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مردی که بعد از  30سال مصرف مواد متوجه مسیر اشتباه زندگیاش شد

امان از این وسوسه!

«معتادی که کارآفرین شد!» ،آیا شما هم از خواندن این خبر تعجب کردید؟ اصال وقتی واژه «معتاد» را میشنوید ،یاد چه چیزی میافتید؟ یاد
پرونده
کسی که در نقطه پایانی زندگیاش ،حتما گوشه خیابان افتاده و مدام چرت میزند؟ یاد جوانی که در خرابههای حاشیه شهر با سرنگی در دست
افتاده و خماری میکشد؟ اصال فکر میکنید یک معتاد چطور آدمی است؟ کسی است که برای تامین موادش دست به هر کاری میزند؟ کسی
است که از پایین شهر آمده و به خاطر رفیق ناباب گرفتار اعتیاد شده؟ فکر میکنید چنین آدمی ممکن است روزی یک کارآفرین موفق شود و
حداقل چند نفر را از بالتکلیفی نجات دهد؟ به نظرتان ممکن است او به جایی برسد که معتادان زیادی را به ترک اعتیاد و زندگی دوباره تشویق کند؟
ما در پرونده امروز بدون هیچ حرف اضافی سراغ دو نفر از معتادان بهبودیافته رفتیم .کسانی که چندین سال طوالنی در دود و منقل گرفتار
بودند اما حاال کامال متفاوت زندگی میکنند و افراد موفقی محسوب میشوند .پس با ما همراه باشید و دو قصه جالب از زندگی «علی
حسنشاهی» کارآفرین و «اعظم راهنما» صاحب یک مرکز
ترک اعتیاد را بخوانید.

زنی که  7هزار معتاد را بعد از این که خودش موفق به ترک شد ،نجات داد

اعتیاد به ترک دادن معتادان!
آن روزهایی که «اعظم راهنما» یک دختر  16ساله و غرق در اعتیاد
بود ،هیچ کس فکرش را نمیکرد که یک روز مرکز ترک اعتیادی
تاسیس کند و هفت هزار معتاد را از بدبختی و فالکت نجات دهد!
حاال «راهنما»  13سال است که لب به هیچ مخدری نزده و هشت
سال است که در کنار چند بهبودیافته دیگر آدمهای زیادی را نجات
دادهاست .قصه پر فراز و نشیب این زن معتاد را هم که با یک تصمیم
به موقع ،نه تنها خودش که معتادهای بسیار دیگری را هم نجات داده
در ادامه بخوانید.
اولین اتفاق مهم زندگیام این بود که
فرزند طالق شدم
اولین بچه خــانــواده بــودم و به جز مــن ،سه
خواهر و بــرادر دیگر داشــتــم .اولین فرزند
بودم و زمانی که پدر و مادرم طالق گرفتند،
بیشتر از همه حسرت و افسوس خوردم .من
در یک خانواده ثروتمند رشد کردم و از همان
اول درخواستها و نیازهایی داشتم که بقیه
بچهها نداشتند .مثال اگر آن زمان پدر و مادرها
هر چندماه برای بچههایشان اسباببازی میخریدند من به این اندازه راضی نبودم.
چندبرابر بچههای دیگر اسبا ببازی میخواستم و باید الکچر یتر از همه زندگی
میکردم .حاال میفهمم که همان موقع به اعتیاد گرفتار شدهبودم و خبر نداشتم چون
اعتیاد فقط مصرف موادمخدر نیست .آن روزها فکرم به بیماری اعتیاد مبتال شدهبود.
 12ساله بودم و ازدواج کردم اما بعد از پنج سال به خاطر همان توقعات بیجا از همسرم
جدا شدم و دوباره به خانه پدرم برگشتم! چندسالی گذشت و خواستههای درونیام
به اوج رسید .دلم میخواست شبها را تا دیر وقت با دوستانم بگذرانم ،دیر به خانه
میآمدم و روزها تا لنگ ظهر میخوابیدم .چون اینطور زندگی کردن را دوست داشتم؛
میخواستم آزاد و بدون هیچ قانون و برنامهای زندگی کنم.
14سال خماری
مدتی گذشت و خانوادهام اصرار میکردند ازدواج کنم تا دست از لجبازی بردارم اما زیر
بار نمیرفتم .این فشارها بیشتر شد و از خانه فرار کردم تا آنطور که دوست دارم زندگی
کنم .به خانه یکی از دوستانم رفتم که چند خانم مجرد زندگی میکردند .آنها
وقتی دیدند حس وحال خوبی ندارم پیشنهاد کردند موادمخدر مصرف کنم تا
آرام شوم! من هم قبول کردم .آن اولین مصرف ،کاری کرد که 14سال را با
خماری گذراندم ،مقدار زیادی از دارایی و ثروتم را از دست دادم و خالصه
آیندهام را تباه کردم .چند سال بعد ازدواج کردم و با پسری که از قبل او را
میشناختمزندگیجدیدیراشروعکردم.بعدازازدواجتمامفکرممشغول
دو چیز بود؛ اول ترس ،ترس از اینکه همسر و خانوادهام یک روز بفهمند که
اعتیاددارم.دومینچیزیکهفکرمرامشغولکردهبود،دروغبود.روزو
شب به این فکر میکردم که چطور حرف بزنم که مثال چرا امروز
بیحوصلهام؟ چرا الغر شدهام؟ چرا خمارم و..؟!
روزگاری که سیاه شد!
چند سالی گذشت و اولین فرزندم به دنیا آمــد اما
همسرم هنوز نمیدانست اعتیاد دارم تا اینکه بعد
از چند سال همه چیز برمال شد .به سفر رفتیم و در
همان سفر جنسم تمام شد و نمیدانستم چطور
موادمخدر تهیه کنم .تا وقتیکه همسرم به
بیحالی و خماریام شک کــرد .به او گفتم

ســرطــان دارم و هــرچــه سریعتر باید
عمل شوم! بالفاصله به مشهد آمدیم و
همینکه مواد مخدر مصرف کردم همه
آن درد و خماری را فراموش کردم .وقتی
همسرم آمد ،اصرار کرد به بیمارستان
بــرویــم امــا بــه او گفتم دارو خـــوردم و
فعال آرام شــدم .همانجا همسرم به
حرفهایمشککردتااینکهیکروزدرد
داشتموهرقدرموادمصرفمیکردمباز
درد میکشیدم .راهی بیمارستان شدم
و پزشک تشخیص داد که باید صفرایم را بردارد .همان موقع
پزشک فهمید اعتیاد دارم اما با من کنار آمد! بعد از جراحی
وقتی از اتاق عمل بیرون آمدم ،درد داشتم و باید سریع مصرف
میکردم .پرستاری داشتم که آن روز از من مراقبت میکرد .آن
روز اولینبار بود که به یک نفر اعتمادکردم .به پرستارم گفتم
اعتیاد دارم و آن بسته موادمخدر را بیاور! همان موقع همسرم
وارد اتاق شد و باالخره فهمید که اعتیاد دارم .چند دقیقه
بعد باالی سرم آمد و فقط یک جمله گفت« :روزگارت را سیاه میکنم!» اول فکر کردم
دادخواست طالق میدهد و فرزندم را از من میگیرد اما کمکم نرم شد .او چندروزی من
را به جلسات «اِن اِی» یا «معتادان گمنام» برد .آنجا با چند معتاد بهبودیافته آشنا شدم
و وقتی خاطراتشان را شنیدم بیشتر از گذشتهام پشیمان شدم .چندروزی گذشت و
برخالف دردی که داشتم اما هیچ چیزی مصرف نکردم .همانجا نیت کردم که اگر پاک
بمانم به یک معتاد کمک کنم تا او هم ترک کند.
ترک دادن  7هزار معتاد در  8سال!
چهارسال گذشت که با دود غریبه بودم .حاال بیشتر از اینکه دغدغه ترک اعتیاد داشته
باشمبهاینفکرمیکردمکهچطورمیتوانمبهیکمعتادکمککنم؟یکروزازبهزیستی
تماس گرفتند و گفتند میخواهیم یک کمپ ترک اعتیاد تاسیس کنیم .شما تجربه
چندسال اعتیاد و بعد هم ترک دارید و میتوانید به ما کمک کنید .من هم با خوشحالی
قبول کردم .حاال هشتسالی میشود که یک مرکز ترک اعتیاد دارم و حدود هفت هزار
معتاد را ترک دادهام .در این هشت سال چند مرتبه تغییر مکان دادم اما یک روز
هم این کار را رها نکردم .قبال هم گفتم که وضع مالی خوبی دارم .اینجا هم
آنچنان درآمدی برایم ندارد .همین حاال کسانی در این مرکز هستند که
حتی هزینه درمانشان را ندارند اما وقتی معتادی را میبینم که خودش
تصمیم گرفته ترک کند با تمام وجود بغلش میکنم و به او خوشامد
میگویم چون خوشحالم از اینکه میخواهد دوباره زندگی کند .من
اعتیادرایکبیماریمیدانمامامعتقدمیکبیماروقتیبهپزشکمراجعه
میکندبایکجراحییابامصرفداروخوبمیشودامااعتیاداینطور
نیست .یک معتاد ابتدا از نظر روانی بیمار میشود و برای
همینتاخودشنخواهد،نمیتواندازشرآنخالصشود.
مرکز ترک اعتیاد ما یک تفاوت دیگر هم دارد .پرسنلی
کهاینجاکارمیکنندهمگیازبهبودیافتههایترک
اعتیاد هستند .همه بچهها خودشان میخواهند
که حداقل حال یک نفر خوب شود .اینجا فقط
درمانگاه ترک اعتیاد نیست .بچهها اینجا در
کارگاههای خیاطی کار و تالش میکنند تا به
آینده امید بیشتری داشتهباشند.

عکس ها  :میثم دهقانی
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چه کسی باور میکند زندگی آدمی اینطور زیر و رو شود؟
پسر کوچکی که از سالهای اول نوجوانیاش شروع میکند
به سیگار کشیدن ،کمی بعد سیگاری میزند و بعدها پای
بساط اعتیاد مینشیند .آن پسر کوچک که حاال یک مرد سن
و سالدار  57ساله است اگر از فاصله دو متری دود سیگار را
احساس کند فاصله میگیرد تا مبادا دودی شود و زندگیاش را
دوباره دودی کند! «علی حسنشاهی» همان پسر جوان است.
او حاال نه تنها یک بهبودیافته اعتیاد بلکه صاحب یک کارگاه
تولیدی است .کارگاهی که مثل زندگیاش خاص و متفاوت
است .چون تمام نیروهایی که در کنار او کار میکنند همگی از
همان ترک اعتیادیهای موفق هستند که میخواهند دوباره
زندگی کنند .قصه زندگی او را همینجا و از زبان خودش
بخوانید.
 10ساله بودم که سیگار میزدم
میگویند امان از رفیق ناباب! بعضیها هم میگویند
امان از زغال خوب! اما اینها دروغی بیش نیست!
همه مــعــتــادان دنــبــال ایــن م ـیگــردنــد کــه تباهی
زندگیشان را گــردن یکی دیگر بیندازند .همه برای
اولینبار با تصمیم خودشان مصرف میکنند .من هم مثل
آنهــا! درســت است که دوستان پیشنهاد دادنــد اما خودم
خواستم و مصرف کردم 10 .ساله بودم که سیگار کشیدن
را شروع کردم .دو سه سال بعد سیگار را خالی و داخلش را
با مواد پر میکردم و به اصطالح «سیگاری» میزدم .کمکم
دلزده شدم و تصمیم گرفتم با چیز دیگری حالم را بهتر کنم که
با پیشنهاد یکی از دوستان ،تریاک را تجربه کردم .چندبار اول
حالم به هم خورد و هرچه را کشیده و خورده بودم باال آوردم
اما دوست داشتم که باز هم آن را امتحان کنم .آن اوایل مواد
را تعارفی از دوستم میگرفتم اما این تعارفها یک ماه بیشتر
دوام نیاورد .دوست من ساقی نبود و اصال تعارف نکرد تا بعد از
یک ماه مجبور شوم جنسم را از خودش بخرم .او فقط تعارف
کرد و من هم قبول کردم! مدتی مواد مخدر مصرف میکردم و
همه تقصیرات را گردن دیگران میانداختم .با خودم میگفتم
ما پایین شهر زندگی میکنیم و اینجا خیلی از آدمها اعتیاد
دارند .درصورتی که بچه همسایهمان متفاوت از ما بود و همین
حاال هم شغل آبرومندانهای دارد .هیچوقت فکر نمیکردم که
مگر باالشهر معتاد ندارد...؟
خماری پای سفره عقد!
ازدواج کــردم در صورتی که نه عــروس و نه خــانــوادهاش اصال
نمیدانستند اعتیاد دارم .وقتی به خانه میآمدم آنقدر عادی
و طبیعی رفتار میکردم که انگار نه انــگــار !...آنهــا هم باور
میکردند .چون اعتیاد یعنی دروغ! یک معتاد آنقدر با مهارت
دروغ میگوید که از حرف راست هم راحتتر باور میکنید! اما
ایندروغهاتاکی؟!کمکمخودشانبوبردند.کاریازدستشان
برنمیآمد اما هر روز پرخاشگری میکردند .مثال میپرسیدند:
«تــا االن کجا بــودی؟ چه م ـیکــردی؟» .راستش را بخواهید
خیلی از هممسلکهای ما همسرانشان را هم معتاد
میکنند تا از غرغر آنها راحت شوند! آن روزها کار
که نه ،یکسره خماری میکشیدم و از این خماری
لذت میبردم! مدتی گذشت و کمکم کریستال
را هم تجربه کردم .بعضی از معتادان چندبار ترک
میکنندودوبارهروزازنو.آنقدرترکودوبارهمصرف
میکنند که خانوادههایشان خسته میشوند و
میگویند« :بــرو تــرک کردنهایت را
ترک کن!» من هیچوقت مصرفم
را قطع نکردم .چون میدیدم
بچهها بــرای مدت کوتاهی
ترکمیکنندوفقطدنبال
مــجــوزی ب ــرای مصرف
دوباره میگردند .مثال

به خانوادهشان میگویند« :حاال که ترک کردم چرا هنوز همه
یکجوری نگاهم میکنند؟» برای همین هیچوقت به این ترک
کردنهااعتقادینداشتم.
 30سال از عمرم پای دود تلف شد
روزها میگذشت و نحوه زندگی کردنم همه را خسته کرده
بود .مثال جای دیگری سرقت میشد اما همسایهها میآمدند
د ِر خانه ما و میپرسیدند نمیدانی چه کسی دزدی کرد ه
است؟ همه اینها باعث شد تصمیم بگیرم که برای همیشه از
خانه بروم! همراه با سه معتاد دیگر خانهای اجاره کردم! خیلی
وقتها معتادها میآیند و میگویند که دیگر خسته شدم!
اما او خسته نشده ،دیگران را کالفه کردهاست! اما من هم
خودم بریدم و هم خانوادهام را خسته کردم! پس خانه را ترک
کردم و همراه با سه معتاد دیگر چند وقتی را در خانه مجردی
زندگی کردم .روزها سپری شد و حدود  30سال از زندگیام
را در خماری گذراندم .کمکم از نگاهها و عکسالعمل مردم
خسته شدم .یک روز پیش پزشک ترک اعتیاد رفتم و داستان
زندگیام را برایش تعریف کردم .او گفت درمانت میکنم،
هزینهاش را هم قسطی پرداخت کن .پزشک برایم شربت
متادون تجویز کرد .متادون مادر مخدرهاست و من هم از آن به
بعد عالوه بر کریستال یا تریاک ،متادون هم مصرف میکردم و
اتفاقا لذت میبردم! چندوقت این روند را ادامه دادم و دوباره
حالم از خودم و ارادهام به هم خورد! به همان پزشک مراجعه
کردم و گفتم من فقط مواد مصرف میکردم اما تو با متادون
هم آشنایم کردی .او تابلوی روی دیوار را نشانم داد که درباره
جلسات معتادان گمنام توضیح دادهبود و من هم به آن جلسات
رفتم .آنجا کسانی را دیدم که میگفتند ترک کردند اما تصور
میکردم آنها هم یک روزی دوبــاره شروع میکنند! آنجا
کسانی را دیدم که وضع بدتری از من داشتند و باور کردم که
میتوانم ترک کنم.
خط قرمز حضور در کارگا ه من ،دود است
به خانه برگشتم ،پاک زندگی کردم و برای خرج هزینههای
زندگیبازهمانشغلقبلی،خیاطیراانجامدادمتااینکهاعالم
کردندبهبهبودیافتههایترکاعتیادواماشتغالزاییمیدهند.
من هم درخواست دادم و یک کارگاه خیاطی باز کردم .وامی
که دریافت کردم هیچ شرط و شروطی نداشت اما من تصمیم
مهمی گرفتم .تصمیم گرفتم که در کارگاهم فقط از
ترکاعتیادیهایموفقدعوتبهکارکنم.ازهمان
موقع هرچند وقت در جلسات سمزدایی معتادان
شرکت میکنم و میگویم که یک کارگاه تولیدی
پوشاک دارم .خیلی وقتها میدانم کارگری که
تازه آمده ممکن است اذیت کند اما چیزی نمیگویم
چون میخواهم او هم حرکت کند .تنها خط قرمز این
کارگاه دود است! اینجا اگر کسی لب به سیگار
بزند خودش میداند که باید برود! االن
خوشحالم که اگــر قبال یک معتاد
فراری و مجرم بودم اما حاال روی
پاهای خودم ایستادم و حداقل
چند نفر را برای زندگی بهتر
تشویقمیکنم.

