تا اين كه . البته به اين سادگي ها متوجه اين قضيه نشدم 

پس . ز كنم متوجه مشكل خودم شدم و مي گشتم تا راهي پيدا كنم تا سر صحبت با خودم را بااندكي 

از من اكراه داشت ، با من ! او از من گريزان بود . از سال ها بتوانم با خودم گفتگو كنم ، ولي نمي شد 

او از من فرار مـي  . سازگار نبود ، نمي دانم چرا ؟ سعي كردم دليل آن را پيدا كنم ، ولي نمي توانستم 

البته حق هم با او بود ، بـه دليـل ايـن كـه     . كرد و از من بيزار بود ، گويي با هم دشمن خوني بوديم 

  .هميشه بر خالف خواسته او عمل مي كردم 

او مي گفت و . او مي گفت نكن ، مي كردم ، مي گفت نرو ، مي رفتم ، مي گفت بلند شو ، مي نشستم 

هر روز با سالحي جديد و قوي تر به جنـگ او  . چندين سال مبارزه ادامه داشت . من انجام نمي دادم 

. مي رفتم و در پايان روز خسته تر از روز قبل ، شكست خورده و نااميد از ميدان مبارزه بر مي گشتم 

ديگر هـيچ سـالح مخربـي    . تا اينكه خسته شدم ، درمانده و نااميد تمام توان و نيرويم از بين رفت 

  !ا ؟؟، با دلي شكسته ، چربا جسم و روحي خسته و شكست خورده ، نا اميد . كارگر نبود 

آيا نمي شود دست از جنگ برداشت ، آيا نمي شود با . سوالي مطرح شد . جرقه اي در ذهنم زده شد 

مي خواهي در جنگ باشي ؟ شايد زندگي در صلح و آشـتي   ز در صلح و آشتي وارد شد ؟ تا كيخود ا

ه صـلح جـو   چنيدين سال جنگجو بودم چگونه مي شد يك شب. بهتر باشد ، ولي راه آن را بلد نبودم 

سـال   ٨٨٨٨حـدود  . به خودم آتش بس دادم ، دست از جنگ برداشتم تا راه صـلح را پيـدا كـنم    . شد 

سرگردان بودم و اگر تصميم به نوشتن گرفتم براي اين است كه شايد حتي يك نفر بتواند از تجربـه  

رف دل است ، حرف من ، ح. همين براي من كافيست . هاي من استفاده كند و اين بيراهه ها را نرود 

. خدا مي داند چقدر عـذاب كشـيدم   . حرف انساني است كه سال ها به دنبال راه درست بوده است 

متوجه مي شوم رنج  ، البته شايد هم بايد رنج مي كشيدم و وقتي كه خوب و منصفانه قضاوت مي كنم
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هركس طالب خوب باشد و جهلم برابر بود ، عين عدالت بود ، ولي نااميد نشدم چون باورم اين بود كه 

به وسيله يكي از دوستان به . باورم به ايمان تبديل شد  ٨١٨١٨١٨١////١١١١١١١١////١٧١٧١٧١٧در تاريخ . به خوبي وصل خواهد شد 

  نام امير كه خود او هم درگير مواد مخدر بود و از ترك هاي مكرر من اطالع داشت ، 

، ه حرف هاي او اعتمادي نداشتموم بيعني قبل از اينكه به كنگره بر، در ابتدا . آشنا شدم  60با كنگره 

چون اصالً تصور نمي كردم مشكل اعتياد با آموزش حل شود و چقدر خوب شد كـه بيشـتر قضـاوت    

، نكردم و با خود گفتم حاال چند جلسه مي روم ببينم چگونه است ، ولي قصد ادامـه دادن نداشـتم   

  .چون باور نداشتم 

وقتي وارد سالن شديم چند دقيقه اي از شـروع  . رفتيم  سوار موتور شديم و به كنگره ،به اتفاق امير

چون ، كه اگر كسي آشنا بود ، در جلسه مرا نبيند  فقط به بقيه نگاه مي كردمجلسه گذشته بود و من 

خوب يكي يكي را نگاه كردم ، كسي آشنا نبود ، . ممكن بود به من شك كند كه من هم معتاد هستم 

ان هـاي اسـتاد جلسـه ،    سه نفر در جلو با عنـو . جلسه شدم  لومتوجه قسمت ج. خيالم راحت شد 

با خودم گفتم ، اين ها هـم مثـل بقيـه مـي     . ه ، پشت ميز نشسته بودند نگهبان جلسه و دبير جلس

، ولي خوب صبر مي كنم تا كامالً متوجه قضيه شوم ، آن وقـت  ،  خواهند چند صباحي مرا بازي دهند 

البته دست به دعوا كردن خوبي داشتم و . ثابت مي كنم فايده اي ندارد هم به دوستم و هم به اين آقا 

جنگجو . خشم و كينه بود ، چون تمام وجودم نفرت . در هفته چنيدن فقره دعوا و كتك كاري داشتم 

تا آخر جلسه فقط با ، بودم ، هم با خودم و هم با ديگران ، و اين كامالً در ظاهرم نمايان بود ، در نتيجه 

به استاد جلسه چشم دوخته بودم ، اصالً متوجه جلسه و صحبت هاي افراد نمي شدم تا اينكـه   خشم

اميـر يـك چـاي    . تا قسمتي گيج بودم ، يعني گيج بودم ، گيج تر شده بودم كمي . جلسه تمام شد 

من . ست گرفت و به من داد ، با هم چاي خورديم و امير گفت در جلسه تازه واردين شركت كن خوب ا

بايد صبر مي كردم تا با هـم  .چون با هم آمده بوديم ، نمي توانستم بروم  حوصله ام سر رفته بود ولي

چند نفر ديگر هم آمدند . با بي حوصلگي و كامالً بي تفاوت در قسمت تازه واردين نشستم . بر گرديم 

خودم را بـا جمـع   ولي روي من به طرف دايره نبود و اصالً ، و نشستند و دايره اي كوچك درست شد 

جعفـر  ( بعداً متوجه شدم اسـم او  . رد نمي دانستم تا اينكه يكي آمد و نشست و شروع به صحبت ك

كمـي  . من زياد توجه نمي كردم ولي كم كم متوجه شدم حرف هاي جديدي مي زنـد  . است  )اسدي 

مل سيستم جعفر خيلي كا. بيشتر گوش كردم . گوش كردم ، متوجه شدم حرف هاي جديدي مي زند 

شبه افيوني جسم و سيستم ضد درد و ساير مطالب و بيماري اعتياد را توضيح داد كه متوجـه گفتـه   

تازه بعد از چندين سال فهميدم اعتياد چيست و مشكل معتـاد چيسـت و راه درسـت    . هاي او شدم 

فتم و ديگـر  بدنم به لرزه افتاد ، بعد از چندين سال عذاب حس كردم كليد طاليي را يـا . كدام است 

چيزي متوجه نشدم ، بدنم به شدت داغ شده بود ، حالت انفجار داشتم ، وقتي به خودم آمدم متوجه 

شدم در خيابان بهار شيراز خيلي تند با پاي پياده به طرف خانه مي رفتم ، يادم آمد كه من با اميـر و  
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ر حياط كنگره ايستاده بـود ، گفـت   برگشتم ، امير د. موتور آمده بوديم ، چرا پياده و تنها مي روم با 

  .كجا رفتي ؟ گفتم هيچي رفتم به موتور سر بزنم 

چگونه جـايي  ، اوايل نمي دانستم اين مكان . چند جلسه ادامه دادم ، كمي از گيجي خارج شده بودم 

  .شاگردان اين مدرسه ياد گرفته بودند كه با خود دوست باشند . مكاني شبيه مدرسه بود . است 

نمـي  يگران دعوا نمي كنـد ، پرخـاش   يدم كه همه با خود دوست هستند ، كسي با خودش و دمي د 

گويد ، با خودشان خيلي راحت هستند ، مي گويند و مي خندند ، اوايل فكر كردم همـه ايـن افـراد    

چون اصالً باور نمي كردم كه مي شود انسان با خـودش  . ديوانه هستند و خود را سر كار گذاشته اند 

مي . ت باشد ، به خودش دروغ نگويد ، با خودش درگير نباشد ، ولي به مرور دريافتم كه مي شود دوس

چـون تنهـا راه زنـدگي را    . شود يكرنگ بود و يكرنگ زندگي كرد و با خود زندگي كرد و خوش بود 

ها را رفته باور نمي كردم ولي راهي جز باور كردن نداشتم ، چون تمام راه . مبارزه با خود مي دانستم 

پس شروع كردم ، كوله بار سفر را بستم و به طرف شـهر و  . بودم ، ديگر راهي برايم باقي نمانده بود 

سر حرف را باز كـردم و سـعي كـردم بـا     ، با مختصر دلجويي از خود . ، سفر را آغاز كردم ديار خود 

ادم خود را دوست بـدارم و  قول درفتارم به خود ثابت كنم كه اين دفعه ديگر دروغ نيست و به خودم 

كينه هاي گذشـته را   مي خواستم تمام. ما افزوده مي شد روز به روز بر دوستي . با او هماهنگ شوم 

  چگونه ؟ . ولي چگونه ؟ فكر كردم حاال كه با خود دوست هستم از خود او سوال مي كنم . جبران كنم 

ي را نداشتم ، وحشت داشتم كـه شـايد از   با خجالت و شرم از او سوال كردم ، اول جرات چنين سوال

خيلي خوشحال شد و . ولي به هر حال با او مطرح كردم . من دلگير شود و دوباره او را از دست بدهم 

با خوش رويي نگاهي به من كرد و گفت به من محبت كن ، جبران مي شود و من از تو راضي خـواهم  

يي صد راه تاريك تبديل به يك راه روشـن شـد و در   گو. بله ، جوابم را گرفتم . شد و ترا مي بخشم 

  .مقابل من قرار گرفت 

محبت چيست ؟ چگونه مي شود به خود محبت كرد ؟ مسـافتي  ، شروع كردم ، با خود فكر مي كردم 

ها گذشت ، پاسخ را پيدا نكردم ، دوباره  را طي كردم ولي پاسخ را نيافتم ، باز ادامه دادم ، روزها و ماه

: لبخنـدي زد و گفـت    ، چگونه به خود محبـت كـنم ؟  يينه قرار گرفتم از خود سوال كردم كه جلو آ

  !همان محبت به خود است ، محبت به ديگران 

، كليـه   راه را پيـدا كـردم ، مقصـد را از دور ديـدم    ، بله ، خواننده عزيز ، پس از سال ها سرگرداني 

افي بود با كليدي كه يافته بودم ، قفل هاي زنگ زنجيرهاي بسته شده به دست و پايم را پيدا كردم ، ك

دوستاني ديدم  كه زنجيرها را باز كرده و راه رفتن را تمرين مي كردند تا . زده دست و پايم را باز كنم 

ولي ، اكثراً پرواز را از ياد برده بودند و دوران آزادي را فراموش كرده بودند . براي پريدن آماده شوند 

د بالهايشان قوت گرفت و در باالي سر من ، مرا به پرواز دعوت مي كردند و سـعي  ديدم كه خيلي زو

و به من مي گفتند كه تو هم مي تـواني پـرواز    و رهايي را به من ياد آوري كنندمي كردند مزه آزادي 
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فقط كافي است كليد را در قفل بچرخاني و زنجير هـا را از بـال و پـر خـود     . كني و آزاد و رها باشي 

  .زكني و با ما همراه باشي با

كليد رهايي در گنجه راستي و درستي و محبت به ديگران نهان است ، جويا باشي به دسـت خـواهي   

 .آورد 

  

  :  سوال

  )هدف از اين نوشتار (  پايان نامه يعني چه ؟ من چه چيزي بايد بنويسم؟

  

راسـتش را  . وافـور بنويسـي  تواني پايان نامه خـودت را در مـورد    تو مي: آقاي مهندس به من گفت 

پايان نامه در مـورد  . اين ديگر چه پايان نامه اي است. ام گرفت  بخواهيد هم تعجب كردم و هم خنده

  !چه شود! وافور

درسـت   شوم كه كامالً ، متوجه ميكنم  ، وقتي در مورد آن فكر مياين هم يك نقطه تفكر بود ، خوب 

ها   همه پايان نامه راگ. پايان نامه بنويسم ، يك قلم جنس توانم در مورد اين  من خيلي خوب مي .است

. توانم  بنويسـم  نويسند ، من فقط در مورد تجربه مي را بر اساس تئوري و آموزش و مقداري تجربه مي

 20حـدود  . تخصص حرفه اي مـن اسـت   ،  توانم در اين مورد قضاوت كنم  من با گوشت و پوستم مي

بايد بتوانم حقايق خـوبي را  ، پس اگر دقت كنم . ام در اين مورد داشتهسالي آموزش و تفكر و تجربه 

گونه اغراق و حاشـيه   پس نوشتن اين موضوع را آغاز مي كنم و اميدوارم بتوانم بدون هيچ. ارائه دهم 

بيان اين مطلب به دليل شناخت و معرفي درست . و وافور را بيان كنماضافه ، فقط واقعيت مواد مخدر 

من نسبت به وافور و تبليغ است نه رد كردن ، نه دوستي است نه دشمني ، حس و احساس  است ، نه

اي است و  اي رسيدم كه نه عالقه است و به نقطه 60مواد مخدر در اين مقطع و پس از درمان در كنگره 

  .نه عشق است و نه نفرت. نه دشمني

انتخاب آزاد باشيم ، مي تـوانيم بگـوييم    ما هر زماني در. تصور مي كنم آزادي ريشه در انتخاب دارد 

عين اسارت است ، چون اسير جهل هستيم ، ، ولي اگر اين آزادي بر پايه آگاهي نباشد . آزاد هستيم 

خوب نگاه : به قول بزرگي . هل اسيريم كه به مراتب از دام هاي مرئي خطرناكتر است در دام نامرئي ج

  ؟!كن چه مي كني و چرا مي كني 

  

  )       وافور جان (ه تو را شناخت جان را چه كند هركس ك

    )وافور جان ( فرزند و عيال و خانمان را چه كند                                      
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چند صد مرتبه ، و هر دفعه . شعر باال را بارها و بارها تكرار كرده ام به تعداد دفعاتي كه ترك كرده ام

آن .  مشكل من فقط در يك كلمه بود .ام، دوباره شروع كرده به اين شعر  تكرار كرده ام و با استناد

ولي ، ديدم  من فقط واقعيت را مي. شناخت حقيقت يا شناخت واقعيت. بود   "شناخت "هم كلمه  

من اجزاي جسم وافور را ، به هر حال در دسترس من نبود . حقيقت در جاي ديگر و چيز ديگري بود

بلكه روح خودم ، نه تنها روح وافور  .ي روح وافور را نمي دانستم و نمي شناختمخوب شناخته بودم ول

كردم روح  فكر مي. نمي دانستم كه من روح هم دارم راستش را بخواهيد اصالً. ي شناختمرا هم نم

فقط مربوط به مرده و قبرستان است و جاهاي تاريك و مالفه كه روي سر كسي بكشند و اين جور 

زيرا بر اساس ، شكل خاص خود را داشت ، ر و برداشت من از كلمه شناخت در آن مقطع تعبي. چيزها

شناخت را به صورت ديگري برداشت و بيان مي  ، چون سقراط يدانش جزئي و سطحي بود ؛ اما بزرگان

  .چون بيان آنها بر پايه دانش و آگاهي ديگري است  ، كنند

مفهوم و معني خودش را داشت و در بيان  ، شناخت،  در شعري كه من براي توجيح خودم مي خواندم

حقيقت ديگري نهفته است و يا اينكه شناختي كه من ، شناخت عين درمان است  :سقراط كه ميگويد

، كل داستان است ، به هر حال شناخت جسم ، سقراط  جزئي از داستان بود و شناخت مد نظرداشتم 

  .ولي براي شناخت كلي الزم است، ت هر چند كه جزئي اس، جزئي از داستان است 

را مشكل قلمداد كنيم ، سوالي است  د قرار گرفتن در يك طوفان ، بيماري و يا يك مشكل كه آنيشا

كه بايد به آن پاسخ داده شود و بهترين نمره از آن كسي است كه به زيباترين شكل به سوال پاسخ 

باشد و شايد نظر و عقيده بعضي ها اين نباشد تصور و نگرش من به زندگي ، شايد اين برداشت . دهد

و هميشه با وسواس كامل سعي كنند از كنار سواالت عبور  ند كه بايد از سواالت دوري كرددو معتق

ولي نظريه من بر اين اساس است كه بايد سوال ، بيماري و رنج را پذيرفت و از آن فرار نكرد و ، نمايند 

شناخت وجود ندارد و يا اينكه شناخت  ، زيرا در جنگ و فرار، اين هم به مفهوم جنگيدن نيست 

اتفاق نمي افتد ؛ شناخت زماني بوجود مي آيد كه در برخورد با سواالت و مشكالت يك شاهد باشيم ، 

، در نتيجه در اين حالت ، بلكه يك نظاره گر و شاهد باشيم ، نه موافق و نه مخالف ؛ نه فرار و نه جنگ 

مشكل و يا يك بيماري واقف مي شويم و اين به مفهوم درك و شناخت است و اين  ما به واقعيت يك

  .زيباترين پاسخ به سواالت زندگي است 

يا يك مشكل دست  شامل كل جزئيات و كليات است و وقتي به همه جزئيات يك موضوع و، شناخت 

ني كه شناخته نشده تا زما، شكل وجود نخواهد داشت ؛ سوال و مشكل و رنج ، ديگر آن مبيابيم 

اما به محض اينكه به شناخت نسبي رسيديم از رنج آن كاسته ميشود ، دائماً توليد رنج ميكند ، باشد 

بيماري در مقابل جهل ما از  در نتيجه مشكل ، سوال و ؛ جهل و رنج ما برابر است، و يا به طور كلي 

بوجود نمي آيد و اين يك حركت غير  رنج خود به خود، باشد  ؛ اگر جهل وجود نداشته موضوعي است

  .مستقيم است
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سال سعي كردم كه به آن جواب درستي دهم  23 ،بيماري اعتياد نيز سوالي بود كه از من پرسيده شد

و از طرفي مي خواستم كه در ، خواستم رنج بيماري اعتياد نداشته باشم  در اصل مي) ترك اعتياد( 

ولي راهكار اين ، خواستم اعتياد راترك كنم  و يا اينكه مي نبودولي اين ميسر ، جهل خود باقي بمانم 

كنم كه آنقدر آسان و در  ها بود كه من تصور مي نبود ، راهكار خيلي ساده تر و راحت تر از اين

  .من باور نمي كردم ه دسترس بود كه ك

ولي فقط كافي بود ، سوختم  شتم گرفته بودم و ميو در م من جهل خود را با جول آهني گداخته بودم

را رها كنم تا از رنج سوختن خالص شوم و اين درك اعتياد است نه ترك اعتياد و  دستم را باز و آن

اما ، خود به خود از بيماريم دورتر شدم ، هرچه بيشتر در مورد اعتياد ، مواد مخدر و انسان دانستم 

ن يك شاهد و نظاره گر در مورد مواد بلكه به عنوا، فرار نكردم و همچنين با بيماري خود نجنگيدم 

خود به خود به زيباترين شكل ، مخدر ، انسان و معتاد تحقيق كردم در نتيجه به سوال بيماري اعتياد 

يعني اينكه به مرحله وراي بيماري اعتياد ، پاسخ دادم و ديگر مردود نشدم و زماني كه قبول شدم 

 كرد و اين من بودم كه از باال به اعتياد نگاه ميكردم ؛ من در رفتم و ديگر اعتياد از باال به من نگاه نمي

ديگر براي من سوال نيست و يا ، پس اعتياد و مواد مخدر ، بيشتر از خود او ميدانم ، مورد اعتياد 

  ).سقراط(درمان است ، در نتيجه شناخت عيناينكه نسبت به اين بيماري درمان شده ام 

ه اي است از يك مسافر به مقصد رسيده ، مسافري از ديار جهل و نا پايان نامه من شرح حال و تجرب

راهي ديار ناشناخته و غربت شد، خسته و نا اميد از شهر  كه از جهل خود به تنگ آمده و، آگاهي 

افيون زده ؛ شهري كه روزي ديار واقعي خود مي دانستم و افسون لذت هاي كاذب آن شده بودم و 

در دام ذلت افتاده بودم و تصور مي ، يدانستم، چون لذت را نمي شناختم تمام ذلتهاي آنرا لذت م

  .ترس از نا شناخته ها، شايد هم به دليل ترس بود ، كردم دنياي ديگري وجود ندارد 

ك عادت ، دنياي تنيده شده به وسيله تارهاي جهل خودم كه روز به روز محصور شده در دنياي كوچ

به خودم ، آخرين نفس ها را مي كشيدم  كه در آستانه خفگي بودم و زماني تنگ تر مي شد ؛ ولي در

سپس دنياي واهي خود را ، نهيبي زدم كه مرگ در ناشناخته بهتر است از خفگي در اين پيله تنگ 

متوجه شدم كه ، مسافر شدم و زماني كه تصور كردم به مقصد رسيدم ، رها كردم و به سوي غربت 

ديگر مقيم ، چقدر كوچك ، مقصدي وجود ندارد و رسيدني در كار نيست دنيا چقدر بزرگ است و من 

  .هيچ دياري نمي شود و تصميم گرفتم هميشه مسافر باشم

   ،اين نوشتار حاصل تجربه يك سفر اولي است  

  ولي

  

 )))پايان هر نقطه سر آغاز خط ديگريست(((
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  :وافور

  

ر صحنه اول ، وافورجـان را تشـريح و كالبـد    در نتيجه د. مي خواهم در مورد وافور ، مطلب بنويسم 

خوب ، اين هم نوعي رمان عشقي . شكافي مي كنم ، تا بدانم چشم بسته عاشق چه چيزي شده بودم 

  .توصيف عاشق از معشوق در حد جسم كه البته به روح هم خواهيم رسيد. است 

من در سـن  . دانم  موجود را ميچه آشنايي خود با اين ، ولي تاريخدانم  چه درستي از وافور نميتاريخ

چـون  ، بوسيله پدرم به اين عالي جنـاب معرفـي شـدم    ، در ابتدا . خيلي كم به ايشان معرفي شدم 

بـا احترامـات كامـل ، چـون كـوچكترين      ، هميشه بايد با احتياط كامل ايشان را جابجا مـي كـردم   

ترين عضـو بـدن او    حساس شد كه مهمترين و احترامي و بي حرمتي باعث شكستن سر ايشان مي بي

  .به پوست پيازي معروف بود به شكنندگي پوست پياز بود و اصالً ، بود و اگر از نوع سيرجاني بود

خودش مغـز و فكـري   . كله پوك تمام عيار و تهي مغز . توخالي و پوك بود  ، كامالًجناب  كله اين علي

البته در اصطالحات . ز صاحبش داشت وسيعي براي خوردن فكر و مغ  نداشت ولي اشتهاي فوق العاده

پول ، آبرو ، . وافور با اين چشم كوچكش همه چيز را در خود فرو مي برد: زياد مي بينيم كه مي گويند 

 "مـن  "البته اگر مي گـويم   ، اي به اين چيزها ندارم  ولي من عقيده ، زن ، فرزند و از اين جور چيزها

پس بايد نظـر خـود را   ، حب نظر در وافور اظهار نظر كنيم چون قرار است ما به عنوان متخصص و صا

تفكـر افيـوني   ، مغز آدم وافوري است ، وافور نيست ، چيز را در خود فرو مي برد  همه آن كه. بگويم 

دهد و چك مدت دار و بدون پشـتوانه   شخص افيوني پول نقد را مي. است ، بسته شدن بصيرت است 

  .ين چنين در يك بيدادگاه محكوم شده استبيچاره وافور كه ا. را مي گيرد

خوب داشتيم از راس ايشان صحبت مي كرديم كه اگر بخواهيم به اين قسمت درجه بدهيم درجه يك 

باشد و انواع مختلفي دارد كه خـود خيلـي    چون سرور و فرمانده مي .را به اين قسمت اعطا مي كنيم

   .قابل تحقيق است

ود كـه بـا   به حقه ناصر تهراني معروف شده ب، زيادي هم دارد  هرت، كه شنوع معروف و پرفروش آن  

عايب و محاسني داشت و چون ما بي طرف هستيم و قرار شـد بـي قـرض    توجه به تجربه اينجانب ، م

از اين راس توضيحات الزم را ارائه ، باشيم ، از نظر خودمان و با توجه به تجربه استفاده چندين ساله 

  .دهيم مي
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  :  وافور حقه

  

يباً شبيه به گلداني كوچـك  الحاً به دوات هم معروف بود ، تقراصط، حقه وافور كه در بعضي از مناطق 

بود كه براي استفاده بايد سوراخي به ضخامت سوزن خياطي روي آن ايجاد مي شد و قسـمت دهانـه   

ن و با تكنولوژي يا به آن جهت اتصال به چوب وافور يا ني آماده مي شد كه در قديم با كهنه پيچ كرد

قول امروزي ها فن آوري جديد ، از يك مهره ماسوره برنجي استفاده مي شود كه مهره را روي حقه به 

وسيله چسب يا گچ نصب مي شود و ماسوره به وسيله چسب چوب ، به چوب يا ني وافور ، دقيق وصل 

در موقـع اسـتفاده و   ، وا عبـور نمايـد   زيرا اگر از آن ه .طوري كه كامالً بدون منفذ باشد  به، مي شد 

مشكل ايجاد مي شود و به قول خودمان هوا مي دهد ، يعني عوض اينكه دود از حقـه وارد  ، كشيدن 

  .دهان شود ، هوا از بيرون وارد دهان مي شود 

( روي حقه و ني يا چوب محكم مي شد ، مهره و ماسـوره  ،وقتي اين دو قسمت مهره و ماسوره برنجي 

چوب و حقه به يكديگر متصل مي شود كـه شـكلي   ، به هم بسته مي شود و در نتيجه ) مهره پيچ و 

هـر دو  ، شبيه گرز رستم پيدا مي كند كه البته هر دو ، منظورم گرز آقاي رسـتم و وافـور اينجانـب    

  .شتي وسايل خوبي است براي ُك

ميدان جنگ فقط به يـك   ، متصور مي كن. هر دو وسايلي هستند كه در ميدان جنگ به كار مي آيند 

يكي از اين ميادين كه حساسيت آن شـايد از  . شكل است ، انواع و اقسام ميدان جنگ و نبرد داريم 

ميدان هاي ديگر كمتر هم نباشد ، ميدان جنگي بساط است كه در اين ميدان آتشي از ذغال ليمو و يا 

بزار جنگ هم مهيا مـي شـود ، سـوزن ،    مي شود ، ا گر كه مراتب گوناگوني دارند ، علمذغال هاي دي

گيـره دار   انبر. رد تا خوب گداخته و داغ شود زنجير سوزن ، گرز رستم كه در ميانه آتش قرار مي گي

، گرداگرد ميدان آماده اند تا به ترتيب كسوتشـان  ،جنگ آوران . برنجي در كنار منقل نهاده مي شود 

با چرخش اولين دور گرز و دسـته  . بيني خالص شوند  نبرد سنگيني را آغاز كنند تا از شر آب ريزش

در جنگ تن به تن هر جنگجو فقط مي تواند ، پنجه نرم كردن يكايك جنگ آوران با گرز و در نتيجه 

از پاي در آورد و بـه صـورت   ) وزن بست بستگي به ميدان دارد ( يك بست كه حدوداً نيم گرم است 

د كه جسد نيم سوخته آن به صورت سوخته در حقه ذخيره آن را دفن كن، سوخته در قبرستان حقه 

مهره و ماسوره باز مي شود و داخل حقه . ( مي شود و وقتي قبرستان حقه پر شد ، نبش قبر مي شود 

و اجساد نيم سوخته ) كه همان جايگاه جمع شدن سوخته است با احتياط تراشيده و تخليه مي شود 

  .شيره در ظرف مخصوص كه در ميدان حاظر است ريخته مي شود براي تبديل به ) تركيبات ترياك ( 
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حاال كه حدوداً دو ساعتي از شروع نبرد گذشته است ، آتش جنگ كمي فروكش كرده و عاليم آشكار 

راستي برنده ايـن  . يكي پس از ديگري در اطراف ميدان پهن مي شوند ، برطرف شده و جنگ جويان 

  ان ؟جنگ آتشين كه بود ؟ ترياك يا انس

مقداري ترياك معدوم شد كه بهتر است بگـوييم  ، چون در اين ميدان جنگ ، البته در ظاهر ، ترياك 

زيرا ميدانم جنگ ما با وافور ، جنـگ خـود   . ن نرفت ، ولي از بيمقداري ترياك به سوخته تبديل شد 

  ....انسان است با خودش براي از دست دادن 

درجـه زيـر صـفر ،     60تارهاي ايشان در كتاب عبور از منطقه بر اساس تحقيقات استاد دژاكام و نوش

  .آلكالوييد مي باشد  25ترياك داراي 

بستگي به طريقه مصرف دارد ، جذب و دفع اين آلكالوئيدها متفاوت اسـت  ، مصرف ترياك  در موقع

ـ   كه تصور مي كنم كاملترين جذب را وافور دارد ،  ـ ، ت منظورم از كاملترين جـذب ، كمـي نيس ي كيف

 فـرد ، زودتـر  ) قليـان كوچـك   ( قورقـوري  شايد در طريقه مصرف با سيخ و لوله و يا سيخ و . است

ولي زودتر هم احساس خماري مي كند ، يعني اثر آن زود گذر است ، چون ، احساس نشئگي مي كند 

ـ   ، فرد از مرفين و كدئين زياد استفاده مي كنـد  ، در اين روش ها بيشتر  ، ر ولـي آلكالوئيـدهاي ديگ

بيشتر دفع مي شود و يا اينكه به علت مقطعي بودن حرارت سيخ ، فرصت سـوخته شـدن و تبـديل    

حرارت ذغال به علت اينكه در اول بـه  ، شدن به دود شدن را نخواهد داشت ، ولي در مصرف با وافور 

مـي   به شدت باال مي رود و ترياك كامالً ذوب مي شود و به طور كامـل سـوخته  ، آن دميده مي شود 

شايد به همين دليل بود . شود و دود ناشي از آن كاملتر است ، در نتيجه دوام نشئگي آن بيشتر است 

 6نهايتـاً   ، ساعت يك بار مصرف مي كردند ولي ترياكي هاي عصر جديد 24كه ترياكي هاي قديم در 

ل خودمـان  درست است كه با سيخ و لوله شخص با يك گرم به قو.  مصرف مي كنند، ساعت يك بار 

 24كه جمعاً همـان مصـرف    ساعت اين كار را انجام مي دهد 24ولي چندين بار در ، ساخته مي شود 

  .و شايد هم در مواردي بيشتر مي شود .ساعت يك بار شخص وافوري مي شود 

مرفين و كدئين كه بايد از آلكالوئيـد هـاي سـوخته    . و اما سوخته وافور كه داراي دو آلكالوئيد است 

 كـدئين و مـرفين و مقـداري امـالح و     .تبديل به شيره شود ، در حقه تفكيك شود و در نتيجه شده 

بايـد  ، براي تبديل سوخته به شيره . آلكالوئيدهايي كه در آب حل مي شوند و از صافي رد مي شوند 

 سوخته ها خوب كوبيده شود و به صورت پودر درآيد ، بعد با مقداري آب جوشانده شود تـا كـدئين و  

، كـامالً  پس از آن بايد به وسيله صـافي  . در آب حل شود ، پس از كشيدن با وافور ، مرفين باقيمانده 

، دوباره جوشانده شود تا آب هاي اضافه بخـار شـود   ، شده كه رنگي تيره دارد  صاف شود و آب صاف

شـيره  ، ظـرف  باقيمانده داخـل  ، وقتي آب هاي اضافه كامالً بخار شد . مثل درست كردن رب گوجه 

شبيه به هرويين كـه زود   ، كمتر است ولي عملكرد آن سريع است است كه دوام آن از ترياك خيلي

  . نشئه مي كند ولي زود هم خماري حاصل مي شود و خماري آن از هرويين هم بدتر است 
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اين  اول وافور ، دوم سيخ و سنگ و سوم شيره است و چهارم هرويين و، از منظر دوام نشئگي ، پس 

شايد هـم مقـداري تعصـب عاشـق و     . مراتب جهت تابلو شدن ظاهر هم از آخر به اول مشهود است 

ي كنم ولي تصور نم. وافور طرفداري كنم از  ، ا مجبور مي كندق در اينجا اثر گذار باشد كه من رمعشو

نه  ، را مي گويمچنين باشد و با در نظر گرفتن اينكه در شروع اين نوشتار اشاره كردم كه فقط حقايق 

  .البته سعي مي كنم واقعاً چنين باشد . قصد بدآموزي دارم ، نه تعصب دارم ، نه عشق و نه نفرت 

  .خواندن اين مطالب مثل كارد آشپزخانه است ، بستگي دارد چگونه از آن استفاده كنيم 

  .خوب ، بر مي گرديم به محاسن و معايب حقه ناصر تهراني 

  

يم ، حاال چرا معايب ؟ به دليل اينكه هركس مدتي مواد مصرف كند خود به  خـود  گو اول معايب را مي

البتـه  ، كند تا به محسـنات   شود در نتيجه به عيبها بيشتر توجه مي شود و منفي گرا مي عيب جو مي

توجـه عيـب   ك مورد و آن هم خود اعتياد است ، كه فرد معتـاد م يك مورد استثنا هم دارد ، فقط ي

همـه  . شـود  چون فرد معتاد آخرين نفري است كه متوجه و آگاه از اعتياد خودش مي. خودش نيست 

فاميل و حتي همه شهر متوجه شده اند ولي خود فرد هنوز متوجه نشده اشت كه معتاد است و اعتياد 

بلكه اطالعات زيادي هـم دارد ، اثـرات    ، نه اينكه نداند ، البته اين را هم اضافه كنم .يك عيب است

ـ  ، به قول معروف  ، ي در حد اطالعات استمي داند ولهري مواد مخدر را ظا م بارش كتاب اسـت ، عل

تواند مواد مخدر را مصرف نكند كه در مـورد مـواد    است ولي كسي ميكتاب توي گنجه . اليقين است

 درمان اعتياد يعني حق اليقين و ترك اعتيـاد يعنـي علـم   . مخدر به عين اليقين و حق اليقين برسد

  .ولي اصال كافي نيست، كه الزم است . اليقين

سر وافـور  . كرديم داشتيم در مورد سر مبارك و انواع آن كه نقطه اتكاء وافور است صحبت مي، خوب 

چـون مثـل   ، روي سرشان مي ايستند ، خواهند بايستند  نقطه اتكاء وافور است و هر موقع ايشان مي

  . روند نه با پاهايشان  رشان راه مي، با ساكثر افرادي كه با ايشان سروكار دارند 

  .حاال معايب حقه ناصر تهراني 

چند بست ، شود  چون دير داغ مي، دير گرم مي شود ، ضخيم است و به دليل ضخامت ، اين نوع حقه 

خم در نتيجه پرت مواد زياد است  و بوي ذُ. خام مصرف مي شود، سوزد و ترياك  ي، ناقص ماول مواد 

ـ ت. رنگ آدم را زرد مي كند، كسوتان مي گفتند  پيش. دارد رفين صور مي كنم به دليل اين است كه م

. بيشتر از آلكالوييد ترياك است نه مـرفين آن ، كمتر مي سوزد و دود ناشي از كشيدن در اين مقطع 

ر سردي ترياك از نظ، و در اين حالت . مورفين بيشترسوخته مي شود ، ولي وقتي حقه كامال داغ باشد

مثل مصرف  ،ترياك را بد مصرف مي كنيم و يا ناقص مي كنيم ، در اكثر موارد . مزاجي كمتر مي شود 

 .رد باعث نـاقص شـدن تريـاك مـي شـود     كه در هر دو مو، ترياك با قورقوري و يا جوشاندن ترياك 

شود و مـي   چون با رطوبت مخلوط مي شود و رطوبت و دود با هم وارد ريه مي با قور قوري ،   خصوصاً
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ه ، كه ما تصور مي كنيم تريـاك را تصـفي  تواند صدمات بيشتري براي ريه داشته باشد و يا جوشاندن 

ي با اين عمل مقداري از آلكالوييدهاي مفيد ترياك را از آن مي گيـريم و آنچـه كـه بـه     ، ولكنيم  مي

شـد كـه مقـداري از    تريـاك مـي با  و موم و ساير آلكالوييـدهاي   فيبر، عنوان گل در صافي مي ماند 

ت زا تر است تا تريـاك  ، يبوسترياك جوشانده به مراتب . كند مثل يبويت  ي ترياك را كم ميضررها

ه وافور بـه  شيره فقط از سوخت. شود نه شيره نمي، شود كه شيره مي شود  و اگر تصور مي، نجوشانده 

كردن حجم ترياك بـه تريـاك   موادي كه براي اضافه .  آيد كه در مورد آن توضيح داده شد  دست مي

شود و با صاف كردن نمـي   موادي مثل قرص و يا موادي است كه كامال در آب حل مي. اضافه مي كنند

ود و آنچه از تريـاك گرفتـه مـي    توان از آب جدا كرد و به راحتي به قسمت صاف شده منتقل مي ش

پس شيره از ، مكمل ترياك است بلكه  ، ت كه نه تنها اضافه نيست، آلكالوييدهاي خود ترياك اسشود

بلكه تريـاك  ، شيره نيست ، آيد و ترياك جوشانده  ت ميبه دس) سوخته داخل حقه ( ه ترياك سوخت

  .ناقص است 

ت و يك حقه ناصر تهراني ضخيم اس، پس . كجا كشيد اشتم حقه را توضيح مي دادم كار بهد، اي بابا  

خـوب  ، وقتي داغ شـد  ، هاي ديزل است  موتور ماشين ولي مثل، ح دادم مورد از معايب بود كه توضي

  .ت باعث مي شود كه آهنگ خوبي هم نداشته باشد ، ولي اين ضخامكار مي كند 

از معايب ديگـر  . از آهنگ حقه ناصر تهراني زيرتر است ، هاي سيرجان و يا پوست پيازي  صداي حقه

ه مصرف زياد مي شـود و بـازدهي كـم    شود و در نتيج اين حقه اين است كه سوراخ آن زود گشاد مي

چون ، ولي قضاوت من چيز ديگري است ، شود ، آخر يكي بگويد اين پايان نامه است يا بد آموزي  مي

توانـد دروغ   كسي مـي ، بدي حذر كند كه بدي را بشناسد  زتواند ا كسي مي، عقيده من بر اين است 

و  يروز شود كه دشمن را كامال بشناسـد شمن پنگويد كه دروغ را كامال بشناسد و كسي مي تواند بر د

كسي مي تواند مصرف نكردن را ياد بگيرد كـه در  . كسي مي تواند معتاد نباشد كه اعتياد را بشناسد

. مصرف اشتباه بوده است ، مشكل اساسي اعتياد ، و در كل . درست مصرف كردن را ياد بگيرد، ابتدا 

باشـد و همـه مشـكل     تفاده درست در علم داروسازي ميترياك بهترين دارو در جاي خودش و با اس

استفاده . در بد مصرف كردن و نابجا مصرف كردن ترياك است و گرنه ترياك چيز بدي نيست ، اعتياد 

  .نادرست آن باعث شده است كه بد شود

ـ  . نه نفرتي از ترياك دارم و نه عشقي به ترياك دارم ، از درمان در كنگره  من پس ق شايد تريـاك ح

من هزارو يـك ناسـزا بـراي    ، چون من آبروي ترياك را بردم ، داشته باشد از من نفرت داشته باشد 

گونـه   چ، ولي مـن حـق هـي   كه حق او نبود  من چهره ديگري از ترياك را نشان دادم ،ترياك خريدم 

، تـا   يخ كـرد حقه . ميكروفن كه نيست ، اي بابا اين وافور است. توهيني به اين ماده دارويي را ندارم 

زود باش . ريم وت بيايكروفن براويم مياگر مي خواهي حرف بزني بر، ر كنيم كه تو حرف بزني كي صب

  چقدر تو حرف ميزني ؟، ذغال داره خاكستر ميشه ، مرديم از خماري 
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  ! خوب 

قسمت كـه نمـره    اين. مقداري توضيح دادم ، در باره يك قطعه از سخت افزار وافور كه حقه آن است

، كه البته انواع گوناگون ديگري نيـز دارد  ، كارايي نرم افزار را مشخص مي كند  يك را به آن داديم ،

ني پيچ نام دارد انتخـاب   كهقطعه برنجي   به دارد كه انتخاب سايز بايد با توجهسايزهاي متفاوتي هم 

كار . ي و نام گذاري مي شد مي شود كه اصطالحاً با سايز سكه پنج ريالي ، دو ريالي و غيره اندازه گير

ني يـا  ، حقه روي آن سوار مي شد و از يك طرف ، از يك طرف ، ني پيچ كه از دو قطعه رزوه دار بود 

ولـي بهتـرين   ، شـد   وصل مي، قسمت چوبي كه هر قسمت به وسيله چسب رايج كه در دسترس بود 

در آن صـورت موقـع تعـويض    . گچ است كه به صورت گچ زنده به هم وصل شود ، ماده براي اين كار 

شـود و باعـث تـاب     سخت كنده مـي ، ولي چسب ، فقط كافي است در آب خيس كنيم ، مجدد حقه 

هوا مي كشد و قسمت ديگر چوب كه از دو قطعه ، كه اگر تاب بردارد . برداشتن قطعه برنجي مي شود

ت پيچ و ه برنجي به صورروي هم سوار مي شد و براي وصل شدن به هم از دو قطع يا سه قطعه بود كه

در كيـف مخصـوص    و هم قرار مي گرفتند  همه در كنار شد ،  صل مي شد و هنگامي كه باز ميمهره و

  .داشته باشد  قرار مي گرفت كه هم محفوظ بماند و هم حمل و نقل راحت تري

شريفاتي و در مراسم ت .خصوص هم وجود داشت مسوزن و انبر گيره دار  ،در اين كيف به همراه وافور 

و منقل را  حتي سيني. شد ز طال هم استفاده ميا، قسمت هاي برنجي ساخت در ، اشخاص تشريفاتي 

ولي آنچه كه مد نظر ماست و همه اين توضـيحات بـراي روشـن    . هم برنجي يا طال انتخاب مي كردند

، صحبت كرديم  شدن آن مطلب است ، قسمت نرم افزار است و دليل اينكه تا اندازه اي از سخت افزار

اين جسم وافور ، توضيح دهم و يا به عبارتي ، خواستم نرم افزار وافور را كه بر پايه سخت افزار است 

ولي خوب چاره نـداريم ، چـون جسـم و روح تـابع و مكمـل      . روح وافور است  ، بود و قسمت عمده

زيريم به هر دو قسـمت  ناگ، يكديگر هستند و اگر بخواهيم هر شيئي را كامل و درست تشريح كنيم 

  . توجه داشته باشيم 

خوب تا اينجا وافور ما آماده شد و تا اين مرحله به عنوان سالح سرد محسوب مي شود و جرم كمتري 

بلكه ، گر سالح سرد نسيت ، ديگر بيمار نيست سالح سرد با اولين بار استفاده ، ديولي اين ، هم دارد 

  .مجرم به حساب مي آيد

   

  

  

  

  

  



   وار

١٨    
 

 

  !ه وافوربيچار

  

واي به حال صاحب آن كه بعد از اين همه سال هنوز ، چنين رفتار مي شود ، وقتي با اين شي بي جان 

خوب بهتر است تير هوايي شليك نكنيم  چون ممكن است كمانه كند . نمي داند مجرم است يا بيمار

  .و خود ما برخورد كند و همه بسلط را به هم بريزد

  .روح وافور و اما نرم افزار يا قسمت

. خيلي زود به روح ايشان هم معرفي شـدم  ، چند سالي پس از آشنايي با جسم وافور  حدودكم ، كم 

و بعد دو  اي يك مرتبه مالقات حضوري داشتيمدر ابتدا هفته . يعني از نامزدي به عقد دائم در آمدم 

بوديم كه اصال تحمـل دوري  روزي يك بار و به مرور كار به جايي رسيد كه آنقدر شيفته يكديگر شده 

. ، البته ديگر تشريفات در كار نبود شب در آغوش يكديگر بوديم  9صبح تا  9از . يكديگر را نداشتيم 

گر مطرح نبود كه منقل چه باشد ، انبر چه باشد ، حقـه از  دي. ات مربوط به دوران نامزدي استفتشري

سريع تر بود و خدا مي داند ، سون يا قالبي گر ذغال ليمو مطرح نبود ، ذغال جكدي. ه جنسي باشد چ

ديگر كار از رفيق بد و ذغال خوب گذشته . ها چه مواد شيميايي هم كشيده مي شد همراه با اين ذغال

ه بـود ،  كار و كاسبي به كنار رفت. ام بود كه هنوز هم روز خوشي. هميشه يا دنبال جا بودم يا مواد . بود

تمام كارهاي امـروز بـه فـردا    ، چار و به نا وقتي براي كار ، باقي نمي ماند اصالً  قيافه تابلو شده بود و

  . شد امروز مصرف مي، موكول مي شد و مواد فردا 

   .قانون است. اين فايده كلي عملي بودن است 

 20بـا روزي حـدود    ، يواش يواش شك كرده بودم كه شايد زبانم الل معتاد شده باشم ولي نه، خوب 

عتاد فقط كساني هستند كـه بـه صـورت    م .شود شيره مصرف كردن كه آدم معتاد نميگرم ترياك و 

  .ژوليده و دوره گرد و يا هروييني هستند

براي اينكه اين ، ولي خوب . اين وصله اصال به ما نمي چسبيد. معتاد نبودم ، نه . بي مورد بود شك من

در اين . كتر ترك اعتياد مراجه كرديم به د، شك هم برطرف شود و هي به خودمان تهمت ناروا نزنيم 

  .ولي فقط به صورت وافور و ترياك بود، كه مواد مصرف مي كردم  سالي بود 15مقطع حدود 

  .ببخشيد اگر صحنه ها جابجا شده بود. خواهم پرده اول اين تئاتر را نمايش دهم  حاال مي

نمي دانم  .ش داديم عوض پرده اولو چهارم را نماي پرده سوم. وش و حواس درستي نداريمما هم كه ه

  .مثل آشپزي آقاي مهندس دژاكام شد كه از آخر به اول شد. چرا اينجوري شد 

كو ندارد نشان از پـدر و از ايـن    رپس. خوب ايشان استاد و راهنماي من بوده ، هستند و خواهند بود

  ........ها صحبت

خواهم  كه اصالّ نمي، دليل حال خودم باشد آموزش هاي كنگره باشد و شايد هم به  شايد هم به دليل

، برايم مسخره و نه اينكه نفرت داشته باشم . به گذشته و به جهل خودم برگردم و به دوران جاهليت
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چقدر ابتدايي . سرگرم شوم م با اسباب بازي زمان بچگيمثل اين است كه بخواه. خنده دار شده است

ماشـين را در  ادعاي فرمان ماشين و با دهانم صداي گـاز  مثل اين است كه با دستم . و كودكانه است

  ؟توانم در خيابان شلوغ اين كار را انجام دهم  مي، دانم  ستي نميرا. آورم و تند بروم

، برگشت به عقـب و يـا در جـا    فقط نگاهي به عقب . كنم نگاهي به عقب انداختن بد نباشد  تصور مي

تا قبل از رفتن بـه سـربازي   . ر مواردي مفيد هم هستزدن عيب است ولي به عقب نگاهي انداختن د

، ولي بعد از اين مدت ، حتي در دوران آموزشي هم مواد مصرف مي كردم ، هم مواد مصرف مي كردم 

بنا به داليلي كه مي شود توفيق ، مشهد و بعد به جبهه منتقل شدم و ديگر مواد مصرف نمي كردم  به 

، كردم و به طور مستمر و جدي ورزش مـي كـردم    الي مصرف نميچند س، گذاري كرد  اجباري هم نام

به دليل مـوج  ، ولي پس از تمام شدن سربازي ، صاحب مقام شدم ، حتي در مسابقات نيروهاي مسلح 

  .م ه بودهاي مختلف آشنا شد با انواع و اقسام قرص، گرفتگي و بيماري سالك 

  .مرتب مرا آزار مي داد ، ي موج گرفتگي ول، سالك خشك شد و خوب شد  ، بعد از حدود يك سال

هاي روان گـردان و   آمد و بايد از قرص و هميشه در گوشم صداي صوت ميكم خواب و بي خواب بودم 

سالي بـود كـه مـواد     8يا  7شايد حدود . مواد مصرف نمي كردم  ليو، خواب آور استفاده مي كردم 

اگـر  ، شخصي كه درمان نشده باشد ، مي دانند  مصرف نمي كردم و دوستان كه با مواد سروكار دارند

  .دوباره شروع مي شود، ها هم ترك كرده باشد ، با يك مرتبه حتي يك بار مصرف  سال

شـايد بـراي   ، چون وقتي مواد مصرف  كردم ، البته من توجيه كافي دارم ، اينكه قرص مصرف نكنم 

و از . م و خالصه همه چيز درست شـد خواب و صداي ناهنجار گوش. چندين روز همه چيز ميزان شد 

، ولـي خـوب   ، در ابتدا خيلي كنترل شده و كم مصرف مي كردم . آن به بعد هر روز مصرف مي كردم 

چون قانون مصرف مواد اين است ، ابتدا نامزدي و بعد عقد دائـم و  ، اين نمي توانست ادامه دار باشد 

  تا تـه دره نـروي ،   ن در سرازيري است ، تا وقتي، مثل افتاد آنقدر جلو مي رويم نا آخر خطي بشويم

  . اضافه مي شود بلكه مرتب سرعت كم نمي شود
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  : شروع ترك ها

  

. به خودم كمي  شك كردم كه نكند معتـاد شـده باشـم    ، سال مصرف مداوم ترياك  12بعد از حدود 

پزشك مراجعه كردم و ايشان  به. گرم بود كه با وافور مصرف مي كردم  6مصرفم در اين مقطع حدود 

دو ورق نسخه نوشتند كه حدود . تشخيص دادند كه من كمي تا قسمتي بلكه صد در صد معتاد هستم 

  .ها  انواع و اقسام قرص. دو پاكت پر از دارو شد

انـواع و  . يكي براي افسردگي بود ، يكي براي خواب بود ، يكي براي اسهال بود و يكي بـراي اشـتها  

يك وعده ترياك مصـرف  ، خالصه تا قبل از آن . هاي رنگ وارنگ كه ويتامين و غيره بود اقسام آمپول

تازه مثل يك . شربت و كپسول مصرف مي كردم ،آمپول ، حاال روزانه شايد ده وعده قرص ، مي كردم 

ـ  ، نه مي شد خوابيد ،نه مي شد كار كرد  ، گوشه اي افتاده بودم، تكه گوشت  ه نه مي شد راه رفت و ن

شايد خماري خميازه داشته باشـد كـه   . حال اينكه فكم را باز و بسته كنم نداشتم  .مي شد حرف زد

  .حال خميازه كشيدن را هم نداشتم ، حتماّ دارد ولي وقتي اين قرص ها را مصرف مي كردم 

ـ ، خوب  تم و بعد از چند روز و گاهي چند ماه نتيجه مي گرفتم كه بابا تا قبل از اين من يك عيب داش

. اما حاال صد عيب دارم و چند برابر موادم بايد دارو مصـرف كـنم   ، اين بود كه وافوري و معتاد بودم 

دادم و دوبـاره شـروع بـه     پس مقداري فحش و ناسزا به خودم و به خدا و بقيه دست اندركاران مـي 

  .م انگار نه انگار كرد اما مقدار مصرف قبلي ديگر جواب گو نبود و هر قدر مصرف مي. مصرف مي كردم 

تريـاك هـا   ، فكر مي كردم مدتي كه من مصرف نمي كردم . دانستم  دليل اين مطلب را آن موقع نمي

 9گرم بـه   6بعد از چند روز مثالّ از  .اي نداشت  ، ولي فايدههي جنس عوض مي كردم . اند قالبي شده

 ميكردم در مقدار مصـرف و اصـالً   عودمقدار زيادي ص، با هر بار ترك . گرم مي رسيدم و ثابت مي شد

البته دقت در دسترس نبود كه از آن استفاده . البته زياد هم دقت نمي كردم . دليلش را نمي دانستم

چـون مصـرف مـواد مثـل مصـرف داروي       ،، مرخص بود ، ما بوديم ولي دقت نبود ، هوش نبود كنم 

 درصد مصرف شود شخص را كامالً% 100اگر . البته مثل نه ، خود داروي بيهوشي است، بيهوشي است 

شخص . در صد بيهوشي و مقدار موادي كه مصرف مي شود به يك اندازه و برابر است . كند بيهوش مي

كنـيم خـوابي كـه     تصـور مـي   مثل خواب و خواب ديدن است ،. اردبيهوش است اما خودش خبر ند

، در خوابدر نتيجه . را تفكيك كنيم و در آن موقع قادر نيستيم خواب و بيداريبينيم واقعي است  مي

  .بينيم و در بيداري خواب  يداري ميب

ها  شايد ده مورد ترك با انواع قرص، تا اين مقطع . البته هنوز هم اوضاع نسبت به اين اواخر خوب بود 

راه . البته تجربه هاي خـوبي بـود    ، هاي دست ساز انجام دادم كه هيچ كدام نتيجه نداشت و كپسول

. شود كه برويم و برگرديم  وقتي شناسايي مي، بي راهه .راهه است  بود كه رفتم و دانستم كه بي هايي

خوب اگر ما بـه  . شود حداقل يكي از تعداد راه ها كم مي. اما بي نتيجه هم نيست، شايد موفق نشويم 
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رايـج  چون نرخ دكترهاي تـرك اعتيـاد بـه قـانون     ،  آب نرسيديم دوستان پزشك به پول رسيدند 

نرخ دوستان پزشك ترك اعتياد هم بـاال  ، گيري مي كرد  هر از گاهي كه قانون سخت .بستگي داشت

اي بين  انگار قانون نا نوشته، اين سه نيرو با هم داشتند ، همكاري خيلي خوبي ، نا خواسته . رفت  مي

شـدند بـراي    مـي  انگار باهم هماهنـگ  هاي ترك اعتياد وجود داشت ، و پزشكبرخورد قانون ، مواد 

  .مكيدن خون معتاد

در هـر  ، فرقي نمي كرد ، چه زير پلو باشد چه روي پلو ، اين مرغ بايد خورده مي شد  ، در هر صورت

نده زير سـاطور  كُ خانواده معتاد كه ديگر كامالً. ندصورت ضربه اصلي را معتاد و خانواده اش مي خورد

در هرصـورت  ،  ورد و اگر استخوان جا خالي مي دادخ ضربه چه به استخوان مي خورد و چه نمي .بود

  .استخوان بهانه اي بيش نيست. چه بخواهد و چه نخواهد. ضربه مال كنده است

فكر نمي كني به ديوار تعصب برخـورد كنـد و    غافل شدي و تير هوايي شليك كردي ؟اي بابا باز كه 

شد بـه بعضـي هـا     تا چند سال قبل نميشايد . انه كند ؟ ولي ديگر كار از اين كارها گذشته است مك

حالي كرد ، ولي حاال ديگر همه متوجه شده اند كه اوضاع خراب تر از آن اسـت كـه بتـوان روي آن    

چند روز قبل براي سرما خوردگي به پزشكي مراجعه كردم كه صحبت بـه تـرك و   . سرپوش گذاشت

ي گفت ، اين گفته يـك پزشـك   خود آن پزشك م. كشيده شد ، دهند  همكارانش كه ترك اعتياد مي

تا  .او مي گفت همه پزشكاني كه ترك اعتياد مي دهند كاله برداري مي كنند. است نه گفته من معتاد 

  . تصور مي كردم گربه براي رضاي خدا موش مي گيرد، ها دعا مي كردم  چند سال خود من براي اين
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  :از چاله به چاه 

  

. بلي و كلي پرسـنل و كـالس   خانم دكتري بود با وقت ق. ما خيلي جالب بودمورد آخري ترك اعتياد 

كه البته دست آخر متوجه شدم خود ايشـان هـم مصـرف كننـده     ، پزشك بودند  ايشان روانظاهراً 

دشان است اند كه در انحصار خو ايشان ادعا مي كردند آمپول جديدي از انگلستان وارد كرده. هستند

چـون آمپـول   . گرفـت   تزريق آمپول بايستي در كلينيك خودشان انجام مـي  اماًو ردخور ندارد و الز

در  العـاده حسـاس و بايـد حتمـاً     د ، فوقشد به خود معتاد يا بستگان او دا ايشان را به هيچ وجه نمي

حتي آمپول را به پرسنل خودش هم . باشد و كلي كالس گذاشته بودند يخچال و در دماي تعيين شده 

اگـر  . داد و آن ها فقط تزريق مي كردند دش آمپول را در سرنگ مي كشيد و به آن ها ميخو .نمي داد

روي هـاي   در روز تعطيل و يا شرايط خيلي اضطراري مجبور مي شد آمپول را به پرستار بدهد ، نوشته

  .كه متوجه نشوند اين آمپول چه هستآمپول را پاك مي كرد ، 

چون اين . ومان بود و نرخ ويزيت ايشان سيصد هزار تومان بودهزار ت 150در آن زمان ترياك كيلويي 

و هر چنـد   خوب ايشان حدود سه سالي با من بازي كرد. قيمت بود  ها جديد و فوق العاده گران آمپول

يكـي از  ، بعد از گذشت سه سـال  . اراده بودن بود  ماه يك بار ويزيت جديدي مي گرفت و جرم ما بي

به ناصرخسرو رفتم و پرس و جو كردم و متوجه شدم اين آمپول ها تمجزيك ها را كش رفتم و  آمپول

اي سيصد تومان است كه بعـداً  فهميـدم نـوعي     دانه يا تيمچيزك است ، پاكستاني است و قيمت آن

مثـل  ، نتيجه گرفتم برگردم سراغ تريـاك خودمـان   . العاده خطرناك است است و فوق مخدر صناعي

. الاقل هرچه هست گرگ واقعي است ، گرگ در لباس مـيش نيسـت  . ر است اينكه از همه اين ها بهت

خودم مي خريـدم و تزريـق   را ها  چون مدتي بود آمپول، حاال ديگر يك تزريقي تمام عيار شده بودم 

  . خرجم نسبت به زماني كه به خانم دكتر مراجعه مي كردم يك هزارم شده بود. كردم  مي

البته فكر مـي كـردم   . برگشتم به خان اول . روع كردم به مصرف مقداري ترياك خريدم و ش، خوب 

ديگر هر قدر ترياك مصـرف   .خان اول ، چون اين خان اول چند صد كيلومتر از خان اول عقب تر بود

ر جان كنـدني  دست به دامن شيره شدم و با ه .هاي مرفين خانم دكتر نبود مي كردم جوابگوي آمپول

  .م ترياك و شيره توانستم به خان اول برسمگر 20بود با مقدار حدوداً 

. آخه االن انگار مـد شـده اسـت    . خدا به اين خانم دكتر عمر طوالني بدهد خدا خيرش بدهد، خوب 

تعريـف و تشـويق   . معلوم نيسـت الً دانم اص نمي، كنند ، حقيقت كجاست  خوب و بد از هم تعريف مي

  . ما كه سر در نياورديم، چگونه است 

، شايد هم درست باشد ، ت شكلي مثل بقيه اشكاالت اعتياد داشاين هم م، مشكل من است  البته اين

خدا عقل به ما بدهد و پول فراوان هم به دوسـتان پـول   . كنم ش يواش دارم به خودم هم شك مييوا

  .شايد مشكل اعتياد هم سروسامان بگيرد. دوست كه سير شوند
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، كنـي   رفتي توي جاده خاكي و گردو خاك مي نويسي ؟ها چيست كه مي  بگويد اين آخر يكي نيست

كه جنسـي كـه مصـرف     مثل اين ها چه ربطي دارد به وافور ؟ اين! تازه تير هوايي هم شليك مي كني

هم از دسـتت خـارج    ها يا اينكه حقه زيادي داغ شده ، حتما حساب شماره بستكردي خوب بوده و 

گرم شيره و  5بله هركس  .نوع سوخته وافور استهم از   آن، نه اين ها همه فرمايشات شيره  ؟ شده 

حاال چرا شيره؟ الاقل همان ترياك خـالي را  . شود  از اين بهتر نمي،گرم ترياك در روز مصرف كند  12

ا بدهد ؟ مرفين داخـل تريـاك   هاي تيمچيزك ر خواست جواب آمپول كردي ؟ پس كي مي مصرف مي

  .گوي مرفين تيمچيزك نيست جواباصالً 

، همه مقصر هستند كه تو موادي شدي خواستي از اول سراغ مواد مخدر نروي ، انگار مي! چشمت كور 

چندتا سنگ هم روي او انداخت ، چـي   ، بايد او را درآورد و به چاه انداخت وافتد  هركس در چاله مي

  . فكر كردي كه به همه ايراد مي گيري

هاي ترك اعتياد چـه   كش قاچاقچي و پزشك قشر زحمت اگر امثال شماها در چاله نيفتند تكليف اين

ها حق زندگي و پول در آوردن براي خرج زندگي را ندارند؟ تكليـف ايـن همـه     اهد شد؟ مگر اين خو

اند؟ تو تمام كوره  داني هريك چه سرمايه اي گذاشته كلينيك هاي مجهز و پيشرفته چه مي شود؟ مي

  !كني  دا نمياش راهم پي دهات ها اگر بگردي يك اتاق

كه مفسـد  ناشكري بس است ، تو نه تنها معتاد هستي بل تواني گير بياوري ، ل ساده هم نمييك آمپو

  !معتاد يعني كافر ، تو كافري  اصالً. االرض هم هستي  في

كلمه معتاد يعني كافر و در حاشـيه آن تفسـير شـده    ،  طبق آخرين لغت نامه اي كه چاپ شده است

داشتيم مواد خودمـان را  ، كاشكي هيچي نمي گفتم ! اي بابا . ظهار نظر هم ندارد است كه معتاد حق ا

كسي با ما كاري نداشت ، امان از زبان سرخ كه كله سياه را بر ،زديم  كرديم ، اگر حرف نمي مصرف مي

  . باد مي دهد

بايد . مشكل ديگر افيان و هزارو يك، قيافه تابلو ، نگاه هاي اطرشود  ها مشكل ما حل نمي با ابن حرف

  .هم يك طرف  گراني مواد ،ها بدتر از همه اين، به بقال هم باج بدهي و گرنه بهت مي گويد عملي 

آخه آن موقع اين همه مواد پيشرفته نبود كه نه بو . فكر آبروي خانواده را نمي كندبوي مواد كه اصالً 

احتياج به وافـور   ، ديگه اصالًشه  مي با سه سوت مشكل حل. دارد و نه جا مي خواهد و نه وقت زياد 

  . ك و وافور و ترياكي همه بايد بروند موزه اتري. نيست كه من درباره آن مطلب بنويسم

، خدا به اين سازندگان مواد مخدر جديد خير بدهد ، عمر طوالني عطا كند به اين انسان هاي شـريف  

. ه خوب و چه بد ، چد ، بايد از همه تعريف كرد ما هنوز يادمان نرفته بايد دعا كر. قرار شد دعا كنيم 

اين جوري همه از مـا راضـي و خشـنود    . فقط تعريف و دعا كنيم ، به بد و خوب كاري نداشته باشيم 

نمي دانـم چـرا مسـائل بـه ايـن      ! زندگي يعني اين كه همه را با زبان راضي نگه داري . خواهند بود 

  د از چهل و پنج سال زندگي چي ياد گرفتي ؟ كوچكي را هم نمي فهمم ، معلوم نيست بع
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چرا ، همه مي گفتند  !تو بگويد نكن ، بد است آخه يكي نبود به  رفتي درس خواندي كه معتاد بشي ؟

ولي يكي پيدا نشد به ما بفهماند كه بد چيست ؟ اعتياد يعنـي چـه ؟ مـواد    ، شي  معتاد مي، بد است 

كسي نبود كه مطالب درون . فحه اول و آخرش را مي گفتندص، اين كتابي بود كه همه مخدر چيست ؟ 

   !كتت را بپوش بريم كالنتري  ؟ معتاد شدي، خوب ............. يكي بود يكي نبود . كتاب را بداند
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  :  نااميدي

  

دانم چرا به  نمي منقل و وافور برايم جاذبه اي خاص داشت ،، در اوايل كه شروع به مصرف مواد كردم 

هم اين بود كه كه هروقت بخواهم مي كشم و هروقت توجي. ، اعتياد بود تنها چيزي كه فكر نمي كردم

هر چند وقت يك بار كه پا مي داد مصرف مي كردم و . نخواهم نمي كشم ، همين كار را هم مي كردم 

كردم و تصور مي كردم وضع بـه  از خودم وسايل نداشتم و بيشتر از وافور و وسايل پدرم استفاده مي 

گونه  هيچ. كنم  ولي از پرده بعدي نمايش غافل بودم كه با دم شير بازي مي، ماند  همين منوال باقي مي

، و يك مسئله ديگر كه االن مي دانم اطالعاتي در مورد مواد مخدر و تاثير آن روي جسم ، روح و هزار

من آن قدر جوان : گويد  يد كه ميَنمي دانم به قول ج كردم كه همه چيز را ولي تصور مي .نمي دانستم

  .كردم همه چيز را مي دانم  من جوان بودم و فكر مي. نيستم كه همه چيز را بدانم 

جمع دوستان ياوه گـو  ذغال و منقل و چاي كنار ذغالي و هر از گاهي . وافور تشريفات خاصي داشت 

كنند فقط همديگر را  ردو يا هر چند نفر كه باشند سعي ميگويد ، ه كه تو از او مي گويي و او از تو مي

منظورم مجلس بزم است ، هيچـي نبـود ،   ، راضي و سرگرم نگه دارند و وقتي تمام مي شد  ، با حرف

هـر چـه بيشـتر تكـراري     ، هيچي گيرت نيامده بود غير از اتالف وقت و پول و آبرو و از همه مهمتر 

  .آلوده مي شد شد ، روح بيشتر به اين مسئله مي

. گونه اطالعات درستي از تاثيرات مواد مخـدر بـر جسـم و روح نداشـتم      البته من در آن موقع هيچ

البته ديگران هم مثل من از حقيقـت قضـيه   ، متوجه نبودم كه چه تاثيراتي در جسم و روح من دارد 

انستند اعتياد چيست ؟ حتي كساني كه سال ها با اين متاع در گير بودند نمي د، چيزي نمي دانستند 

، دانستند عتاد و غير معتاد را نميفرق شخص م. ديدند  افتد ، فقط ظاهر قضيه را مي و چگونه اتفاق مي

معتاد ، معتاد بود و سالم هم سالم ، فرق كلي معتاد و سالم اين بود ، خوب . دانستم  حتي من هم نمي

هنوز هم . اطالعات در همين حد بود . اراده دارد ، كند  كه كه معتاد اراده ندارد و كسي كه مصرف نمي

و حتـي پزشـكان    غير مصرف كننده چهچه مصرف كننده و ه ،درصد جامع% 90شايد . اين گونه است 

 60مـديون كنگـره   ، البته خود من هم كه مقداري مـي دانـم   . هم اطالعات درستي از اعتياد ندارند 

مـواد  ، تا قبـل از آن  . مواد مصرف نكنم ، هايم  دانسته قدر مي دانم كه مي توانم به كمك هستم و آن

، هر كس بخواهد مصرف نكند. مي كنم مخدر از باال به من نگاه مي كرد ولي حاال من از باال به آن نگاه 

شـايد در مـدت   . گونه باشد و گرنه امكان ندارد يك مصرف كننده بتواند مصرف نكند  بايد بتواند اين

، گونه ترك به قول بچه ها ولي اين، بار خود را نگه دارد و به قول معروف ترك كند كوتاهي بتواند به اج

  .درمان نيست ، موقتي است ، مرخصي است 

هاي شـبه   جاذبه مواد مخدر ، رفيق ها ، جاذبه بساط و از همه مهمتر بيماري جسم و تخريب سيستم

براي . كند  و فرد دوباره شروع مي ، همه و همه دست به دست هم مي دهندافيوني و سيستم ضد درد 
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، هر وقت ترك مي كردم با هزارو يك سختي براي مدت كوتاهي تحمل مي كردم . گونه بود  من كه اين

اگر در زمان مصرف يك عيب كلي داشتم كه معتاد بودم ، . گونه كارايي ندارم  گرفتم كه هيچ نتيجه مي

و چـاره اي جـز مصـرف    رنجور و بيمـار بـود    ، م و روحتمام جس. حاال سر تا پا ايراد و بيماري بودم 

هـا بـن بسـت     همه راه. چنان دلم براي منقل و وافور تنگ مي شد كه تاب مقاومت نداشتم . نداشتم

  .چاره فقط مصرف كردن بود و بس ، چيز تاب مقاومت نداشت  شد ، هيچ ها پاره مي شد ، همه طناب مي

درد خماري جهـنم  . لرزيد  آمد بدنم مي ، ديگر اسم ترك كه ميديگر از ترك كردن نا اميد شده بودم 

هاي بدن  همه سلول. تمام وجود درد است ، عذاب است ، هيچ شكنجه اي بدتر از خماري نيست  ، بود

دليل نباشد كه پزشكان به  شايد بي. شخص رواني شده است ، كند  گيرد به حدي كه تصور مي درد مي

، فكر مي كنند بيماري رواني است .نمي دانند اعتياد چيست، دهند ، خوب  يم ها داروهاي ديوانگي  آن

، ست ، دل درد هم بيماري رواني استتوان گفت دندان درد هم بيماري رواني ا مي، اگر اين گونه باشد 

بايد به او داروهاي ، الزاماّ ديوانه هم هست ، پس هركس بيمار مي شود . پا درد هم بيماري رواني است 

  . وان گردان تجويز كرد ر

 پس اين شخص اصالً. كند كه معتاد بشود  انه نباشد كه مواد مصرف نميالبته خودمانيم ، اگر كسي ديو

  .گردان داد بايد به او داروي روان، ديوانه بوده است ، قبل از اينكه معتاد شود 

ينكه توجيهي براي مصرف داشـته  براي ا، ام كه بعد از اينكه معتاد شده اند  البته من چند نمونه ديده

زياد كسي از افراد خانواده سر به سـر ايـن افـراد    ، در اين صورت . اند  باشند خود را به ديوانگي زده

داروهـاي روان  ، كردم  خود من هم بنا به تجويز پزشكي كه براي ترك به او مراجعه مي. گذاشت  نمي

ولي ، شدم  اي آرام مي چون تا اندازه، ب است كردم خو كردم و در آن مقطع فكر مي گردان مصرف مي

مثل اين است كه آمپـر آب  ، گردان در ترك اعتياد  عملكرد داروهاي روان.دانستم  عملكرد آن را نمي

ولـي آيـا   ، رود  در آن صورت آمپر به طرف نرمال مي. ماشين كه جوش آورده ، سيم آن را قطع كنيم 

ولي راننـده فقـط متوجـه    ، موتور جوش آورده است . ه جوش آوردن موتور هم درست شده است ؟ ن

داروهـاي روان  . افتـد   در جسم ما هم همين اتفـاق مـي  . چون سيم آمپر قطع شده است ، شود  نمي

داروهاي روان گردان سطح هوشياري را پايين مي آورنـد و سيسـتم   ( كند حس را مختل مي، گردان 
، نه اينكه  ) شوند  ها در سيستم عصبي مي قال پيامكنند و باعث كاهش سرعت انت ميا مختل عصبي ر

ه استخوان دست يا پا شكسته باشد و آمپـول  يا مثل اين است ك .شويم درد نباشد فقط ما متوجه نمي

ولـي مشـكل   ، درست است درد شديد احساس نمي شود . بي حسي يا داروي بي حسي مصرف شود

درد مثل قبل و حتي بـد تـر از    ، دارو كم شودشكستگي كه برطرف نشده است ، به محض اينكه اثر 

  .شود قبل احساس مي

 6سـم زدايـي فـوق سـريع و     .استخوان شكسته بايد درمان شود و زمان مي خواهد تا جوش بخورد 

سم زدايـي  . جدي نگيريد  لطفاً. ، خياالتي بيش نيست ساعته و يك هفته و ديگر روش هاي متداول 
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هاي آنان  براي سرگرم كردن معتادين و خانوادهو جديد است  شوخي است ، مسخره است ، يك جوك

هـاي   با توجه به تخريب بيماري اعتياد در اصلي ترين بخـش ( ولي لطفاّ با اين فرا بيماري . بد نيست 
از ايـن اصـطالح اسـتفاده     ، بيني و تفكرات و انديشـه  شهروجودي انسان يعني جسم ، روان و جهان

اگـر  . شوخي نكنيد  )از وجود انسان از تخريب اعتياد مصون نمي ماند  در واقع هيچ بخشي. شود مي

هاي بهتري هـم هسـت بـراي پـول زور      هاي برره را نگاه كنيد ، راه پول زور مي خواهيد سريال شب

  !گرفتن از مردم 

شـعبده بـازي بـر    . تفكر بايد درمـان شـود   . اعتياد بايد درمان شود ، روح و جسم بايد درمان شود 

  .در كنگره براي درمان اعتياد سه قسمت در نظر گرفته مي شود جسم ، روان و جهان بيني . دارد نمي

جسم به وسيله كاهش مواد به صورت تدريجي و برنامه زمان بندي شده كه همراه با جسم و بازسازي 

هان هاي آسيب ديده و سالمتي جسم ، روان نيز همراه با آن به درمان مي رسد و در قسمت ج سيستم

بايستي به درمان نسـبي  ، بيني است  بيني يا تفكر نيز بايد درمان صورت گيرد ، تفكر كه همان جهان

تواند از باال به مواد مخدر و اعتياد نگاه كند و در غير اين صورت و  برسد كه در اين صورت شخص مي

ر حال تـرك را جـدي   به ه. هاي ديگر ، ترك است ، مقطعي است يا از چاله به چاه افتادن است  روش

  !باور نكنيد، نگيريد شوخي است 

كه  ام هزازان هزار نمونه هم ديده .به اين مسئله واقفم  ام ، كامالً دفعه ترك كرده 20داّ من خودم حدو

 8من مـدت  . مرخصي است ،  ي شوخي بود ، سرگرمي چند روزه و چند ماهه استول، ترك كرده اند 

. چيزي كـم بـود   ، درتمام اين مدت . ولي نتيجه نگرفتم ، ان كردم سال با تمام روش هاي ترك امتح

شـبانه روز درد و  ، چنـد مـاه   ، ها به كنار ، گاهي اوقـات   بحث اراده و اين حرف. اشكالي در كار بود 

آيـا تـا بـه حـال دنـدان درد      ، همه كساني كه مي گويند اراده . ناراحتي خماري را تحمل مي كردم 

دندان درد ساده در شب كه صبح قرار است به پزشك مراجعه كند ، تمام داروهـاي  اند ، با يك  گرفته

هـاي خمـاري را كـه همـه      كند ، چطور انتظار داريـد شخصـي تمـام درد    مسكن خانه را امتحان مي

اگر شما اراده داريد پس چرا يك دندان  فته ، آن هم چندين ماه تحمل كند ؟هاي بدن را فرا گر سلول

درست است بيماري اعتيـاد را خـود   . آن هم يك شب يا چند ساعت  انيد تحمل كنيد ؟تو ا نميدرد ر

دندان درد هم ريشـه در نـا   ، ولي اگر خوب دقت كنيد ، شخص بر اثر نا آگاهي به وجود آورده است 

ها ريشـه   شايد تمام بيماري. فكري و نا آگاهي دارد  آگاهي دارد ، شكستن دست و پا هم ريشه در بي

تعصب و دشمني ، پس كمي انصاف داشته باشيم . آگاهي و نداشتن اطالعات و اشتباهات ما دارد در نا 

 ، برخورد ما خصمانه نباشـد . برخوردكنيم را كنار بگذاريم و با بيماري اعتياد هم مثل ساير بيماري ها 

نكـه دليـل   به كسي كه افتاده بايد كمك كرد كه بلنـد شـود نـه اي   . متعصبانه نباشد ، منصف باشيم 

حتي در ميدان جنگ بـا  . چه فرقي مي كند كه به چه دليل زمين خورده است، افتادنش را سوال كرد 

طرف مقابل  تا قبل از اينكه. مي شود نه دشمن دشمني كه مجروح شده است به عنوان بيمار برخورد 
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بلكـه   ، سـت ديگر جنگجو نيست ، دشـمن ني ، ولي وقتي زخمي شد ، جنگند  با هم مي ، زخمي شود

كنـار   دهند و بحـث دشـمني را موقتـاً    ار ميبرند و تحت درمان قر او را به بيمارستان مي. بيمار است 

  .چون بيمار است ، گذارند  مي

كننـد و يـك بيمـار را اعـدام نمـي كننـد ، بـه         محكومين به اعدام را هم معاينه مي، ايم  بارها ديده

كمـي فكـر كنـيم و منصـف     . كنند  م را در مورد او اجرا ميبعد حك ، برند تا سالم شود بيمارستان مي

  .باشيم

آيا اگر  .اي ندارد چاره، اش است  خالف هاي يك معتاد براي تامين هزينه مواد مصرفي، در اكثر مواقع 

ـ گوي مي. دهيد ؟ مجبور است دروغ بگويد روراست بگويد پول بدهيد خمارم ، به او مي د چـرا دروغ  ي

تحمل شنيدن حقيقت را داريم ؟ پس بايد چه كند ؟ ترك كند ؟ بـا كـدام اندوختـه    گويد ؟ آيا ما  مي

   .ماه زمان مي خواهد  11روش درست  درمان شود ؟با كدام حامي ؟ درمان بيماري اعتياد با

ترين روش ترك ، گذشته از اينكه اشتباه است و نتيجه مطلوب ندارد ، چند صد هزار تومان پول  ارزان

. مطالبه مي كنند و هيچ تضميني هم ندارد ، پول آن را اول و قبل از اينكه شروع شود كه  مي خواهد

انگار از بيماري . قدر مسئله درست شود ، خوب مريض نشود  اي بابا چرا بايد شخص بيمار شود كه اين

دگي هرگز سرما خور، شايد اگر كسي از سرما خوردگي بدش بيايد . توان با اراده جلوگيري كرد هم مي

، وقتي اكثريت بر ايـن عقيـده باشـند    ، اگر هم نباشد ، شايد هم اين طوري باشد ، نمي دانم . نگيرد

پس هميشـه حـق بـه جانـب     . انگار هميشه و همه جا و هر اكثريتي درست مي گويند. درست است

 يعني حـق و زور ! حق هم غش مي كند آنطرفي ، يعني هر طرف سمبه پرزور تر است . اكثريت است 

ها كه مي زني چه ربطي به وافور و معتاد دارد ؟ بابا  ما  حاال يكي بگويد اصالّ اين حرف. يك معني دارد 

شـما  ، كنيم تا بعد بتوانيم ادعاي ارث و ميراث كنـيم   ها داريم پسري خودمان را ثابت مي با اين حرف

ها براي  همه اين صحبت. شود ادعاي ارث كرد شويد ؟ همين جوري سقوط آزاد كه نمي چرا متوجه نمي

مقصر نيستيم ، بيمار هسـتيم و بيمـاري را   . اين است كه ثابت كنيم ديوانه نيستيم ، مريض هستيم 

بيمـاري بـا   . عادت نيست كه ترك كنيم ، اعتياد بيماري است . بايد درمان شود ، شود ترك كرد   نمي

م و گرنه در موقع برداشتن عوضـي و  عادت كمي تا قسمتي تفاوت دارد لطفاّ در يك قفسه قرار ندهي

  .شود اشتباه مي

كند به كرات كه اين عمل تكرار شود ، مخدر مصـنوعي جـايگزين    وقتي انسان مواد مخدر مصرف مي

شود ، يك جايگزيني مصـنوعي و   شود و بايد توجه شود كه جايگزين مي مخدر طبيعي خود جسم مي

در . آن را تحمـل كنـد   ، به دليل نياز كاذب ر است غير طبيعي ، يك ميهمان ناخوانده كه جسم مجبو

هم در صور پنهـان  ، شود كه اين غير طبيعي بودن  نتيجه روز به روز جسم نيز غير طبيعي و كاذب مي

ايـن يـك بيمـاري اسـت و همـه      . هم در صورت است و هم در سـيرت  . است و هم در صور آشكار
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يعني هر چيزي و هر دليلي كه باعث مـي شـود در   ، د هاي جسم در رفتار و روان نيز تاثير دار بيماري

  .رفتار تاثير گذار باشد ، نوعي بيماري و به هم خوردن تعادل جسم و روان است

طبيعي است و اگـر غيـر از    ، كامالًشود كه اين مقوله در بيماري  جسم بيمار باعث رفتار بيمارگونه مي

د مخدر به هرنوع كه باشـد مصـرف شـود و در    غير ممكن است كه  موا. اين باشد غير طبيعي است 

روي روان هم تاثير منفي خواهد يزي كه در جسم تاثير منفي بگذارد ، جسم تاثير گذار نباشد و هرچ

  . گذاشت 

كـه  ، خيلـي غيـر طبيعـي     مثل يك رونوشت. در طبيعي خود جسم استمواد مخ شبيه ، مواد مخدر

بايد نسخه اصل را ديده و ، را بشناسد  اهد اين رونوشتولي هركس بخو .تفاوت هاي زياد با اصل دارد

شناخته باشد و گرنه خيلي راحت هر بدي را اصل مي پندارد و حتي نسخه بدلي را اگر خـوب بـزك   

شـايد  .كپي را با اصل اشتباهي گرفتم، كما اينكه سال ها خود من ، شده باشد، از اصل بهتر مي داند 

، ار كه براي خود مار زهر نيست ، اگر مواد مخدر را سم فرض كنيم زهر م. اين هم مثل زهر مار است 

تصور مي كنم مثل مار عمل مي كند كه زهر و پادزهر با هم توليد ، حتي مواد مخدر طبيعي خود بدن 

پادزهر در جسم خود ترشح مي  ، شايد مار قبل از نيش زدن. شود  شهد مي ،در نتيجه زهر، مي شود 

  . اول خودش را مي كشت، ش كند و گرنه زهر خود

ولي جسـم قـادر بـه    ، مواد مخدر زهري است كه ما وارد بدن مي كنيم ، درست باشد  اين فرضيهاگر 

اين اطالعـات ثبـت نشـده    ، يعني در دانش جسم . توليد پادزهري براي اين ميهمان ناخوانده نيست 

  . است

محور جلو و محور عقب بايـد  جلو يا  دو چرخ. جسم و روان بايد مثل چهار چرخ يك ماشين عمل كند

در غير اين صـورت  . روان محور جلو و جسم محور عقب است . موازي و در يك خط حركت كندكامالً 

چـون  و الستيك سايي پيدا مي كنـد ،  ها به شدت صدا مي دهد  الستيك ، مثل ماشين هاي تصادفي

ه سمتي محورهاي جلو مي خواهند ب. مي شوديكي به دنبال ديگري كشيده . زير فشار قرار مي گيرد 

رفتار اين ماشين كـامالّ غيـر طبيعـي و    ، بر اثر اين فشارها . بروند و محور هاي عقب به سمت ديگر 

هاي زيادي براي درست  شايد راه. عصباني و ناراحت خواهد بود اين ماشين كامالً . حت خواهد بود نارا

رست است كه در نتيجه عمل به آن محورها در يـك  كردن اين ماشين وجود داشته باشد ولي راهي د

  .يعني درمان شوند. خط قرار گيرند 

وقتي جسم اين ماشين درمان شود يعني همه قطعات سرجاي خود قرار گيرند رفتار اين ماشين نيـز  

  .كشند چون زير فشار نيستند ديگر چرخ ها موقع چرخيدن فرياد نمي. متعادل خواهد شد 

. يعني بين جسم و روان هماهنگي بر قرار اسـت  ، ناميم  ه را در كنگره تعادل ميرسيدن به اين مرحل

شود و بـه انـدازه اجـرا     به اندازه صادر مي. شود شود و به موقع هم اجرا مي فرمان به موقع صادر مي

يعنـي شـروع   ، حـس  . اين فرمان زماني به موقع و مناسب خواهد بود كه حس سالم باشد . شود  مي
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همه اين عوامل الزم و ملزوم يكـديگر  . نه فرمانده است نه اجرا كننده ، فرمان است . مانده فرمان فر

  .ريزد هستند كه هركدام نا متعادل باشند ، تعادل بقيه را هم به هم مي

  

  

  

  

  : استاد دژاكام 

  

  

عقـل  حس اولين نيرو براي راه اندازي  قوه عقل است ، حس سـالم بـا   

مصـيبت  ، ، حس سالم با عقل ناسالم ستندسالم جفت بسيار مناسبي ه

تحمل  مكافات ، بنا براين بايستي حتماً است ، حس ناسالم با عقل سالم

دريافت حس را بررسي و پاسخ مناسب صادر گردد  چون حـس فقـط   

اطالعات درست مي گيرد و ، اگر حس سالم باشد . اطالعات را مي گيرد 

مثالّ ما حس مي كنـيم  .  اطالعات غلط مي گيرد، اگر حس خراب باشد 

كنيم خيلي خوب و شيرين و بـدن مـا نيـاز     گالبي هايي كه روئيت مي

و عقل ....مثالّ مغازه دار، يك فرد ديگر است  لاما اين گالبي ها ما. دارد

  ! نمي تواني بخوري  مي گويد
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  ::::    ٦٠٦٠٦٠٦٠روش درمان كنگره

  

ايت تعادل كه هـدف درمـان كنگـره اسـت ،     براي رسيدن به درمان و در نه، در روش درمان كنگره 

سـفر اول از  . طي كنـد  شخص بايد از دو گذرگاه عبور كند و يا به قول نوشتارهاي كنگره ، دو سفر را 

مصرف مواد مخدر تا قطع آن ، سفر دوم از قطع مواد مخدر تا رسيدن به خود كه همان رسـيدن بـه   

  . درمان است 

شخص تازه وارد تا سه جلسه  ،در كنگره براي شروع سفر. از كردم سفر خودم را آغ ٨٨٨٨٨٨٨٨    ١١١١١١١١////٢٦٢٦٢٦٢٦در تاريخ 

ابتداي . سفر خود را آغاز مي كند ، مهمان محسوب مي شود و بعد از سه جلسه ضمن انتخاب راهنما 

سفر من بايد به راهنمايم مقدار مصرف و ديگر اطالعات كه براي راهنما در مورد مواد مصـرفي ، الزم  

ما با توجه به اطالعاتي كه من به او مي دادم برنامه اي براي مصرف كردن مواد من بود مي دادم و راهن

منظم مي كرد و رهجو كه شخص خواهان رهايي از اعتياد است طبق برنامه اي كه راهنمـا بـه او مـي    

من هم بعد از گذراندن سه جلسه مخصوص تازه وارديـن ، راهنمـا    .دهد سفر خود را شروع مي كند 

  . دم و پيش او رفتم انتخاب كر

  اسم شما ؟ : سوال راهنما 

  علي هستم: رهجو 

  جند سال است مواد مصرف مي كني ؟: راهنما 

  .سال است  ٢٣٢٣٢٣٢٣حدوداً : رهجو 

  چه نوع ماده اي مصرف مي كني ؟: راهنما 

  ترياك و شيره: رهجو 

  روزانه چند گرم مصرف مي كني ؟: راهنما 

  رم شيرهگ ٦٦٦٦گرم ترياك و  ١٢١٢١٢١٢حدوداً : رهجو 

  مي خوري يا مي كشي ؟: راهنما 

  .ترياك با وافور مي كشم و شيره با سيخ و اگر جا نداشته باشم ، شيره را مي خورم : رهجو 

  روزي چند وعده مصرف مي كني ؟: راهنما 

  .شب  ٩٩٩٩صبح تا  ٩٩٩٩روزي يك وعده ، : رهجو 

سوال و جواب ها براي اين بود كه و چند سوال ديگر در همين زمينه بين ما رد و بدل شد كه همه اين 

براي  ٦٠٦٠٦٠٦٠و بعد بتوانيم از نقشه كنگره .يعني مبدأ را پيدا كنيم دو متوجه شويم كه در كجا هستيم  ، هر 
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يكي از مشكالتي كه چندين سال باعث شده بود نتوانم بـه مقصـود   . رسيدن به مقصد استفاده كنيم 

برنامه . نمي دانستم خودم كجاي نقشه هستم ولي،  فقط در پي مقصد بودم. برسم ندانستن مبدأ بود 

شروع به اجرا شد و اين چند روز تاخير براي اين بود كـه مـن اصـالً نمـي      ٨١٨١٨١٨١////١٢١٢١٢١٢////٢٢٢٢اول من در تاريخ 

، حتي نميدانستم دقيق چند گرم مصرف مي كـنم  .دانستم روزانه چند گرم ترياك و شيره نياز دارم 

البته اين كه مـي گـويم خيـر    ،  مبداء مشخص شد، ر وخوشي از چند روز به خي دخوب به هر حال بع

،چـون  خيلي راحت نبود، منظورم نتيجه كار بود رسيدن به اين نتيجه كه خير وخوشي بود ، وخوشي 

مي توانستم با خود ، البته الزامي نبود ، مي بايستي از وافور به سيخ و لول تغيير الگوي مصرف بدهم 

جام دهم ولي به دليل اينكه با سيخ و لول دقيق تر ميشود انـدازه گيـري   وافور هم سفر تدريجي را ان

البته امكان پذير  ميشود با وافور امكانپذير نيست ، كرد و همچنين در اواخر سفر كه مصرف خيلي كم

  .خواستم كاري انجام داده باشم مي به هر حال شايد هم، هم هست ولي من فكر كردم شايد نباشد 

يعني از مار غاشيه به عقـرب جـراره پنـاه    ، سيخ و قليان پناه بردم  وافور گذشتم و بهاز خير منقل و 

ه اي اين چند روز اول زياد به من خوش نگذشت تا اينكه سيخ وقليان تـا انـداز  ، بردم به همبن دليل 

چـه  اين را كه ميگويم دوستان مصرف كننده تا اندازه اي مي دانند كه  .توانست جاي وافور را بگيرد 

ز وافور مصـرف  يك وافوري هر قدر كه با سيخ و سنگ و يا روشي غير ا، مي گويم و منظورم چيست 

نمي شود و  از خماري خارج شود ولي كامل راضيشايد  كند يا حتي بخورد ، باز هم جواب نمي گيرد ، 

  .بقول خودمان فقط جنس را حرام ميكند. حتي بر عكس 

، به هر حال جـواب مناسـب   د نيا حتي كشيدني ها هر قدر بخورد ندوستان خوراكي هم هر قدر بكش

و پديـده  مگر اينكه چند روزي تحمل كند تـا روش جديـد در جسـم جـايگزين شـود       نمي گيرند ،

كنند و گرنه هر چقـدر هـم   و شناسايي محل جديد جذب را پيدا  سازگاري اتفاق بيفتد و گيرنده ها ،

مسئله مقدار ، تر ميكند كه اغلب اين اشتباه را ميكنند  فقط وضع را خراب ، شخص زياد مصرف كند

كه تغيير كرده است با اضافه مصـرف  طريقه مصرف است پديده سازگاري و مواد نيست مسئله اصلي 

  .كردن كار درست نميشود

، وافـور بـه   10/1كشيدن به خوردن : الگو براي تغيير طريقه مصرف اينگونه است كه  ،  60 در كنگره 

  .ست الزم است ن نتيجه درالبته در مورد ترياك ؛ ولي به هر حال فرايند زمان براي گرفت 4/1قليان 

را به صورت  ه اييراهنما برنام، جه اي كه در اين چند روز گرفتم يبا توجه به توضيحات داده شده و نت

 .زير برايم تنظيم نمود
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2/12/84   

  رم ميليگ 750           صبح   9ساعت ، وعده اول 

  ميليگرم 750    بعد از ظهر   3ساعت ، وعده دوم 

  ميليگرم 750     شب    30/8ساعت ، وعده سوم 

روي هم ، ميليگرم  750گرم و شيره  5/1گرم طي سه وعده كه مخلوطي از ترياكميلي  2250جمعاً 

در اصل به نظم ، چون به ساعت و وزن دقيق عادت نداشتم  ، رفته بد نبود البته كمي برايم دشوار بود

از چند وعده اي ، يك وعده اي شوم و حاال ،  مسالها تالش كرده بود، ز اين گذشته ا ،عادت نداشتم 

  .دوباره بايد سه وعده اي مي شدم و اين برايم دشوار بود كه دوباره سه وعده اي شوم 

ابـزار موفقيـت در    چون يكـي از ، چاره اي نبود بايد به فرمان راهنما دقيق عمل ميكردم ، ولي خوب 

غيـر  ، خواهد سرخود عمل كند باجراي بدون چون و چراي فرمان راهنما است و اگر كسي  60كنگره 

ذهن و عقل يك معتاد بيمار است ، مخصوصاً  در مواد مخدر و يك  .به درمان برسد دممكن است بتوان

ايـن  . ه دهد بيمار گونه است ذهن بيمار قادر نيست راهكار درستي ارائه دهد ، هر گونه راهكاري ارائ

  .يك قاعده كلي در بيماري اعتياد است 

ميلي گرمـي طبـق دسـتور راهنمـا      750قطعه  63روز مخلوط كردم و به  21ترياك و شيره به اندازه 

در ساعت معين شده يك قطعه را مصرف مي كردم و بـه اميـد وعـده    . تقسيم كردم و آماده داشتم 

خيلي كم سخت بود ولي خيلـي زود عـادت كـردم و مـنظم و     ، ر اوايل گفتم د. بعدي صبر مي كردم 

بلكه وقتي به خودم آمدم ، در تمام برنامـه  ، نه تنها در مصرف مواد منظم و دقيق شدم . دقيق شدم 

هاي زندگي ، خواب و بيداري و همه چيز ، آرام آرام ، دقيق و منظم شده بودم كه در ظاهر و صـورت  

خيلـي  ، كابوس ها و بي خوابي ها ، همچنين بد خوابي هاي شـبانه  . اشته بود خودم هم خيلي اثر گذ

هر شـب بايـد مسـلح بـه     . امرئي بود ، ميدان جنگ نالبته خواب كه چه عرض كنم . بهتر شده بود 

كارد ، قيچي ، به هر حال وسيله دفاعي بايد با خودم به رختخواب مـي بـردم ،   . رختخواب مي رفتم 

تمام بدنم . ه مي خواستم به خواب بروم ، با انواع و اقسام شياطين درگير مي شدم چون به محض اينك

  .قفل مي شد ، حتي زبانم بسته مي شد 

جهنم واقعي بود ، خـواب نبـود ، نمـي    . در درون فرياد مي كشيدم ، ولي كسي صدايم را نمي شنيد 

خود عـذابي بزرگتـر   ، اين ندانستن  دانستم چرا ، حاال مي دانم ، ولي در آن زمان نمي دانستم چرا و

          .بود

  

هـا نيسـت كـه     ايـن نوشـته  . هاي من از وافور بود و در ادامه كار به اينجا كشيد خوب ، شروع نوشته

. گفتند از وافور تا گور، ولي مي شـود مسـير را عـوض كـرد     همه مي. جا كشيده است  كارشان به اين
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به جهنم و گور ختم مي شود را به بهشت وصل كند ، غيـر   هركس كه بخواهد مي تواند مسيري را كه

  . ممكن است، ممكن نيست 

جنس خود مـا بايـد   . شود مسير را عوض كرد كه خود ما عوض شويم  ولي بايد بدانيم در صورتي مي

اطالعات و داده هاي جديـد از مسـير جديـد بايـد     . عوض شود و اين فقط پاداش جديد مسير است 

منظورم اين است كه غير ممكن مي تواند ممكن شود اگر زمينه عوض . داشت و گرنه غير ممكن است 

در . و زمينه يعني خود ما و گرنه غير ممكن هميشه غير ممكن و دست نيافتني باقي خواهد ماند  شود

  .مانيم  ما در غير ممكن باقي مي، ماند  غير ممكن باقي نمي، اصل 

خواهيم مواد را تـرك   در اين است كه همه مي، كه مي گوييم درمان  نكته مهم در درمان اعتياد و اين

ايـن زود خـواهي و مفـت    . بي فايده  اين برداشتي است كامالً. از خود دفع كنيم  كنيم يعني بدي را

هر كس بخواهـد  .  راه كار نيست ، اين . ولي خواست چيز ديگري است ، آرزو رواست . خواهي است 

شايد من هم مصداق آن شعر بودم كـه مـي   . اول بايد خوب را نزديك كند ، بدي را از خود دور كند 

ولي اين يك شعر است ، پاي بند قافيه است ضمانت اجرايي . چو بيرون رود فرشته در آيد ديو  :گويد

اي  گويد در قالب شعر يا نثر بايد درست باشد ؟ و يا هر شعري يا گفتـه  مگر هر كس هر چه مي. ندارد 

 اگر كسـي مـي خواهـد از   . براي همه جا و همه وقت درست است و كارايي دارد ؟ نه اينگونه نيست 

اعتياد كه بدي است خالص شود بايد اول خوبي بيايد و گرنه بدي خود به خود نمـي رود و اگـر مـي    

بدي آمده كه بماند و جا خشك كـرده  .  شد ، نه  خواست برود كه با هزارو يك ترفند و حقه وارد نمي

. سر اسـت  بيرون كردن بدي فقط با وارد كردن خوبي مي. است اگر بخواهيم برود بايد بيرونش كنيم 

  .رود ، اول بايد فرشته بيايد بعد ديو بيرون شود  ديو بيرون نمي

زيرا يك پنجم فرشته بايد وارد شود تـا يـك پـنجم ديـو     ، درمان يعني به تدريج وارد كردن فرشته 

بـه تـدريج    آيد كه سقوط آزاد برود ؟ آزادي ميمگر اعتياد سقوط . سقوط آزاد نمي شود . خارج شود

شود و به تدريج هم بايد هردو با هم درمان شوند و بايـد در   تدريج جسم و روان بيمار ميبه  ، آيد مي

وقتي ديد ما تغيير كنـد ،  . همه چيز بايد تغيير كند نظر داشت كه قسمت عمده نگاه و ديد كلي ما به 

  .يست خود بينايي كه ن، چشم وسيله بينايي است . ديدن  با چشم به تنهايي نيست ، منظور از ديد 

منظور از ديد ، ديد درون است كه . چشم عكس مي گيرد و درون ما عكس را تجزيه و تحليل مي كند 

ولي ديدن و خوانـدن  . شايد نقاشي كلمات همه يكي باشد . اين تصوير را چگونه تجزيه و تحليل كند 

ولي . ه مي شوند يكي نوشت تقريباً، مات از نظر شكل ديكته همه كل. آن نقاشي براي همه يكي نيست 

هر دو كلمه است كه همه مثـل هـم   ، خوبي و زيبايي . از نظر خواندن ، همه به يك معني نمي خوانند 

شكلي مـي  هر كس زيبايي را بر حسب ديد درون خود به . مي نويسند ولي همه مثل هم نمي خوانند 

  .كامالً متفاوت است  خواند كه با خواندن ديگري ،
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ولي آيا ديد يك قاتل و كاربرد آن هم براي . يد يك آشپز ، يك وسيله كار است يك چاقو از منظر و د

  و كدام نتيجه ؟ ولي كدام كار. و وسيله كار است هر دو يكي است ؟ بله براي هر د

ل كه اصالً به مواد مخدر ي باشد كه جسم شخصي را مثل روز اوكسي بتواند و يا روش، به فرض محال 

ولي اگر قسمت و ديد كلي و احساس و ادراك شخص همان است كه بوده . ند اعتياد نداشت تبديل ك

و به دليل نداشتن آگاهي و ايراد داشتن تفكر و ديد كلي ، باعث شده است كه وابسته به مواد مخـدر  

شود ، هنوز هست ، پس مشكل اصلي و دليل اوليه هنوز پابرجاست و هر وقت اسم مواد را مي شنود 

اد مخدر را آماده كنيم و هزار و يك يعني اول بايد دنياي عاري از مو. رزه در مي آيد تمام وجودش به ل

  .ايشان هوس نكنند ، اين غير ممكن است  چيز ديگر را عوض كنيم كه شايد

ما بايد درست شويم تا دنيـا  . فرد بايد خودش را عوض كند ، به خاطر او نمي شود دنيا را عوض كرد  

هر چه درصد افراد متعادل و خوب است كه تك تك افراد آن خوب باشند و يا جامعه اي .درست شود 

جامعه از افراد تشكيل شـده اسـت و اگـر    . مي رود  يشتر شود ، آن جامعه رو به تعادلخوب جامعه ب

  .افراد را از اجتماع حذف كنيم ، اجتماع و جامعه اي نخواهيم داشت 
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  : بحرالعيوب 

  

گر كه من به تجربه متوجه شدم ، مصرف مواد مخدر و اعتياد يكي از عيوب مـن بـود كـه در    نكته دي

ولـي بايـد   . در مقطعي مي گفتم اعتياد بحرالعيوب اسـت  . مقابل بقيه عيوبم ، خيلي هم بزرگ نبود 

 البته بايد توجـه داشـته باشـيم ،   . اعتياد يكي از عيب هاست . اصالح كنم ، معتادا بحرالعيوب است 

، ه اصالً مواد مخدر مصرف نمي كنندمعتاد و اعتياد فقط در مقوله مواد مخدر نيست ، كساني هستند ك

ولي كارهايي انجام مي دهند كه هيچ معتادي قادر به انجام اين گونه فجايع نيست و اگر تـوهيني بـه   

به مراتب خطرنـاكتر و  معتادين نباشد ، مي توانيم اين گروه را افرادي معتاد گونه نام گذاري كنيم كه 

مثالً شايد تمام دزدي هاي يك معتاد در طول عمرش را اگـر محاسـبه   . بيرحم تر از معتادين هستند 

  !معتاد و مواد مخدر بيچاره . برابر با يك ساعت دزدي بعضي از افراد به ظاهر سالم نباشد ، كنيم 

  !نمي دانم ماشين بايد جريمه شود يا راننده ماشين 

، در مورد درمان خودم شايد به ظاهر فقط مواد را تدريجي كم مي كـردم ، ولـي در بـاطن    تجربه من 

شايد در قبل از شروع بـه  . من مواد كم نمي كردم ، مصرف مواد كم مي شد . قضيه چيز ديگري بود 

مواد حجابي بود براي مخفي كردن . درمان ، مواد مصرف مي كردم كه بقيه عيب هايم را پوشش بدهم 

در سفر تدريجي هـر قـدر   . هاي من و يا بهتر بگويم ، مواد مسكني بود براي وجدان ناآرام من  عيب

عيب ها كمتر مي شود ، حجاب نازكتر و يا مسكن ضعيف تر نياز بود به همين دليل نيـاز بـه مصـرف    

  .كمتر مي شد 

مسافر را همسـفر   اين حركت را در كنگره سفر مي ناميم و انجام دهنده اين حركت ، مسافر و همراه

از شهر اعتياد . ديگر معتاد نيست چون حركت كرده ، او مقيم شهر اعتياد نيست ، مسافر . مي ناميم 

او از مبدأ . شايد هنوز به مقصد نرسيده باشد ، ولي در مبدأ هم نيست . به شهر سالم حركت مي كند 

ماه به شهر مقصـد   11بعد از  چون حركت دارد ، مسافر است و. هجرت كرده است . كنده شده است 

  ).....وافورجان ( جان را كند ديگر هر كس تو را شناخت  . د خواهد رسي

زيـرا  . و از وافور تا گور و ديگر توجيهات هيچ مفهومي نخواهد داشت ، براي مسافر خنده دار اسـت  

رايش حقيـر و  ب) اعتياد و صفات زشت آن ( يك مسافر به آگاهي و ادراكي مي رسد كه دشمن  بزرگ 

مسـافر زمـين بـازي را    . دشمن اصالً بزرگ و قوي نبود ، من كوچك و حقير بودم . كوچك مي شود 

عوض نمي كند ، خودش را عوض مي كند ، خودش را آماده و قوي مي كند تا در سخت ترين شـرايط  

  .يك بازيكن خوب و سالمت و موفق باشد 

  .ش به مقصد مي رسد مسافر سفر را از خودش آغاز مي كند و در خود

  .بايد كه جمله جان شويم تا اليق جانان شويم 
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اولين نشانه حيات ، . مسافر حركت به سوي جان شدن را آغاز مي كند و نشان مي دهد كه زنده است 

. اما حيات مسافر فقط حيواني نيست ، اين شايد عاليم حيات باشد ولي حداقل اسـت  . حركت است 

و اگر قرار باشد ساكن كالس اول براي رفتن به كالس دوم مفيد است . ست كالس اول ا. شروع است 

  .فايده اي ندارد ، كالس اول بشويم و در كالس اول بمانيم 

سـال هـا در   ، البته در بسياري از موارد . غير طبيعي و نا متعارف است  ، ماندن دو سال در كالس اول

  .ي دانم بايد چه بناميم اين سال هاي ماندن را نم. كالس اول مي مانيم 

يعني اينكه اليق كالس دوم بشـويم و ايـن   . بايد از كالس اول فارغ شويم ، براي رفتن به كالس دوم 

كارنامه بيانگر اين است كـه اليـق كـالس دوم    . موضوع در نمرات بررسي مي شود نه در تاريخ تولد 

شخص  .تاثيري در اين موضوع ندارد و زياد اعتبار، رشد جسمي و تاريخ شناسنامه اي .هستيم يا خير

مردن در كـالس   ، مه رفتن به كالس دومزپس ال. در كالس دوم متولد شود وبايد در كالس اول بميرد 

در اين صورت بذر كالس دوم كاشته مي شـود و گيـاه در   . اول و تبديل شدن به بذر كالس دوم است 

يعني بذر كامالً اصـالح شـده ادامـه خواهـد     ، كالس دوم جوانه ميزند  واين چرخه تا آخرين مرحله 

  . داشت 

ولي اين فقط نوشـته هـاي مـن نيسـت كـه از      ، خوب ، مثل اينكه از موضوع اصلي كامالً دور شديم 

او به شرق ميرود و من به غرب ، در ، هر دو از هم دور ميشويم  ،وافورو من  .موضوع اصلي دور ميشود

خيلي سريع . اين روش دور شدن ، خيلي سريع فاصله ايجاد ميكند  .تيجه هر دو از هم دور شده ايم ن

چـون بـا هـم كـاري      ديگر هرازگاهي يكديگر را صدا نميكننـد  .مي شوند ندو طرف از ديد هم پنها

  .نه نفرتي است كه براي انتقام برگردد و نه عشقي كه براي وصال برگردد .دندارن

به اين آرزو  ، شكست ميخوردم، تي در تركهاي ناموفق وق سالها آرزوي من رسيدن به اين مرحله بود،

اين برايم يـك   ، بدنوشته ها از لوح من پاك شود؟ درآن مقطع ر ميكردم كه آيا ميشود روزي ، اينفك

يك ناشناختني؛ ولـي در سـفر اول    ،ارزوي دست نيافتني بود و اين موضوع را يك معجزه ميدانستم

لكـه ناشـناختني هـم بـرايم     بشناخته شد  منه تنها ناشناخته براي. ودرمان تدريجي اين اتفاق افتاد 

ولـي در سـفر اول   ، د معجزه نقاط نا مفهومي داشته باشـد  يشا. شناخته شد و اين فوق معجزه است 

  ! ديگر ميدانم چرا، اگر وافور برايم جاذبه اي ندارد .نقطه مجهولي برايم باقي نماند، ودرمان تدريجي 

شايد هم ، بلكه نميتوانم ؛زبانم قاصر است ، خواهم  و واضح بيان كنم ، نه اينكه نمينتوانم كامل  دشاي

خيلي دوست دارم بتـوانم حـق    گل است ،    مانند بوي،  گفتني نيست و در قالب كلمه والفاظ نمي آيد

بيان  به قلم انتقال دهم تا قلم بتواند روي كاغذ، خواهم هر قدر كه توان دارم  مطلب را بيان كنم ، مي

ولي اگر كسي طالب حقيقت باشد احتياجي به اين همه ، بيشتر از اين قادر نيستم ولي چه كنم ، كند 

با يك اشاره كوچك ميتوانـد بزرگتـرين   ، عارف فقط به يك اشاره احتياج دارد  .... فلسفه بافي نيست
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ـ  ميوه اگر رسيده باشد با يك اشاره كوچك از بند جدا ميشود ،. مطلب را بگيرد وه وقتـي رسـيده   مي

  .شود نه درخت به او احتياج دارد و نه او به درخت ميوه رسيده است تا خود درختي ديگر شود

  

  برنامه جدبد ه شرح ذيل بود 23/12/81در تاريخ 

  ميليگرم 750صبح  9ساعت 

  ميليگرم 750بعد از ظهر 3ساعت 

  ميليگرم 750شب   30/8ساعت 

  

ولي از لحاظ كيفي تفاوت كرده اسـت  ، كلي تغييري نكرده است كه برنامه جدبد از نظر مقدار و حجم 

گرم ترياك بود 1گرم شيره و  25/1يعني در برنامه قبلي ، حجم شيره آن كاهش يافته است % 20چون 

گرم شيره شده است و اصالً برايم دشوار نبود و خيلي راحت اين پـرش  1ترياك و 25/1و دراين برنامه 

  .يا دو روز خيلي كم ناراحتي داشتم ولي قابل تحمل بود  شايد يك، را انجام دادم 

در ، با جند پرش توانستم از شيره خالص شوم و حاال مصرفم فقط تريـاك اسـت    23/1/82در تاريخ 

، چون دو پرش متوالي انجام دادم ، ولي موفق نشدم ، ضمن از سه وعده هم به دو وعده رسيده بودم 

بارها اين كتاب را خوانـده ام  . درجه زير صفر را مطالعه كنم  60منطقه  شايد بايد دوباره كتاب عبور از

در . اين مانند حس بويايي است ، زيرا حس هم تغيير ميكند  ، و هر با خواندن برداشتم تغيير مي كند 

ايـن هـم تقريبـاً    ، حس بويايي با زمان سالمتي كامالً فرق دارد ، زماني كه انسان سرماخوردگي دارد 

البته مثال هرگز نميتواند مانند اصل باشد اما ميتواند تا حدي ناشناخته ها را ، اين موضوع است شبيه 

تمثيل براي معرفي حقيقت است ، خـود  . آنكه مثال را بااصل اشتباه نگيريم به ما بشناساند به شرط 

ز راه خودمـان  بيراهه نرويم و گرنـه ا ، بيماري اعتياد نيست ، بيماري سرما خوردگي ، حقيقت نيست 

حركت ما خيلي بايد آرام باشد مانند حركت با ، درجه سفارش شده است 60در كتاب . دور مي شويم 

حركـت  ، اعماق دره پرتاب مي شويم  ، اگر بخواهيم سريع برانيم ، بهماشين در جاده يخبندان است 

ر پرش اول سكون يافتـه باشـيم   براي پرش دوم بايد كامالً د .بايد آرام و باتفكر و كامالً آگاهانه باشد

  .دوباره شروع كردم، ار وعده سوم را كه قطع كرده بودم به ناچ. نه پرش دوم نا موفق خواهد بود روگ

  

  30/01/82تا تاريخ

  ميليگرم750       صبح  9ساعت 

  ميليگرم  750       عصر  4ساعت 

  ميليگرم 750         شب9ساعت 

  



   وار

٣٩    
 

 

  20/02/82تاريخ 

  ميليگرم  750  صبح     9ساعت 

  ميليگرم  500عصر       4ساعت 

  ميليگرم 300شب       9ساعت 

     

  .رفتم و تغييرات زيادي درونم ايجاد شده بود وضعيت مناسب و بتدريج مواد كمتر مي شد ، جلو مي

و يا كالً حس و ادراك ما ، يعني ده حـس مـا    تصور من براين است كه ما آنچه مي بينيم و مي شنويم

معنـي ، مفهـوم     ولي مفهوم ومعني پيـام نيسـتند  . نگاه ماست يا اينكه ده حس ما پيام آورند جمعاً

مهم اين است كه از شـنيدن كلمـه يـا    ، شنويم  مهم نيست كه چه مي .وبرداشت ما نگاه ما مي شود

منظور از فرق .چه برداشتي مي كنيم كه آن برداشت و تجزيه،تحليل نگاه ماست ، جمله يا يك صوت 

عوض شدن ديد ما نيست و به چشم تنها كاري ندارد ، بلكه شامل هر ده حس ما ميشود ؛ چون ، نگاه 

ن تصوير ي و تصوير سازي ميشود و آنچه از آمعن، پيامي است كه در درون ، كنيم  هر احساسي ما مي

بيني شـامل  اين جهان . نگاه ماست كه اصطالحاً جهانبيني نام گذاري شده است ، در درون مي بينيم 

همـه چيـز   ، ادراك و احساس ما مي شود كه نقطه ديد درون ماست ، ديد درون زماني كه تغيير كرد 

. ع ديـد بيـرون نيسـت    بديد درون تا، متفاوت ميشود ، بيرون يا ديد بيرون ما تابع ديد درون است 

نوعي جابجايي  جسم نيست و اگر هم باشد يك نوع بيماري است و عتابع روح است اما روح تاب مجس

  .غير اصولي اتفاق افتاده كه بايد اصالح شود 

فراموش ، وقتي كه به پشت سر نگاه ميكنيم كه چرا به مواد مخدر گرايش پيدا كرديم ، يكي از داليل 

يعنـي بـدون شخصـيت    ، د واقعي يعني انسان بـودن  وخ.كردن خود بود ؛ منظورم خود واقعي است 

ت جايش را با شخصيت عوض كند و شخصيت ها مالك شـود هويـت   هويت ؛ هرگاه هوي ، يعنيكاذب

ا خداوند ارتبـاط  بجايش را گم ميكند ، هويت ما همان خدايي و الهي بودن ماست و هرگاه شخصيت 

  .اط هويت با اصل قطع ميشود بارت، پيدا كند 

ديگـري  ي سبب نبـود  گاه يكي هست ديگري نيست و بودن يكاين دو با هم امكان پذير نيست ، هر

ولي خيلي به هويت شباهت دارد و به همين دليـل دنبالـه روي   ، هويت كاذب است ، شخصيت  .است

شخصيت ، بيروني و از ديگران بـه  . شخصيت ميشويم ؛ هويت دروني از خود است ، خود جوش است 

،  عاريه است و هرگاه ممكن است از ما پس گرفته شود و زماني كه پس گرفتـه شـد   ،ما داده ميشود 

، منبع انرژي شخصيت ، دهان ديگران است و منبـع انـرژي هويـت    . تهي و خالي از انرژي مي شويم

ممكن است هـر  ، جايگزين نسبت اصل است  ، منبع انرژي شخصيت .درون خود ماست عاريه نيست 

شويم و مجبوريم از انرژي هـاي كـاذب    كم شود و آنوقت دچار كمبود انرژي مي ييآن قطع يا هر جا

 ، در نتيجه انرژي كاذب و قابـل مواد مخدر بود ، تفاده كنيم و انرژي كاذبي كه در دسترس من بود اس
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توانست جايگزين انرژي قطع شده شخصيت شود و آرامشي نسبي براي كمبـود   دسترسي بود كه مي

خـدا   انرژي شده بود و اين امر باعث شد كه هم از هويت دورتر و هم از خود غافل شوم و اين يعني از

غافل شدن ؛ يعني از انسان بودن غافل شدن و اين باعث شد كه از انسان بودن غافل شوم ؛ بـه ايـن   

اينكـه  . چرخه و عمليات اعتياد گفته ميشود كه كوچكترين تخريب ناشي از مصرف مواد مخدر است 

دور ، م واقعاً كوچكترين است و اگر بخواهيم تخريبهاي ديگـر را بررسـي كنـي   ، ميگويم كوچكترين 

  .شدن از اصل و هويت انسان چه در ظاهر و چه در باطن است

دانم چه اسمي ميشـود بـر روي آن گذاشـت؛     انسان اگر مقام و هويت انسانيش را خذف كنيم، نمي

شود كه بـه   فرياد اعتراض تمام حيوانات به آسمان بلند مي، احتماالً اگر از اسم حيوان استفاده كنيم 

لطفاً سعي كنيم اسمي برايش انتخاب كنيم كه باعث اعتراض و سر  ، ين شده استمقام حيواني ما توه

  .شكستگي جوامع حيواني نشود 

اعتياد بحرالعيوب است و معتاد يك عيب اعتياد است ، كوچكترين عيب معتاد است و تصور مي شود 

ك كوته بيني ن ييست و اين تصوري ناقص است ، ايديگر معتاد ن، اگر شخص معتاد مواد مصرف نكند 

است و به نظر من زماني كه يك معتاد فقط مواد مصرف نكند يا به عبارتي ترك كند اوضاع بدتر است 

بيهوشي ناشي از مصرف مواد تا اندازه اي او ، اگر تا قبل از آن وقت  و ؛تازه ميشود يك ديوانه شاخدار

، اگـر تـا قبـل از آن زمـان     . ي يابـد نا آرامي ها شدت م، شود  وقتي مواد ترك مي كرد ، را آرام مي

را هم ندارد و تبديل به يك ديوانه تمـام   ر آن ترسمقداري به خاطر اعتيادش ترس داشت ؛حاال ديگ

اما حاال از نظر قـواي جسـمي    ، حال مردم آزاري نداشت يا كمتر بود، گردد كه تا قبل از آن  عيار مي

ين وضع به مراتب از زمان مصرف خطرناك تـر  قويتر ه شده است و مسكن آن هم قطع شده است و ا

  .مي باشد 

درمان اعتياد براي بر طرف كردن همين مشكالت است ، شخصي در درمان تدريجي هر يـك پـنجم   

و در اصل يك پنجم بدي كم مي كند و يك  يك پنجم تزكيه ميشود، كند  كه از مواد را كم مي%) 20(

با ترك ميسر نيست و ، امر در كوتاه مدت ميسر نيست  اين. پنجم روح و جسم با هم درمان مي گردد

بحر العيوب اگر بخواهد به بحرالفضول تبديل گردد در كوتاه مدت ممكن نيست ؛ آيا بد بودن و بدي را 

آيا مسـمويت روح وروان را   شود سم زدايي كرد ، شايد مسموميت جسم را بشود سم زدايي كرد، مي

ام ميدهند ؛ البتـه بـه   اما نه به اين شكل كه در كلينيك ها انج هم مي شود سم زدايي كرد ؟ ميشود

ولي ، شود  كه نمي شود ؛ آمارشان نشان ميدهد كه نمي م باور كرده اندگروه خوش باور ه تجربه ، اين

مثل يك كاسه كوچك ماست و دوغ درست كردن با ، اگر بشود خيلي خوب ميشود : خوب مي گويند 

  .يك دريا آب است 

، سم زدايي يـك خـوش   خواهد ، بلكه گند زدايي مي خواهد  ر ميكنم اعتياد سم ردايي نميمن تصو

آب يك استخر  را تصفيه كنيم ولي ورودي هاي آب   سم زدايي مثل اين است كه. يش نيستباوري ب
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 يبسـتن ورود ، راه بهتر از تصفيه كه قبل از تصفيه بايد انجام گيـرد  . آلوده را به حال خود رها كنيم 

همه آلودگي  ، مواد ذره اي از اين آلودگي است، فقط مواد نيست  آب آلوده است و بستن اين آلودگي

ـ واكنش است ؛ كنش نيست ، لعمل است ، مواد عكس اعلت نيست ، مواد معلول است . نيست واد ، م

سـت  درمان شود ، در، خود درد و به وجود آورنده درد  دباي. مسكن درد است خود درد نيست رمخد

شايد مثبت تـرين  ! اتومبيل نيست ، ولي مقصر راننده است  ، است اتومبيل از چراغ قرمز رد ميشود

يا در خواب و يـا در حـال چـرت    . كاري كه يك مصرف كننده انجام ميدهد مصرف مواد مخدر است 

ك و شـيره  است و در اين زمان ديگران تقريباً از دست او راحت هستند  ؛ البته تجربه من درباره تريا

معتاد به ترياك وهروئين نيست كه در ، است ، ولي جديداً مواد مخدر فرق كرده است و ديگر يك فرد 

مواد مخدر جديد مانند كـراك و  .مواقع خماري يك گوشه چرت بزند و يا براي تهيه مواد التماس كند 

 التمـاس نمـي  ! و ميزند چاق، فرد معتاد به شيشه و كراك چرت نميزند ، كامالً متفاوت است  ،شيشه 

مسكن نيست كه فـرد را آرام  ، شايد مواد مخدر جديد ! كند بلكه داد و فرياد ميزند و پرخاش ميكند 

بلكه محرك است و مصرف كننده را يك فرد وحشي و لجام گسيخته ميكند نـه تنهـا ديوانـه    ، كند 

تواند با آن چند سال به آرامـي   ينرژي كه فرد ما. ميكند بلكه ديوانه شاخدار را روانه جامعه مي كند

با مصرف چند ماه كراك يا شيشه همه را مصرف ميكند ، به طـوري كـه مـا ديـده ايـم      ، زندگي كند 

سال مصرف ترياك ، شيره و يا هروئين است؛ تـازه   30مصرف چند ماه كراك و شيشه برابر با مصرف 

  .  تاگر خوش بين باشيم اما وضع خيلي خراب تر از اين حرف ها هس

من خودم سالها فكر ميكردم مواد مخد نيرو زا است و انرژي دارد ، ولي اين تفكر كامالً اشتباه بـود و  

شـدند كـه مـن     نشانه اشتباه بودن آن در ظاهر و باطن خودم كامالً مشخص بود ،همه متوجـه مـي  

  .!شكسته و بي انرژي هستم ، غير از خودم

 مانند يك تابلو است و در باطن تـرس،  ،  ه فرد مصرف كنندهافيخدر در ظاهر و قزا بودن مواد منيرو 

با مصرف مواد مخدر چهره ما . نه نيرو و انرژي  ، ها نشانه ضعف است دروغگويي كه همه اين دورويي،

خود چهره و ظاهر انسان شكل بدي و دروغ ميشـود كـه بـا چهـره واقعـي و      . كامالً دروغين ميشود

  .راستين كامالً فرق دارد 

دانم كه اين نوشته چند سـال   د شعري افتادم كه بر روي ديوار ورزشگاه امجديه نوشته شده ، نمييا 

شايد .را تا به حال نديده بودم  ولي آن، سال هاست من در آنجا رفت و آمد دارم . است كه آنجا است 

ما جماعت كند ا لي كور چشمي مي آورد ؛ جماعت با عقل ، گلچين ميمواد مخدر پير چشمي ندارد و

. چيزي كه بايد ببيند، نمي بيند و چيزي كه نبايد ببيند ، مي بينـد  ، خارچين ميكنند ، مصرف كننده 

  !شايد دليل نيروزا بودن مواد مخدر باشد

  خوب برگرديم به شعر استاد فردوسي كه مي گويد 

  زنيرو بود مرد را راستي          ز سستي كژي آيد و كاستي 
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ت ، فرد معتاد كارخانه دروغ سازي است و اين دليل ديگري اسـت بـراي نيـرو زا    چقدر زيبا گفته اس

 گويد يا كمتر مـي  روغ هم يا نميدترسد و  بودن مواد مخدر، اگر كسي نيرو و انرژي داشته باشد نمي

گويد ، جسم ضعيف قدرت بيان حقيقت را ندارد و در نتيجه به سستي و كژي و سستي گرايش پيـدا  

روز به ، ولي ما كه سالها مصرف كرديم ، دانم شايد مواد مخدر نيروزا هم باشد  ر حال نميبه ه. ميكند 

هستم اما بـراي نوشـتن    چيز هاي ديگري هم در اين مورد البته. روز هم ضعيفتر و هم تابلو تر شديم

تازه كشف كردم كه من عقـل  ، اما عقل پسند نيست ؛ خوب ، مناسب نيست ، شايد ذهن پسند باشد 

مـن كشـفش   ، اما خودم خبر نداشتم، كه از آن استفاده كنم ، خداوند خلق كرده بود  ،هم داشته ام 

چنان نيرويي به انسان ميدهد كه ديگر ، نكرده بودم و اين هم به دليل نيرو زا بودن مواد مخدر است 

نيروي عقل ، شد احتياج به استفاده از نيروي عقل نخواهيم داشت حاال هر چقدر مواد مخدر قوي تر با

اصالً عقل چيه ؟ عقل كجاي ماست كه ما خبر نداشتيم ؟ ذهن چيست ؟ حس ! بال استفاده تر مي ماند 

كدام است ؟ نفس چه شكلي است ؟ مگر ما روح هم داريم ؟ جهان بيني چه داسـتاني اسـت ؟ خـود    

  شناسي هم شد حرف ؟

انگار ما تا به حال خودمان را نديـده  . شناسم من هر روز توي آيينه نگاه مي كنم ، خودم را كامالً مي 

چون جنس گوش من ، گوش بود ، ولي عملكرد آن . البته اين حرف ها به گوش من هم نمي رفت . ايم 

جاي همه چيز و عملكرد همه حس ههـا عـوض   . گوش عوض اينكه بشنود ، حرف مي زد . چشم بود 

بايد گـل  . جنس من سنگ بود . آهني بر سنگ  نرود ميخ: مصداق شعري بود كه مي گويد . شده بود 

  .كوزه گران شويم 

يا اينكه نداشتن چيزي است ، يا بـه  . در مقطعي تصور مي كردم بيماري اعتياد ناشي از كمبودهاست 

ولي وقتي كاملتر توجه كردم ، متوجه شدم در مواقعي بيمـاري اعتيـاد بيمـاري    .  قولي نقصان است 

بـي  . فعال نبودن نيست ، بيش فعالي است . يست ، زياد از حد داشتن است نداشتن ن.  اضافات است 

  .فكري نيست ، پرفكري است 

راستي نوشتن روي كاغذ خيلـي خـوب اسـت ،    . اگر آش شور است ، نمك زياد ندارد ، آش كم دارد 

گـاهي نـدارد و گرنـه شـايد     قلم قضاوتي نمي كنـد ، چـون روح و آ  چون هر چيزي بنويسي كاغذ و 

  . ويسندگاني مثل من روزي چندين مرتبه به دست كاغذ و قلم تنبيه مي شدند ن
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  :بي موقع ورزش 

  

برنامه ام از روال عادي خارج شده بود ، كمي تا قسمتي خراب كرده بودم ، اين هـم   24/3/82تاريخ 

ـ . دليل ديگر تند رفتن روي يخ است  الش ، دوبـاره  به قسمت بغل جاده سر خوردم و با هزار و يك ت

در سفر مخصوصاً اوايـل  . خودم را از لبه پرتگاه دور كردم ، دليل اين مطالب شروع كردن ورزش بود 

سفر ، يعني زماني كه هنوز جسم ما قادر به توليد مواد شبه به اندازه كافي و يا نسبتاً كـافي نرسـيده   

ي ذخيـره در ماهيچـه و يـا انـرژي     باشد ، قادر به ورزش نخواهم بود ، چون براي ورزش بايد از انـرژ 

در موقع ورزش از انـرژي مـواد   ، ولي وقتي كه مواد مصرف مي كنيم ، فاده شود تطبيعي خود بدن اس

استفاده مي كنيم و اين نه تنها جسم را قوي نمي كند ، بلكه به قول ورزشكاران ، ماهيچه سوزي مـي  

مجبور مي شـويم بـه خـاطر جبـران و يـا      كند و از طرف ديگر دچار كمبود انرژي مواد مي شويم و 

كنيم و در نتيجه مصرف مواد بيشتر مي شود و كمبود ، از مواد بيشتري استفاده جايگزين كردن اين 

اسم ديگر ايـن نـوع   . اين حركت ناشيانه باعث شد چند ماه سفرم طوالني شود . عقب گرد مي كنيم 

ور يعني خواسته بدون پشتوانه ، يعنـي  ش. جهت مخالف حركت شعور است ،شور . حركات شور است 

شـعور يعنـي   . حركت همراه با عقل و كامالً حساب شـده اسـت   ، چك بي محل كشيدن ، ولي شعور 

در انتهاي بزرگراه ها ، تابلو هايي نصب . بصيرت ، پيش بيني درست آينده ، عقالني پيش بيني كردن 

متر ، تصور مي كنم تمام حوادث ، قبل  100بعدي  متر ، 200متر ، بعدي  300مي كنند كه پايان بزرگراه 

از وقوع سه اخطار دارد ، ولي راننده اي متوجه مي شود كه خواب نباشد و گرنه وقتي بـه اعمـاق دره   

  .متر را نديده ايم  300سقوط مي كنيم ، هنوز هم تابلو 

ت است براي من ضرر نتيجه شور اين شد كه چند ماهي در جا زدم ، ولي يك تجربه بود ، درس ، خوب

ديگـر ضـرر را   ، داشت ، ولي براي دوستاني كه حتي اين چند سطر را هم بخوانند ، اگر بيدار باشـند  

آدم عاقل از تجربه صحيح ديگران استفاده مي كند و شخص غافل حتمـاً بايـد خـوب    . نخواهند داد 

ا رقم بزند ، اسم من علي اسـت  تجربه كند تا پند بگيرد ، البته گروه سوم هم وجود دارد ، اسم فعل ر

همه بعـد از ورزش بـا   . ولي فعل من فرهنگ ها با علي فاصله دارد ، خوب اين هم از ورزش بي موقع 

معكـوس مـي    داخالق و عصبي مي شدم ، چون نتيجهنشاط مي شدند ، من بعد از ورزش فوق العاده ب

غذاي نيم پخته . دازه كه حتماً الزم است البته به ورزش هم خواهيم رسيد ، ولي به موقع و به ان. داد 

  .يا خام قابل خوردن نيست 
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  :برنامه قبلي كه خراب كرده بودم 

  ميلي گرم  500             صبح ، 9

  ميلي گرم  500        بعد از ظهر 4

  ميلي گرم  300               شب 9

  

  .مه جديد به شرح ذيل شروع كردم خودم را ميزان كردم و برنا 24/3/82با اين حال در تاريخ 

  

  ميلي گرم  400           صبح  9

  ميلي گرم  400            عصر 4

  ميلي گرم  400            شب 9

  

برنامه . كمابيش در پله هاي آينده نيز اثر خفيفي خواهد داشت ، كه البته خراب كردن در يك برنامه 

  .بود  21/4/82بعدي من در تاريخ 

  

  ميلي گرم 300        ر صبح 9

  ميلي گرم 300          عصر 4

  ميلي گرم  300           شب 9

  

  

  

  11/5/82در تاريخ 

  ميلي گرم  300        صبح  9

  ميلي گرم 300         عصر 4

  ميلي گرم  300         شب 9

  

  8/6/82در تاريخ 

  

  ميلي گرم  300        صبح 9

  ميلي گرم 500        عصر 4
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نا منظمي ظريفـي در  ، لبته اين چند برنامه كه پشت سر هم ياداشت كردم ، اگر خوب دقت كنيم كه ا

ميزان و مـنظم   بعضي قسمت ها وجود دارد كه ناشي از شور چند پله قبل هم هست ، ولي حاال ديگر

 نستم يك وعده هم كه اضافه كرده بودم ، دوباره كم كـنم و از سـه وعـده در دو   شده بودم وحتي توا

  .وعده حركت كنم 

  29/6/85در تاريخ 

  

  ميلي گرم 250صبح  9

  ميلي گرم  400عصر  4

  

  .شروع كردم  3/8/82برنامه بعدي با كمي تاخير و مقداري خرابكاري در تاريخ 

  

  ميلي گرم 250صبح  9

  ميلي گرم 300عصر  4

  

كمـابيش در پلـه هـاي    در چند برنامه قبل اشاره اي كردم كه وقتي در پله اي بي نظمي بوجود آيد ، 

  .آينده بي اثر نخواهد بود 

عوض مي شد ، ولـي در تـاريخ    24/8/82بود كه نهايتاً بايد در تاريخ  3/8/82تاريخ شروع پله قبلي 

دليل بي نظمي پله هاي گذشته است كه باعث مـي شـود غـدد    ، اين عمل انجام شد و اين  22/9/82

جسم دچار كمبود مي شود و وسوسه ، ر گيرد ، در نتيجه شبه افيوني نيز تحت تاثير اين بي نظمي قرا

اين تاوان بي نظمي است كه بايد پس داده ، خوب . ها در پاسخ به نياز جسم به مواد شبه افيوني است 

. توانستم خودم را به راه اصلي برگردانم و از خاكي خـارج شـوم   ، شود ، به هر حال با مقداري سعي 

  .ل تحمل و اجرا بود زياد راحت نبود ، ولي قاب

  

26/9/82  

  ميلي گرم 200           صبح 9

  ميلي گرم 250           عصر 3
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  :ورزش به موقع 

  

اگر با دقت به شكل آناتومي يك فرد مصرف كننده ، حتي از پشت سر نگاه كنـيم ، شـخص مصـرف    

يك مصرف كننـده را از  اگر بخواهيم آناتومي  .ص و به قول خودمان شناسايي است كننده قابل تشخي

نيم رخ رسم كنيم ، سر به طرف عقب ، گردن به طرف جلو ، كتف ها يا به اطالح قوز ، به طرف بيرون ، 

ه طرف داخل ، زانوها به طرف جلو و پاها از ناحيه ران و زانو و مچ پا  به صورت پرانتز بـاز  گودي كمر ب

مخصوصاً قسمت دنباليچـه و   ،، از درد كمرن به همين دليل درصد بااليي از مصرف كنندگا .مي شود 

زانوها رنج مي برند و در موقع خماري هم ، دردها از اين قسمت ها شروع مي شود كه با مصرف مواد ، 

دردها كاهش پيدا مي كنند و يا بهتر است بگوييم بي حس مي شود ، ولي به محض اينكه اثر مواد كم 

  .حالت ، اكثراً تصور مي كنند ، درد ديسك كمر دارند  در اين. مي شود ، دردها احساس مي شود 

به دليل احيا شدن نسبي حس ها ، مي خواهد ورزش كنـد و يـا    ، حاال يك فرد كه در حال سفر است

اگر با اين آناتومي كج و از فرم طبيعي خارج شده ، ورزش را شروع كند ، . اينكه هوس ورزش مي كند 

ايد جبران ناپذير باشد كه من خودم اين حركت اشتباه را كامالً دچار آسيب هاي جدي مي شود كه ش

اين به آن مفهوم نيست كه فرد اصالً نبايد ورزش كند ، بلكه بايد بـا انجـام حركـات    . تجربه كرده ام 

مناسب و منظم ، طي چند ماه ، آرام آرام ماهيچه هاي قسمت پشت كه به دو دليـل اساسـي ، يكـي    

شتن تحرك الزم ، تقريباً كارايي خود را از دست داده اند ، به تدريج بيدار و مصرف مواد و ديگري ندا

احيا شوند و كنترل اسكلت را به عهده بگيرند ، يعني اينكه اگر ورزش مي كنيم ، زماني باشد كـه بـا   

پس از انجام تمرينات مخصوص ، بـه تـدريج آنـاتومي شـكل     . ماهيچه ها ورزش كنيم نه با اسكلت 

  . را پيدا مي كند و مي توانيم ورزش را خيلي آرام شروع كنيم  طبيعي خود

  .بي موقع ، انجام ندادنش بهتر استورزش نابهنگام خواهد بود و ورزش ، در غير اينصورت ، ورزش ما 

در اكثر بيماري ها پاسخگو است و ما كه اين روش ) دي اس تي ( تصور مي كنم روش درمان تدريجي 

از اين روش الگو برداري كنيم براي ، ب كرده ايم ، مي توانيم به صورت قالب كلي را براي درمان انتخا

اين روش براي درمان آناتومي خودم بسيار موثر و كارساز بود ، شايد . درمان چاقي و شروع به ورزش 

ما در روش درمان تـدريجي ، از يـك   . به اين دليل باشد كه هستي و انسان نيز از جنس تدريج است 

ول كلي در قالب يك مثلث تبعيت مي كنيم كه اضالع اين مثلث بايد هماهنگ با هم وسعت پيـدا  فرم

كنند و اگر يكي بر ديگري پيشي بگيرد ، ما مثلث يا فرمول خود و يا اينكه شكل خود را از دست مي 

 تصور مي كنم هر كس بخواهد سـالم زنـدگي كنـد و   . دهيم و از فرمول يا نظم خود خارج مي شويم 

يكي از اضالع اين مثلث جسم است ، . موفق مي شود ، سالم نيز بماند ، اگر اين فرمول را رعايت كند 

  .و ضلع سوم آن جهان بيني ضلع ديگر روان 
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اگر ورزش را يك رفتار بدانيم ، رفتار ورزشي ما بايد به اندازه اي باشد كه جسم بازسازي شده است و 

مثلث ما از نظم خارج مي شود و مثـل  ، ده است ، در غير اينصورت تفكر و ديد ما به زندگي تغيير كر

در پايان اين . من كه ورزش بي موقع و خارج از ظرفيت انجام دادم ، دچار بيماري بي نظمي مي شويم 

قسمت ضمن تشكر از آقاي دكتر شهرام قاسمي كه در قسـمت آنـاتومي و ارائـه حركـات ورزشـي      

   .، قدرداني مي كنم  انب قرار داده انداطالعات مفيدي در اختيار اينج
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  : تجربه

  

ولي مهم تـر از راه  . اين يك اسم است ، مثل راه رفتن است . تدريجي است ، روش درمان در كنگره 

در اين مرحله مي خواهم برداشت كلي خودم را توضيح دهم و تا اندازه . رفتن ، چگونه راه رفتن است 

  .فسير كنم اي ت

وافور را تشريح كردم و يا اگر ترياك و شيره را توضيح دادم و ساير مطالـب ، قصـدم   ، اگر در شروع 

يكي از راه هاي شناختن خـوبي ،  . قصد من شناختن بود . مقصود من آموزش بد نبود . بدآموزي نبود 

شوند ، در اين صـورت   خوب و بد هر دو بايد شناخته شود ، بايد درست شناخته. شناختن بدي است 

انتخاب واقعي خواهد بود ، شايد اكثر وقت ها ، ما قصد انتخاب بد را نداريم ، ولي چون بد ، انتخاب ما 

را نمي شناسيم ، در انتخاب گيج مي شويم و قادر نخواهيم بود بـد را از خـوب و يـا خـوب را از بـد      

اصوالً ديد اوليـه مـا ، ديـد    . فروشند  تشخيص بدهيم ، در نتيجه هر بدي را در عوض خوب به ما مي

. ظاهري است كه تابع اطالعات است و براي ديدن باطن ، اطالعات الزم اسـت ، ولـي كـافي نيسـت     

بصيرت و آگاهي بايد به كمك اطالعات بيايد ، در آن صورت انتخاب سطحي نخواهد بود و اين انتخاب 

كه اين نيز خود به توضـيح نيـاز دارد و    ، ودكامل بر اساس شناخت هم بد و هم خوب مقدور خواهد ب

بـراي  . گرنه اين گونه برداشت مي شود كه همه بايد بد را تجربه كنند تا بشناسند ، ولي اين نيسـت  

البته من تجربه را انتخاب كردم ، . الزم به تجربه نيست ، راه هاي بهتري هم وجود دارد ، شناخت بد 

  .ولي كامالً اشتباه بود 

روش انسان عاقـل   ، قل الزم نيست همه چيز را خود تجربه كند ، استفاده از تجربه ديگرانانسان عا

مثالً خـود مـن   . به شرط آنكه انسان از عقل كمك بگيرد ، اصوالً وجود عقل براي همين است . است 

 سال اعتياد را تجربه كردم و همه نوشتن من براي اين است كه هر كس اين نوشته را مـي  20حدوداً 

سال عذاب بكشد و به همه اطرافيان عذاب بدهد ، از تجربـه ديگـران    20خواند ، بتواند بدون اينكه 

ما اگر بخواهيم در هر كاري ، خود تجربه ، در غير اينصورت . به شرط آنكه عاقل باشد ، استفاده كند 

بر سرش مي آيـد ،   كنيم ، مثالً اگر بخواهيم بدانيم كسي كه از طبقه دهم ساختماني سقوط كند ، چه

بايد برويم از طبقه دهم خود را پرت كنيم تا بفهميم چه بر سر انسان مي آيد ، كه من اين كار را انجام 

  .دادم 

تمـام رنـج و نـاراحتي كـه     . چقدر اين گفته كامل است . جان در عذاب است ، هر جا كه عقل نباشد 

نـه  ، البته نه ، نبود درست است . عقل است  به دليل نبود يا كمبود ، جسم و روح ما متحمل مي شود 

. حتي حيوانات هم عقل دارند . عقل نه اينكه كم است و نه اينكه وجود نداشته باشد ، هست . كمبود 

ولـي مـا دانـش    ، مسئله اين است كه ماشيني فوق العاده كامل و پيشرفته در اختيار ما قرار دهنـد  

كل ما بي عقلي نيست ، مشكل ما دانـش اسـتفاده از عقـل    پس مش. استفاده از آن را نداشته باشيم 
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اگر سعي كنيم مي توانيم بـه  . آب در زير زمين است ، ولي ما دانش دسترسي به آن را نداريم . است 

آبي پاك و خنك ، ولي اگر سعي نكنيم ، احتماالً . آن دسترسي پيدا كنيم و از خوردن آن لذت ببريم 

كسي اليق اسـت از نشـاط   . ي بخوريم كه در هر مورد عين عدالت است بايد از آب كثيف و آلوده جو

را داشته باشد وگرنه مثل من بايد  از مي دروني بنوشد كه دانش رسيدن به آن، دروني يا به قول شعرا 

دست به دامان آب كثيف جوي شود يا مثل صدها نفر ديگر كه مثل من ميخواهنـد از راه ميـانبر بـه    

  .مقصد برسد 

به خـاطر  ، شاط دروني را با شادي بيرون اشتباه گرفتم ؛ و اين به دليل نبود نشاط دروني نيست من ن 

ولي بايد اين را اقرار كنم كه در حال حاضر . اه رسيدن به آن بود رفقدان دانش و شناخت و ندانستن 

فرد درمان  رم يك، اين كه ميگويم خودم ، منظومانند گذشته نيستم، ميخواهم از خودم تعريف كنم 

چگونه از مي درون بنوشد ، مست  كنم كه كامالً ياد گرفتهمي تعريف است كه از او  60شده در كنگره 

  .آيينه شود هبلك، شود و قيافه اش هم تابلو نشود 

ي و يك منظره زيباست كه احتيـاجي  اين نقاشي نيست ، رنگ آميزي نيست ؛ بلكه انعكاس يك نقاش

احتـي كشـيدم؛ تـا    خوب حاال نفس ر.ندارد؛ شايد اين كيميا گري است  رنگ زدن و نقاشي كردن به

انتقاد كرده بودم و خيلي دلم پر شده بود و با اين چند خط كه از خـودم تعريـف    اينجا فقط از خودم

آخر درسته كـه  . خنك شد كمي خودم را تحويل گرفتم  ممقداري به خودم اميدوار شدم، دل،  كردم 

اما يك معتاد هم، انسان معتاد است و انسان بايـد بـراي كـار خـوب پـاداش و      ، من يك معتاد بودم 

  . تشويق بگيرد وگرنه عدالت وجود نخواهد داشت 

هرچيزي يا هر عملي اگر بموقع انجام شود خوب است و حتي هر كار يا چيز خوبي اگر درسـت و بـه   

در اسـتفاده  ، ي و يا وسيله اي موقع استفاده نشود، بد خواهد شد؛ پس خوبي و بدي هر چيزي يا كار

به جا يا نا به جاي ما خواهد بود؛ هم تشويق الزم است و هم انتقاد به شرط آنكه زمان و مكان مناسب 

خوب ، از خودم براي تشويقي كه شدم تشكر مي كنم چـون تشـكر در جـاي    . خودش رعايت شود 

 .اين رسم معرفت است. خودش حتماً بايد به زبان آورده شود

ربه كلي كه من از اعتياد پيدا كردم اين است كه اعتياد بيماري نيست ، بلكه مسكن بيماريهاست؛ تج

 ما پنهان نگـه مـي   اعتياد حجاب انواع بيماري هاي رواني است كه آنها را در. خودش بيماري نيست 

ها در پشـت  بيماري ميتواند سـال ، دارد و مانع آن مي شود كه بيماري آشكار و درمان شود، در نتيجه 

وعي از حجاب است ، خيلي وقتها اين حجاب نحجاب و سنگر اعتياد در ما باقي بماند؛ البته اعتياد هم 

مگر نمي شـود كسـي بـا    . حتي ميتواند به شكل دين باشد، هاي ديگري هم باشد  مي تواند به شكل

تواند مـا را اسـير   هم مي اما زنجير طال، زنجير طال اسير شود ؛ درست است كه جنس زنجير طالست 

ولـي  ، حتي گاهي اوقات زنجيري ما را اسير كرده كه وجود فيزيكي ندارد و كامالً نامرئي اسـت  . كند

. زيرا قابل رويـت نيسـتند  ، وجود دارد، چه بسا كه زنجيرهاي نامرئي محكمتر و غير قابل قطع است 
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ت كه پيدا كردن از قطع ديدن و پيدا كردن زنجير اس، قطع كردن مشكلي كوچك است مشكل بزرگ 

اعتياد مسكن بيماري هايي چون كينه، حسد ، نفرت ، خشم ، دروغگويي ، . كرد سختر و مهمتر است 

  . مسكن وجدان است ، در اصل . است .... ترس ، انتقام جويي و 

 بلكه برطرف كردن نياز به مواد مخدر اسـت ، در درمان اعتياد كه البته منظور قطع مواد مخدر نيست 

وگرنه اگر سالهاي سال مواد مصرف نشود نياز به آن وجود دارد كه مسئله مهم در درمان اعتيـاد بـر   

را ساكت كرد  دطرف كردن نياز است ؛ درمان يعني استخوان در رفته را در جاي خودش قرار داد و در

توسـط داروي بـي   ترك يعني استخوان در رفته را . با استفاده از فرايند زمان تا كه درمان كامل شود 

 ، نه اينكه درد وجود نداشـته باشـد   ، بي حس كرد كه در اين صورت درد را متوجه نميشويم، حسي 

، در تـرك اعتيـاد    هست و به محض اينكه اثر داروهاي بي حسي تمام شود درد هم شروع ميشـود، 

هـم در  ، د در كـه ايـن   بي حسي مصرف كند يا بايد درد را تحمل نمايـد  شخص يا بايد مرتب داروي

ولي در ادامـه از جسـمي كـم    ، هم درد وجدان و روح كه در ابتدا هر دو موجود است ، فيزيكي است 

  .يرودي ميشود يا اينكه به روحي ملحق ميشود؛ ولي از بين نم

  

  دان كه هر شهوت چو خمر است و چو بنگ

  عاقل زوست دنگپرده هوش است و                                                      

  خمر تنها نيست سرمستي هوش

  هر چه شهواني است بندد چشم و گوش                                                    

  آن ابليس از خمر خوردن دور بود

  وز جحودمست بود او از تكبر                                                     

  3612-4/14مثنوي                                                                                                
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  :پذيرش و آموزش

  

در دوره يا فـاز اول  . سه مرحله يا سه دوره را طي نماييم، ما بايد در درمان . خوب حاال بايد چه كنيم 

كه اين مرحله بسيار مهم است ؛ ، ل عيب داريم يا نه بايد بدانيم در اصل عيبي وجود دارد يا نه؛ در اص

مرحله اول وجود عيـب  . هرگز نمي توانيم وارد مرحل دوم شويم، وگرنه ما اگر اعتياد را عيب ندانيم 

 كردن عيب است كه حاصل اين سـه مرحلـه ،  است ، مرحله دوم يافتن عيب و مرحله سوم بر طرف 

مرحلـه  ، ترك ما ميخواهيم بدون طي مرحله اول و دوم  همان شناخت است كه سقراط مي گويد؛ در

پله اول براي نگه داشـتن پلـه   . سوم را طي نماييم پس نا موفق بودن ترك اعتياد امري است طبيعي

شير . دوم ، پله دوم براي نگه داشتن پله سوم است و الي آخر و گرنه شير بدون يال و دم خواهد بود

 م روشهاي ترك موادمخدر است كه ايـن اقساو فوق سريع و انواع  بدون يال و دم يعني ترك سريع و

البته اين كه گفتم مفت خـواهي ، بـراي    است ، به نظر من كمي تا قسمتي مفت خواهي و زود خواهي

كـار   يمبالغ هنگفتي در ابتـدا ،  شخص معتاد نيست چون كساني كه از اين روشها استفاده مي كنند

ل بر گشت است كه در آخر همه تقصير ها به گردن بيمار است كـه بـي   ميگيرند و اين مبالغ غير قاب

كه همه اين داليل براي توجيه و مقصر جلوه دادن بيمار است كـه  ... اراده ، و در نهايت رواني و غيره 

  .كامالً هم كارساز است

  .....ادامه سفر

كردم كه چـون مقـدار    ه شدم و براي خودم توجيهبا يك حركت موزيانه نفس مواج 15/10/82تاريخ 

بيايم دود هايم را بشمارم و روش وزني را به روش دودي تبديل ، شود وزن كرد  مصرف كم شده و نمي

انه نفس بود و چون هنوز تمام بندهاي اسـارت نفـس ، بـاز    ياين حركت موز، كنم ؛ البته اشاره كردم 

كـاري  . كت نا آگاهانه را انجام دادم نشده بود نا گزير به اجراي فرمان بودم كه با كمي توجيه اين حر

  .بود كه شده بود و ديگر پشيماني سودي نداشت، نبايد مي شد كه شد 

  

  15/10/82تاريخ  برنامه به صورت زير در آمد در

  پك 10صبح                        9

  پك 20بعد از ظهر                 3
 

حركـت كـامالً   ، پكها كردم كه روي هـم رفتـه    و از اين به بعد شروع به كم كردن و شمارش معكوس

  .نادرستي بود

  پك  7صبح                         9

  پك16بعد از ظهر                 3
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  حاال چه كنيم ؟؟. خوب برگرديم به مشكل يا بهتر بگوييم ادامه راه 

  .بهتر است ديگر از چه كنيم ها خارج شويم و وارد چه نكنيم شويم 

حـاال كمـي خودمـان و روش    . م نگرفتيم بعد فكر كرديم كه نتيجه مناسبي هپريديم و سالهاي اول 

بـا  ( حاال اول فكر كنيم و بعداً بپريم ؛ وادي يـا راه اول  . شايد نتيجه گرفتيم، خودمان را عوض كنيم 

  .)تفكر ساختارها آغاز مي گردد و بدون تفكر آنچه هست رو به زوال مي رود

قبالً توسط مهندس دژاكام كشف يا خلق شده است و با تجربه به نتيجـه  ، ت اين وادي كشف من نيس

را بايـد خودمـان    اما نتيجه گيري از آن، خلق يا كشف آن براي عموم يكسان است .هم رسيده است

  .ولي مقصد نيست، تجربه كنيم ، آدر س و نقشه هست 

كند و اين رفتن است نه پريدن ، خود بايد طي طريق  ، اگر كسي مي خواهد به مقصد و مقصود برسد

. رفتن و سالم رسيدن اسـت  ، رفتن تدريجي  .خواهد اما پريدن تفكر نمي، رفتن همراه با تفكر است 

باال رفتن از ساختمان و از پلـه   درفتن مانن.رسيدن است ولي از سالمتي خبري نيست، پريدن سريع 

  .يين پريدن از ساختمان استمتل پا ، اما پريدن يا ترك اعتياد، پايين آمدن است 

كنم تا به حال موفق نبـوده ؛ درسـت    ولي تصور مي، ما در ترك اعتياد دنبال روش علمي مي گرديم 

منظور خـود مـن   ، اين كه ميگويم نتيجه درست . است من هم موفق نشدم ولي نتيجه خوبي گرفتم 

ن علم به اضافه تجربه است و بـه  اي.   60هستم و هزاران نفر از دوستان و پيشكسوت هايم در كنگره 

  .كامل است.سندي است بدون نقص، قول آقاي مهندس دژاكام علمي كه تجربه شده باشد 

سير آب نشدم و ديگران را هم ، خود آب است ،من هرچه فرمول آب خوردم ، اين فرمول آب نيست 

درمان اعتيـاد  . است ديدم كه با خوردن فرمول آب سير آب نشدند ، بلكه عطش آنها بيشتر هم شده

و اراده در ترك اعتياد يعنـي  ) اراده(و ترك اعتياد يعني حاكمي مستبد ) عقل(يعني پادشاهي مقتدر 

خواهد ، يعني اهرم سعي و تـالش بـه همـراه     اراده و عقل را با هم مي زور زدن ؛ درمان اعتياد فهم،

، اليق شدن است . نس استدانش و خواست ، البته يك فوت كوزه گري هم هست وآن عوض شدن ج

همين كه بد نباشـيم بـه تـدريج بـه آن      .زور زدن نمي خواهد، كنم كه اين مقوله  البته من فكر مي

هـيچكس قـادر   . تدريجي انجـام مـي شـود    ، بد نبودن آني است ، ولي خوب شدن .  خواهيم رسيد

بد نبودن ، خوب بودن جمع حاصل . اشيم آني بد نباشيم ولي بايد قادر ب، نخواهد بود آني خوب شود 

مهم .است و همه اين ها آموزش مي خواهد ، استاد مي خواهد ، ولي قبل از استاد ، شاگرد الزم است 

آن كس كه بايد حاضر و زنده و . حاضر بودن استاد نيست ، استاد هميشه زنده و حاضر و آماده است 

استاد . پاي استاد را مي شنود كه مي آيد شاگرد اگر آماده باشد ، صداي . هوشيار شود ، شاگرد است 

شـاگرد تـا حـدي    . هميشه و همه جا در راه آمدن است ، ولي شاگرد بازيگوش نمـي توانـد بشـنود    

شاگرد بازيگوش وقتي استاد مي رود ، مي . بازيگوش است كه استاد آمده ، باز هم متوجه نشده است 

  .فهمد ، آمدن را متوجه نمي شود 
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  : زمان

  

ما در اعتياد مشكل زمان پيدا مي كنيم ، زمان وابسـته بـه   . كنم اعتياد بيماري ذهن است  تصور مي

 24شايد . ذهن وقتي بيمار مي شود ، زمان ما هم ايراد پيدا مي كند . ذهن است ، ريشه در ذهن دارد 

ـ    25ساعت براي معتاد  ا ساعت طول مي كشد ، ولي متوجه نمي شويم ، در نتيجه هميشه زمـان مـا ب

اگر با يك ساعت سالم . ساعت ما عقب مي ماند ، ولي متوجه نمي شويم . زمان حال برابري نمي كند 

  .كنار هم قرار دهيم ، متوجه خرابي آن مي شويم 

فهم زماني  ، تصور مي كنم. حاال چرا اين موضوع را پيش كشيدم ، چون به آموزش و فهم ارتباط دارد 

در ايـن  . شاگرد با هم برابر باشد ، يعني هر دو در يك زمـان باشـند    اتفاق مي افتد كه زمان استاد و

يـا در زمـان   ، در غير اين صورت استاد مي گويد و شاگرد حاضر نيسـت  . صورت فهم اتفاق مي افتد 

بايد زمان ما با زمان خداوند كه هميشه در . شايد دعا هم اين گونه باشد . گذشته است و يا در آينده 

  .برابر شود و گرنه دعا مستجاب نمي شود  ، زمان حال است

من از اين همه تفسير و توضيح و همه اين آموزش ها كه پي گير شدم ، تا ياد بگيرم ، اين بود  مقصود

ابتدا فقط مي خواستم از دست مواد رها شوم ، اصالً به آموزش و آگاهي . كه از مواد مخدر خارج شوم 

مثل اين بود كه مي خواستم بـه بـاغ   . ر اوايل ، زياد موفق نبودم به همين دليل د. عقيده اي نداشتم 

. وارد شـد  فكر مي كردم بدون كليد مي شود قفل درب را گشـود و  . وارد شوم ولي كليد را نداشتم 

نمي دانستم كـه  يعني . يمودن راه و بلد بودن راه و رسيدن را نمي خواستم رهايي را مي خواستم و پ

كالس ها را الزم نمي دانستم ، فكر مي كردم مشـكل مـن   . دن راه هم الزم است بوپيمودن راه و بلد 

وقتي شروع به حركـت  . اصالً موفق نبودم  وجود مواد مخدر است ، به همين دليل زياد موفق نبودم ،

، چرخيدن چرخ هاي ماشين روي يخ بود ، انرژي مصرف مي شد ، ماشين گاز مـي خـورد ،    مي كردم

وقتـي كـه   . ولي از جلو رفتن خبري نبود ، چرخ ها همه كار خود را انجام مي دادند  موتور گيربكس و

بلكه مشكل من نبود آگاهي درست است ، نـه  ، متوجه شدم مشكل من فقط وجود مواد مخدر نيست 

تنها در مواد مخدر ، بلكه در همه زمينه ها ، كمي تا قسمتي مشكل داشتم كه حاصل جمع همه ايـن  

ولي باز هم تغييري ، حاال عدد حاصل جمع را بر مي داشتم . مصرف و وجود مواد مخدر بود كمبود ها ، 

  .پيدا نمي شد 

خيلي راحت دوباره به دست مي آمد با يك حساب ، اگر هم نبود . جواب همان عدد بود ، خود به خود 

  .دوباره دعدد سرجايش بود ، سر انگشتي 

مـن هـم   . مي آورم كه متوجه شدم مواد را نمي شود كم كرد ولي كليد طاليي باغ را موقعي به دست 

. ولي كليد طاليي اين نبود . مثل بقيه نتيجه گرفتم كه معتاد نمي تواند مواد مخدر خود را كنترل كند 

كليد طاليي براي من يك كلمه بود كه اين جمله بايد اضافه مي شد و اينكه ، بله ، معتاد بدون آگاهي 
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بدون آدرس مي توانـد  ، مگر غير معتاد و يا هر كس ديگري . اند مقصد را پيدا كند و اطالعات نمي تو

اين ، چشم بسته غيب گفتن است و در نتيجه به اين حقيقت رسيديم كه هر كس . مقصد را پيدا كند 

بايد يك پنجم اطالعات و آگاهي خود را زياد كند ، در غيـر  ، مي خواهد يك پنجم موادش را كم كند 

  .من كه نتوانستم . رت ممكن نيست اينصو

نمونه هاي زيادي هم ديدم و موجود است كه با فرمول باال . نمونه هاي زيادي هم ديدم كه نتوانستند 

خوب حاال آماده باشيد كه مي خواهم از . توانستند و موفق شدند مثل خودم كه يكي از آن ها هستم 

از خودم تعريف كنم ، انگار قند توي دلم آب مـي   نمي دانم چرا وقتي مي خواهم. خودم تعريف كنم 

چون واقعيت را بيان مي كنم ، مجبور . فكر مي كنم رد پاي اين قضيه در اعتماد به نفس باشد . كنند 

وقتي شاگردي درس استاد را خوب گوش كـرد و  . نيستم خودم را پشت پرده غير واقعيت پنهان كنم 

، يعني به تجربه درآورد و نتيجه درسـت گرفـت ، ايـن يـك     ياد گرفت و آموخته هايش را عمل كرد 

موفقيت است كه قابل تعريف كردن است و باعث مي شود كه به خودم اميدوار شوم و به خودم ثابت 

پاداش و جايزه درست رفتن ، به دست آوردن . شود كه راه را وقتي درست برويم به مقصد مي رسيم 

يف تو خالي نيست ، اين تجربه اي است كه ياد آن نيز لـذت  اين تعر. هدف و رسيدن به مقصد است 

بخش است ، اين به خود اميدوار شدن است ، خصوصاً براي من كه بارها و بارها در اين راه ها شكست 

نا اميد شده بـودم ،  . خورده بودم و آخرين قطره هاي اعتماد به نفسم در حال چكيدن از دستانم بود 

الزم به توضـيح اسـت كـه    . از اعتياد ، راهي جز مرگ برايم باقي نمانده بود  چون تقريباً براي رهايي

درجه زير صفر مي نويسند كه اعتياد بهتـر اسـت بگـوييم     60استاد دژاكام در كتاب عبور از منطقه 

بايـد از ريشـه   . يعني اعتياد بيماري نفس هم هست . مسئله اعتياد حتي با مرگ هم از بين نمي رود 

  .كنده شود 

تصور مـي كـنم اگـر بخـواهيم     . هر قدر شاخه هاي اين درخت بريده شود ، تنه آن قوي تر مي شود 

درختي قوي و ماندگار شود يا ريشه آن در عمق بيشتري در زمين فرو رود يا از ريشه رشد كند ، تهـا  

را را  در باغـداري ايـن كـار   . راهش اين است كه شاخه هايش را كم كنيم يا اينكه آن را حرس كنيم 

  .انجام مي دهند 

درمان اعتياد بـه  . ما اين كار را انجام مي دهيم و درخت اعتياد قوي تر مي شود ، در ترك اعتياد هم 

وقتي ريشه قطع شد ، شاخ و برگ خود به خود خشـك  . شاخ و برگ كاري ندارد ، به ريشه كار دارد 

  .مي شود 

ايراد باغ ما وجود درختان بدون ميـوه  . ر است ولي خشكاندن درخت پايان كار نيست ، اين شروع كا

وقتي كه مي خواهيم گندم كشت كنـيم ، شـخم زدن و كنـدن    . نيست ، نبود درختان ميوه دار است 

در . علف هاي هرز كه كاشت گندم نيست ، اين آماده كردن زمين است ، شروع كار كشت گندم است 
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همان علف زار گذشته خواهد شد ، حتي بـدتر   غير اينصورت چند صباحي نمي گذرد كه زمين دوباره

  .از اول هم خواهد شد 

سـفر  . ، آماده كردن زمين و مفهوم سفر دوم كاشت گندم باشـد   60شايد مفهوم سفر اول در كنگره 

اول خشكاندن درخت اعتياد و سفر دوم كاشتن درختان ميوه دار است كه هم سـايبان اسـت و هـم    

  .قوت ما را تامين مي كند 

و استاد دژاكام هم گريزي مـي زنـم ، يعنـي     60بته ، در نوشته هايم يواشكي به نوشتارهاي كنگره ال

اينكه ناخودآگاه دستم به سفره ايشان مي رود ، ولي فكر نمي كنم ايرادي داشته باشد ، چون سـفره  

  .م باشد چاه عميق است به اقيانوس وصل است ، شايد اين مفهوم سفر سو. ايشان براي همه باز است 

من مي خواستم از مواد مخدر رها شوم ، ولي وقتي به خودم آمدم متوجـه شـدم درگيـر باغبـاني و     

كشاورزي و عقل و نفس و ذهن و حس ، صور آشكار و صور پنهان ، جهانبيني و خودشناسي و يـا بـه   

  .قول خودم ، ناخود شناسي و عشق و محبت ، ايمان و هزاران چيز ديگر شدم 
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  : درمان شويم و درمان كنيم

  

مواد مخدر را بهانه كرد تا سر حرف را باز كند ، مثل چرخ گوشت عمل كرد ، گوشه لباسم را  60كنگره 

گرفت و وقتي به خودم آمدم تمام و كمال در داخل چرخ گوشت بـودم و از آن طـرف چيـز ديگـري     

من مي خواستم كمي دماغم را عمل كنم ، يك عمـل  . يسه نبود ، اصالً قابل مقابيرون آمدم كه با اول 

من همان دماغ بود ، در نتيجه هزاران عمل عيب ولي متوجه شدم كوچكترين . زيبايي خيلي كوچك 

من تصور مي كردم براي اينكه بيني متعادل شود ، بايد خود بيني . بدون خونريزي روي من انجام شد 

مشكل . از درون هم هست ، ود كه مشكل نامتعادل بودن بيني بريده شود ، ولي عقيده كنگره بر اين ب

  .نامتعادل بودن معتاد از درون است كه از بيرون روئيت مي شود 

فرق درون و بيرون و يا جدا كننده درون و بيرون حصار است كه براي رفتن به درون الزم است كه از 

يكي از اين قوانين ، اين اسـت  . دارد  براي اين كار قانون و آداب خاص خودش وجود. حصار بگذريم 

اصالً زيبا نيسـت ، قـانوني   . كه حتماً بايد از درب وارد شويم ، از ديوار باالرفتن زياد خوشايند نيست 

وجود ديوار و حصار براي خصوصي كردن و امن كردن است تا ما قادر باشيم ورود و خروج . هم نيست 

كسي . كه اين كار را از طريق گذرگاه يا درب انجام مي دهيم  را كنترل و در اختيار خود داشته باشيم

كه پيشنهاد ورود مي دهد ، شناسايي مي كنيم و اگر با معيار و سليقه ما مساعد بود به او اجـازه ورود  

. و يا كليد مي دهيم كه داخل شود كه اين شناسايي بر اساس قوانين حاكم درون صورت مـي گيـرد   

شرايط ورودي خاص خود را دارد و فقط دزدان حق ورود دارنـد و مكـان هـايي     قلعه دزدان ، قانون و

ديگر هم بر اساس جنس خواسته ها و هدف و سليقه قانون ، ويزاي خاص خود را دارد كه قبالً تعيين 

اگر از جنس و بر اساس قـوانين درون باشـد ،   . شناسايي صورت مي گيرد  ، شده است و بر اساس آن

كه اين مطلب كلي . در غير اين صورت اجازه ورود و يا كليد ورود به او داده نمي شود وارد مي شود ، 

شايد اين قانون كلي را بتوانيم . است ، بند و تبصره هاي فراوان دارد كه اصل قانون را تغيير مي دهد 

مي كنـد ،   وقتي كه جهان بيني درون ما يا قانون ويزايي درون ما تغيير. جهان بيني نام گذاري كنيم 

،  يعني جهان بيني افيوني قلعه دزدان است ، در نتيجه غير از افراد مشخص و هم جنس ، افراد ديگر

ذيرش هم عوض مي شـود ، ولـي   لي با عوض شدن جنس درون ، قانون پو. حق ورود نخواهند داشت 

اسـت  چـون سـليقه و خو  . اگر جنس درون عوض نشود ، امكان عوض شدن قانون ، غير ممكن است 

اين كه مي گوييم سليقه و خواست ، در صـورتي مـي توانـد    . افراد ، درون همان گذشته خواهد بود 

شناسايي و سليقه با دانش جديد ، سليقه ما عوض شود كه دانش جديدي به ما اضافه شود ، در نتيجه 

ا مهيا مي يعني آموزش ، آموزش جديد و يا دانش جديد براي ما نقطه تفكر جديدي ر. عوض مي شود 

كند ، در غير اينصورت اگر پذيرش و آموزش جديد اتفاق نيفتد ، تفكر جديد هم زاييده نخواهد شد و 
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ما مجبور مي شويم همانطور عمل كنيم كه در گذشته عمل مي كرديم و قلعـه دزدان هميشـه قلعـه    

  .دزدان خواهد بود و مقررات ورودي ، همان و افراد درون هم همان ها خواهند بود 

  .ت ، ولي همه را بد مي دانست او بسي مي دانسبه قول بزرگي ، 

كه بـراي  . آموزش ، تجربه و تفكر . الزم است از سه مرحله عبور كند ، پس براي عوض شدن هر چيز 

گوش حتماً ، يعني گوش شنوا ، كه بايد خوب دقت كنيم . شروع اين سه مرحله ، پذيرش الزامي است 

بينا ، چون اين دو وسيله براي آموزش الزم است و ضروري اسـت كـه فقـط     بايد شنوا باشد و چشم

منظورم اين است ، گوش فقط گوش مي كند نه اينكه مثل زبان حرف . وظيفه خودشان را انجام دهند 

مي دانم گوش هم قادر است حرف . من خودم تجربه حرف زدن گوشهايم را در اوايل سفر دارم . بزند 

ربـه  ارد گوش عوض اينكه حرف بشنود ، خود حرف مي زند ، گفتم ، من خودم تجدر بعضي مو. بزند 

  .نه سوال ، و اين مانعي بزرگ براي آموزش جديد است  در نتيجه جواب بودم. كرده ام 

اينكه گفتم براي عوض شدن هر چيز الزم است دانش جديد به آن اضافه شود ، در طبيعت و حيوانات 

يعني در جامدات و گياهان ، . حتي در اجسام نيز اين قانون حكم فرماست  .هم اين قانون صادق است 

در جامدات تركيب و در گياهان بـذر اصـالح   . درختان و حيوانات و انسان ها كم و بيش صادق است 

شده و در حيوانات نسل اصالح شده و در درختان پيوند و در انسان ها ، استاد اين كار را انجـام مـي   

  .دهد 

بايد با درختي كه ميوه مرغوب دارد ، پيوند زده شود و  ، اني كه بخواهد ميوه اش مرغوب شودهر انس

من ميوه درخت خودم را مثال مي زنم ، ميوه درخت من نـامرغوب  . گرنه ميوه مرغوب نخواهد داشت 

درخت  و استاد خوب پيوند خوردم و ميوه ام مرغوب و با ارزش شد و گرنه من همان 60بود ، با كنگره 

شاخه من براي عوض كردن درختـان نـا    ، در نتيجه. جنس و ميوه من عوض شده است . قبل هستم 

يك فرد معتاد يك نسل و يا چند نسل را معتاد مي كنـد و يـك   .  مرغوب ديگر هم مساعد مي شود 

 فرد درمان شده در كنگره كه با روش صحيح و درست در كنگره درمان مي شود ، نسل خود و آينـده 

چرا كـوچكترين ؟ چـون   . را عوض مي كند و اين كوچكترين بازدهي است كه مي تواند داشته باشد 

كوچكترين نتيجه كسي كه در كنگره آموزش ببيند ، درمان خود اوست ، چه بسا كساني هسـتند در  

ـ  د كنگره كه شايد تا صد نفر هم درمان كرده باشند ، يعني صد استاد خلق كرده اند نه اينكه فقط ص

  .اين كيمياگري نيست ، خلق كيمياگر است . معتاد را درمان كرده باشند 
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  :جهان بيني 

  

سعي كـردم تـا انـدازه اي    . بر پايه و اساس درمان جهانبيني استوار است  60روش درمان در كنگره 

ساس مطلبي آن را نيز مي دانم كه اگر پايه و ا. را توضيح دهم ، ولي مي دانم كافي نيست  يجهان بين

به همين دليل سعي مي كنم در چند سطر . را متوجه نشويم ، نمي توانيم خود مطلب را متوجه شويم 

نوشته هاي من تجربي است ، ايـن  . كوتاه ، مطلب را بيشتر روشن كنم ، چون براي درمان الزم است 

  .كنم به همين دليل مطرح مي ، مطالب براي درمان خود من مفيد بود و نتيجه گرفتم 

توليد زهر است و فرق انسان ، وجه اشتراكي وجود داشته باشد و آن ، تصور مي كنم بين انسان و مار 

زهر خود را با نيش زدن به او مـي ريـزد ،    ، با مار در اين است كه مار وقتي از كسي عصباني مي شود

ليد مي كند تا زهر خـود بـه   ولي قبل از اينكه زهر ترشح كند و يا همراه با ترشح زهر ، پادزهر نيز تو

در درون خود زهر توليد و ترشح مي كند ، ولي قادر ، انسان هم در موقع عصبانيت . خودش اثر نكند 

نيست زهر خود را كامالً تخليه كند و همين عمل تخليه نيز كه به صورت خشم بيان مي شود ، خـود  

. زهر اول مكمل و كارسازتر مـي شـود   زهري  از نوع ديگر مي سازد كه در درون ترشح مي شود و با 

چاره ايـن نبـود ، راه   . شايد پادزهري كه من انتخاب كردم ، مواد مخدر بود كه خود زهر ديگري بود 

وجود و توليد زهر درون ، ناشي از تحريكات ، خياالت و . درست ، جلوگيري از ترشح  زهر دروني بود 

ت ، حسادت و بسياري از باورهاي غلط كه ما در خود توهماتي مثل خشم ، كينه ، نفر. توهمات ماست 

براي برطرف شدن اين مشكل ، وارد كردن پادزهر راه عقالني نيسـت ، راه  . ذخيره و ضبط كرده ايم 

درست ، قطع توليد زهر است و يا به قول سقراط ، ما مثل مشك سوراخ هستيم ، هر قدر در مشـك  

چاره درست ، بستن سوراخ است . رف ديگر خالي مي شود سوراخ آب بريزيم پر نمي شود ، چون از ط

ما در ترك اعتياد مي خواهيم پادزهر كه . و گرنه تا آخر عمر كار ما پر كردن مشك سوراخ خواهد بود 

در درمان . اين مثل وجود عفونت و قطع ناگهاني دارو است . زهر دومي است را وارد نكنيم ، در اصل 

ر دوم كه در اصل زهر دوم است ، هر دو را به تدريج تقليل مي دهـيم و يـا   زهر اول و پادزه، اعتياد 

اينكه مثل وقتي كه تيغي در جسم ما فرو مي رود به ناچار بايد از تيغ دومي كمك بگيريم تا بتـوانيم  

نداشـتن جهـان بينـي درسـت و يـا      . تيغ را خارج كنيم و در نهايت از هر دو تيغ بي نياز مي شويم 

اينكه چگونه تحريكات را تجزيه و تحليل كنيم ، باعث به وجود آمدن حساسيت هـاي   نداشتن دانش

  .زيادي مي شود كه عامل توليد زهر درون است 

حساسيت يعني چه ؟ يعني اينكه وقتي پوست روي بدن ساييده مي شود ، يعني قسمتي از پوسـت  ( 

رد به هرچيزي احساس حساسيت مي چون اليه محافظ را از دست داده و با برخو. بدن نازك مي شود 

وقتي جهان بيني ضعيف باشد ، اليه محـافظ درون  . كنيم و به اصطالح مي گوييم حساس شده است 
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بايد كمي تا قسمتي پوست كلفـت  . حساس مي شود و با كوچكترين تحريك از تعادل خارج مي شود 

  )يم ، درمان مي شود تصور مي كنم كه اگر از پماد جهانبيني براي آن مرحمي بساز. شود 

ي درست و سالم باعث مي شود ، هستي را همان طور كه هست ببينيم نه آن طور كـه  پس ، جهان بين

ما هميشه تالش مي كنيم ديگـران را تغييـر   ، وقتي جهان بيني درست عمل كند . مي خواهيم باشد 

كسي . يگران نيستيم دهيم ، ولي در جهان بيني درست متوجه مي شويم كه ما مأمور درست كردن د

بايـد  . ما فقط مأمور و مجبور به درست كردن خود هستيم . براي اين كار ما را استخدام نكرده است 

آموزش ابزاري است براي درست عمـل كـردن ، نـه بـراي     . بدانيم يادگرفتن براي عمل كردن است 

اگـر  . ش ما را عـوض كنـد   نه اينكه لهجه و گوي ، آموزش بايد عملكرد ما را عوض كند. درست گفتن 

  .حرف زدن خودمان هم ايراد پيدا مي كند . آموزش فقط لهجه ما را عوض كند ، وضع بدتر مي شود 

البته قبالً اجازه . خوب ، در اين جا مجبورم يك گاز كوچك به ساندويچ بزرگ آقاي امين دژاكام بزنم 

  .نگرفتم ، ولي خوب اگر ناراحت شد ، ديگر تكرار نمي كنم 

. در جزوات جهان بيني در پشت جلد جزوه و يا بهتر بگوييم اسم جزوه جهان بيني كـاربردي اسـت   

يعني اينكه بالفاصله بعد از آموزش بايد عمل شود و گرنه مثل گاز فرار اسـت ، قابـل نگهـداري هـم     

زندان  ولي وقتي به آن عمل كرديم ، ديگر جلد مي شود ، ديگر قفس و. نيست ، مثل بار اضافه است 

بان نمي خواهد ، جلد ما مي شود و هميشه در كنار ما باقي مي ماند و ديگر نياز به حمل آن اطالعـات  

قبل از اينكه به موضوعي حساسيت زا برسيم ، . هر جا كه برويم خودش جلو تر از ما مي دود . نيست 

ع دسـت بـه سـينه در    جهان بيني كاربردي با موضوع برخورد كرده و او را ادب كرده است و موضـو 

نترل نمي كنـد ، مـا موضـوع را    موضوع ما را ك. خدمت موضوع باشيم خدمت ماست نه اين كه ما در 

  .كنترل مي كنيم 

بـراي سـاكت كـردن    . فكر مي كنم خيلي به موقع بود . اين هم از ساندويچ بزرگ آقاي امين دژاكام 

ن يك گاز كوچـك اكتفـا نمـي كـردم ،     نفس گرسنه ، يك گاز كوچك هم كافي است ، ولي اگر به اي

  .احتمال داشت بر اثر فشار زياد گرسنگي مجبور شوم همه ساندويچ را بردارم و فرار كنم 

ولي خوب با اين گاز كوچك مي توانم خودم را تا اندازه اي كنترل كنم و در نتيجه به خالف بزرگتـري  

 ،بـدتر . به خوب نزديـك تـر اسـت    ، بد . م يعني بين بدتر و بد ، بد را انتخاب مي كني. مجبور نشوم 

به اين عمل در كنگره ، مهار بيماري اعتياد مـي گـوييم كـه    . فاصله ما را تا خوب صدچندان مي كند 

  . قبل از درمان صورت گيرد ، در غير اينصورت درمان موفق نخواهد بود ، ناقص است  بايد

ام شدن روان ، نبود آگاهي است كه بر اثر نبود از داليل عصباني شدن و يا بهتر است بگوييم ناآر ييك

قادر هستيم موضوعات و يا رفتارهـا را بـراي خودمـان تجزيـه و      ، آگاهي و شناخت كافي و يا نسبي

در نتيجه نبود اين آگاهي ، ديد ما به موضوعات كامل نيست ، در نتيجـه طـرف ديگـر    . تحليل كنيم 
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باعث بـه هـم ريختگـي    ، دن ديد يا عدم وجود آگاهي موضوعات را متوجه نمي شويم و اين ناقص بو

  .روان مي شود 

مثالً در زماني كه در خيابان رانندگي مي كنيم ، اگر راننده پشت سر مرتب بوق بزند ، به هر حال نقطه 

كه اين عكس العمل همراه با عصـبانيت و يـا   . تحمل ما تمام مي شود و عكس العمل نشان مي دهيم 

از آيينه به عقب نگاه كنيم ، متوجه مي شويم يـك  ، بود ، ولي اگر در همين زمان  ناسزا گويي خواهد

دوست قديمي است ، در يك لحظه تمام عصبانيت تبديل به شادي مـي شـود و شـايد خيلـي هـم      

فقط به دليـل آمـدن آگـاهي و    ، اين تغيير وضعيت . خوشحال مي شويم كه او براي ما بوق زده است 

ش در تمام زمينه ها بي شباهت به اين موضوع نيست و اين آمدن آگاهي اسـت  شناخت بود كه كمابي

  . در همه جا آگاهي تقريباً اين گونه عمل مي كند . كه خيلي معجزه مي كند 

سـواركار بايـد كنتـرل    . كه در وحله اول بتواند آن را كنترل كند ، كسي مي تواند مواد مصرف نكند 

ه اول آموزش سرعت را ياد بگيرد ، اگر اين گونه عمـل كنـد ، مثـل    نه اين ك، مركب را آموزش ببيند 

يك هفته به زور اصالً مواد مصـرف نمـي   . ترك هاي گذشته من مي شود كه از اسب پرتاب مي شدم 

در اين هفته فقـط انـرژي مصـرف    . كردم ، ولي بعد از يك هفته دوباره بدتر از اول شروع مي كردم 

ل چنان از مركب سقوط مي كردم كه تا يك سال جراحات ناشي از ايـن  به هر حا. ذخيره كرده بودم 

همه روي پوست و اليه هاي اعتمـاد بـه   ، جاي زخم ها  ، از همه مهمتر اينكه. سقوط جبران نمي شد 

  .نفس باقي مي ماند كه آن از همه بدتر بود 

عمودي رفت و افقي برگشت ، نشانه سوار كار قابل اين است كه سالم و پيروز از ميدان برگردد و گرنه 

. احتماالً اشكالي در كار است و رد پاي اين اشكال را در آموزش و تفكر و تمرين مي توانيم پيدا كنيم 

. بودن مركب در جراحات وارده به ما مشخص است ناحتماالً مركب ضعيف نبوده است ، نشانه ضعيف 

د و شايد هم راكب و مركب هر دو نسبتاً بـد  اگر ضعيف بود نمي توانست به اين شدت ما را زمين بكوب

حرف يكديگر را متوجه نمي شدند ، شايد مركب به سـمت چـپ رفتـه و    . هماهنگ نبودند . نبودند 

راكب به سمت راست ، در صورتي كه درست اين بود كه هر دو هماهنگ و هم زبان ، نيـروي خـود را   

منظور از . را براي زمين خوردن به هدر دهند  براي جلو رفتن مكمل مي كردند ، نه اينكه نيروي خود

اين هم ) درجه زير صفر  60كتاب عبور از منطقه . ( جسم است ، راكب روان ماست و منظور از مركب 

  .گريزي بود به سفره استاد دژاكام 

من ابتدا كه شروع به مصرف مواد كرده بودم ، براي برداشتن قسمت روزانه ، استفاده از دو انگشـت  

في بود ، يعني انگشت شصت و انگشت اشاره ، ولي در ادامه كه پيشرفت كردم ، انگشت سوم هـم  كا

البته دو انگشت اول . انگشت سوم وجود و همكاري خود را الزم ديد . به ياري دو انگشت اول آمدند 

م گيري در البته تغييرات چش. هم الزم بود ، ولي كافي نبود و در نتيجه به كمك انگشت سوم نياز بود 

گرمي كه براي يـك   25برداشت صورت مي گرفت كه نتيجه آن در ادامه نقاب از رخ بر مي داشت  و 
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اصوالً خواننده مـي توانـد   . هفته كافي بود ، در نتيجه مساعدت انگشت سوم ، براي دو روز كافي بود 

  قاضي خوبي باشد ، شما بگوييد ، مقصر من بودم يا انگشت سوم ؟

سومشان فعال مي شود ، مـا هـم    ه مي كنند ، پااليش مي شوند ، چشمكشند ، تزكي همه رياضت مي

كه در رياضت ، تفاوت فاحشي بين اين دو رياضت است . انگشت سوممان فعال شد ، رياضت كشيديم 

براي تزكيه و پااليش و نتيجه باز شدن چشم سوم ، روشن شدن و زيبا شدن چهـره اسـت و نتيجـه    

وم ، تابلو شدن چهره است كه نقاش هر دو چهره خود ماييم ، يعني تـابلو زيبـا   فعال شدن انگشت س

عدم همكـاري جسـم و روان   ، نتيجه همكاري جسم و روان نقاش با هم است و نتيجه تابلو نازيبا هم 

مثال انگشـت و برداشـتن مـواد را كـه آوردم مـي      . در اصل جنگ روان و جسم با هم است . است 

ديگر . اشد ، چون مي خواستم گريز بزرگتري به سفره آقاي مهندس دژاكام بزنم خواستم زمينه اي ب

شـايد  . مثل اينكه آرام آرام بايد دوستي و ده انگشتي اين كار را انجام دهم . دو انگشت كافي نيست 

البتـه يـك   . منظور آقاي مهندس دژاكام از هماهنگ نبودن جسم و روان يا روانباختگان همين باشد 

رد به خودم نشان دادم ، چون اين نوشته رو نويسي كه نيست ، پايان نامه است ، يعني همـان  كارت ز

  .دو انگشت كافي است ، آن هم در مواقع ضروري 

بايد از خودم مايه بگذارم ، شايد دليل اين مطلب اين است كه من زيـاد درس نخوانـده ام ، بيشـتر ،    

  .شته هاي من بيشتر تجربي است درس را ديده ام كه قبالً هم اشاره كردم نو
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  :ترك يا درمان 

  

در سال هاي آخر اعتيادم ، تقريباً تمام روش هاي ترك متـداول را امتحـان كـرده بـودم ، ولـي در      

هيچكدام موفق نمي شدم ، به همين دليل كامالً نااميد شده بودم ، در نتيجه مجبور بودم كه باز هـم  

هزارو يك عيب داشتم ، به اين نتيجه رسيده بودم كـه بـا   ، ر مصرف نمي كردم اگ. مواد مصرف كنم 

هزار عيب داشـتم ، بـه   ، مصرف كردنم يك عيب كلي دارم به نام اعتياد ، ولي اگر مصرف نمي كردم 

در نتيجه وقتي خمار مي شدم ، منقل را روشن مي كردم . كامالً از ترك نااميد شده بودم ، همين دليل 

واقعاً نمي خواستم مصرف كنم ، ولي اگر . اول قبل از مصرف ، انجام مراسم گريه و زاري بود و سانس 

مصرف نمي كردم ، تحمل خماري كه درست است يك كلمه است ، ولي اگر ترجمه كامل شود ، مثنوي 

  .البته براي كسي كه درد خماري نكشيده باشد ، يك كلمه ساده است . هزار من خواهد شد 

ال توانستم بعد از مراسم پرفيض گريه زاري ها ، نتيجه بگيرم و راه درمان به من نشـان داده  به هر ح

، تو بي صاحب نيستي ، ولـي تصـور مـي كـنم     : شود ، چون در همه حال ، ندايي در درونم مي گفت 

در . شـد   پيدا كردم و ارتباط برقرار، تنظيم موج من با مركز به هم خورده بود كه بر اثر تمرين دوباره 

مشكل از مركز نبود ، مشكل از فرستنده . خواست كمك را شنيد و نيروهايي را براي نجات فرستادند 

نتيجه كلي اين بود كه تـا قبـل از آن ،   . به محض برقرار شدن ارتباط ، كمك رسيد . كه من بودم بود 

  .فرستنده من بود  لمن بدي و خوبي را با هم مي خواستم ، اين اختال

بـدي و اعتيـاد ، دو يـار    . واستم سگ و گربه را در يك قفس نگهداري كنم كه امكان نداشـت  مي خ

اگر در كوتاه مـدت  . قديمي هستند كه هميشه با هم زندگي مي كنند ، نمي شود كه از هم جدا شوند 

اسـت  شايد اين قلق كلي درمان اعتياد . هم به زور از هم جدا شوند ، پرشور تر از قبل باز مي گردند 

كه اول بايد بدي برود ، وقتي رفت ، اعتياد هم خودش به دنبال آن مي رود ، ديگـر نيـاز بـه شـالق     

ما بايد به تدريج فرشته را وارد كنيم ، ديـو  . درماني ، زندان ، طناب ، دارو و سم زدايي و غيره نيست 

  .خودش به تدريج بيرون مي رود 

من سال ها امتحان كردم با همه سالح هـاي  . جنگ با ديو  اين يعني درمان اعتياد ، ترك اعتياد يعني

يك بار با فرشته دوسـتي كـردم ، درمـان    . متداول امروزي به جنگ ديو رفتم ، ولي شكست خوردم 

رسـت  دشيره را با دقت تصفيه مي كردم قيافه ام ، تا قبل از آن : به قول آقاي مهندس دژاكام . شدم 

اگر وسواسي را كه براي حسن . تصفيه كردم ، همه چيز درست شد  نشد ، ولي وقتي خودم را با دقت

مواد به خرج مي دادم ، يك صدم آن را براي حسن خودم به خرج مـي دادم ، خيلـي زودتـر قضـيه     

البته بايد اشاره كنم كه ترك اعتياد و درمان اعتياد بسيار متفاوت است ، بگذريم از . درست شده بود 

ن استفاده مي كنند ، تازگي مد شده است ، ولي اين نـوعي سـودجويي جديـد    اينكه  همه كلمه درما
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تصور مي كنند هر گردي گـردو اسـت ،   . است ، چون اكثراً حتي معني لغوي درمان را هم نمي دانند 

  .چون اگر معني لغوي آن را مي دانستند ، متوجه مي شدند با روش  آن ها كامالً مغايرت دارد 

  

  پك 8           14ساعت                   10/3/82تاريخ 

  پك 6            14ساعت                  23/3/82تاريخ 

  پك 4            14ساعت                  21/4/82تاريخ 

  پك 3            14ساعت                   6/5/82تاريخ 

  پك 1           14ساعت                  26/6/82تاريخ 

  

  .دستور قطع مصرف ، توسط آقاي مهندس دژاكام به من داده شد   30/6/82ر نهايت ، در تاريخ و د

  

براي يك لحظه تمام وجودم گر گرفت ، نمي توانستم حالي كه داشتم بيان كنم ، فقط مي دانم كه بايد 

مـواد ،   دو مزه كامالً متفاوت را قورت مي دادم ، يكي قطع مواد و ديگري شروع زندگي بدون مصرف

شايد بشود به هزار و يك چيز ديگر هم تشبيه كرد ، ولي همه تشبيهي بيش نيست ، تعريف بوي گل 

  .است ، خود بوي گل فقط با بو كردن قابل درك است 
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  : نتيجه

  

سعي من بر ايـن بـود كـه    . بيان حقيقتي بود براي درمان اعتياد ، هدف من از نوشتن اين پايان نامه 

  .سخني از دل بگويم ، شايد بر دل بنشيند 

اصوالً . حقيقتي است كه بايد تجربه بشود و گرنه قابل درك و فهم نخواهد بود  60روش درمان كنگره 

كـذب ارزش  . ه غير قابل هضم اسـت  جنس حقيقت از جنسي است كه بايد تجربه و عمل شود و گرن

كه تمام شواهد آن نشان مي دهد پوك و بي مغـز  ربه ، امتحان ندارد ، مثل شكافتن گردويي است تج

من سـال هـا   . سودي نخواهيم داشت ، وقت و تالش ما بيهوده خواهد بود ، پس اگر بشكافيم . است 

تالش كردم تا گردوي پوك و بي مغز اعتياد را بشكافم ، و وقتي كامالً شكافتم به پـوچي و بيهـودگي   

هـر چيـزي   . قت ، هميشه حقيقت اسـت  نتيجه حقي نتيجه كذب ، هميشه كذب است و. آن رسيدم 

 رزش تجربه ندارد ، اگر عاقل باشيم و بتوانيم كذب را از حقيقت تشـخيص بـدهيم كـه الزمـه ايـن     ا

هـر كـذبي را بـه     انش و تحقيق مي خواهد و گرنـه د، شناخت حقيقت . تشخيص وجود آگاهي است

زش را بايد بدهد ، مثل اين است كه پول عنوان حقيقت به ما مي فروشند و هر كس كذب مي خرد ، ار

براي درمان اعتياد بايد چرخه را بركس كنيم ، كذب را بـدهيم و  . بدهيم و كاالي بي ارزش را بگيريم 

  .كنيم و بي ارزش ها را دفع كنيم  ارزش ها را بايد جذب. ت را بگيريم حقيق

تجربه اي است كـه  . عنويت پيدا كردم من خالصه درمان اعتياد و داروي كارآمد درمان اعتياد را در م

اعتيـاد  . همه سعي من بر اين بود كه اين جمله و داروي اساسي را معرفي كنم . خودم به آن رسيدم 

دارويي جز مذهب و معنويت ندارد و آن هم از نوع خالص ، نه مشابه و دست كاري شده ، كـه همـان   

  . حقيقت است 

گل بـود بـه   . كشف كرده اند كه از اعتياد جلوگيري مي كند شنيده ام جديداً متخصصين ما واكسني 

اين ها خياالت باطل است ، شايد هزار و يك شاخ برگ علمي هـم بـه قضـيه    . سبزه هم آراسته شد 

شايد هم اشتباه مي كنم ، حتماً در ادامـه واكسـن   ، نمي دانم . بدهند ، ولي در كَت من يكي نمي رود 

جام نمـي  فاده كند ، ديگر دزدي و عمل ضد ارزش را انتهر كس اس دزدي هم ساخته خواهد شد ، كه

حتماً براي مدينه فاضله خود از آن استفاده مي كرد و ، سقراط زنده بود  چقدر خوب است ، اگر. دهد 

  .ديگر نياز به اين همه سفارش و فلسفه نداشت 

ت مـي توانـد امتحـان    ر خواسولي اگ. اين تجربه من است ، اصرار ندارم خواننده در بست قبول كند 

، تنها راه خوب شدن. ت وجود ندارد چون راهي به جز امتحان كردن و انجام براي فهميدن حقيق. كند

، هيچ قهرماني بـدون تمـرين   . تمرين سالم شدن ، خوب عمل كردن است . خوب انجام دادن است 

گفته حضرت مسيح ، به راسـتي  وقتي خوب بكاريم ، سالم درو خواهيم كرد يا به . قهرمان نمي شود 

  كدامين بذر كاشته شد كه نرست ؟
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  .شايد من سال ها بذر نامرغوب كاشتم و اعتياد درو كردم 

. را بيـان كـنم    60سعي كردم در چند صفحه پيام كنگـره  . مي خواهم معركه ام را جمع كنم ، خوب 

پيام . ي خواستم بر دل نشيند سعي كردم از دل برآيد ، چون م. خيلي سعي كردم صادق باشم و بودم 

  .درمان اعتياد است  60كنگره 

اين علم ناشـناخته را بـه   ، درمان اعتياد در رديف علوم ناشناخته بود ، ولي پيام كنگره ، شايد زماني 

براي من آدرسـي  . به نظر من ترك اعتياد اصالً عملي نيست ، براي من كه نبود . شناخته تبديل كرد 

اگـر  . صد نرساند ، نه تنها به مقصد نرساند ، بلكه فرسنگ هـا از مقصـد دورم كـرد    بود كه مرا به مق

من علمي تـرين تـرك هـا را    . منظور از علمي بودن مطلب ، رسيدن به مقصد و يا درست بودن باشد 

انجام دادم ، ولي اصالً با تعريف علمي هماهنگ نبود ، ولي يك بار درمـان را انجـام دادم بـه مقصـد     

  .رسيدم 

البتـه ايـن نظـر و    . من به اين مطلب مي گويم علمي ، چون با تعريف علمي بودن هم مغايرت نـدارد  

چون تا قبل از درمان در كنگره ، مني وجود . است  60عقيده و باور من است ، منظورم از من ، كنگره 

نظر نداشـت و   حق اظهار فرد معتاد وجود داشت كه اصالً. نداشت چه رسد به اين كه اظهار نظر كند 

  : ن گفته بود مصداق اي

  .ل اگر طبيب بودي ، سر خود دوا نمودي َك

منظورم موي سـر نيسـت ، خـود سـر     . درمان كردم  60من سر خود را به وسيله روش درمان كنگره 

  .است

 :و به قول بزرگي 

 

 

ت نه سر فيزيكي سر به هر طرف برود ، وجود نيز به همان سو مي رود كه اين سر نيز منظور پندار اس 

.  
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  سالم دوستان ، علي هستم يك مسافر ،

  سال 20: مدت اعتياد 

  گرم ترياك و شيره 17روزانه : مصرف اوليه 

و بـا اسـتفاده از    60كنگـره   DSTماه با اسـتفاده از روش   17مدت سفر اول يا دوره درمان اعتياد ، 

  .داروي اپيوم

  مهندس حسين دژاكام: راهنما 

  30/6/83: ي رهاي

  .فعاليت مي كنم  60در حال حاضر به عنوان كمك راهنما و مربي تيراندازي با كمان در كنگره 

  

  خداوندا 

  .ما در پي هم روان شده ايم تا بدانيم آنچه نمي دانيم 

  از هستي و نيستي 

  خداوندا ،

  تاريكي ها را تجربه نموده ايم ،

  ما را با روشنايي ها آشنا گردان ، 

  .فرمان عقل نزديك شويم و به مكاني برسيم كه از آنجا انشعاب يافته ايم  تا به

  .آمين 

  

  

  پايان 

  28/11/88مسافر علي اشكذري 
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