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سبك رفتار

   مرضيه باميري
درد را از هر طرف بخواني درد است. يكي از اين دردهاي بي درمان كه 
تيشه به ريشه زندگي آدم ها مي زند و يك جامعه را در منجالب فساد 
و تباهي مي كشاند، درد اعتياد است؛ واژه اي ساده اما پرمعني با توان 
ويرانگري باال كه قادر است يك جامعه را از پا دربياورد؛ يك درد كه 
هرقدر هم درمان هاي مختلف كشف بشود و بخواهد آن را عقيم كند 
نمي تواند. عالجش فقط اراده است. مبتال نشدنش اراده مي خواهد و 

خالص شدنش هم همت واال.  بدن انسان به هر چيز تكرار شونده اي 
كه عادت كند يعني دچار اعتياد شده اس�ت. هركسي در زندگي به 
چيزهاي مختلفي وابستگي ش�ديد پيدا مي كند كه گاهي مي تواند 
مشكل ساز شود و مسير مستقيم زندگي را منحرف كند، اما خالص 
شدن از اعتياد به اين راحتي ها نيست. از آن دردهاست كه يك شبه 
مي آيد اما سال ها عوارضش به جا مي ماند.  كمي قبل تر اعتياد خالصه 
مي شد در مصرف مواد س�نتي. هركس ترياك مي كشيد مي گفتند: 

»يارو شيره ايه.« يا اگر توي خانه اش بوي ترياك مي آمد، مي گفتند: 
»اينجا شيره كش خانه اس�ت.« معتادها ش�بيه هم بودند. پولدارها 
توي مهماني هايشان مي كشيدند و بعد هم خودشان را با مواد مغذي 
تقويت مي كردند. ولي بيچاره ها هر روز بيچاره تر مي ش�دند. تا پول 
داش�تند اوضاع خوب بود ولي كم كم همه چيز تغيير مي كرد. پول ها 
ته مي كشيد و تق اعتياد به شيره درمي آمد. كم كم كار به بدبختي و 

ورشكستگي و طالق و... مي كشيد. 

    مهدي مهاجر
    روايت اول: همسران همشيره 

زن خسته از كار، به خانه مي رسد. مسئوليت 
مردانه روي شانه هاي نحيف زنانه اش سنگيني 
مي كند. او بايد جور همس��رش را بكشد و نه 
تنها خرج س��ير كردن ش��كم فرزندانشان را 
تأمين كند بلكه بايد خرج دوم همسر معتادش 
را ه��م بدهد. تا ش��ب س��خت كار مي كند و 
همس��رش در ي��ك چش��م به هم زدني آن را 
دود مي كند و به هوا مي فرس��تد. دوباره دعوا 
مي كند و دوباره از دست هاي خمار اما سنگين 
همسرش كتك مي خورد و رد خون مردگي 
پاي صورت ظريفش پيدا مي شود. اين بساط 
هميشه است. نمي دانم چرا هيچ كدام آنها به 
اين تكرار ه��ر روزه تل��خ اعتراضي نمي كند. 
انگار فيلم زندگي را روي دكمه تكرار تنظيم 
كرده اند! همسرش او را دوست دارد و زود از 
كتك كاري هايش پش��يمان مي شود. حضور 
يك آدم س��الم در كنار يك بيمار، خطرناك 
است. پس بايد يكي به رنگ ديگري درآيد تا 
زندگي آسان تر شود. همسرش را به يك پك 
مرگ دعوت مي كند و عاشقانه هايش را كنار او 
در حال نشئگي دود مي كند. حاال هر دو مثل 
همند و خبري از داد و بيدادهاي شبانه نيست. 
حاال براي پول اين پك هاي آرام بخش منتي 
سرش نيست. او همش��يره همسرش شده و 

حاال هر دو با هم بيچاره اند!

    رواي�ت دوم: گلداني كه پس�رك آب 
مي دهد

تلفن خان��ه زنگ مي خورد. پس��ر با ش��تاب 
س��مت تلفن مي رود و گوش��ي را برمي دارد. 
مادرش از دلمش��غولي خانه اش مي پرس��د و 
اينكه درس هايش را خوانده يا نه؟ پسر لبخند 
كمرنگي گوشه لبش مي نش��يند و با پيروزي 
مي گوي��د كه داش��ته گلدان ه��اي گل را آب 
مي داده اس��ت. گلي كه توي گل��دان اتاقش 
اس��ت و مادر نمي داند چرا آنقدر براي او مهم 
است، با وجودي كه عالقه به گل ندارد. كمي 
بعد مادرش را مدرس��ه فرا مي خواند. اين يك 
جلسه هش��دار اس��ت. براي تغيير رفتارهاي 
پسر هشدار مي دهند ولي مادر هنوز اصرار به 
خوبي و نجابت پسرش دارد و با غيظ مدرسه 
را ترك مي كند. چند روز بعد تق اين هش��دار 
درمي آيد و اين بار به جاي مدرس��ه كالنتري 
او را مي خواهد. اين بار ماجرا جدي است. پاي 
همان گلداني در ميان است كه پسر توي اتاقش 
آب مي دهد. مادر دودستي توي سرش مي زند 
وقتي مي فهمد آن گلدان گياه ماري جوانا بوده 

و هدف پسرش كشيدن گل !
نمي داند گل چيست ولي افسر برايش توضيح 
مي دهد كه چگونه مي شود از آن گلدان زيباي 
اكسيژن بخش، ماده جوان س��وز گل و علف و 
غنچه و... توليد كرد. به همين راحتي در كنج 

خانه و البته بيخ گوش والدينِ  بيخبر از دنيا !
    روايت سوم: هديه تولد

از وقتي بس��اط قهوه خانه ها را جمع كرده اند 
خمار اس��ت. انگار چي��زي گم كرده اس��ت. 
نمي تواند جايگزيني براي ورودش در قهوه خانه 

پيدا كند. جايي كه آرام بياس��ايد، در محيط 
ناامن و مردانه آنجا به پش��تي هاي رنگ و رو 
رفته لم بدهد و دود پش��ت دود، قليان بكشد. 
تولد دوس��تش را توي كافي ش��اپ گرفته اند. 
كلي آدم آمده اس��ت با هديه ه��اي رنگارنگ، 
اما او كه بيشتر دوس��تش دارد براي دورهمي 
دونفره ش��ان يك هديه خاص آورده اس��ت. 
براي اينكه مجبور نباشد بدون حضور او قليان 
بكشد. با ديدن هديه اش جيغ و هوراست كه در 
فضا پخش مي ش��ود. گويا هديه اش را دوست 
دارد. برايش يك قليان شارژي خريده كه هم 
بهداش��تي تر و هم كوچك تر است و مي شود 
همه جا با خود برد. حاال كيفشان كوك است و 
بساط مهماني هايشان جور. ديگر الزم نيست 
با دود زغال و منق��ل و... تابلوبازي دربياورند. 
تكنولوژي حتي استش��مام ذرات مرگ را هم 

آسان تر كرده است. 
    روايت چهارم: سفر به فضا

مردي زن و دو فرزندش را بر اثر مصرف شيشه 
كشت. اين تلخ ترين و واقعي ترين خبر دنياي 
افيون اس��ت كه هرچ��ه جديدت��ر و به روز تر 
مي شود قرباني هاي بيشتري مي گيرد و دمش 
آدم را بيش��تر به فضا مي برد. از آن فضاهايي 
كه ديگر كسي به زمين برنمي گردد و اگر هم 
بيايد همه را دشمن مي پندارد و اين مرد بعد از 
مصرف شيشه، با توهم توطئه كودكش را كشت 
و وقتي يكي يكي از اين مرگ باخبر شدند آنها 
را هم كش��ت. توهم هاي ناگهاني و مرگ هاي 
دلخراش و در عين بي خبري. يك دفعه كسي 
حلقت را مي فشارد و انگار مي خواهد گوسفند 
ذبح كند، آنقدر فشارت مي دهد تا سرخ و سفيد 

شوي و ديگر نفست ببرد. 
    روايت پنجم: درمان درد!

هنوز پاهايش درد مي كند. بي خوابي كالفه اش 
ك��رده و ناله هاي��ش گ��وش آس��مان را كر. 
مي خواهد از شر اين درد لعنتي خالص شود. 
بي زحمت و بدون هزينه كردن. زورش به دوا و 
درمان درست و حسابي نمي رسد. مجبور است 
حرف خاله زنك هاي محله را گوش كند. برايش 
نسخه قديمي پيچيده اند. سر سوزن تل بكشد 
درد پاهايش مي رود كه مي رود! اسم ترياك او 
را مي ترساند اما خيالش را راحت مي كنند كه 
مي تواند توي چاي بريزد و ب��دون مزه كردن 
آن را سر بكشد و از ش��ر دردش خالص شود. 
يك بار، دو بار و... انگار دردهايش كمتر شده و 
شب ها راحت مي خوابد. حاال به جاي درد پا، 

خماري ترياك از پا درش آورده است. 
    روايت ششم: سيني مزه!

اسم سيني مزه را شنيده ايد؟ اگر به يك معتاد 
بگوييد به سيني مزه مهمانش كرده ايد با جان و 
دل مي پذيرد. ساقي ها براي جلب مشتري هاي 
خود، س��يني مزه دارن��د و هر ماده س��نتي و 
صنعتي را يك بار رايگان به مشتري مي دهند. 
يكي از اين س��م هاي مهلك و البته پرطرفدار 
ناس است. به شدت توهم زا و سرطان زا. به ويژه 

سرطان لثه و دهان. 
اسم بعضي از س��اقي هاي معروف را مي شود 
توي پارك ها شنيد و به راحتي سراغش رفت. 
حاال فكرش را بكنيد اين مهمان ناخوانده يك 
نوجوان باش��د كه به اصرار دوس��تش و از سر 
كنجكاوي سراغ ساقي مي رود و اتفاقاً جسارت 
و حس رو كم كني حكم مي كند كه خفن ترين 

ماده را بيازمايد و بعد هم... 
گوش�واره هاي  هفت�م:  رواي�ت   

يك سالگي
ديگر چيزي براي فروش نمانده است. از فرش 
زير پا تا تلويزيون خانه را كه تنها س��رگرمي 
ك��ودك اس��ت فروخت��ه و خ��رج دودهاي 
ناتمامش كرده است. همه جا رد افيون است 
و بي مهري. كودك مدام نگاهش به دس��تان 
پدر است. به رفتارهاي مشكوك و غيرعادي. 
به مهمان هاي غيرعادي كه ش��بيه هيچ كس 
نيستند جز خودش��ان. آنهايي كه فقط موقع 
خماري س��ر و كله شان پيدا مي ش��ود و بوي 
دود و ش��يره و ترياك خانه را برمي دارد. تنها 
دارايي خانه گوشواره هاي اوست كه براي تولد 
يك سالگي اش خريده اند. حاال پدر با او مهربان 
شده اس��ت. انگار براي او و گوش��واره هايش 
خواب ديده است! خود او هم براي جابه جايي 
مواد آنقدر بزرگ ش��ده اس��ت ك��ه دم به تله 
ندهد و بتواند دس��تورات پدر را انجام دهد. او 
دارد تمرين ساقي گري مي كند. در خانه آنها 

مرگ النه دارد.

اسم س�يني مزه را شنيده ايد؟ اگر 
به يك معتاد بگوييد به سيني مزه 
مهمان�ش كرده اي�د با ج�ان و دل 
مي پذي�رد. س�اقي ها ب�راي جلب 
مشتري هاي خود، سيني مزه دارند 
و هر ماده س�نتي و صنعتي را يك 
بار راي�گان به مش�تري مي دهند

م�ردي زن و دو فرزن�دش را بر اثر 
مصرف شيشه كشت. اين تلخ ترين 
و واقعي ترين خبر دنياي افيون است 
كه هرچه جديدتر و به روز تر مي شود 
قرباني ه�اي بيش�تري مي گيرد و 
دمش آدم را بيشتر به فضا مي برد

سبك مراقبت

7 روايت از ديو افيون

مرگ در اين خانه ها النه كرده است

بعضي ها محل سكونتشان مستعد معتاد 
ش�دن اس�ت. با آدم هايي حش�ر و نش�ر 
دارند كه ي�ا مصرف كننده اند ي�ا حداقل 
توزيع كننده هاي خرده پا. اين اتفاق معموالً 
در حاشيه شهرها رخ مي دهد. نوع فرهنگ 
و س�بك زندگي افراد آنها را س�مت مواد 
سوق مي دهد. كودكان خيلي زود با حس 
و حال اينگونه زيستن آش�نا مي شوند و 
حتي گاهي ناخواسته وارد بازي بزرگ ترها 
شده و برايش�ان كار جابه جايي هم انجام 
مي دهند. خانه ش�ان هميشه بساط منقل 
و جمع دوستانه به راه است. اين گونه افراد 
مستعد رفتن سمت اعتياد هستند. حتي 
آنهايي كه پدر يا مادر معتاد دارند به نسبت 
آنهايي كه از قبل زمينه آشنايي با اين مقوله 
را ندارند بيش�تر در معرض خطر هستند

    اعتياد پولدار ها و فقيرها 
اعتياد آدم پولدارها با فقير ها فرق دارد. فقيرها اگر معتاد شوند 
بعدش سر از خيابان درمي آورند و كارتن خواب مي شوند. آنها 
اگر معتاد ش��وند توي ويال و پارتي هاي شبانه مواد مصرف 
نمي كنند. مونسشان مي ش��ود چند تا بدتر از خودشان كه 
حال و روزش��ان خيلي فرق ندارد. همه كاش��انه از دس��ت 
داده اند و حاال از دار زندگي فقط لذت نشئگي را مي شناسند. 
حاال اينكه نشئگي چند تومان برايش��ان تمام شود و به چه 
قيمتي، بماند! چوب حراج به خانه و كاشانه بزنند بماند. اينكه 
دخترانشان را در سنين پايين با پول معامله كنند بماند. يا 
كودك دلبندشان را در ازاي تهيه پول مواد بفروشند آن هم 

بماند. اعتياد و فقر با هم رابطه مستقيم دارند. 
   صنعتي پرطرفدارتر از سنتي 

اما كم كم شكل مواد فرق كرد. مدل هاي صنعتي به بازار آمد. 
كوچك و بزرگ را درگير خودش كرد. مصرفش آسان بود و 
نياز به امكانات خاص در مكاني خاص نداشت. جوان ها دلشان 
هيجان مي خواس��ت. به همين دليل براي مهماني هايشان 
قرص اك��س مي خريدند و با خوردنش ب��ه فضا مي رفتند و 
حس��ابي مي تركاندند و خوش بودند، اما سندروم تنوع آنها 
را رها نكرد. بعد از مدتي دلشان را زد و دنبال جايگزين بهتر 
و به قول خودش��ان خفن تر رفتند. سازندگان مواد صنعتي 
وقتي با اشتياق بازار مواجه ش��دند عرضه را بيشتر كردند. 
كم كم قرص هاي توهم زا بيش��تر ش��د و هر بار با يك تغيير 
جزئي و قيمتي باالتر مخاطب را راضي نگه داشتند. آنها كه 
آشپزخانه داشتند كار و بارشان سكه ش��ده بود، زيرا ديگر 
خبري از سفارش هاي عمده ترياك و هروئين نبود. همه از 
اين جديدها مي خواستند كه كمي حالشان را خوب كند و به 
خيال خودشان با مصرف در مهماني ها معتادشان نكند، اما 
سخت در اشتباه بودند. مگر مي شود در دام اعتياد افتاد و از 
تكرار گريزي داشت؟ اعتياد يعني تكرار تجربه هاي شخصي. 
تكرار تمام اولين هايي كه فكر مي كنيم براي ديگران است و 

ما از آن مبرا هستيم. مرغ همسايه را غاز مي دانيم. 
   چه مي شود كه آدم ها معتاد مي شوند؟

يكي اولين بار توي مهمان��ي لب به م��واد مي زند، يكي در 
شرايط سخت روحي به پيشنهاد دوستش رو به مواد مي  آورد. 
يكي براي فراموش كردن اندوه فراق عزيزش استعمال مواد 
را تجربه مي كن��د. بعضي ها اعتمادبه نف��س بااليي دارند. با 
شعار تفريحي مي زنيم سرشان را شيره مي مالند و رو به مواد 
مي روند. بعضي ها خود را مبرا از اشتباه مي دانند، درحالي كه 
چشم باز مي كنند و شاهد افتادن توي گرداب هستند. دنيا پر 
از آدم هايي است كه اعتياد را براي ديگران زشت دانسته اند. 
بعضي ها اعتمادبه نفسش��ان پايين اس��ت، آنقدر كم كه در 
مقابل هر تعارفي س��ر تعظيم فرود مي آورن��د. قدرت »نه« 
گفتن ندارند. نمي توانن��د قاطعانه درخواس��ت مهماني يا 
مصرف مواد را رد كنند. خيل��ي از نوجوان ها همين گونه به 
دام مي افتند. در جمع دوستانش��ان مقابل يك تعارف قرار 
مي گيرند و رودربايستي باعث مي شود هرگز حرف دلشان 
را نزنند. اين »نه« نگفتن بالي بزرگي است. بايد از كودكي 
به بچه ها ياد داد هرجا اتفاقي خالف ميلش��ان رخ داد »نه« 
بگويند. حاال اگر يك دوست براي تولدش همه را دعوت كرد 
او سينه صاف مي كند و با غرور و بي تعارف مي گويد نمي آيم. 
ولي بسيارند بچه هايي كه با همين تعارف ها و مهمان شدن ها 

بند را آب مي دهند. 
   حكايت هميشگي رفيق ناباب

بعضي ها دوست و همراهشان را اش��تباه انتخاب مي كنند. 
حضرت س��عدي عليه الرحمه ي��ك بيت مع��روف دارد كه 
مي گويد: »تو اول بگو با كيان زيس��تي/ من آنگه بگويم كه 

تو كيستی.«
همين يك بيت به خوبي نشان مي دهد كه انتخاب دوست در 
تعيين مسير زندگي بسيار مهم است. يك نوجوان با دوست 

درس خوانش مي چرخد. پس بايد منتظر يك رقابت جذاب 
و نزديك بودن هدف ها بود. يكي با دوست ورزشكار دمخور 
مي شود. عجيب نيست اگر رشته ورزشي او را دنبال كند تا 
بيشتر كنار هم باشند. حاال اگر دوستِ  يكي اهل شيطنت 
و هنجارها باش��د، اگر يكي تفنني و يواشكي دور از چشم 
پدرش مواد مصرف مي كند، دوس��تش هم مانند خودش 
معتاد و بزهكار از آب در مي آيد. از ش��وخي هاي خطرناك 
و گاهي دم دستي در مدرس��ه شروع مي شود. كم كم دايره 
خالف ها و اشتباهاتشان به كوچه و خيابان مي رسد. خيلي 
طول نمي كش��د كه آنها را به نام الت محله مي شناس��ند. 
مي توان حدس زد دوس��تان الت چه ارمغاني براي رفاقت 
هم مي آورند. پس كنار هم��ه آموزه هاي اخالقي و رفتاري 
الزم است مراقب دوستي ها و همنشيني ها باشيم. مراقب 
باشيم نوجوانمان به جاي كافي شاپ و تولد دوستش سر از 
كوچه هاي خلوت و كشيدن س��يگار درنياورد. همه چيز از 
آن نخ هاي سيگار شروع مي شود كه نوجوان با لذت از دور 
زدن والدينش در خفا دود مي كند و مثل قهرمان ها اين را 
به حسابي زرنگي اش مي گذارد. تحقيقات نشان داده اكثر 
آنهايي كه رو به مصرف مواد آورده اند آن را با دوست، فاميل 
يا يكي از اعضاي خانواده تجربه كرده اند و كمتر كسي براي 
اولين بار خودش در تنهايي مصرف مي كند. مخصوصاً مواد 
صنعتي توهم زا كه اغل��ب در مهماني ها ي��ا در جمع هاي 
دوستانه مصرف مي ش��ود و به قول خودش��ان تنهايي فاز 

نمي دهد و حتماً بايد يكي پايه باشد. 

بعضي ها حتي در سنين بزرگسالي رفيق باز هستند. رفاقت 
از خانواده هم برايشان مهم تر است و گاهي مصالح خانواده را 
فداي دوستي شان مي كنند. بيرون ماندن طوالني با دوستان 
در بيرون از خانه آنها را بيش��تر در معرض مصرف مواد قرار 
مي دهد. به ويژه مرداني ك��ه متأهل هس��تند و اين بيرون 
ماندن هاي مكرر، نظام خانواده را فرو مي پاشد و آنها سالمتي 

و خانواده را توأمان از دست مي دهند. 
   آنها كه تنوع طلبند 

بعضي ها تنوع طلبند. دوس��ت دارند تمام حس ها را تجربه 
كنند. كافي است توي خط استعمال بيفتند آن وقت ديگر 
دلشان راضي نمي شود به يك جور مواد بسنده كنند. مدام 
دنبال تجربه مواد ناشناخته و جديد هس��تند كه وارد بازار 
مي شود. دوست دارند جزو اولين ها باشند كه مواد تازه وارد 
شده را مصرف كنند و اصاًل اين اولين بودن جزئي از كالس 
شخصيتي شان حساب مي شود. شيشه، گل، علف، ناس و... 
هرچه دم دستشان باشد و ساقي معرفي كند نه نمي گويند. 
بعضي هم اهل مفت خوردن هستند. مي گويند مفت باشد 
كوفت باشد. پس هركسي مواد با هر نوع كيفيتي تعارفشان 

كرد نه نمي گويند. س��اقي ها چيزي دارند به نام سيني مزه! 
مشتري هاي جديد را مواد جذاب غافلگير مي كند. مثل يك 
مشتري كه براي جنسش بازاريابي مي كند و طبيعي است كه 
نيتش جلب مشتري براي جيب خودش باشد. اينجا هرچه 
بيشتر پول بدهي بيشتر آش مي خوري. پولدار باشي و مشكل 
تزريق پول نداشته باشي جنس باكيفيت نصيبت مي شود. 
اگرهم كارت گير يك نخود باشد و بدنت از درد به خود بپيچد 
و به التماس بيفتي به قدر نجات از خماري دستت را مي گيرد. 
باز هم اينجا قرباني كسي است كه با هزار بدبختي پول جور 

كرده و حاال هم جنس باكيفيت نصيبش نمي شود. 
   آنها كه مهر و محبت والدين را كم دارند 

بعضي ها از دوس��تي والدين محرومند. بعضي ه��ا خانواده 
درست و درماني ندارند. خبري از محبت پدرانه و نوازش هاي 
مادرانه نيس��ت. هركس پي زندگي خودش است. برايشان 
مهم نيس��ت فرزند نوجوانش��ان كي مي آيد و كي مي رود. 
همين كه شب توي رختخواب سر به بالين بگذارد براي اهلي 
بودنش كافي اس��ت. بعضي والدين اسماً پدر و مادر هستند 
و از وظايف خود فقط سير كردن شكم و دادن پول توجيبي 
را مي شناس��ند. حت��ي نمي دانند فرزندانش��ان با پول هاي 
توجيبي چ��ه كار مي كنند، با چه كس��ي مي رون��د و تمام 
س��اعت هاي بيرون از خانه را چگونه مي گذرانند. بعضي ها 
فقط مي دانند فرزندشان با دوس��تانش توي پارك است اما 
نمي دانند دورهمي آنها براي ورزش و درس خواندن نيست. 
بلكه ميان كتاب هايش��ان يك س��يگار اس��ت كه به راحتي 

مي توانند با آن گل بكشند. نه خاني آمده نه خاني رفته است. 
به همين راحتي ! 

يك مدت كه گذشت تق اعتيادش درمي آيد. افت تحصيلي 
پيدا مي كند. بي خواب و بي اشتها مي شود و هر روز تمايلش 
به تنهايي و دوري از والدين بيشتر مي ش��ود. آن وقت تازه 
مي فهمند كه تمام مدت بي خبري شان چه خطري در كمين 
فرزندشان بوده، حتي بيخ گوششان در پارك نزديك خانه. 

بعضي والدين از خدايشان است كه فرزندشان يك دوست 
صميمي داشته باشد تا كمتر تنها باشد و كمتر بهانه جويي 
كند. بعضي ها جنگ و ستيزهاي نوجوان با والدين را دفع 
مي كنند آن هم به بدترين ش��يوه ممك��ن؛ يعني بيرون 
راندن نوج��وان از خانه و او را گذاش��تن به حال خودش. 
معلوم است كسي كه نظارت درس��تي ندارد، كسي كه با 
س��ختگيري پدر و مادر مواجه نمي شود، كسي كه كارها 
و رفتارهايش زير ذره بين كس��ي نباشد، آزادانه تن به هر 
خطايي مي دهد و كم كم همان دوستان پارك و خيابان را 

جايگزين خانواده مي كند. 
   آنهايي كه محل سكونتشان اعتيادآور است

بعضي ها محل سكونتش��ان مستعد معتاد ش��دن است. با 
آدم هايي حشر و نشر دارند كه يا مصرف كننده اند يا حداقل 
توزيع كننده ه��اي خرده پا. اي��ن اتفاق معموالً در حاش��يه 
شهرها رخ مي دهد. نوع فرهنگ و س��بك زندگي افراد آنها 
را سمت مواد س��وق مي دهد. كودكان خيلي زود با حس و 
حال اينگونه زيستن آشنا مي شوند و حتي گاهي ناخواسته 
وارد بازي بزرگ ترها شده و برايشان كار جابه جايي هم انجام 
مي دهند. خانه شان هميشه بساط منقل و جمع دوستانه به 
راه است. اينگونه افراد مس��تعد رفتن سمت اعتياد هستند. 
حتي آنهايي كه پدر يا مادر معتاد دارند به نسبت آنهايي كه 
از قبل زمينه آشنايي با اين مقوله را ندارند بيشتر در معرض 

خطر هستند. 
   آنها كه ايمانشان كافي نيست 

بعضي ها ايمان سستي دارند. در مقابل مشكالت زود از پا 
درمي آيند و براي تس��كين خود دنبال يك راه حل آسان 
هس��تند. بعضي ها معتاد مي ش��وند تا با خماري كشيدن 
و لذت نش��ئگي بي پول��ي و دردهاي خود را از ي��اد ببرند. 
ورشكس��تگي، طالق، مرگ يك عزيز، يك اتف��اق ناگوار 
و ده ها م��ورد ديگر كه آنه��ا را مجاز مي كند س��مت مواد 
مخدر بروند و چون براي تس��كين روحشان است خود را 
مجاز مي دانند. بعضي ها ي��اد نگرفته اند هيجانات مثبت و 
منفي خود را كنترل كنند. اين عدم كنترل كار دستشان 
مي دهد و هر موج سينوس��ي در زندگي شان آنها را سمت 

يك همنشين خطرناك سوق مي دهد. 
   يك دست صدا ندارد، درمان اعتياد همت همگاني 

مي خواهد
ش��ايد دس��ته هاي ديگري از اين بعضي ها باقي ماندند كه 
اسمشان در اين مقاله جا افتاده است، اما هيچ كدام از اينها به 
اين معنا نيست كه آدم ها اجازه دارند با توجه به شرايط معتاد 
ش��وند. تمام اين بعضي ها قبل از آنكه تحت تأثير محيط و 
شرايط قرار بگيرند از قدرت و سالمت عقل برخوردار هستند. 
آنچه مهم است تكريم نفس و آموزش مهارت هاي درست در 
مواجهه با رفتارهاي پرخطر است. اينكه نوجوان ها به راحتي 
در معرض اعتي��اد قرار مي گيرند يك فاجعه اس��ت كه بايد 
به خوبي تحليل كارشناس��انه كرد. اينكه دسترسي به مواد 
بسيار آسان است مقوله ديگري اس��ت كه جاي بحث دارد. 
فقط آنچه عيان است اينكه اعتياد را نمي شود با نسخه هاي 
تك بعدي درمان كرد. وس��عت اين خطر در حد يك كشور 
است و اگر قرار است مبارزه اي صورت بگيرد بايد همه جانبه 
باش��د و همه نهادها اعم از خانواده، سيس��تم آموزشي و... 
آستين همت باال بزنند و تا از اين ديرتر نشده راهي بر اي اين 

درد بي درمان بيابند.

اعتياد، انتخابي فردي با عوارض بي شمار اجتماعي

دردخماريتويكجامعهرابيمارميكند!

بعضي ها اعتمادبه نفس باالي�ي دارند. با 
شعار تفريحي مي زنيم سرشان را شيره 
مي مالند و رو به م�واد مي روند. بعضي ها 
خود را مبرا از اشتباه مي دانند، درحالي كه 
چشم باز مي كنند و ش�اهد افتادن توي 
گرداب هستند. دنيا پر از آدم هايي است 
كه اعتياد را براي ديگران زشت دانسته اند. 
بعضي ها اعتمادبه نفسشان پايين است، 
آن قدر كم ك�ه در مقابل هر تعارفي س�ر 
تعظيم فرود مي آورند. قدرت »نه« گفتن 
ندارن�د. نمي توانند قاطعانه درخواس�ت 
مهماني يا مصرف مواد را رد كنند. خيلي 
از نوجوان ه�ا همين گونه به دام مي افتند


