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گمنام تعریف الکلی های 

الکلی هــای گمنــام انجمــن زنــان و مردانــی اســت که بــا بهره گیــری از تجربه و امیــد و اتکا به 
یکدیگــر برآنند تا مشــکل مشترک شــان را حــل کنند و دیگر مبتالیان را نیــز در بهبودی از بیماری 

الکلیسم1 یاری دهند.
یتی وجود  گمنام حق عضو یت تمایل به ترک الکل اســت. در الکلی های  تنها الزمه ی عضو
نــدارد و ما از طریق شــرکت داوطبانــه در مخارج انجمن، خودکفا هســتیم. الکلی های گمنام با 
هیــچ انجمــن سیاســی، دینی و یا اجتماعی پیوســتگی نــدارد و مایل به موضع گیری در مســائل 
کند، هدف اصلی ما »هشــیاری«2  و کمک  اجتماعی نیســت و هیچ اصولی را رد یا قبول نمی 

به دیگر الکلی ها است تا به ترک الکل موفق شوند.

Alcholism  -1  اعتیاد به الکل 
کــه مشــاعیر  کــه افــکار و احساســاتش تحــت تأثیــر الــکل و یــا هــر عنصــری  گفتــه می شــود  کتــاب هشــیار بــه کســی  Sobriety - 2 در ایــن 

و احساســات را از حالــت طبیعــی خــارج کنــد، نباشــد. مترجــم.





پیشگفتار چاپ اول به زبان فارسی

رســید.  چــاپ  بــه   1939 ســال  در  بــار  اولیــن  بــرای  اســت  شــما  دســت  در  کــه   کتابــی 
ران تعــداد اعضــاء انجمــن الکلی های گمنام در حدود 100 نفر بــود. از آن زمان تا به حال  در آن دو
یخ چاپ این کتاب )زمســتان 93- ایــن کتــاب به 25 زبان مختلف ترجمه شــده اســت. درتار

1992( تعــداد کل الکلی هــای گمنــام در ســطح دنیا به بیش از دو میلیون نفر رســیده اســت که 
کشــور مختلف  که در 133  گروه  تخمین بســیار محافظه کارانه ای اســت. این عده در 196/000 

گرد هم می آیند. تشکیل می شود 
ایــن ترجمه محتــوی متن اصلی برنامه الکلی های گمنام برای بهبودی از بیماری الکلیســم 
اســت. پیام این برنامه طی پنجاه ســال گذشــته همچنان دســت نخورده باقی مانده اســت. با 
یخی پنجاه  آنکــه بعضــی مطالــب و مثالهای کتاب، منعکس کننــده واقعیات اجتماعــی و تار
ســال قبــل آمریکاســت، با اینحــال به نظر می رســد که پیــام اصلی برنامــه الکلی هــای گمنام به 
ســادگی قابل انتقال اســت. اصول اصلی این برنامه، بدون در نظرگرفتن اینکه به چه زبانی ترجمه 
برو شده اســت و افراد مختلف، در ســنین متفاوت و  شــده باشــد، درسراســر جهان با موفقیت رو
گون آن را مورد اســتفاده قرار داده انــد. اختالفات زبانی، ســنتی، اجتماعی،  بــا ملیت هــای گونا
طبقاتــی، جنســی و نــژادی که معموال در راه فعالیت های بشــری موانع بزرگــی ایجاد کرده اند، به 
نظر نمی رســد در راه انتقال مؤثر پیام ما خللی ایجاد کرده باشــند. پیامی که اساسش اشتراک در 
رای شرایط سنی  یشه در قلب انجمن پرعشقی دارد که ماو ک گذشــته اســت و ر تجربیات دردنا

و موقعیت اجتماعی افراد است. 





دیباچه 

یل سال 1939 به  ر این ترجمه سومین چاپ کتاب الکلی های گمنام است. چاپ اول در آو
بازار آمد و ظرف شانزده سال 300/000 جلد از آن به دست مردم رسید. در سال 1955 چاپ دوم 

کتاب به طبع رسید و بیش از 1/150/000 نسخه از آن وارد بازار شد. این 
و  اســت  درآمــده  مــا  جمعیــت  راهنمــای  و  مرجــع  صــورت  بــه  کتــاب  ایــن  کــه  ازآنجــا 
احســاس  بنابرایــن  اســت  کــرده  کمــک  بهبــودی  بــرای  یــادی  ز الکلــی  زنــان  و  مــردان  بــه 
کتــاب  اول  قســمت  جهــت  بدیــن  شــود.  داده  آن  در  اساســی  تغییــرات  نبایــد  کــه  می کنیــم 
چــاپ  تجدیــد  یــان  جر در  می کنــد  توصیــف  را  گمنــام  الکلی هــای  بهبــودی  برنامــه  کــه 
دقیقــًا  نیــز  پزشــک«  یــک  یــه  »نظر قســمت  اســت.  مانــده  باقــی  نخــورده  دســت  ســوم  و   دوم 
رت فقید در  بــه همــان صورتــی که در چاپ اول به وســیله بانی بزرگ پزشــکی ما، دکتر ســیلک و
ســال1939 نوشــته شــد بجــا مانده اســت. در چــاپ دوم، تبصره هــای آخر کتاب، ســنت های 

کتاب اضافه شده است.  گمنام به  دوازده گانه و راهنمای چگونگی تماس با الکلی های 





پیشگفتار چاپ اول

کـــه در چـــاپ اول  ایــــن پیـــش گفتــاریسـت 
انگلیسی در سال 1939 نوشته شده است.

مــا الکلی هــای گمنــام بیــش از یکصد نفر مرد و زنی هســتیم که از یک حالــت ظاهرًا العالج 
فکــری و جســمی بهبود یافته ایم. هــدف اصلی این کتاب نشــان دادن چگونگی دقیق بهبودی 
یم این ســطور آنقدر برای آنها قابل قبول واقع شــود که دیگر  ما به الکلی های دیگر اســت. آرزو دار
نیــازی بــه ثابت کردن آن نباشــد. ما فکر می کنیم تجربیاتمان بــه همگان کمک کند تا الکلی ها 
را بهتر درک کنند. بســیاری از مردم متوجه نیســتند که الکلی یک انســان شــدیدًا بیمار اســت، 

که روال زندگی ما برای همه مزایایی در بر دارد.  مضافًا ما معتقدیم 
یرا درحال حاضر تعدادمان بســیار کم  مــا برایمــان گمنام ماندن اهمیــت فراوانی دارد، ز  
کــه در اثر نشــر این کتــاب ممکن اســت به ما  یادی  اســت و قــادر نخواهیــم بــود بــه متقاضیــان ز
گر تقاضا  یم و یــا در کار تجارتیم و ا کثــرًا یا حرفه ای برای خود دار مراجعــه کننــد پاســخ گوئیم. ما ا
کار ما  کار و زندگی خود برســیم. ما مایلیم همه بدانند که  یاد باشــد دیگر نمی توانیم درســت به  ز

کار حرفه ای نیست. در رابطه با الکلی ها، یک 
کــه در صورت ســخنرانی در ســطح عمومــی و یا مقاله  مــا بــه اعضــای خود توصیــه می کنیم 
 نویســی در نشــریات از ذکر شــهرت خــودداری کنند و به جــای آن خود را عضــو الکلی های گمنام 
معرفــی کننــد. مــا از اعضای ارتباطات جمعی نیز جدًا تقاضــا می کنیم که این مطلب را رعایت 

کار ما مؤثر است. یرا مراعات آن شدیدًا در  کنند ز
یتی  یت در آن مخارج و حق عضو سازمان ما یک سازمان متداول و معمولی نیست و برای عضو
یت در انجمن ما تمایل صادقانه به ترک الکل است. ما به هیچ  مطالبه نمی شود، تنها الزمه عضو
یم و در عین حال با هیچکس هم مخالف نیستیم.  تنها  مذهب، فرقه یا تیره بخصوصی بستگی ندار
 آرزوی ما کمک به مبتالیان به الکل است. ما در اشتیاق شنیدن هر خبری از جانب کسانی که از این  
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کتاب نتیجه گرفته اند هستیم، بخصوص کسانی که مشغول کمک به دیگران شده اند و مایلیم در 
گونه موارد آنها را یاری دهیم.  این 

به سئواالت جوامع علمی، پزشکی و مذهبی با اشتیاق پاسخ می گوئیم.

گمنام  الکلی های 
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پیشگفتار چاپ دوم

ارقام مندرج در این پیشگفتار آمار 
جمعیت ما در سال 1955 است. 

معجــزه  کنــون  تا  1939 ســال  در  کتــاب  اولیــه  پیشــگفتار  شــدن  نوشــته  زمــان  از 
کردیــم  امیــدواری  اظهــار  اول  چــاپ  در  اســت.  شــده  مــا  جمعیــت  حــال  شــامل  بزرگــی 
دســترس  در  را  گمنــام  الکلی هــای  انجمــن  کنــد  ســفر  هرجــا  بــه  الکلــی  هــر  آینــده  »در  کــه 
نفــره  پنــج  و  ســه  دو،  گروههــای  حاضــر  حــال  »در  کــه  نوشــتیم  و  کــرد«  خواهــد  پیــدا   خــود 

در نقاط مختلف تشکیل شده است.«
ازچــاپ اول کتــاب تا چاپ دوم )ســال 1955( شــانزده ســال گذشــته اســت. در این مدت 
کوتــاه تعــداد گروههــای الکلی هــای گمنــام بــه 6/000 و تعداد اعضــای بهبود یافته ما بــه بیش از 
150/000 نفر بالغ شــده اســت. گروههای ما در تمام ایاالت آمریکا و اســتانهای کانادا وجود دارند 
و در جزایر انگلســتان، کشورهای اســکاندیناوی، آفریقای جنوبی، آمریکای جنوبی، مکزیک، 
آالســکا، اســترالیا و هاوایــی نیز در حال رشــدند. ما جمعًا در پنجاه کشــور خارجــی و متعلقات 
کنــون در آســیا گروههایی در حال شــکل گرفتن   آمریکایــی شــروع بســیار خوبی داشــته ایم و هم ا
یند که این فقط اول کار است و فقط  یق می کنند و می گو هســتند. بســیاری از دوستان ما را تشو

پیش درآمدی برای یک آینده به مراتب روشن تر است.
کــرون  ا شــهر  در   1935 ســال  جــون  مــاه  در  گمنــام  الکلی هــای  گــروه  اولیــن  جرقــه 
فروشــنده  یــک  بیــن  کــه  صحبت هایــی  اثــر  در  جرقــه  ایــن  شــد.  زده  اوهایــو  ایالــت  در 
شــش  مذکــور  فروشــنده  آمــد.  بوجــود  شــد  ردوبــدل  کرونــی  ا پزشــک  یــک  و  یورکــی  نیو  ســهام 
گهانی  کسفورد آن زمان بود، بدنبال یک تجربه نا ماه قبل در اثر مالقات با دوستی که عضو گروه آ

روحانی، وسوسه مشروبخواری خود را از دست داده بود. 
بــه ایــن شــخص ازطــرف دکترویلیــام ســیلک ورت )William D.Silkworth Dr.(  فقیــد، متخصــص 
کــه از نظــر  کســی اســت  کمکهــای زیــادی شــده بــود. دکتــر ســیلک ورت   الکلیســم اهــل نیویــورک 
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اعضای ما مرتبه ای چون مرتبه مقدسین در جرگه پزشکان دارد و شما داستان اوائل کار جمعیت 

ما را در صفحات آینده از زبان او خواهید شنید و همچنین باید گفته شود که اطالعات مربوط 

یورکی  از همین پزشــک آموخته بود. با آنکه  بــه ماهیــت وخیم بیماری الکلیســم را فروشــنده نیو

یورکی نمی توانست تمام اصول گروه اکسفورد را بپذیرد اما مجاب شده بود که تهیه  فروشنده نیو

یان دیده  یک ترازنامه اخالقی، اعتراف به ضعف های شخصیت، جبران خسارات کسانی که ز

کمک به دیگران و اتکا و اعتقاد به خدا الزم است. بودند، 

یورکی ســخت مشــغول کار با الکلی ها شــده بود و عقیده  قبل از ســفر به اکرون فروشــنده نیو

که موفق شــده بود  کنند اما تنها خود او بود  کمک  داشــت فقط الکلی ها می توانند به الکلی ها  

کار تجارتی به اکرون می رود اما  زی این مرد برای انجام یک  به مدت 6 ماه هشیار باقی بماند. رو

کارش با شکســت مواجه می شــود. او در حالیکه می ترسید مبادا دوباره به مشروبخواری کشیده 

گهان متوجه می شود که برای حفظ خود الزم است پیام خود را به یک الکلی دیگر برساند  شود نا

کرونی از آب درآمد. و این الکلی یک پزشک ا

کــردن راه حل مشــروبخواری خود به فلســفه های  کرونــی چندین بار بــرای پیدا  ایــن پزشــک ا

یورکی، الکلیسم و العالجی آن را به  رده بود اما موفق نشده بود و وقتی فروشنده نیو روحانی رو آو

کرد، چنان با میل و رغبت شروع  کرده بود برایش تعریف  رت توصیف  که دکتر سیلک و صورتی 

به دنبال کردن راه حل روحانی مشــکل خود کرد که تا آن وقت برایش ســابقه نداشــت. او هشــیار 

شــد و دیگــر هرگــز تا زمان مرگش در ســال 1950 لب به مشــروب نزد. این مطلــب ظاهرًا ثابت کرد 

کــه یــک الکلی چنــان تأثیری در یک الکلی دیگر دارد که یک غیرالکلی نمی تواند داشــته باشــد 

کار مداوم یک الکلی، با یک الکلی دیگر در بهبودی او نقشــی حیاتی  که  و همینطور نشــان داد 

دارد.

کــه  الکلی هائــی  بــا  کار  بــه  شــروع  دیوانــه واری  بطــور  تقریبــًا  مــرد  دو  ایــن  ترتیــب  بدیــن 

بــه  دیگــر  کــه  آنهــا  بیمــار  اولیــن  کردنــد.  می آمدنــد  کــرون  ا شــهر  دولتــی  بیمارســتان   بــه 

آن  از  پــس  و  شــد   3 شــماره  گمنــام  الکلــی  و  کــرد  پیــدا  بهبــود  فــورًا  بــود  رســیده  خــط   آخــر 

در   1935 ســال  تابســتان  آخــر  تــا  کار  ایــن  نــزد.  مشــروب  بــه  دســت  هرگــز  دیگــر   هــم 
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گهــگاه  امــا  خوردنــد  زیــادی  شکســتهای  خــود  کار  در  آنهــا  آنکــه  بــا  یافــت.  ادامــه  اکــرون    
یورک  موفقیت های امیدوارکننده ای هم داشتند. وقتی در پائیز سال 1935 فروشنده سهام به نیو

گمنام تشکیل شده بود. گروه الکلی های  کسی بداند اولین  بازگشت، در واقع بدون آنکه 
کــرده  پیــدا  چشــمگیری  دوام  هشیاریشــان  کــه  اعضائــی  تعــداد   1937 ســال  اواخــر  در 
یــک زندگــی الکلی هــا شــروع افــق تار نــور امیــدی در  کــه مجــاب شــدند  بــه حــدی رســید   بــود 

 به درخشش کرده است.
یورک تشکیل شد. همچنین الکلی های پراکنده ای که  یت در نیو دومین گروه کوچک به فور
یورک کسب کرده بودند در حال به راه انداختن گروههای دیگری  ایدۀ اولیه را از گروه اکرون یا نیو

در نقاط مختلف بودند.
باالخره گروه ها احســاس کردند زمان آن رســیده اســت که پیام و تجربه بی نظیر خود را با دنیا 
در میــان بگذارنــد. ایــن تصمیــم در بهار ســال 1939 بــه مرحله عمــل درآمد و کتاب مــا وارد بازار 
شــد. در آن زمان تعداد اعضاء حدودًا به 100 نفر مرد و زن رســیده بود و جمعیت نوپای ما که هنوز 
اســمی نداشــت به نامی که بر روی کتاب خود )الکلی های گمنام( گذاشــته بودیم معروف شــد. 
ره جدیدی از  بدیــن ترتیب پرواز کورکورانه ما به ســر رســید و جمعیت الکلی های گمنــام وارد دو

پیشرفت خود شد.
کردنــد.  گرفتــن  شــکل  بــه  شــروع  مهمــی  اتفاقــات  جدیــد  کتــاب  ایــن  نشــر  بــا  همزمــان 
کتــاب  معــروف  کشــیش   )Harry Emerson Fosdick( فاســدیک  امرســون  هــری   دکتــر 

کرد و مورد تأیید قرار داد. ر  ما را مرو
مجلــه  وقــت  ســردبیر   )Fulton Oursler( رســلر  او فولتــون   1939 ســال  پائیــز  در 
ایــن  نتیجــه  در  کــرد.  چــاپ  خــود  نشــریه  در   خــدا«  و  »الکلی هــا  نــام  بــه  مقالــه ای  آزادی 
راه  بــه  فاصلــه  ایــن  در  کــه  یــورک  نیو کوچــک  دفتــر  بــه  تقاضــا  هشــتصد  حــدود   مقالــه 
بــرای و  مــی داد  پاســخ  دقــت  بــا  تقاضائــی  هــر  بــه  دفتــر  ایــن  رســید.  بــود   افتــاده 
یت هــای مأمور بــه  کــه  را  اعضائــی  همچنیــن  و  می فرســتاد  جــزوه  و  کتــاب   متقاضیــان 

تشــکیل  بســیاری  گروه هــای  می کــرد.  معرفــی  جدیــد  متقاضیــان  بــه  می رفتنــد  کاری 
لفظــی پیــام  خوبــی  بــه  هــم  پســتی  پیــام  کــه  یافتنــد  در همــه  تعجــب  کمــال  بــا  و   شــدند 
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تأثیــر می گــذارد. در اواخ ســال 1939 تعــداد الکلی هائــی کــه در حــال بهبود بودند حــدود 800 نفر 
تخمین زده می شد.

در بهار سال 1940 آقای جان راکفلر )John D.Rockefeller( مهمانی شامی برای دوستان خود 
ین  ترتیب داد و از اعضای الکلی های گمنام دعوت کرد تا در آن داستان های خود را برای مدعو
کــه تقاضاهای  بازگــو کننــد. پخــش خبر ایــن واقعه در ســطح ارتباطات جمعی دنیا باعث شــد 
یر شوند و مردم در کتابفروشی ها به دنبال کتاب الکلی های گمنام بگردند.  بسیاری دوباره سراز
 )Jack Alexander( در مارچ سال 1941 تعداد ما به 2/000 نفر رسید. پس از مدتی جک الکساندر
ســرمقاله جامعــی در نشــریه )Post Saturday Evening( دربــاره الکلی هــای گمنام نوشــت و چنان 
یــر مجاب کننــده ای از جمعیــت مــا بــرای عموم نقاشــی کرد که ســیل الکلی هــای نیازمند  تصو
یر شــد. در پایان ســال 1941 تعــداد اعضاء به 8/000 نفر بالغ شــد و رشــد تصاعدی  کمــک ســراز

گمنام به صورت یک سازمان ملی درآمد. جمعیت ما به نهایت خود رسید و الکلی های 
ری هیجــان آو همچنیــن  و  دلهره انگیــز  ران  دو مــا،  جمعیــت  بلــوغ  از  قبــل  ران   دو
ســابقًا  کــه  الکلــی  همــه  ایــن  آیــا  کــه  بــود  ایــن  داشــتیم  پیــش  در  مــا  کــه  آزمایشــی  بــود،   
بــا  کارهــا  در  و  بیاینــد  کنــار  یکدیگــر  بــا  توانســت  خواهنــد  بوده انــد،  نامتعــادل  همگــی 
پیــش  مالــی  مســائل  و  رهبــری  یــت،  عضو ســر  بــر  جروبحثــی  آیــا  کننــد؟  مشــارکت   هــم 

کار نخواهد بود؟ کسب قدرت و شهرت در  نخواهد آمد؟ آیا تالشی برای 
آیا اختالفاتی که منجر به از هم پاشیدگی الکلی های گمنام شود بوجود نخواهد آمد؟ طولی 
که  ر  بر گرفت. در اثر این تجربه ترس آو گروهها را در کلیه مشکالت ذکر شده یک یک  که  نکشید 
کــه الکلی های گمنام  ابتــدا در کارمــان وقفــه می انداخت، این تعهد در جمعیت شــکل گرفت 
 در جدایی خواهند مرد. ما می بایســتی یا یکپارچه می شــدیم یا صحنه را 

ّ
باید متحد باشــند و اال

ترک می کردیم.
همانطور که اصولی را که فرد الکلی بتواند برمبنای آن زندگی کند کشف کرده بودیم، می بایستی 
اصولی را پیدا می کردیم که به کمک آن گروهها و الکلی های گمنام در جمع بتوانند به حیات خود ادامه 
یت در جمعیت ما محروم  دهند و مثمرثمر باشند. ما فکر کردیم هیچ مرد یا زن الکلی نباید از عضو
 شود. پیشوایان ما می توانند خدمت کنند اما هرگز نباید حکومت کنند. هرگروهی مستقل باشد
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یتی در کار نباشــد. مخارج داوطلبانه و از   و هیچکس عنوان حرفه ای نداشــته باشــد. حق عضو

طریــق اعضاء تأمین شــود. ســازماندهی ما در حداقل ممکن باشــد. حتــی در مراکز خدماتیمان 

خــط مشــی روابــط عمومــی برپایه جاذبه اســتوار باشــد نــه تبلیغ. تصمیم گرفته شــد کــه اعضاء 

یزیــون و فیلــم حفــظ کننــد. قــرار شــد تحــت  گمنامــی خــود را در مقابــل مطبوعــات، رادیــو، تلو

هیچ گونه شــرایطی کســی را تأیید نکنیم، به کســی وابســتگی نداشته باشــیم و وارد جنجالهای 

یم. اجتماعی نشو

آخــر  در  کــه  را  گمنــام  الکلی هــای  دوازده گانــه  ســنتهای  اســاس  فــوق   مطالــب 

قاعــده  حکــم  اصــول  ایــن  از  یــک  هیــچ  آنکــه  بــا  می دهــد.  تشــکیل  اســت  آمــده  کتــاب 

کــه گرفــت  قــرار  گمنــام  الکلی هــای  کثریــت  ا قبــول  مــورد  چنــان  امــا  نداشــت  را  قانــون   و 

کلیولند رسید. کنفرانس بین المللی ما در   در سال 1950 نیز به تأیید اولین 

زه یکی از بزرگترین سرمایه های جمعیت ما اتحاد و همبستگی فوق العاده ماست. امرو

ره قبل از بلوغ ما در حال حل شــدن بود، پذیرش  رانیکه مشــکالت داخلــی دو همزمــان بــا دو

اجتماعــی مــا از هــر جهــت بیشــتر شــد کــه دو دلیــل اصلــی داشــت. کثــرت تعــداد بهبودیهــا و 

سروســامان یافتــن خانواده هــای از هم گســیخته، در همه جا مردم را تحت تأثیــر قرار می داد. 50 

درصــد از کســانی کــه بــه الکلی هــای گمنــام می آمدند و واقعًا کوشــا بودنــد فورًا تــرک می کردند و 

هشــیار باقی  می ماندند. 25 درصد پس از چندین لغزش هشــیار می شدند و از مابقی، آنهائیکه 

بــا جمعیــت در تمــاس می ماندنــد تاحدی بهتر می شــدند. هــزاران الکلــی دیگر به چند جلســه 

کــه طالب برنامــه ما نیســتند اما تعداد  الکلی هــای گمنــام آمدنــد و در اوائــل به نتیجه رســیدند 

ر زمان بازگشتند. کثیری از آنها )حدود دو سوم( به مرو

دلیل دیگر پذیرش اجتماعی و همه جانبه الکلی های گمنام، دوســتان و هواداران جمعیت 

مــا بودنــد. دوســتان جامعه پزشــکی، مذهبی و وســائل ارتباط جمعــی و همینطور افراد بیشــمار 

پاقــرص جمعیت ما درآمدنــد در صورتی که پشــتیبانی این افراد  دیگــری بــه صــورت حامیان پرو

نبود پیشرفت ما به حداقل می رسید، توصیه های دوستان اولیه ما در جوامع پزشکی و مذهبی، 

کتاب درج شده است. در قسمتهائی از این 
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الکلی هــای گمنــام یک ســازمان مذهبی نیســت و دیدگاه پزشــکی بخصوصــی را هم دنبال 
گسترده همکاری می کنیم. نمی کند. لیکن ما با جامعه پزشکی و مذهبی در سطح 

کــس را نمی کنــد، نتیجتًا کلیــه طبقات مختلــف اجتماع  کــه الــکل مالحظه هیج  از آنجــا 
یــکا را می توانیــد در جمــع مــا پیدا کنیــد و در نقاط دیگر دنیــا نیز همین حالت وجــود دارد. از  آمر
کلیمی، هندو و تعدادی مسلمان و بودائی هم  کاتولیک، پروتستان،  لحاظ مذهبی در میان ما 

یافت می شود. بیش از 15 درصد از جمعیت ما را زنان تشکیل می دهند.
در حال حاضر رشــد جمعیت ما در حدود ســالی 7 درصد اســت، در دنیا میلیونها الکلی و 
یــا کســانیکه اســتعداد آن را دارند وجــود دارد و ما فقط تعــداد محدودی از آنهــا را در بر گرفته ایم. 
یم.  یاد ما هرگز نخواهیم توانســت مشــکل الکل را با تمام جوانبــش کاًل از میان بردار بــه احتمال ز
یم امــا آرزو می کنیم آنهائیکه  در مــورد درمــان فرد الکلی هم ما مســلمًا هیچگونــه انحصاری ندار
هنوز جوابی برای مشکل خود پیدا نکرده اند، در صفحات این کتاب آنرا بیابند و در این شاهراه 

آزادی به ما بپیوندند.
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پیشگفتار چاپ سوم

همزمان با نشــر چاپ ســوم این کتاب در مارچ سال 1976 تعداد اعضای الکلی های گمنام 
در ســطح دنیــا حــدود 1/000/000 نفــر تخمیــن زده شــد و تعداد گروههــا در 90 کشــور مختلف به 

28/000 رسید. 1
تمــاس  تنهــا  نــه  کــه  می دهــد  نشــان  کانــادا  و  یــکا  آمر در  مــا  گروههــای  سرشــماری 
هــم  مــا  تمــاس  محــدوده  بلکــه  اســت  شــده  بیشــتر  و  بیشــتر  افــراد  بــا  گمنــام  الکلی هــای 
و  می دهنــد  تشــکیل  را  مــا  جمعیــت  از  چهــارم  یــک  زنهــا  کنــون  ا اســت.  شــده   گســترده تر 
در میــان اعضــای جدیدتــر این رقم به یک ســوم می رســد. حــدود 7 درصد از اعضــاء کمتر از 30 

سال دارند و بسیاری از آنها در نوجوانی خود هستند. 2
اینطــور بــه نظر می رســد که اصول اساســی الکلی های گمنــام برای بهبودی افــرادی که روال 
زندگــی متفاوتــی دارنــد نیــز بــه همــان صورتیکــه بــرای افــراد کشــورهای مختلــف مثمرثمــر بوده 
اســت مفیــد اســت. قدمهــای دوازده گانه که برنامه ما در آن خالصه شــده اســت ممکن اســت 
در کشــوری )The Twelve Steps( و در کشــوری دیگــر )Les Douze Etape( نامیــده شــود اما هر دو 
دقیقــًا همــان راهــی را که اعضــای اولیه جمعیــت برای بهبودی خــود پیمودند نشــان می دهند. 
بــا آنکــه حجــم ایــن انجمــن از هــر لحــاظ بــه مراتــب بزرگتــر شــده اســت امــا در اســاس ســاده و 
یــان اســت و ایــن  زه در نقطــه ای از دنیــا بهبــودی در جر خصوصــی باقیمانــده اســت. همــه رو
یــان وقتی شــروع می شــود که یک الکلی بــا یک الکلی دیگر صحبت می کنــد و تجربه، نیرو و   جر

امید خود را با او درمیان می گذارد.

1   -  در سال 1990 در 134 کشور مختلف تعداد گروهها به88/000 رسیده است. 

2   -  در سال 1990 یک سوم اعضاء را زنان تشکیل می دهند و در حدود یک پنجم اعضاء سنشان کمرت از سی سال است.
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نظریه یک پزشک 

مــا اعضــای الکلی هــای گمنــام معتقدیــم که خواننــده کتاب مایل اســت از ارزش پزشــکی 
که  گواهی متقاعدکننده باید از طریق پزشکانی داده شود  برنامه بهبودی ما مطلع شود. طبیعتًا 

عذاب ما را از نزدیک به چشم دیده اند و شاهد بازگشت ما به سالمتی نیز بوده اند.
پزشــک ارشــد یک بیمارستان مشــهور که متخصص بیماری الکلیسم و اعتیاد است، نامه 

گمنام مرقوم داشت. یر را برای الکلی های  ز
بدینوسیله به اطالع می رساند:

اینجانب متخصص مداوای الکلی ها هستم و در این خصـــــوص سالها  
  تجربه دارم.

کار خود موفق بود که زمانی در  کردم  در اواخر سال 1934 بیماری را مداوا    
  و درآمد خوبی داشــت. اما به عقیـده من مـرض الکلیسم این مـرد از نوع

  بی درمـان بود.
امــکان  مــورد  در  بخصوصــی  یــات  نظر شــدنش  بســتری  ســوم  بــار  طــول  در   او 
دیگــر  الکلی هــای  بــا  ایده هــا  ایــن  گــذاردن  میــان  در  و  بــود  کــرده  پیــدا  خــود  بهبــودی 
درمیــان  از  پــس  شــخص  ایــن  مــی داد.  تشــکیل  را  او  بهبــودی  برنامــه  از   قســمتی 
ترتیــب  همــان  بــه  کــه  می خواســت  آنهــا  از  الکلی هــا،  بــا  خــود  ایده هــای   گــذاردن 
تبدیــل  کنــون  ا روش  ایــن  بگذارنــد.  درمیــان  دیگــر  الکلی هــای  بــا  را  مذکــور   ایده هــای 
اســت  شــده  آنهــا  خانواده هــای  و  مــردان  ایــن  سریع الرشــد  انجمــن  اســاس  و  پایــه   بــه 

که این شخص و بیش از یکصد نفر دیگر از آنها همگی بهبود یافته اند. و به نظر می رسد 
اســت  بــوده  نوعــی  از  یشــان  بیمار کــه  دیــده ام  را  یــادی  ز اشــخاص  شــخصًا   مــن 
ایــن  اســت.  نبــرده  پیــش  از  کاری  وجــه  هیــچ  بــه  آنهــا  مــورد  در  دیگــر  روشــهای  کــه 
یــاد ز احتمــال  بــه  و  دارنــد  فراوانــی  اهمیــت  پزشــکی  دیــدگاه  از  ظاهــرًا   حقایــق 
فصــل بدعت گــذار  می توانــد  خــود  ذاتــی  ســریع  رشــد  بــا  گــروه  ایــن    
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یخچــه الکلیســم باشــد. این مــردان در واقع قادرنــد راه حلی برای هــزاران مورد از  جدیــدی در تار
کنند. گفته شد عرضه  که  مواردی 

اعتمــاد می گوینــد  خــود  مــورد  در  آنهــا  کــه  آنچــه  بــه  می توانیــد  شــک  بــدون   شــما 
 کنید.

.........با.تقدیــم.احتـــرام       
..................دکتـر.ویلیــام.سیــلک.ورت . . . . .

                                                               )William D. Silkworth(       

گذاشــت و در نامــه  کــه بــه درخواســت مــا نامــه بــاال را نوشــته اســت بــر مــا منــت  پزشــکی 
کــرد. طبــق  کــه درهمیــن فصــل بــه نظــر خواهــد رســید عقایــد خــود را بــه تفصیــل تشــریح  دیگــری 
کــه جســم  کــه از شــکنجه الکلیســم رنــج برده ایــم بایــد بدانیــم  اظهــارات ایــن پزشــک، مایــی 
کامــاًل  غیرطبیعــی اســت. وقتــی بــه مــا می گفتنــد تنهــا دلیــل ضعــف  الکلــی هــم ماننــد افــکار او 
یــاد بــا واقعیــات و یــا مغــز  کنــار نیامــدن بــا زندگــی، فاصلــه ز کنتــرل مشــروبخواری، درســت  مــا در 
ــد و در  ــت بودن ــدودی درس ــا ح ــب ت ــن مطال ــه ای ــود. البت ــول نب ــل قب ــان قاب ــت، برایم ــوب اس معی
کــه مــا جســمًا  یــادی هــم در مــورد بعضــی از مــا صــدق می کردنــد امــا مــا مطمئنیــم  واقــع تــا حــدود ز
بــر  کــه ایــن جنبــه جســمی بیمــاری الکلیســم را در یــری  هــم بیمــار بوده ایــم. بــه اعتقــاد مــا هــر تصو

کاملــی نیســت. یــر  نگیــرد تصو
رت در مــورد حساســیت یــا آلــرژی مــا بــه الــکل برایمــان بســیار جالــب  فرضیــه دکتــر ســیلک و
اســت. بعنــوان افــراد غیرحرفــه ای عقایــد مــا شــاید ارزش علمــی چندانــی نداشــته باشــد امــا 
یــم. ایــن فرضیــه جوابگــوی  ر دار رت را بــاو بعنــوان مشــروبخواران ســابق مــا فرضیــه دکتــر ســیلک و

یــم. کــه در غیــر اینصــورت جوابــی برایــش ندار تی اســت  بســیاری از ســئواال
کــه  بــا آنکــه راه حــل مــا زمینــه ای روحانــی و همچنیــن انســانی دارد امــا مــا بــرای بیمــاری 
شــدیدًا متشــنج اســت و یــا افــکارش غبارآلــود اســت بیمارســتان و بســتری شــدن را مناســب 
یــرا  ردن مغــز الکلــی از حالــت غبارآلــود امــری حیاتــی اســت ز می دانیــم. در بیشــتر مواقــع بیــرون آو

در اینصــورت شــانس بیشــتری بــرای درک و قبــول پیشــنهادات مــا خواهــد داشــت.
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یسد:  دکتر می نو

کتــاب اهمیــت فوق العــاده ای بــرای افــراد معتــاد بــه الــکل دارد. مــن  بــه نظــر مــن موضــوع ایــن 

کــز ترک مخــدرات و الــکل را  کــه ســالها تجربــه مدیریــت یکــی از قدیمی تریــن مرا کســی  بــه عنــوان 

داشــته اســت ایــن مطالــب را بــا شــما درمیــان می گــذارم.

کــه در ایــن صفحــات مفصــاًل و بــا مهــارت تشــریح  وقتــی از مــن ســئوال شــد در مــورد مبحثــی 

کــردم. یســم، حقیقتــًا احســاس رضایــت  شــده اســت چنــد خطــی بنو

بــرای  اخالقــی  روانشناســی  نوعــی  کــه  شــده ایم  متوجــه  مدتهاســت  پزشــکان  مــا 

حــد  از  خــارج  و  فــراوان  مشــکالت  آن  کــردن  پیــاده  امــا  اســت  الزم  شــدیدًا  الکلی هــا 

کــه  علمــی ای  دیــد  و  مــدرن  بســیار  اســتانداردهای  داشــتن  بــا  مــا  دارد.  بــر  در  تصــوری 

کــه در خــارج از محیــط  یــم، شــاید آنچنــان بــرای بــه کار گرفتــن نیروهــای مثبتــی  در تمــام مــوارد دار

اطالعاتــی مــا وجــود دارد مجهــز نباشــیم.

کتــاب در بیمارســتان مــا بســتری شــد، در طــول  یســندگان اصلــی ایــن  ســالها پیــش یکــی از نو

ران مــداوا عقایــد بخصوصــی در ایــن شــخص فــرم گرفــت و او بالفاصلــه آنهــا را بــه مرحلــه عمــل  دو

رد. درآو

ایــن شــخص بعدهــا از مــا تقاضــا کــرد بــه او اجازه داده شــود تا داســتان خود را بــرای بیمارانمان 

بازگــو کنــد و مــا بــا شــک و تردیــد قبــول کردیــم. نتیجــه پیگیــری مــا در مــورد ایــن افراد بســیار جالب 

ــه انگیــزه  کار نبــودن هرگون رند از خودگذشــتگی، در  اســت و در واقــع بســیاری از آنهــا شــگفت آو

کــه سالهاســت در رشــته مــداوای الکلی هــا  انتفاعــی و احســاس همبســتگی آنهــا واقعــًا بــرای مــن 

کشــیده ام بســیار الهام بخــش اســت. آنهــا بــه خــود اعتقــاد دارنــد و خیلــی  ری  کســالت آو حمــات 

کــه الکلی هــای مزمــن را از دروازه هــای مــرگ بیــرون می کشــد. بیشــتر از آن بــه نیروئــی ایمــان دارنــد 

یــار کــه یــک حالــت جســمی اســت بایــد در الکلــی  البتــه قبــل از هــر چیــز عطــش مشــروب و یــا و

 بــرای 
ً
آرام شــود تــا بلکــه روندهــای روانشناســی بتواننــد بهتریــن تأثیرخــود را بگذارندکــه معمــوال

رســیدن بــه ایــن هــدف خدمــات بیمارســتانی الزم اســت.
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الــکل  کــه  بخصوصــی  تأثیــر  گفتیــم  قبــل  ســال  چنــد  کــه  همانطــور  مــا  اعتقــاد   بــه 

یــار  و پدیــده   و  اســت  الــکل  بــه  افــراد  ایــن  آلــرژی  زائیــده  دارد  مزمــن  الکلی هــای   در 

معمولــی  و  متعــادل  مشــروبخواران  در  هرگــز  و  دارد  وجــود  گــروه  ایــن  در   فقــط 

نخواهنــد  هرگــز  هســتند  حساســیت  ایــن  دارای  کــه  مشــروبخوارانی  نمی شــود.  دیــده 

افــراد گونــه  ایــن  در  اعتیــاد  وقتــی  بخورنــد.  بی  مشــرو نــوع  هیــچ  خطــر  بــدون   توانســت 

اعتمــاد  وقتــی  بردارنــد،  دســت  الــکل  از  نمی تواننــد  کــه  شــدند  متوجــه  و  گرفــت  فــرم    

بــه نفــس از دســت رفــت و اتــکا بــه منابــع نیروهــای انســانی را از دســت دادنــد، مشکالتشــان روی 

هــم انباشــته می شــود و حلشــان شــدیدًا مشــکل خواهــد بــود.

پیــش  از  کاری  افــراد  ایــن  مــورد  در  رقیــق  و  بی مایــه  راههــای  بــه   توســل 

یــن  ز و بایــد  بگــذارد،  تأثیــر  و  کنــد  جلــب  را  آنهــا  توجــه  بتوانــد  کــه  پیامــی  و  نمی بــرد 

جدیــدی  زندگــی  افــراد  ایــن  اســت  قــرار  گــر  ا مــوارد  تمــام  در  تقریبــًا  باشــد.  عمیــق   و 

سرچشــمه  مافــوق  نیــروی  یــک  از  ایده هایشــان  اســاس  بایــد  بیافریننــد،  خــود   بــرای 

گرفته باشد.

الکلی هــا،  بیمارســتان  در  طبابــت  خاطــر  بــه  مــا  کــه  کننــد  فکــر  کســانی  گــر   ا

خــط  در  مدتــی  بــرای  کــه  می کنیــم  دعــوت  آنهــا  از  حساســیم  عــده  ایــن  بــه  نســبت 

معصــوم  کــودکان  و  مأیــوس  همســران  غم انگیــز،  وقایــع  تــا  بپیوندنــد  مــا  بــه  جبهــه  اول 

حتــی  و  زانــه  رو کار  از  جزئــی  مشــکالت  ایــن  کــردن  حــل  وقتــی  و  ببیننــد  نزدیــک  از   را 

جنبــش  ایــن  مــا  اینکــه  از  هــم  آنهــا  خیال تریــن  کــج  حتــی  دیگــر  شــد  آنهــا  خــواب 

تجربــه  ســالها  از  پــس  مــا  کــرد.  نخواهــد  تعجبــی  می کنیــم  یق  تشــو و  پذیرفته ایــم   را 

بــه  رشــد  حــال  در  همیــاری  جنبــش  ایــن  انــدازه  بــه  چیــز  هیــچ  می کنیــم   احســاس 

کمک نکرده است. بازسازی الکلی ها 

می گــذارد  آنهــا  در  الــکل  کــه  تأثیــری  از  بــردن  لــذت  دلیــل  بــه   
ً
معمــوال زنــان  و  مــردان  ایــن 

می کننــد اقــرار  آنکــه  بــا  و  اســت  کننــده  اغوا بســیار  احســاس  ایــن  می خورنــد.   مشــروب 
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 مشــروب بــه آنهــا لطمــه می زنــد امــا پــس از مدتــی قــدرت تمیــز بیــن درســت و غلــط را از دســت 

کــردن اســت. آنهــا  کــردن تنهــا راه عــادی زندگــی  می دهنــد. از نظــر آنهــا ماننــد یــک الکلــی زندگــی 

گیــالس مشــروب می تواننــد  بی تــاب، بدخلــق و ناراضــی هســتند و فقــط پــس از صــرف چنــد 

کننــد. آنهــا از اینکــه می بیننــد دیگــران بــدون دردســر و  احســاس آرامــش و راحتــی را دوبــاره تجربــه 

تقــاص بعــدی مشــروب می خورنــد متعجــب می شــوند. پــس از آنکــه یــک الکلــی دوبــاره تســلیم 

یــار در او  خواســته مشــروبخواری خــود شــد، همچنانکــه بســیاری از آنهــا می شــوند، پدیــده و

نمایــان می شــود و سلســله مراتــب دورانــی و معــروف مشــروبخواری آغــاز خواهــد شــد و بــا پشــیمانی 

یــان بطــور مرتــب   بــه تصمیم گیــری جــدی در تــرک همیشــگی مشــروب منتهــی می شــود. ایــن جر

ــه  ــی ب ــد امیــد چندان ــی در شــخص بوجــود نیای ــک تحــول اساســی روان ــا ی تکــرار خواهــد شــد و ت

بهبــودی او نمی تــوان داشــت. 

بــه  عجیــب  نمی کننــد  درک  را  الکلیســم  کســانیکه  بــرای  اســت  ممکــن  آنکــه   بــا 

می رســید  نظــر  بــه  محکــوم  کــه  شــخصی  همــان  درونــی،  تحــول  مجــرد  بــه  امــا  برســد   نظــر 

اســت  قــادر  کــه  می شــود  متوجــه  دفعتــًا  نبــود،  بیشــمارش  مشــکالت  حــل  بــه  امیــدی   و 

چنــد  کــردن  دنبــال  الزم  شــرط  تنهــا  کنــد.  کنتــرل  خــود  در  را  مشــروب  بــه   میــل 

التمــاس  خلــوص  بــا  و  مســتعصالنه  مــن  بیمــاران  از  بعضــی  اســت.  ســاده   قاعــده 

زندگــی  می تونــم  مــن  کنــم   زندگــی  اینجــوری  نمی تونــم  دیگــه  »دکتــر  کــه  می کردنــد 

مــن  بــه  بایــد  تــو  نمی تونــم،  امــا  کنــم  تــرک  را  مشــروب  بایــد  باشــم،  داشــته   خوبــی 

کنی. « کمک 

بطــور  باشــد  صــادق  خــود  بــا  پزشــک  گــر  ا مشــکالتی  چنیــن  یــک  بــا  یاروئــی  رو در 

و  ســعی  تمــام  آنکــه  بــا  و  کــرد  خواهــد  احســاس  را  خــود  بی کفایتــی  گهگاهــی  مســلم 

احســاس  انســان  نیســت.  کافــی  اوقــات  بیشــتر  در  امــا  می بــرد  کار  بــه  را  خــود  کوشــش 

را الزم  درونــی  تحــول  بتوانــد  تــا  اســت  الزم  بشــر  نیــروی  از  بیشــتر  چیــزی  کــه   می کنــد 

روانپزشــکی  معالجــات  از  حاصــل  بهبودی هــای  نتایــج  آنکــه  بــا  رد.  آو وجــود  بــه    

در چندانــی  موفقیــت  جمعــًا  کــه  کنیــم  اعتــراف  بایــد  پزشــکان  مــا  اســت،   چشــمگیر 
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روانپزشــکی  معالجــات  بــه  الکلی هــا  مــوارد  از  بســیاری  در  نداشــته ایم.  مــورد  ایــن    
یند الکلیســم کاًل یک مشــکل کنترل فکری  کــه می گو کنــش نشــان نمی دهند. من با کســانی  وا
یادی را می شناسم که ماهها روی قرارداد یا کسبی که امید  است هم عقیده نیستم. من مردان ز
ز قبل از آنکــه کار به نتیجه برســد دوباره  یــادی داشــت زحمتها کشــیده اند اما درســت یــک رو ز
یار، تمام مســائل دیگر را تحت الشــعاع قــرار داد، دیگر  مشــروب خورده انــد و پــس از آنکه پدیده و
نتوانســته اند به کار مهم خود برســند. علت ادامه مشــروبخواری این مردان فرار نبوده اســت. آنها 

کنند. کنترل فکرشان بوده است ارضا  که خارج از  یار بدنی خود را  مشروب می خورده اند تا و
پدیده ویار، در بسیاری از موارد باعث شده است که افراد به جای ادامه مبارزه خود را قربانی کنند. 
طبقه بندی کردن الکلی ها بســیار مشــکل به نظر می رســد و تشریح جزئیات آن نیز خارج از بحث 
این کتاب است. ما بطور خالصه چند گروه از آنها را در اینجا تعریف می کنیم. دسته ای از الکلی ها 
اختالل روانی1 دارند. همگی ما با این دســته به خوبی آشــنا هستیم. آنها همیشه در خیال ترک دائمی 
هســتند، احســاس پشــیمانی در آنها شــدید اســت و با آنکه قول و قرارهای زیادی می گذارند اما هرگز 

تصمیم  نمی گیرند.
کــه قبــول ندارنــد نمی تواننــد مشــروب بخورنــد. آنهــا بــرای ادامــه  نــوع دیگــر آنهائــی هســتند 
مشروبخواری راههای مختلفی پیدا می کنند، مثاًل نوع مشروب و محیط خود را تغییر می دهند. 
ری از الکل، می توانند بدون استقبال  عده دیگری وجود دارند که تصور می کنند پس از مدتی دو

از خطر دوباره مشروب بخورند.

که اختالل روانی و احساسی دارد. کسی   Psychopath  -  1
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ــر از هــر دســته  کمت ــن عــده  ــد ای کــه احساســات متغیــری1 دارن کســانی هســتند  دســته دیگــر 

دیگــری بــرای دوســتان خــود قابــل درکنــد و تمــام صفحــات یــک فصــل را می تــوان بــه ایــن دســته 

اختصــاص داد.

در  الــکل  بــه  نســبت  غیرطبیعــی  کنــش  وا بجــز  کــه  هســتند  آنهایــی  دیگــر   طبقــه 

کاماًل طبیعی اند. این دسته غالبًا مردمی قادر، باهوش و زودآشنا هستند. بقیه موارد 

وجــود  دیگــر  انــواع  از  بســیاری  و  فــوق  دســته جات  تمــام  بیــن  کــه  مشــترکی  وجــه 

یــار و پدیــده  و  بخورنــد  مشــروب  نمی تواننــد  کــدام  هیــچ  آنهــا  کــه  اینســت   دارد 

اســت  ممکــن  حالــت  ایــن  دلیــل  شــد  اشــاره  قبــاًل  کــه  همانطــور  نشــود.  گریبانگیرشــان 

از  متفــاوت  طبقــه  یــک  عنــوان  بــه  را  آنهــا  کــه  باشــد  الــکل  بــه  نســبت  افــراد  ایــن   آلــرژی 

بتوانــد  کــه  ندیده ایــم  را  درمانــی  نــوع  هیــچ  هرگــز  حــال  بــه  تــا  مــا  می کنــد.  مجــزا  بقیــه 

نخــوردن  کنیــم  پیشــنهاد  می توانیــم  کــه  حلــی  راه  تنهــا  کنــد  یشــه کن  ر را  بیمــاری   ایــن 

مشروب است.

و داغ  مباحثــات  طــرف  بــه  را  مــا  یــت  فور بــه  کردیــم  عنــوان  بــاال  در  کــه   مطالبــی 

نوشــته  یــاد  ز مطالــب  موافــق  چــه  و  مخالــف  چــه  مــورد  ایــن  در  می کنــد.  یر  ســراز جنجالــی 

ــود،  ــن می ش ــان مزم یش ــه بیمار ک ــی  ــتر الکلی های ــکان بیش ــر پزش کث ــده ا ــه عقی ــا ب ــت ام ــده اس ش

نیســتند. بیــش  محکومینــی 

کــردن یکــی از  ــو  ــن ســئوال بازگ ــه ای گفتــن ب ــق جــواب  ــن طری راه حــل چیســت؟ شــاید بهتری

ــد. ــم باش تجربیات

بــه  معالجــه  بــرای  را  مزمنــی  الکلــی  تجربــه،  ایــن  از  قبــل  ســال  یــک   حــدود 

معــده اش  یــزی  خون ر امــا  داشــت  معــده  زخــم  شــخص  ایــن  ردنــد.  آو مــن   بیمارســتان 

تا حدودی آرام شده بود.

خــود  چیــز  همــه  او  بــود.  زوال  حــال  در  و  خــورده  خســارت  ظاهــرًا  مــرد  ایــن  دماغــی  قــوای 

صراحــت بــا  می کــرد.  زندگــی  مشــروب خوردن  بــرای  فقــط  شــاید  و  بــود  داده  ازدســت   را 

Manic Depresive  -   1 نوعی اختالل روانی که به تناوب مراحل هیجان و افرسدگی دارد. مرتجم.
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کــه برایــش هیــچ امیــدی نیســت. پــس از خــارج شــدن الــکل از  اقــرار می کــرد و مطمئــن بــود 
ــخص  ــن ش ــت. ای ــده اس ــزش وارد نش ــه مغ ــی ب ــدی و دائم ــه ج ــه صدم ک ــدیم  ــه ش ــش متوج بدن
گرفــت.  ــا مــن تمــاس  ــاره ب کتــاب را پذیرفــت  و پــس از یــک ســال دوب مطالــب پیشــنهادی ایــن 
ــام می شــناختم و از  ــه ن ــا آنکــه او را ب ــه مــن دســت داد. مــن ب در ایــن تمــاس احســاس عجیبــی ب
لحــاظ ظاهــری هــم تــا حــدودی او را تشــخیص مــی دادم امــا وجــه تشــابه دیگــری بــا یکســال پیــش 
خــود نداشــت. او از یــک فــرد مأیــوس، لــرزان و دســتپاچه بــه مــردی متکــی بــه نفــس و راضــی 
کــه او را قبــاًل  کنــم  کــردم امــا بــاز هــم نتوانســتم احســاس  تبدیــل شــده بــود. مدتــی بــا او صحبــت 
کنــون ســالها از آن زمــان می گــذرد و او دیگــر  می شــناخته ام و هنــوز بــه نظــرم غریبــه می آمــد. ا

ــزده اســت. ــه مشــروبخواری ن دســت ب
طریــق  از  کــه  را  دیگــری  شــخص  دارم،  روحیــه  یــت  تقو بــه  نیــاز  کــه  زمانــی  در  مــن 
شــخص  ایــن  رم.  مــی آو یــاد  بــه  بــود  شــده  معرفــی  مــن  بــه  یورکــی  نیو معــروف  پزشــک   یــک 
یلــه متــروک مخفــی کرده  اعتقــاد داشــت کــه درد بی درمانــی دارد و بدیــن جهــت خــود را در یــک طو
کی بــود  بــود تــا بلکــه مــرگ بــه ســراغش آیــد. باالخــره یــک گــروه نجــات، او را کــه در وضعیــت اســفنا
پیــدا کــرد و بــه مــن ســپرد. پــس از آن کــه حالــش از لحــاظ جســمی بهتــر شــد صریحــًا بــه مــن گفــت 
کــه بــه نظــر او معالجــه اتــالف وقــت اســت، مگــر اینکــه اطمینانــی را کــه تــا بــه حــال هیــچ کــس بــه او 
نــداده بــود بــه او بدهــم و بــه او بگویــم کــه در آینــده اراده مقاومــت در مقابــل خواســته مشــروبخواری را 

خواهد داشــت.
شــدید  آنچنــان  افســردگی اش  حالــت  و  بــود  پیچیــده  آنقــدر  شــخص  ایــن  بیمــاری 
مــا  دوران  آن  در  اســت.  گمنــام  الکلی هــای  برنامــه  او  شــانس  تنهــا  کردیــم  فکــر  کــه  بــود 
برنامــه  ایــن  حتــی  کــه  می کردیــم  فکــر  و  می نامیدیــم  اخالقــی«  »روانشناســی  را  برنامــه   ایــن 
شــخص  ایــن  بهرحــال  باشــد.  نداشــته  تأثیــری  هیــچ  اســت  ممکــن  شــخص  مــورد  در  هــم 
نخــورده  مشــروب  دیگــر  کــه  اســت  درازی  ســالهای  و  پذیرفــت  را  کتــاب  ایــن  ایده هــای 
می بینــم. را  او  گاهگاهــی  هنــوز  مــن  و  اســت  انســانیت  از  نمونــه ای  اکنــون  مــرد  ایــن   اســت. 
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گــر بــه نظرشــان  مــن جــدًا بــه تمــام الکلی هــا توصیــه می کنــم کــه ایــن کتــاب را بخواننــد و حتــی ا
گو شــوند. مســخره هــم برســد ممکــن اســت بعدها دعا

ویلیام د. سیلک ورت
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تــب جنــگ درشــهر نیوانگلنــد بســیار بــاال بــود. مــا افســران جــوان از پالتســبرگ بــه آنجــا اعــزام 
شــده بودیم. از اینکه مردم ما را به خانه های خود میهمان می کردند خوشــحال بودیم و احســاس 
قهرمانی می کردیم. آنجا عشــق بود، تحســین بود و جنگ، لحظه هائی واال، همراه با طنز  و خنده 
گرم این هیجانات بود که مشروب  در فواصل آن. باالخره من نیز جزئی از آن زندگی شدم. در گرما
یشان را در مورد آن به فراموشی سپردم. پس  را کشف کردم و هشدارهای شدید و تعصب آلود خو

ــودم  ــا ب ــدیدًا تنه ــه ش ک ــن  ــم و م کردی ــت  ــدی حرک ــت جدی ی ــرف مأمور ــه ط ــتی ب کش ــا  ــی ب  از مدت
ردم. دوبــاره بــه الــکل روی آو

کــه در مــن  ینچســتر رفتیــم  ــزرگ و کلیســای ب ــدار  ــه دی در انگلســتان پیــاده شــدیم، در آنجــا ب
کــردم، توجهــم بــه نوشــته های یــک ســنگ قبــر  گــردش  بــر شــروع بــه  رو یــادی گذاشــت. در دو تأثیــر ز

قدیمــی جلــب شــد، نوشــته بــود:
پخانه ای از منطقه همپشایر است.  »اینجا مزار سرباز تو   

که به هنگام مرگ مشغول نوشیدن آبجو بود.   
سرباز خوب هرگز فراموش نمی شود.    

کشته شود چه با مشروب.« گلوله  چه با    
کــه  کــه موفــق بــه درک آن نشــدم. در ســن بیســت و دو ســالگی، مــن  ایــن اخطــار شــومی بــود 
دوران خدمــت ســربازی ام را در جنگهــای خارجــی گذرانــده بــودم، ســرانجام بــه وطــن بازگشــتم. خــود 
را مثــل یــک رهبــر تصــور می کــردم، مگرنــه اینکــه همقطــاران هدیــه مخصوصــی بــرای قدردانــی بــه مــن 
داده بودنــد؟ تصــور می کــردم اســتعداد رهبــری ام مــرا در رأس موسســه بزرگــی قرارخواهــد داد و مــن 

مدیــری خواهــم شــد بســیار بــا قــدرت و مطمئــن.
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بــه کالس شــبانه مدرســه حقوق رفتــم، کاری هم بعنــوان مأمور تحقیق در یــک دفتر وکالت 

کــه آدم مهمی  گرفتــم. خــود را در راه موفقیــت می دیــدم، خیــال داشــتم به تمــام دنیــا ثابت کنم 

یــان کار مــرا بــه طــرف بــازار ســهام کشــید و کم کم بــه بورس ســهام عالقمند شــدم.  هســتم. جر

خیلی ها پولشــان را از دســت می دادند اما بعضی ها بسیار ثروتمند می شدند، چرا که من نشوم؟ 

ضمن مدرسه حقوق به تحصیل اقتصاد و بازرگانی مشغول شدم اما چون استعداد الکلی بودن 

را داشــتم، نزدیــک بــود در کالس وکالــت مردود شــوم. در یکــی از امتحانات نهائی آنقدر مســت 

بودم که تفکر و خواندن و نوشــتن برایم امکان نداشــت. با آنکه مشــروب خوردنم همیشگی نبود 

یادی در این مورد می کردیم و من سعی داشتم احساس  اما همسرم را آزار می داد. ما صحبتهای ز

واقعــه قبــل از وقوعــی را کــه در او پدیــد آمده بود بــه نحوی آرام کنــم. به او می گفتم مــردان نابغه و 

کرده اند و پرعظمت ترین پرداخته های  خالق بهترین پدیده های خود را در حالت مســتی خلق 

افکار فلسفی از آن برمی خیزند.

گــرداب بازار  یافتم که وکالت برایم مناســب نیســت. فریبندگی  همزمــان بــا پایان کالس، در

یاهای من بودند.  سهام، مرا در چنگال خود اسیر کرده بود. مدیران بازرگانی واقتصاد قهرمانان رو

زی مانند  با آمیختن الکل و تخیالتم شــروع به ســاختن ســالحی کردم اما غافل از آن بودم که رو
بومه رنگ به طرفم برمی گردد و مرا تکه تکه می کند. 1

کردیــم و مقــداری  مــن و همســرم بــا قناعــت و صرفه جوئــی،  مبلــغ یــک هــزار دالر پس انــداز 

زی قیمــت  کــه مــورد توجــه بــازار نبــود خریدیــم، تصــور می کردیــم رو راق قرضــه و ســهام ارزان  او

آن هــا بــاال خواهــد رفــت و ایــن طور هم شــد. ســعی داشــتم دوســتان مشــغول در بــازار ســهام را 

کــه موفق  یابی بــه کارخانجات خارج شــهر اعــزام کنند  کــه مــرا بــرای بررســی و ارز متقاعــد کنــم 

 نشــدم. بــا ایــن حــال مــن و همســرم تصمیــم بــه رفتــن گرفتیــم. تئــوری مــن ایــن بــود کــه بیشــتر 

کــه پــس از پرتــاب دوبــاره  کــه بومیــان اســترالیا از آن اســتفاده می کننــد. خاصیــت آن اینســت  Boomerang  - 1 اســلحه ای چوبــی 
ــه طــرف خــود پرتاب کننــده برمی گــردد. مترجــم  ب
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ــازار از دســت می دهنــد امــا  ــه ب ــه دلیــل وارد نبــودن ب مــردم پــول خــود را در معامــالت ســهام ب
کــردم. کشــف  بعدهــا دالیــل فــراوان دیگــری نیــز 

کارهــای خــود اســتعفا دادیــم و بــا یــک موتورســیکلت راهــی شــدیم. بــار مــا یــک چــادر،  مــا از 
کتــاب قطــور راهنمــای اقتصــادی بــود.  یــک دســت لبــاس اضافــی، پتــو و ســه جلــد 

دوســتان مــا  اعتقــاد داشــتند کــه یــک کمیســیون رســیدگی به  امــور دیوانــگان بایــد در مورد ما تشــکیل 
می شــد! شــاید هــم درســت فکــر می کردنــد امــا تــا حــدودی نتیجه گیــری مــن موفقیت آمیــز بــود و بدیــن 
ــرای مــدت یــک مــاه در یــک مزرعــه مشــغول بــه کار  جهــت مقــداری پــول عایــدم شــد و یکبــار هــم ب
شــدیم تــا بدیــن وســیله ازســرمایه کوچکمــان برداشــت نکنیــم. آن آخریــن کار بدنــی صادقانــه ای بــود 
کــه مــن در آن دوران انجــام دادم. مــا تمــام شــرق آمریــکا را در عــرض یــک ســال پیمودیــم و ثمــره آن گزارش 
یکســاله ای بــه بــازار ســهام بــود کــه باعــث شــد شــغل خوبــی بــا خــرج ســفره ای چــرب نصیبــم شــود و در 
یــک معاملــه آزاد هــم مقــدار بیشــتری پــول بدســت آوردم. خالصــه حاصــل ســود آن ســال بــه هزارهــا دالر 

بالغ شــد.
یــم فــرو  تــا چنــد ســال بعــد هــم بخــت بــا مــن یــار بــود و پــول و تحســین فــراوان بــر ســر و رو
یخــت و بــه همــه چیــز رســیده بــودم. قضاوتهــا و ایده هــای مــرا بســیاری از مــردم دنبــال  می ر
ــه  ــر ده ــق اواخ ــر رون ــازار پ ــدند. ب ــد می ش ــر از آن بهره من ــا نف ــه میلیونه زنام ــق رو ــد و از طری می کردن
1920 در حــال جــوش و خــروش بــود. مشــروب قســمت بــزرگ و فــرح  بخشــی از زندگــی مــن شــده 
ــای  ــد و حرف ه ــزاردالری می کردن ــای ه ــه ولخرجی ه ــهر هم ــمال ش ــبانه ش ــای ش په کلو ــود. در  ب
می توانســتند  مســخرگان  بــود.  کــرده  پــر  را  فضــا  فریادگونــه  صحبت هــای  می زدنــد.  میلیونــی 
کــرده  گــرد شــیرینی فراوانــی پیــدا  کننــد و بهــای آنــرا نیــز بپردازنــد. مــن هــم دوســتان  مســخرگی 

ــودم. ب
کــرده  ز و تقریبــًا هــر شــب مشــروب می خــوردم و ایــن مســئله جنبــه جدی تــری پیــدا  تمــام رو
گــرگ تنهائــی مبــدل شــدم.  بــود. باالخــره سرزنشــهای دوســتان بــه دعــوا مرافعــه ختــم شــد و مــن بــه 
یــادی درآپارتمــان مجلــل مــا اتفــاق می افتــاد، البتــه من هیچگاه به همســرم  صحنه هــای غم انگیــز ز
گاه مســتی بیــش ازحــد هــم بــه آن کمــک می کــرد باعــث  کــه  خیانــت واقعــی نکــردم و وفــاداری مــن 

یهــا درامــان بمانــم. گرفتار کــه از اینگونــه  می شــد 
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مــکان  نقــل  شــهر  حومــه  بــه  یکبــاره  مــا  و  گرفــت  مــرا  گلــف  بــازی  تــب   1929 ســال  در 

ابــراز  برایــم  همســرم  می کــردم،  بــردن  بــه  شــروع  هیگــن  والتــر  از  بــازی  در  وقتــی  کردیــم. 

احساســات می کــرد امــا مشــروب خیلــی زودتــر بــه حســاب مــن رســید تــا والتــر. صبحهــا حالتــی 

برایــم  را  شــبانه روزی  مشــروب خوری  موقعیــت  گلــف  بــازی  داشــتم،  وحشــتزده  و  عصبانــی 

بــودم. خوشــحال  خیلــی  مــی زدم  پرســه  اختصاصــی  زمیــن  دوروبــر  اینکــه  از  می کــرد.   فراهــم 

 ایــن زمیــن اختصاصــی مــرا شــدیدًا تحــت تأثیــر قــرار داده بــود. چهــره ام برنــزه و حالتــی را کــه افــراد موفــق 

دارنــد پیــدا کــرده بــود. مدیــر بانــک محلــی بــا شــک و تردید کشــیدن چکهای درشــت مــرا نظــاره می کرد.

در اکتبــر ســال 1929 یکبــاره دروازه هــای جهنــم بــه روی بــورس ســهام نیویــورک بــاز شــد. در غــروب 

ــهام  ــور س ــس ام ــک آژان ــل ی ــه داخ ــود را ب ــوران خ ــل تلوتلوخ ــار هت ــتزا از ب ــای وحش زه ــی از آن رو یک

رساندم. ساعت 8 بعدازظهر بود. پنج ساعت از بسته شدن بازار می گذشت. ماشین تحریر خودکار 

هنــوز تــق تــق می کــرد، مــن بــه یــک نقطــه از نــوار داخــل ماشــین خیــره شــده بــودم، حــروف XYZ32  بــه 

یــادی  ز XYZ52 بــود. مــن کارم تمــام بــود و همیــن طــور کار تعــداد ز چشــم می خــورد کــه صبــح آن رو

کــه مــرا منزجــر می کــرد،  گــزارش می دادنــد  زنامه هــا از خودکشــی مــردان ســرمایه دار  از دوســتان، رو

کــه دوســتانم از ســاعت ده  مــن اهــل خودکشــی نبــودم. دوبــاره بــه بــار برگشــتم. بــه مــن چــه مربــوط 

کــه مشــغول مشــروب  ز دیگــری اســت. همانطــور  میلیونهــا دالر از دســت داده بودنــد، فــردا هــم رو

خــوردن بــودم بــار دیگــر خواســته قاطعانــه و قدیمــی برنــده شــدن در مــن زنــده شــد.

یــادی پــول برایــش  کــه در مونتــرال داشــتم تلفــن زدم، هنــوز مقــدار ز ز بعــد بــه دوســتی  صبــح رو

ــروم. در بهــار بعــد زندگــی مــا  ــادا ب کان ــه  کــه مــن هــم ب ــر اســت  ــود، فکــر می کــرد بهت ــده ب باقــی مان

کــه بــدان عــادت داشــتیم برگشــت. احســاس می کــردم ماننــد ناپلئــون از جزیــره البــا  دوبــاره بروالــی 

بازگشــته ام امــا بــرای مــن ســنت هلنــی وجــود نــدارد. ســرانجام مشــروب خواری دوبــاره بــه حســابم 

رســید و دوســت دســت و دلبــازم مجبــور شــد عــذر مــرا بخواهــد. ایــن دفعــه دیگــر مــا آس و پــاس 

ماندیــم.

کــه بعــد بــه خاطــر دعــوا بــا  کــردم  کاری پیــدا  کردیــم،  بــه خانــه پــدر و مــادر همســرم نقــل مــکان 

کســی آنــرا از دســت دادم. یــک راننــده تا
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که من برای مدت پنج ســال بعد، قادر نباشــم یک  کند  کس نمی توانســت پیش بینی  هیچ 

کار درست و حسابی دست و پا کنم و یا حتی یک نفس هشیار بکشم. همسرم در یک فروشگاه 

بزرگ مشغول به کار شد و وقتی خسته به خانه برمی گشت با مستی من روبرو می شد. من بصورت 

مهمان ناخوانده و جا خوش کرده آژانسهای فروش سهام درآمده بودم.

باالخره مشروب از حالت لوکس خود خارج شد و به صورت یک نیاز درآمد. روزی دو سه بطر جین 

خانگــی قاچاق، برنامه همیشــگی من شــده بود. گاهی اوقات یک معامله کوچک چنــد صد دالری 

نصیبم می کرد و بدهکاری خود را به بارها و اغذیه فروشــی ها می پرداختم. این جریان بدون وقفه ادامه 

داشت و سپس لرزش ها و تشنج های صبح های زود شروع شد. یک چتور جین و شش بطر آبجو الزم 

بــود تــا بتوانم صبحانه ام را بخورم. هنوز فکر می کــردم که می توانم اوضاع را کنترل کنم. مدتی هم بطور 

متناوب هشیار بودم و مشروب نخوردم که هربار امید همسرم را زنده می کرد. 

یج اوضاع بدتر شد و خانه به تصاحب موسسه وام دهنده رفت. مادر همسرم درگذشت  به تدر

و همسر و پدر همسرم بیمار شدند.

یکبــار یــک موقعیت معامالتی خوب برایم پیش آمد. ســهام در نقطه پائین ســال 1932 بود. 

رم و قرار بود مرا در منافع آن دســت و  گردهم آو گروه خریدار  که یک  من بطریقی موفق شــده بودم 

دل بازانه ســهیم کنند. اما در کش و قوس شــگفت انگیز الکل اســیر شدم و این شانس بزرگ را از 

دست دادم.

به خود آمدم، مشروبخواری باید متوقف می شد. متوجه شدم که حتی یک گیالس مشروب 

یــادی با وعده های  هــم نمی توانــم بخــورم و به آخر خط رســیده ام. من قباًل هم دســت خطهای ز

ر داشــت که این بار جدی هســتم و همینطور  شــیرین نوشــته بودم اما همســرم با خوشــحالی باو

هم بود.

کوتاهــی دوبــاره مســت بــه خانــه آمــدم، از خــود هیــچ مقاومتــی در مقابــل اولیــن  بــه فاصلــه 

جوابــی  بــود،  رفتــه  کجــا  مــن  تصمیم گیــری  عالــی  قــدرت  پــس  بــودم،  نــداده  نشــان  گیــالس 

گذاشــته و کســی مشــروبی جلــوی مــن  بــود. البــد  بــه فکــرم هــم نیامــده   برایــش نداشــتم وحتــی 
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 من هم آنرا خورده بودم. آیا من دیوانه بودم؟ شک برم داشت زیرا از دست دادن جنبه تا بدان حد به نظر 

من نزدیک به دیوانگی بود.

عهــد و پیمــان خــود را تجدیــد و دوبــاره ســعی کــردم. مدتــی گذشــت و اعتمــاد بــه نفــس تبدیــل بــه 

غره گــی شــد. حــاال دیگــر بــه کارخانجــات مشروب ســازی پوزخنــد مــی زدم و تصــور می کــردم کنتــرل 

کــه خــود را در حــال  کــه تلفنــی بزنــم، طولــی نکشــید  را بدســت آورده ام. یــک روز وارد کافــه ای شــدم 

ــه  ــاره کارم ب کــه دوب ــار یافتــم. از خــود می پرســیدم چطــور شــد  ــر روی پیش خــوان ب کوبیــدن مشــت ب

اینجا کشــید؟ پس از آنکه ویســکی اثرات خود را در مغزم گذاشــت، به خود گفتم دفعه بعد کنترلم 

بهتــر خواهــد بــود ولــی حــاال کــه خــوردم بهتــر اســت تــا آنجــا کــه جــا دارد بخــورم و ایــن کار را هــم کــردم.

مقابلــه شــهامت  نیســت.  فراموش شــدنی  بعــد  روز  ناامیــدی  و  وحشــتزدگی   پشــیمانی، 

 را از دســت داده بــودم و افــکارم ســرعت غیرقابــل کنترلــی داشــت و احســاس هولناکــی در مــن بوجــود 

آمــده بــود. بنــدرت جــرأت رفتــن بــه آنطــرف خیابــان را پیــدا می کــردم زیرا می ترســیدم در وســط خیابان 

یــر بگیرنــد. از یــک اغذیــه  از حــال بــروم و در هــوای نیمــه تاریــک صبــح زود، کامیونهــای عابــر، مــرا ز

کــه تمــام شــب بــاز بــود دوازده قوطــی آبجــو خریــدم و اعصــاب ملتهــب مــن باالخــره آرام شــد.  فروشــی 

یــک روزنامــه صبــح خبــر مــی داد کــه بــازار ســهام دوبــاره بــه جهنــم رفته اســت، من هــم همینطور، بــازار 

می توانــد بهبــود یابــد امــا مــن نمی توانــم، ایــن بــار ســنگینی بــود. آیــا بایــد خودکشــی می کــردم؟ نــه، حــاال 

نــه و بعــد یــک غبــار فکــری، بلــه جیــن آنــرا درســت خواهــد کــرد، دو بطــری و ســپس فراموشــی. 

دو  بـــرای  مـــرا  دســـت و پازدن  آنهـــا  هســـتند.  شـــگفت آوری  مکانیزم هـــای  فکـــر  و  جســـم 

کردنـــد. بعضـــی اوقـــات وحشـــت و دیوانگـــی صبحگاهـــی وادارم می کـــرد  ســـال دیگـــر تحمـــل 

مـــردد  امـــا  افتـــادم  خودکشـــی  خیـــال  بـــه  دوبـــاره  بزنـــم.  دســـتبرد  همســـرم  پـــول  کیـــف  بـــه   

بـــود کـــه در قفســـه داروهـــا  یـــا از ســـمی  کنـــم و  بیـــرون پرتـــاب  بـــه  از پنجـــره  کـــه خـــود را   بـــودم 

یـــادی از شـــهر بـــه حومـــه و یـــا  کنـــم. بـــه ناتوانـــی خـــود ناســـزا می گفتـــم. ســـفرهای ز  اســـتفاده 

کـــه مـــن و همســـرم در جســـتجویش  کردیـــم و ایـــن بـــه خاطـــر یافتـــن راه فـــراری بـــود  بالعکـــس 

پنجـــره  از  ترســـیدم  کـــه  بـــود  جهنمـــی  آنقـــدر  جســـمی  و  روحـــی  شـــکنجه  شـــبی   بودیـــم. 

یریـــن بـــردم،   ناگهـــان بـــه خـــارج پرتـــاب شـــوم. بـــه هـــر طریقـــی بـــود تشـــک خـــود را بـــه طبقـــه ز
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کـــه خـــود را بـــه بیـــرون بیانـــدازم. دکتـــری را بـــه بالینـــم آوردنـــد و او مســـکنی قـــوی برایـــم تجویـــز  مبـــادا 

ــد.  ــدا کردنـ ــم پیـ ــردو باهـ ــوردن قـــرص مســـکن، هـ ــن و خـ ــیدن جیـ ــال نوشـ ــرا در حـ ــد مـ ــرد. روز بعـ کـ

خـــوردن مشـــروب و مســـکن بـــه زودی مـــرا بـــه زمیـــن  کوبیـــد. دوســـتان، نگـــران مشـــاعیر مـــن بودنـــد مـــن 

ـــا اصـــاًل نمی توانســـتم چیـــزی  ـــود ی ـــم ب ک ـــا بســـیار  ـــم ی هـــم همینطـــور. وقتـــی مشـــروب می خـــوردم غذای

ـــود. ـــه ب ـــن رفت ـــم پائی ـــد وزن ـــل پون ـــورم. چه بخ

کـــه  کـــه یـــک طبیـــب اســـت در یـــک بیمارســـتان معـــروف  کمـــک مـــادرم و بـــرادر زنـــم  بـــا 

روش  اثـــر  در  شـــدم.  بســـتری  بـــود  الکلی هـــا  روحـــی  و  جســـمی  دوباره ســـازی  مخصـــوص 

ـــود درآمـــد  و »هایدروتراپـــی«2  ـــا«1 نامیـــده می شـــود. مغـــز مـــن از حالـــت غبارآل معالجه ایکـــه »بالدان

کـــرد و از همـــه مهمتـــر بـــا دکتـــری مهربـــان آشـــنا شـــدم، او برایـــم  کمـــک بســـیار  رزش ســـبک هـــم  و و

توضیـــح داد عـــالوه بـــر آنکـــه مـــن خودخـــواه و ســـبک مغـــز هســـتم، روحـــًا و جســـمًا نیـــز ســـخت 

ــارم. بیمـ

ری  کـــه الکلی هـــا نیـــروی ارادۀشـــان در مـــورد مشـــروب بطـــور حیـــرت آو در آنجـــا آموختـــم 

برخـــوردار هســـتند.  کافـــی  اراده  نیـــروی  از  مـــوارد دیگـــر غالبـــًا  لیکـــن در  ضعیـــف می شـــود. 

کـــه بـــا ناامیـــدی  رنکردنـــی مـــرا  دانســـتن ایـــن مطلـــب تـــا حـــدی باعـــث تســـکین مـــن شـــد و رفتـــار باو

ــراوان  ــد فـ ــا امیـ گاهـــی از ایـــن حالـــت بـ ــا آ ــرد. بـ ــه می کـ ــم توجیـ کنـ ــروب را تـــرک  ــتم مشـ می خواسـ

بـــه آینـــده می نگریســـتم و ســـه چهـــار ماهـــی پرنـــده امیـــدم در اوج پـــرواز می کـــرد. مرتـــب بـــه 

کـــرده ام و آن  کـــه جوابـــم را پیـــدا  ردم، مطمئـــن بـــودم  کمـــی هـــم درمـــی آو شـــهر می رفتـــم، پـــول 

خودشناســـی اســـت.

و  خـــوردم  مشـــروب  دوبـــاره  کـــه  رســـید  ک  ترســـنا ز  آنـــرو یـــرا  ز بـــودم  اشـــتباه  در  مـــن 

گهـــان بـــه پائین تریـــن حـــد ممکـــن  منحنـــی درحـــال نـــزول ســـالمت اخـــالق و جســـم مـــن نا

ایـــن  کـــه  می کـــردم  تصـــور  شـــدم.  بســـتری  بیمارســـتان  در  مجـــددًا  مدتـــی  از  پـــس  رســـید. 

بـــه همســـر نگـــران و مأیـــوس مـــن  پائیـــن آمده انـــد.  بـــه   دیگـــر صحنـــه آخـــر اســـت و پرده هـــا 

Bella Donna  -   1 داروئی مسکن و آرام بخش.
Hydrotherapy  -   2 ماساژ با فشار آب.
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ــا ظـــرف یـــک  ــاد و یـ کار خواهـــد افتـ ــز«1 قلـــب مـــن از  ــا در حالـــت »دلریـــوم ترمنـ ــه یـ کـ گفتنـــد 

یـــل  ســـال دچـــار حالتـــی دیگـــر بـــه نـــام »وت بریـــن«2 خواهـــم شـــد. او می بایســـتی بـــه زودی یـــا مـــرا تحو

مرده شـــور بدهـــد و یـــا بـــه تیمارســـتان بســـپارد.

و می دانســـتم  آنـــرا  خـــود  ینـــد،  بگو مـــن  بـــه  را  مطالـــب  ایـــن  نداشـــتند  نیـــازی   آنهـــا 

بـــود.  مـــن  ر  غـــرو بـــرای  شـــکننده ای  ضربـــه  ایـــن  می کـــردم.  هـــم  اســـتقبال  آن  از  حتـــی    

کـــردن  حـــل  قـــدرت  می کـــردم،  مباهـــات  قابلیت هایـــم  و  خـــود  بـــه  خیلـــی  کـــه   منـــی 

تـــا  می رفتـــم  و  بـــودم  یکـــی  تار در  رفتـــن  فـــرو  حـــال  در  بـــودم.  داده  دســـت  از  را   مشـــکالتم 

بـــه بپیونـــدم.  بودنـــد  رفتـــه  راه  ایـــن  بـــه  مـــن  از  قبـــل  کـــه  بی شـــماری  میگســـاران  جمـــع   بـــه 

داشـــتیم،  هـــم  بـــا  اوقـــات  گاهـــی  کـــه  خوشـــی  ران  دو و  افتـــادم  بیچـــاره ام  همســـر  فکـــر    

امـــا  کنـــم  مافـــات  جبـــران  و  بدرآیـــم  او  خجالـــت  از  بلکـــه  تـــا  بـــودم  کاری  هـــر  بـــه   حاضـــر 

دیگر خیلی دیر شده بود.

گـــرداب تلـــخ افســـوس بیـــان  ـــد احســـاس تنهایـــی و نومیـــدی مـــرا در آن  کالمـــی نمی توان هیـــچ 

ــدم.  ــود می دیـ ــل خـ یـــف را در مقابـ ــود و مـــن حر ــه بـ گرفتـ ــر  ــرا در بـ ــرف مـ ــه طـ ــد. باتـــالق از همـ کنـ

الـــکل اربـــاب مـــن بـــود و مـــن پایمـــال شـــده بـــودم. 

کمرشکســـته ای بـــودم، تـــرس بـــرای مدت  بـــا لـــرزش از بیمارســـتان بیـــرون آمـــدم، مـــرد 

ز متارکه  گیـــالس اول غافلگیر شـــدم. در رو کـــرد اما بـــار دیگر با وسوســـه  کوتاهـــی هشـــیارم 

کناره گیـــری می کردند.  کـــردم. همه از مـــن  باره شـــروع بـــه خوردن  جنگ ســـال )1934( دو

کرد تـــا لنگ  کشـــید، یـــا رهایـــم  کـــه یـــا مـــرا بایـــد در محلـــی بـــه زنجیـــر  آنهـــا معتقـــد بودنـــد 

یکـــی قبـــل از طلوع،  ک خـــود شـــوم. چقـــدر ســـیاه اســـت تار لنـــگان راهـــی عاقبـــت دردنـــا

کـــه مایلم  یـــن هرزه گـــی مـــن بود، قـــرار بـــود منجنیقـــی مرا بـــه دیاری  در واقـــع آن شـــروع آخر

کند. قرار بـــود بـــا خوشـــبختی، آرامش و مثمـــر ثمر   آنـــرا بعـــد چهـــارم حیات بنامـــم پرتـــاب 

کمبــود الــکل بــه بعضــی از الکلی هــای مزمــن دســت  کــه در اثــر  Delirium Tremens  - 1 یــک حالــت مالیخولیائــی و هذیانــی اســت 
می دهــد و احتمــال مــرگ هــم وجــود دارد.

Wet Brain  -2 از دست دادن قوای عقلی و قدرت تمیز. مترجم.
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رتر  بودن آشـــنا شـــوم و بـــه راهی پای بگذارم کـــه بطور غیرقابل بـــاوری هرچه زمان بگذرد شـــگفت آو

شود.

بـــودم،  مشـــروب  خـــوردن  مشـــغول  آشـــپزخانه  در  ســـال  آن  ســـرد  نوامبـــر  اواخـــر   در 

خانـــه  بـــر  و  دور  جیـــن  کافـــی  انـــدازه  بـــه  یـــرا  ز بـــود  مـــن  در  رضایـــت  از  مخصوصـــی  حالـــت 

همســـرم  می رســـید.  نظـــر  بـــه  کافـــی  فردایـــم  و  شـــب  تمـــام  بـــرای  کـــه  بـــودم  کـــرده  جاســـازی 

یـــر تخـــت خـــواب  کـــه آیـــا جـــرأت دارم یـــک بطـــری جیـــن در ز کارش بـــود، در فکـــر بـــودم   ســـر 

مخفی کنم؟ من قبل از روشن شدن هوا به آن احتیاج داشتم. 

نقشه کشـــی هایم را صـــدای تلفـــن متوقـــف کـــرد. صدای گـــرم و خوش یک دوســـت قدیمی 

دوران مدرســـه بود. ســـئوال کـــرد آیا می تواند بـــه دیدارم بیاید؟ او دیگر مشـــروب نمی خورد و هشـــیار 

یـــادی از آن زمان که او با این شـــرائط به نیویـــورک آمده بود  بود. تا آنجا که بخاطر داشـــتم ســـالهای ز

می گذشـــت. برایم تعجب آور بود. از گوشـــه و کنار شـــنیده بودم او را بخاطر دیوانگی ناشـــی از الکل 

بـــه تیمارســـتان انداخته اند. کنجکاو بـــودم که چگونه فرار کرده اســـت، به او گفتـــم حتمًا می تواند 

شـــام را بـــا ما باشـــد. بدین وســـیله می توانســـتم به بهانه داشـــتن مهمان آزادانه مشـــروب بخـــورم. به 

هیـــچ وجه به او و شـــرائط حال او نمی اندیشـــیدم و فقـــط در فکر زنده کردن خاطرات گذشـــته خود 

بـــودم. بـــه یـــاد زمانی افتـــادم که بـــا او برای تکمیل عیشـــمان یـــک هواپیمای دربســـت اجـــاره کرده 

بودیـــم! آمـــدن او ماننـــد واحه ای در میـــان صحرای بی انتها، پـــوچ و دلتنگ کننده  زندگـــی من بود.

در بـــاز شـــد و او بـــه درون آمـــد، پوســـتی ســـالم و حالتـــی نورانـــی داشـــت. بـــرق مخصوصی در 

چشـــمانش دیده می شـــد. بـــه طور غیرقابـــل تصوری تغییر کـــرده بود، چـــه اتفاقی افتـــاده بود؟ یک 

لیوان مشـــروب به طرفش ســـر دادم، از خوردن امتناع کرد، مأیـــوس اما کنجکاو فکرکردم چه اتفاقی 

بـــرای او افتـــاده اســـت او خودش نبود. ســـئوال کردم جریان چیســـت؟

کــرده ام« مبهــوت  گفــت: »مــن مذهــب پیــدا  بــا نگاهــی مســتقیم بــه ســادگی و بــا لبخنــد 

کــردم  کــه اینطــور، او ســال گذشــته الکلــی الف زنــی بیــش نبــود. مشــکوکانه فکــر  شــده بــودم، 

بــرق مخصــوص  آن  یــد. چشــمانش  گــزاف می گو کمــی  بودنــش  مــورد مذهبــی  حــاال هــم در 

کــه خــدا عمــرش هــر حــال  بــه  بــود،  آتشــی در وجــودش  رفیــق قدیمــی  ایــن  بلــی   را داشــت. 
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خواهــد دوام  او  موعظــه  از  بیشــتر  مــن  مشــروب  مطمئنــًا  کنــد،  یاوه ســرایی  بگــذار   بدهــد، 

رد.  آو

اما او یاوه سرایی نکرد و به طوردقیق و مشخص راجع به دو نفر مردی صحبت کرد که در دادگاه 

بــرای وســاطت از او حاضر شــده بودنــد و قاضی را قانع کــرده بودند تا او را از اقامت در تیمارســتان 

معــاف کنــد. آنها دردادگاه راجع به یک ایده مذهبی ســاده و یک برنامه عملی قابل اجرا صحبت 

کرده بودند. این جریان دو ماه پیش بوقوع پیوسته بود و نتیجه آن بوضوح نشان می داد که مؤثر واقع 

شده است.

گر در من تمایلی باشــد تجربه اش را در اختیارم بگذارد. شــوکه شــده بودم اما  او آمــده بــود تــا ا

که هیچ امیدی نداشتم. یرا  کنجکاو هم بودم و در واقع می بایستی عالقمند هم باشم ز

او ســاعتها صحبت کرد. خاطرات کودکی جلوی چشــمم مجســم شــد و تقریبًا می توانستم 

رهــا، در روی تپه هــا، بشــنوم. بــه یــاد  ردو زهــای یکشــنبه، آن دو صــدای واعــظ مســیحی را در رو

قســم نامه ای افتــادم که برای خودداری از صرف مشــروبات الکلی تنظیم شــده بود، مــن هرگز آن را 

امضــا نکــردم. بــه یاد پدر بزرگم افتادم که با پاک دلی و بدون ســوء نّیت، بعضی از مردمان کلیســا و 

اعمالشان را حقیر می شمرد. او اصرار داشت که نوای سپهر گردون واقعًا در ترنم است اما دوست 

گــوش دادن به آنرا برایش معین کند. به یاد شــجاعت او افتادم که  کــه واعظ چگونگی  نداشــت 

گهان از  درســت قبــل از مرگــش راجع بــه اینگونه مســائل صحبت می کرد. تمــام این خاطــرات نا

یم را باعث شدند. گلو گشودند و بغض  گذشته ام سر  اعماق 

ینچستر رفته بودم در پیش چشمم مجسم شد. کلیسای قدیمی و که به  ز زمان جنگ  آن رو

مــورد  ایــن  در  دفعــات  بــه  و  داشــته ام  اعتقــاد  خــود  از  برتــر  قــدرت  یــک  بــه  همیشــه  مــن 

یــرا در  کمــی از مــردم واقعــًا منکــر خــدا هســتند ز اندیشــیده ام، مــن منکــر خــدا نبــوده ام، عــده 

ر کورکورانــه ای از این فرضیه غریب اســت که کهکشــان شــروعش از صفر  معنــا، کافــر بــودن بــاو

یاهای مــن متفکرین، شــیمیدانها،  بــوده و بــدون هــدف به طــرف هیچ می شــتابد. قهرمانــان رو

کــه قوانیــن و قدرتهــای  ستاره شناســان و حتــی پیــروان مکتــب تکامــل همگــی عقیــده دارنــد 

یادی نداشــتم که یــک اراده   بزرگــی در کار اســت و مــن هــم با وجود نشــانه های مخالف شــک ز
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یربنای همه چیز است. چگونه می توانست این همه قوانین دقیق و تغییرناپذیر   نیرومند و متوازن ز
که نه حد  بدون یک آفریدگار دانا وجود داشــته باشــد؟ من حداقل می باید به نیروئی در طبیعت 

ز رفته بودم. که تا به آنرو ترین مرحله ای بود  و نه زمان می شناسد اعتقاد می داشته ام اما این باال
و  اســت  عشــق  او  می گفتنــد  وقتــی  می شــد،  مــن  بــرای  خدائــی  از  صحبــت  وقتــی 
تئــوری  ایــن  روی  بــر  را  در  مغــزم  و  می شــدم  بی حوصلــه  اســت،  انســان  مافــوق   قدرتــش 

به شدت می بست. اینجا نقطه جدائی من با مردان مذهبی و مذاهب دنیا بود.
مســیح را به عنــوان یــک مــرد بــزرگ قبــول داشــتم ولــی فکــر می کــردم پیروانــش راه او را درســت 
ــرای خــود قســمتهائی را کــه  ــود امــا مــن ب دنبــال نمی کننــد. درس هــای اخالقــی او بســیار عالــی ب

مشــکل نبــود و بــه نظــر آســان می آمــد جــدا کــرده و بقیــه را بــدور ریختــه بــودم. 
را  حالــم  بــود  آورده  بوجــود  مذهبــی  جدالهــای  کــه  تناقضــی  و  آتش ســوزیها  جنگهــا،  آن 
بــرده باشــد  از پیــش  کار مثبتــی  کــه مذهــب در جمــع،  بــه راســتی شــک داشــتم  بهــم مــی زد. 
پــا و بعــد از آن دیــده بــودم ارتبــاط خــدا را بــا بندگانــش  کــه در ارو بــا قضاوتهــای حاصــل از آنچــه 
بــود کار  در  شــیطانی  اگــر  امــا  می یافتــم  تلــخ  طعنــه ای  را  انســانها  بــرادری  و  می دیــدم   کوتــاه 

 به نظر می آمد که همه کاره دنیا او باشد و بدون شک مرا در اختیار خود داشت. 
داده  انجــام  او  بــرای  کاری  خــدا  گفــت  مقدمــه  بــدون  و  نشســت  مــن  مقابــل  در  دوســتم 
شکســت  انســانی اش  اراده  نیــروی  گفــت  او  نبــود.  انجامــش  بــه  قــادر  خــود  او  کــه  اســت 
اجتمــاع  و  بودنــد  کــرده  صــادر  را  او  بــودن  عــالج  غیرقابــل  حکــم  پزشــکان  و  بــود   خــورده 
اقــرار  را  خــود  کامــل  شکســت  مــن  مثــل  هــم  او  بــود.  کشــیدنش  زنجیــر  بــه  حــال  در 
نقطــه ای بــه  زبالــه  تــوده  یــک  حالــت  از  دفعتــًا  و  بازگشــته  مــرگ  کام  از  او  واقــع  در   داشــت. 

 از زندگی رسیده بود که از بهترینی که تا آن زمان می شناخت به مراتب بهتر بود.
کــه  آیــا منشــاء ایــن نیــرو از وجــود او بــود؟ مســلمًا نــه، هیــچ نیــروی برتــری در او وجــود نداشــت 

در آن لحظــه در مــن نباشــد.
می گفته انــد  درســت  مذهبــی  افــراد  یــا  گو اینکــه  فکــر  نداشــتم،  جوابــی   دیگــر 
بــود  نهفتــه  انســان  یــک  قلــب  در  چیــزی  اینجــا  گرفــت.  قــدرت  مــن   در 
بــه  راجــع  مــن  عقایــد  می ســاخت.  ممکــن  را  غیرممکــن  کار   کــه 
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معجزات درست در همان موقع به شدت تغییر کردند. به خود گفتم گذشته پوسیده را فراموش 
بــروی من در آشــپزخانه نشســته بــود و با صدای رســایش  کــن. در اینجــا یــک معجــزه درســت رو

بشارت عظیمی داشت. 
متوجــه شــدم دوســتم چیــزی بیشــتر از سروســامان یافتــن ظاهــری در خــود دارد. او در ســطح 

ک تــازه ای مســتقر شــده بــود. یشــه اش در خــا دیگــری قــرار داشــت و ر
علیرغــم وجــود ایــن شــاهد زنــده هنــوز ردپــای تعصــب قدیمــی ام را در خــود می دیــدم. نــام 
ــدای  ــک خ ــود ی ــال وج ــت از احتم ــه صحب ک ــی  ــرد. وقت ــدار می ک ــن بی ــی را در م ــر خاص ــدا تنف خ
شــخصی بــه میــان می آمــد، ایــن احســاس در مــن شــدیدتر می شــد و اصــاًل از ایــن ایــده دل خوشــی 
کنــم  ــا روح طبیعــت را قبــول  کل و ی نداشــتم. می توانســتم ایده هائــی ماننــد قــدرت خالقــه، عقــل 
کــه عشــق و لطــف ایــن خــدا  امــا در برابــر فکــر فرمانــروای بهشــت مقاومــت می کــردم، هرچنــد 
کــه در ایــن مــورد احســاس  بــرو شــده ام  یــادی رو نامحــدود باشــد، از آن زمــان تــا بحــال بــا مــردان ز

مشــابهی داشــته اند.
او  می رســید.  نوظهــور  نظــر  بــه  زمــان  آن  در  کــه  کــرد  پیشــنهاد  را  ایــده ای  مــن  دوســت 
ســخن  ایــن  نمی کنــی؟«  انتخــاب  خــودت  بــرای  را  خــدا  مفهــوم  خــود،  تــو  »چــرا   گفــت: 
کــرده  کــه ســالهای دراز در ســایه اش زندگــی  کــوه یــخ هوشــمندی مــرا  کــرد و  تأثیــر عمیقــی در مــن 

گذاشــتم. یــر آفتــاب  کــرد و مــن باالخــره قــدم بــه ز یــده بــودم آب  و لرز
کــه وجــود داشــت تمایــل بــه پذیــرش نیروئــی باالتــر از نیــروی خــودم بــود. هیــچ چیــز  تنهــا شــرطی 
دیگــر بــرای شــروع کار الزم نبــود. متوجــه شــدم کــه رشــد و نمــو مــن می توانــد از همــان نقطــه شــروع شــود 
کــه در دوســتم می دیــدم در خــود بســازم.  و احتمــال دارد بــر روی پایــه ای از تمایــل باطنــی آن چیــزی را 

آیــا آنــرا بدســت خواهــم آورد؟ مســلمًا.
گــر مایــل باشــیم، لطــف خــدا شــامل حالمــان خواهــد شــد.  کــه ا بدیــن ترتیــب مجــاب شــدم 
ر و تعصــب از  ردم. نقــاب غــرو گشــوده شــد، احساســاتم شــکفت و ایمــان آو باالخــره چشــمهایم 

یــدا شــد. یــر افتــاد و دنیــای تــازه ای در برابــرم هو دیدگانــم بــه ز
ینچســـتر و کلیســـای  در  کـــه  مبهمـــی  تجربـــه  واقعـــی  معنـــای   حـــال 
کوتـــاه  لحظـــه  یـــک  بـــرای  ز  رو آن  شـــد.  روشـــن  برایـــم  بـــودم  کـــرده    



فصل.اول.:.داستان.بیل. 45  

کـــه او را در  کـــردم، تمایلـــی باطنـــی و فروتنانـــه در مـــن بـــود  بـــه خداونـــد نیـــاز داشـــتم و او را طلـــب 
ــه  کـ ــیله شـــهوات دنیـــوی  ــا بـــه زودی ایـــن احســـاس بـــه وسـ ــز آمـــد، امـ ــته باشـــم. او نیـ ــار داشـ کنـ
ز همچنـــان ادامـــه داشـــت، چقـــدر مـــن  بیشـــتر آن در داخـــل وجـــودم بـــود بیـــرون رانـــده شـــد و تـــا آنـــرو

نابینـــا بـــودم.
ــوم  ــم »دلری ــرا عالئ ی ــود ز ــداوا الزم ب ــردم. م ک ــرک  ــروب را ت ــار مش ــن ب ــرای آخری ــتان ب در بیمارس

ترمنــز« در مــن دیــده می شــد.
کــه  کنــد  کــه درک می کــردم ســپردم، از او خواســتم بــا مــن آن  در آنجــا خــود را بــه خدائــی 
می خواهــد و خــود را بــدون قیــد و شــرط در دســت حمایــت و راهنمائــی او قــرار دادم . بــرای اولیــن 
بــار اقــرار کــردم کــه بــه خــودی خــود هیچــم و بــدون او گم شــده ای بیــش نیســتم. خالــی از تــرس رو در 
روی گناهان خود ایســتادم. تمایلی باطنی در من پیدا شــد تا دوســت تازه یافته ام گناهانم را بشــوید 

و از ریشــه بزدایــد. از آن زمــان تــا بحــال دیگــر دســت بــه مشــروب نــزده ام.
یــان مشــکالت و کمبودهایــم  کامــل او را در جر دوســت زمــان تحصیلــم بــه دیــدارم آمــد. بطــور 
ــتم  ــرت داش ــا نف ــه از آنه ک ــانی  کس ــن  ــودم و همچنی ــه آزار داده ب ک ــرادی  ــتی از اف ــتم. فهرس گذاش
کامــل خــود را بــرای تمــاس بــا ایــن افــراد و اقــرار بــه خطاهایــم ابــراز داشــتم.  کــردم و آمادگــی  تهیــه 
ــرار شــد هرگــز از دیگــران انتقــادی نکنــم و تمامــی ســعی و نیــروی خــود را در جبــران خطاهــای  ق

کار بــرم. گذشــته ام بــه 
کــه در مــن پدیــد آمــده بــود بــه آزمایــش  قــرار بــود بــه هنــگام اندیشــیدن، آن بصیــرت روحانــی را 
کــه منطــق عــادی تبدیــل بــه منطــق غیرعــادی می شــود. می بایســتی در  بگــذارم. اینجاســت 
بــرو شــدن بــا  کت و آرام بنشــینم و فقــط تقاضــای راهنمایــی و قــدرت رو مواقــع شــک و تردیــد ســا
کــه او برایــم مقــرر می کنــد بــه انجــام برســانم. هرگــز بــرای  مشــکالتم را بنمایــم و آنــرا فقــط بدانگونــه 
کار باشــد و تنهــا در ایــن  کمــک بــه دیگــران در  کــه مســئله  خــود تقاضایــی نکنــم مگــر در مــواردی 
کوچکــی نخواهــد بــود. کــه بی شــک پــاداش  کــه می توانــم انتظــاری داشــته باشــم  صــورت اســت 
بــا  رابطــه  در  تــازه ای  مرحلــه  وارد  امــور،  ایــن  انجــام  از  پــس  کــه  داد  وعــده  دوســتم 
مشــکالتم  تمــام  جوابگــوی  کــه  معنــوی  زندگــی  یــک  ثمــرات  از  و  می شــوم  خــود  یــدگار  آفر
صداقــت  کافــی،  تمایــل  خداونــد،  قــدرت  بــه  ایمــان  شــد.  خواهــم  برخــوردار  باشــد 
زندگیــم  جدیــد  نظــام  نگهــداری  و  ســاختن  پــا  بر اساســی  شــرایط  جملــه  از  فروتنــی   و 
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بــود. ســاده بــود امــا آســان نبــود. بهائــی بایــد پرداخــت می شــد و آن از میــان رفتــن خودکامگــی 
گــذار  را قــرار دارد وا کــه در مــاو و خودخواهــی بــود. می بایســت همــه چیــز را بــه پــدر روشــنی ها 

می کــردم. 
کامــل پذیرفتــم، تأثیرشــان  ایــن افــکار شــدیدًا انقالبــی بــود امــا بــه مجــرد آنکــه آنهــا را بطــور 
گرفــت، بعــد احســاس صلــح و  زی در مــن شــکل  برق آســا نمایــان شــد و یــک احســاس پیــرو
کــه هرگــز بــا آن آشــنا نشــده بــودم. حســی از اعتمــاد محــض در مــن بــود،  آرامشــی در مــن پدیــد آمــد 
کــه بادهــای پرعظمــت و منــزه ارتفاعــات  کــه در میــان فضــا هســتم، مثــل آن بــود  کــردم  احســاس 
ــدون  ــن ب ــر در م ــا تأثی ــی دارد ام یج ــی تدر ــردم حلول ــتر م ــد در بیش ــوزد. خداون ــوزد و ب ــتانی ب کوهس

ــود. مقدمــه و عمیــق ب
کــردم، پرســیدم آیــا عقــل مــن هنــوز  بــرای یــک لحظــه نگــران شــدم، دکتــر بیمارســتان را صــدا 

گــوش می کــرد. ســر جایــش هســت؟ متعجبانــه بــه حرفهایــم 
تــو  بــرای  اتفاقــی  چــه  نمی دانــم  »مــن  گفــت:  و  داد  تــکان  را  خــود  ســر  دکتــر  باالخــره 
کــه  حالتــی  آن  از  چیــزی  هــر  بچســب،  آن  بــه  دســتی  دو  هســت  هرچــه  امــا  اســت   افتــاده 

تو داشتی بهتر است.«
کــه تجربیاتــی نظیــر مــن دارنــد و می دانــد  ایــن دکتــر مهربــان حــال مــردان بســیاری را می بینــد 

کــه ایــن حــاالت واقعــی هســتند.
کــه بــه مــن  گــر ایــن موهبتــی  کــردم ا در حالیکــه روی تخــت بیمارســتان دراز کشــیده بــودم فکــر 
گیــرد، باعــث خوشــحالی آنهــا  ارزانــی شــده اســت در اختیــار الکلی هــای ناامیــد دیگــر نیــز قــرار 
کنــم و آنهــا هــم بــه نوبــه خــود ممکــن اســت  کمــک  خواهــد شــد. شــاید بتوانــم بــه بعضــی از آنهــا 

کننــد. کمــک  بــه دیگــران 
زندگــی  مــوارد  تمــام  در  را  اصــول  ایــن  بکارگیــری  مطلــق  لــزوم  مــن   دوســت 
کمــک  مــن  بــه  او  کــه  همچنــان  را  الکلی هــا  دیگــر  بــه  کمــک  مخصوصــًا  و  کــرد  گوشــزد 
مطلــب  ایــن  اســت.  مــرگ  بی عمــل  ایمــان  گفــت  او  خوانــد.  حیاتــی  امــری  بــود   کــرده 
بســط  و  تکامــل  نتوانــد  الکلــی  یــک  گــر  ا یــرا  ز می کنــد  صــدق  الکلی هــا  مــورد  در  کامــاًل 
قــادر  نتیجتــًا  کنــد،  دنبــال  دیگــران  بــه  کمــک  و  فــداکاری  طریــق  از  را  خــود  معنــوی 
ســالم  جــان  اوســت  مقابــل  در  کــه  بلندی هائــی  و  پســتی  و  آزمایشــات  از  بــود   نخواهــد 
بــه  کارش  دوبــاره  مســلمًا  نکنــد  کمــک  دیگــران  بــه  او  گــر  ا بــرد.   بــدر 
یقینــًا  بخــورد  مشــروب  گــر  ا و  شــد  خواهــد  کشــیده   مشــروبخواری 
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کــه در آن صــورت ایمانــش هــم ایمــان مــرده ای بیــش نخواهــد بــود. آری بــرای مــا  خواهــد مــرد 

اینگونــه هســتند. الکلی هــا مســائل 

کمــک  ایــده  وقــف  دربســت  را  خــود  فــراوان  عالقــه  و  شــوق  بــا  همســرم  و  مــن 

آن  از  بعــد  نیــم  و  ســال  یــک  تــا  یــرا  ز بــود  خوبــی  شــانس  ایــن  بودیــم.  کــرده  الکلی هــا  بــه 

کار  مــدت  ایــن  در  و  بودنــد  مشــکوک  و  مظنــون  مــن  بــه  نســبت  هنــوز  مــن  قدیمــی   همــکاران 

می آمــد  بــدم  خــودم  از  نداشــتم،  خوبــی  یــاد  ز حــال  دوران  آن  در  نکــردم.  پیــدا   چندانــی 

تــا ســرحد  بــه حــال خــودم می ســوخت. ایــن حالــت بعضــی اوقــات مــرا  و در عیــن حــال دلــم 

عــالج  راههــای  تمــام  کــه  هنگامــی  یافتــم  در زودی  بــه  امــا  می بــرد  پیــش  الــکل  بــه  بازگشــت 

کنــد.  خیــر  بــه  را  روز  بقیــه  می توانــد  دیگــر  الکلــی  یــک  بــه  کمــک  اســت،  مانــده   بی نتیجــه 

صحبــت  از  پــس  هربــار  و  می رفتــم  قدیمــی ام  بیمارســتان  بــه  اســتیصال  حــال  در   بارهــا 

روی  بــودم  قــادر  دوبــاره  و  می آمــدم  ســرحال  بــاوری  غیرقابــل  بطــور  الکلــی،  یــک  بــا   کــردن 

پای خود بایستم. این روال تازه ای بود برای روبرو شدن با مشکالت زندگی.

کــه  اســت  شــده  ر  بــارو چنــان  مــا  دوســتانه  انجمــن  کرده ایــم،  پیــدا  یــادی  ز دوســتان  مــا 

ــا از زندگــی خــود احســاس  رد. م ــا بوجــود مــی آو ــودن احســاس فوق العــاده ای را درم ــی از آن ب جزئ

کــه  شــادمانی واقعــی می کنیــم، حتــی در مواقــع فشــار و ســختی. مــن صدهــا خانــواده را دیــده ام 

ــن  ــدن بغرنج تری ــل ش ــاهد ح ــن ش ــت. م ــته اس ــی داش ــدی واقع ــه مقص ک ــد  ــی نهاده ان گام در راه

کینه هــا، پدرکشــتگی ها و تلخی هــای مختلفــی  مشــکالت خانوادگــی بــوده ام و از میــان رفتــن 

ــد و نقشــی حســاس  کــه از تیمارســتان بیــرون آمده ان ــده ام  ــی را دی ــده ام. مــن مردان ــه چشــم دی را ب

در زندگــی خانوادگــی و اجتماعــی خــود بــه عهــده گرفته انــد.  چــه بســیار صاحبــان حرفــه و تجــارت 

یــا مصیبتــی یافــت  گرفتــاری و رده انــد. به نــدرت  کــه موقعیت هــای خــود را دوبــاره به دســت آو

کــه در جمــع مــا حــل نشــده باشــد. در یکــی از شــهرهای غربــی و حومــه اش هــزار نفــر  می شــود 

بــا خانواده هــای خــود زندگــی می کنیــم. مــا بــه طــور مرتــب جلســاتی تشــکیل می دهیــم  مــا  از 

کننــد. در ایــن  کــه بدنبالــش هســتند پیــدا   تــا بلکــه تــازه واردان امــکان یافتــن انجمــن مودتــی را 

نفــر  یســت  دو تــا  پنجــاه  از  اســت  ممکــن  غیررســمی   گردهم آئی هــای 
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رشــد  درحــال  تعــداد،  لحــاظ  از  هــم  قــدرت،  لحــاظ  از  هــم  مــا  باشــند.  داشــته   حضــور 
هستیم. 1

هســتند،  ناخوش آینــدی  موجــودات  اســت  خمــره  تــوی  دمشــان  هنــوز  کــه  الکلی هائــی 
گاه خنــده دار اســت.  کشــمکش های مــا بــا آنهــا از جهــات مختلــف طاقت فرســا، اســف انگیز و 
کــرد، او نمی توانســت و یــا نمی خواســت بــه راه مــا توجــه  یــک بنــده بی نــوا در خانــه مــن خودکشــی 

کنــد.
کــی  گمــان می کنــم بعضی هــا از حالــت خا کار مــا بســیار ســرگرم کننده اســت.  ــا ایــن همــه  ب
یــر آن ظاهــر، یــک انســان جــدی و خالــص  و رفتــار ظاهــرًا ســبک مــا دچــار تعجــب شــوند امــا در ز
یــان باشــد  ز بایــد در مــا و از طریــق مــا در جر وجــود دارد. ایمــان و اعتقــاد در تمــام مــدت شــبانه رو

ــم. ی ــن می رو و اال از بی
کعبــه آمــال بگردیــم. مــا همیــن  کــه دیگــر نیــازی نیســت بــه دنبــال  کثــر مــا احســاس می کنیــم  ا
ز  یــم. صحبــت ســاده دوســتم در آشــپزخانه منــزل مــا، هــر رو حــاال و در همیــن جــا آنــرا بــا خــود دار

بــه شــعاع فزاینــده ای صلــح و خیرخواهــی را در روی زمیــن تکثیــر می کنــد.

گمنام.است Bill. W.یکی.از.مؤسسین.الکلی.های.
که.در.بیست.و.چهارم.ژانویه.سال.1971.دنیا.را .

گفت. .بدرود.

گروه بالغ شد. گمنام به 58/500  گروههای الکلی های  1  -  در سال 1985 تعداد 



 فصل دوم :
راه نجات وجود دارد

همچــون  کــه  می شناســیم  را  مــردی  و  زن  هــزاران  گمنــام،  الکلی هــای  اعضــای  مــا 
یافته انــد بهبــود  آنهــا  همگــی  تقریبــًا  لیکــن  نبــود،  برایشــان  امیــدی  هیچگونــه  زمانــی   بیــل 

 و دیگر مشکل مشروبخواری ندارند.
یــم. ســوابق مــا از نظــر سیاســی،  یــکا هســتیم و مشــاغل مختلفــی دار مــا از مــردم سراســر آمر
 باهــم 

ً
کــه معمــوال اجتماعــی و مذهبــی بــا یکدیگــر متفــاوت اســت. مــا از جملــه مردمانــی هســتیم 

کــه قلــم از بیــان  درنمی آمیزنــد امــا در بیــن مــا حســن همجــواری، دوســتی و درکــی وجــود دارد 
عظمــت آن قاصــر اســت.

و  یافته انــد  نجــات  قبــل  لحظــه ای  کــه  هســتیم  شکســته ای  کشــتی  مســافران  ماننــد  مــا 
دموکراســی، یگانگــی و شــادی، همگــی را از خدمــه جــز تــا ناخــدا در بــر گرفتــه اســت. امــا برخــالف 
احســاس مســافران کشــتی، خوشــحالی جســتن از آن مهلکه، پس از مشــغول شــدن به زندگی روزمره، 
در مــا فروکــش نمی کنــد و مصیبــت مشــترکی کــه مــا تجربــه کرده ایــم یکــی از عواملــی اســت کــه ماننــد 
ســیمان مــا را محکــم بــه هــم می آمیــزد. امــا ایــن خــود به تنهائی هرگز نمی توانســت بدانگونه کــه اکنون به 

هــم متصــل هســتیم، مــا را در کنــار هــم قــرار دهــد.
کرده ایم. که پیدا  بزرگترین دلیل همبستگی ما، راه حل مشترکی است 

یــم و برادرانــه و بــا هماهنگــی دســت در دســت  کامــل بــا یکدیگــر توافــق دار مــا در ایــن راه بطــور 
کتــاب بــه مبتالیــان بیمــاری الکلیســم  کــه ایــن  هــم در حرکــت هســتیم و ایــن اســت پیــام بزرگــی 

هدیــه می کنــد.
بیمــاری  یــک  الــکل  بــه  اعتیــاد  کــه  رســیده ایم  نتیجــه  ایــن  بــه  )مــا  الکلیســم  بیمــاری 
دیگــری  بیمــاری  هیــچ  کــه  می گــذارد  مــا  اطرافیــان  روی  تأثیــری  آنچنــان  اســت( 
کــه دیــد  خواهیــم  یــم،  بگیر نظــر  در  را  ســرطان  بیمــاری  گــر  ا مثــال  بــرای   نمی گــذارد، 
در  امــا  نمی کننــد.  او  نثــار  قهــری  و  خشــم  و  می خورنــد  تأســف  بیمــار  حــال  بــه  همــه    
دنیــا پــرارزش  چیزهــای  تمــام  بیمــاری  ایــن  یــرا  ز نیســت،  گونــه  ایــن  الکلــی  بیمــار   مــورد 
ســروکار  بیمــار  بــا  کــه  هــم  را  کســانی  تمــام  زندگــی  و  می کنــد  نابــود  خــود  بــا   را 
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دارند مختل می نماید و ســوء تفاهم، نفرت شــدید، ترس از بی پولی، تنگی عرصه بر دوســتان و 

زی کودکان معصوم و افســردگی همســران و والدین را به همــراه دارد. )به این  کارفرمایــان، تیــره رو

کند(. لیست هرکس می تواند اضافه 

کــه بیمــاری الکلیســم، در  کســانی باشــد  کتــاب، راهنمــا و آرام بخــش  یــم ایــن  مــا امیدوار

زندگیشــان تأثیــر گــذارده اســت و یــا خواهد گذاشــت. بســیاری از پزشــکان حاذق که ســعی در 

معالجــه مــا داشــته اند به این نتیجه رســیده اند که بعضی اوقات محال اســت یک الکلی بدون 

ر اینکه همسران، والدین  سعی در اختفای بعضی از مطالب با آنها به گفتگو بنشیند و تعجب آو

برو  کرده است رو که او در برابر خود بنا  و دوستان نزدیک بیمار، حتی بیشتر از پزشکان با دیواری 

می شوند.

گاهی کافی در مورد  در حالی که یک مشــروبخوار ســابق که راه حل ما را پیدا کرده اســت و به آ

بیماری الکلیســم مســلح شده است، ظرف چند ســاعت می تواند اعتماد یک الکلی دیگر را از 

 
ً
کــه این تفاهم بوجود نیامده اســت، هیچ نتیجه ای و یا احتماال هــر جهــت جلــب کند و تا زمانی 

نتیجــه چندانــی حاصل نخواهد شــد. به هنــگام صحبت با مشــروبخور ســابق، تــازه وارد متوجه 

گرفتاری چیست،  که  تی شبیه او داشته است و شخصًا می داند  که مخاطبش اشکاال می شود 

ید و نحوه رفتارش نشــان می دهــد که جواب درســتی در چنته دارد، لکن  ســخن بیهــوده نمی گو

یزیتی  تر تصور نمی کند و فقط می خواهد کمک کند. تازه وارد درمی یابد که حق و هرگز خود را واال

در کار نیســت، انتظــار متقابلــی وجود ندارد، جلب نظر کســی الزم نیســت و موعظه ای تحمیل 

یم که اینگونه شــرایط موجود باشد. پس از یک  نمی شــود. آری ما بیشــترین تأثیر را زمانی می گذار

چنین برخوردی بسیاری از الکلی ها از بستر به پا خواهند خواست.

گر هم باشــد فکر نمی کنیم تأثیر بیشــتری پیدا  ایــن کار، تنهــا حرفــه هیچ یک از ما نیســت و ا

کار ما، بکار  کار اســت و قســمت اعظم و مهم  کند. ما احســاس می کنیم ترک الکل فقط شــروع 

کار و در رابطه با دیگران اســت. تعداد کمی از ما خوشــبختانی  گرفتن اصولمان در خانه، محل 

هســتند کــه با داشــتن وقت کافی می تواننــد تقریبًا تمامی وقت خود را صــرف این کار کنند، اما 

که بعدًا ذکر خواهد شد به ثمر می رسانیم. بیشتر ما اوقات فراغتمان را به نحوی 
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کار بــا الکلی هــا را همچنانکــه مشــغول هســتیم ادامــه دهیــم، شــکی  کــه مــا،  در صورتــی 

کــه  کــه نتایــج مثبــت فراوانــی حاصــل خواهــد شــد امــا در واقــع ایــن فقــط خراشــی اســت  نیســت 

کــه در شــهرهای بــزرگ زندگــی می کنیــم،  بــه جــدار مشــکل اصلــی وارد می شــود. بعضــی از مــا 

گــر  ز صدهــا الکلــی خــود را بــه دســت فراموشــی می ســپارند و شــاید ا کــه چگونــه هــر رو شــاهدیم 

کــه بــه مــا داده شــده اســت بــه آنهــا نیــز عرضــه شــود، بســیاری از آنــان بهبــود یابنــد.  ایــن شانســی 

یــل  کــه بطــور رایــگان بــه مــا ارزانــی شــده اســت بــه دیگــران تحو حــال چگونــه ایــن موهبتــی را 

دهیــم؟

کنیــم و مشــکل را بــه صورتــی  کتابــی بــا عنــوان گمنــام منتشــر  کــه  مــا بــه ایــن نتیجــه رســیدیم 

کــه مــا می بینیــم مطــرح نمائیــم. در ایــن کتــاب تجربیــات و اطالعــات مــا توأمــًا عرضــه شــده اســت و 

می بایــد برنامــه مفیــدی را بــه افــرادی کــه مشــکل مشــروبخواری دارنــد ارائــه دهــد.

کتــاب لزومــًا راجــع بــه مســائل پزشــکی، روانپزشــکی، اجتماعــی و مذهبــی صحبــت  در ایــن 

هیــچ  هســتند.  بحث انگیــز  خــود  طبیعــت  بــه  بنــا  مســائل  ایــن  کــه  می دانیــم  مــا  شــد  خواهــد 

پایــه ای  گونــه  هــر  از  خالــی  را  کتــاب  بتوانیــم  کــه  کــرد  نخواهــد  خوشــحال  آنقــدر  را  مــا  چیــز 

مهــم  ایــن  بــه  تــا  می بریــم  بــکار  را  خــود  ســعی  بیشــترین  مــا  بنویســیم.  جــدل  و  بحــث  بــرای 

نقــاط ضعــف  تحمــل  و  مــردم  بــه عقایــد  احتــرام  کــه  احســاس می کنیــم  مــا  اکثــر   نائــل شــویم. 

دیگران، به ما این قابلیت را خواهد داد که در کمک به آنها مفیدتر باشیم.

کــه همیشــه در فکــر  ــه ایــن بســتگی دارد  ــه عنــوان مشــروبخواران ســابق مســتقیمًا ب زندگــی مــا ب

کنیــم. ممکــن اســت ایــن ســئوال  کمــک و رفــع احتیــاج آنهــا پیــدا  دیگــران باشــیم و راهــی بــرای 

یم؟  کــه چــرا مــا در اثــر مشــروب خــوردن، تــا ایــن حــد بیمــار می شــو بــرای شــما پیــش آمــده باشــد 

کــه چگونــه  کنیــد و همچنیــن بدانیــد  کــه چــون و چــرای آن را کشــف  یــد  بــدون شــک اشــتیاق دار

گــر  برخــالف عقیــده متخصصیــن، مــا از ایــن درد بی درمــان جســم و روح بهبــود یافته ایــم و حــال ا

 خواهیــد پرســید: »چــه بایــد کــرد؟«
ً
یــد، احتمــاال شــما یــک الکلــی هســتید و تمایــل بــه تــرک آن دار

بــه  مــا  و  اســت  تی  ســئواال چنیــن  یــک  بــه  دقیــق  پاســخگوئی  کتــاب  ایــن   هــدف 

گفت این مهم را چگونه به انجام رسانده ایم. شما خواهیم 
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 اما قبل از پرداختن به اصل موضوع بد نیســت بطور خالصه نکاتی را بدانگونه که ما می بینیم، 

برایتان مطرح کنیم.

ید: »کنترل مشــروب خوری من دســت خودمه، اگه نخوام  که کســی بگو چند بار شــنیده اید 

گر نمی تونی نخور.« »یارو  نمی خورم. چرا اون نمی تونه؟« »چرا تو مثل بقیه مشروب نمی خوری؟ ا

گر می خواست  جنبه مشروبخوری نداره« »آقا عرق نخور، بجاش آبجو بخور« »آقا اون اراده نداره ا

که شــده باید دســت برمی داشــت«  می تونســت دســت برداره« »چه زن خوبی داره به خاطر اونم 

کن بازم مشغوله« گر دوباره بخوره می میره نگاش  گفته ا »دکتر بهش 

اینها حرفهائی است که در مورد مشروبخواران گفته می شود و در پس آن دنیائی از بی توجهی 

گاهی قرار دارد. ما متوجه هســتیم که اینگونه اظهار نظرها از آنهائی اســت که واکنششان در  و ناآ

گر الزم باشــد می توانند  که برای تفنن مشــروب می خورند، ا مقابل الکل با ما تفاوت دارد. افرادی 

کنند و خوردن و نخوردن برایشان بی تفاوت است.  کلی آنرا فراموش  به 

ر در  که ممکن است عادت شدیدش به مشروب، به مرو نوع دیگر، مشروبخوار قهاری است 

ئل  گر دال روح و جســمش اثــر گذارده باشــد و ادامه آن، احتمال مرگ زودرســش را فراهم کنــد اما ا

کافی، مانند بیماری شدید، عاشق شدن، سفر کردن و یا هشدار یک پزشک را در دست داشته 

گر چه ممکن  کند، ا کلی متوقف  باشــد، خواهد توانســت مشــروبخواری خود را تعدیل، یا بطور 

کند. کار برایش مشکل باشد و یا به مراقبتهای پزشکی نیاز پیدا  است انجام این 

حال در مورد الکلی واقعی: او ممکن اســت به عنوان یک مشــروبخور تفننی شــروع کند و فرقی 

نمی کند که به مشروبخوار قهاری تبدیل شودیا نه. اما آنچه مسلم است، بهرحال او در مرحله ای 

جنبه مشــروبخوری را از دســت خواهد داد و هربار که شروع به مشروبخواری کند مجددًا کنترل 

از دستش خارج می شود.

یژه ضعفش در کنترل مشروب بیشتر  این همان شخصی است که شما را حیران کرده است و بو

باعث تعجب شما می شود. او در حال مشروبخواری کارهای بی معنی، غیرقابل تصور و غم انگیزی 

انجام می دهد و یک دکتر جکیل و مسترهاید واقعی است. او را به ندرت در حالت تعادل می توان دید و 

 همیشه تقریبًا مست الیعقل است. شخصیت او در حالت مستی شباهت چندانی به حال طبیعی
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او ندارد، او ممکن است یکی از بهترین آدمهای این دنیا باشد، اما پس از یک بار مشروبخواری 

یادی در مورد انجام  تبدیل به موجودی غیرقابل تحمل، خطرناک و ضداجتماع می شود. او نبوغ ز

کارهائی که نمی بایستی انجام شود دارد و این مسئله مخصوصًا در زمانیکه تصمیم گیری حساس 

و یا مالقات مهمی در پیش است به چشم می خورد. او اغلب در تمام موارد ، معقول و متعادل است، 

اما اگر پای مشــروب درمیان باشــد تبدیل به آدمی خودخواه و ناصادق می شــود. او غالبًا از اســتعداد 

گاهی دارد و آینده کاری درخشانی در  سرشار و قدرتی ویژه برخوردار است. به فنون و رموز مختلف آ

انتظارش می باشد. او از تمام این استعدادهای خدادادی برای تأمین آینده خود و خانواده اش به نحو 

احسن استفاده می نماید و سپس، با یک سری مشروبخواری نامعقول، تمام رشته ها را پنبه می کند. 

او وقتی به رختخواب می رود آنقدر مست است که نیاز دارد یک شبانه روز بخوابد، اما صبح روز بعد، 

بدنبال بطری مشروبی می گردد که شب قبل آنرا مخفی کرده بود. او کسی است که اگر استطاعتش 

 اجازه دهد، به مقدار زیاد مشروب می خرد و آنرا در تمام سطح خانه جاسازی می کند تا کسی نتواند

 تمام بطری های مشروبش را پیدا کند و احیانًا دور بریزد. وقتی اوضاع از این هم بدتر شد، از قرصهای 

مسکن به همراه مشروب استفاده می کند تا بتواند به کار و زندگی خود نیز برسد. اما روزی خواهد رسید 

که دیگر کجدار و مریض کارگر نیست و او تا آنجا که جا دارد می خورد. شاید به پزشکی رجوع کند تا 

برایش مرفین یا مخدر دیگری تجویز نماید که به کمک آن واکنش های کمبود الکل، قابل تحمل شود 

و سپس مرحله بعدی، آفتابی شدن در بیمارستانها و تیمارستانها است.

و  نیســت  واقعــی  الکلــی  یــک  از  کاملــی  یــر  تصو نمایانگــر  وجــه  هیــچ  بــه  فــوق،  شــرح 

یــر تصو اســت.  متفــاوت  یکدیگــر  بــا  مــردم  کــردار همــه  و  رفتــار  و  کــه شــخصیت   همچنــان 

 باال نیز فقط بطور تقریبی الکلی را توصیف می کند.

مفهـوم  کـه  اسـت  داده  نشـان  او  بـه  تجربـه  بـار  صدهـا  اگـر  اسـت؟  چنیـن  ایـن  او  رفتـار  چـرا 

اسـت،  عزیـزان  و  خـود  بـرای  شـکنجه  و  زجـر  و  رفتـن  ژرف  بـه  دیگـر  بـار  مشـروب،  گیـالس  یـک 

چـه  کنـد؟  خـودداری  خوردنـش  از  نمی توانـد  چـرا  می نوشـد؟  را  مشـروب  گیـالس  آن  او   چـرا 
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خـود  از  دیگـر  مـوارد  در  گاه  هـم  هنـوز  کـه  ادراکـی  قـدرت  و  اراده  نیـروی  بـرای   اتفاقـی 

نشان می دهد افتاده است؟

الکلـی واکنشـی  اینکـه چـرا  پیـدا نشـود. در  ایـن سـئواالت  بـرای  کاملـی  شـاید هرگـز جـواب 

گونی وجـود دارد. ما مطمئن  متفـاوت از مـردم عـادی نسـبت بـه الـکل نشـان می دهد، عقایـد گونا

کار چندانـی بـرای او انجـام  گذشـتن از مـرز بخصوصـی، دیگـر نمی تـوان  کـه چـرا پـس از  نیسـتیم 

یـم. داد. مـا جوابـی بـرای حـل ایـن معمـا ندار

مـا می دانیـم تـا زمانیکـه الکلـی از مشـروب دوری کنـد، رفتـار و کـردارش شـبیه دیگـران خواهـد بـود 

کـه ایـن ممکـن اسـت ماههـا و یـا سـالها ادامه پیدا کنـد، همین طور می دانیـم به مجردیکه الـکل وارد 

بدن الکلی شـود، به هر صورت و مقدار که باشـد، فعل و انفعالی را بوجود می آورد که بر روی جسـم 

و فکـر او، هـر دو تأثیـر می گـذارد و خـودداری از ادامـه مشـروبخواری را تقریبـًا محال می کند. این مطلب 

را تجربـه هـر الکلـی صریحـًا تأییـد خواهـد کـرد. اگـر دوسـت مـا می توانسـت از نوشـیدن اولیـن گیـالس 

مشروبی که آن فعل و انفعاالت غم انگیز را در او باعث می شد، خودداری کند، دیگر مشکلی بوجود 

نمی آمد، بنابراین قسمت اعظم مشکل الکلی در فکر اوست نه جسمش. اگر از یک الکلی بپرسید، 

 یکـی از صدهـا دلیلـی را کـه همیشـه در آسـتین 
ً
چـرا آن مشـروبخواری آخـر را شـروع کـردی؟ احتمـاال

دارد، تحویـل خواهـد داد. بعضـی اوقـات ایـن بهانه هـا، تاحـدی هـم معقـول بـه نظـر می رسـند امـا بـا 

توجـه بـه عواقبـی کـه مشـروبخواری درپـی دارد، هیـچ یـک از ایـن بهانه هـا منطقـی نیسـت و درسـت 

کـه بـه بهانـه تسـکین سـردرد، بـا چکـش برسـر خـود بکوبـد. اگـر بهانه هـای واهـی  ماننـد کسـی اسـت 

الکلـی را بـه رخ او بکشـید، یـا آن را بـا خنـده برگـزار می کنـد و یا عصبی می شـود و از صحبت خـودداری 

کـه در آنصـورت خواهـد گفـت او هـم بیـش از شـما  می نمایـد. گاه ممکـن اسـت حقیقـت را بگویـد 

در مـورد دلیـل شـروع مشـروبخوری آخـرش چیـزی نمی داند. بعضـی از الکلی هـا گاه از بهانه های خود 

کـه چـرا ایـن عمـل را انجـام می دهنـد. پـس از  راضـی هسـتند، امـا هرگـز از تـه قلـب مطمئـن نیسـتند 

یـادی  مزمـن شـدن ایـن بیمـاری، سـردرگمی الکلـی بیشـتر می شـود، امـا در او همچنـان وسوسـه ز

 وجـود دارد کـه روزی بتوانـد بـه طریقـی بـر ایـن مشـکل غلبـه کنـد، در حالیکـه در بیشـتر مواقـع یک ظن 
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قوی به او می گوید، شتری که در خانه اش خوابیده است دیگر هرگز بلند نخواهد شد.
چقــدر ایــن مطلــب واقعیــت دارد. تعــداد کمــی متوجــه آن می شــوند. دوســتان و اقــوام اینگونــه 
عــادی  یــک مشــروبخوار  کــه عزیزشــان  بــه طــور مبهمــی احســاس می کننــد  مشــروب خواران 
ــا خیــزد و عنــان  ــه پ زی بیمــار سرگشته شــان ب کــه رو نیســت. امــا همگــی بــه امیــد آن نشســته اند 

رد. اختیــار زندگــی خــود را دوبــاره بــه دســت آو
ز خــوش ممکــن  کــه ایــن شــخص یــک الکلــی واقعــی اســت و آن رو ک اینســت  واقعیــت دردنــا

یــرا او دیگــر از خــود اختیــاری نــدارد. اســت هرگــز نیایــد ز
کــه پــس  در نقطــه بخصوصــی از مشــروبخواری، هریــک از الکلی هــا بــه مرحلــه ای می رســند 
کاری از پیــش نمی بــرد و ایــن  یتریــن خواســته تــرک الــکل هــم دیگــر بــه هیــچ وجــه  از آن حتــی قو

حالــت غم انگیــز مدتهــا قبــل از آنکــه روح الکلــی از آن باخبــر شــود اتفــاق می افتــد.
اختیــار  نیســت  روشــن  هنــوز  کــه  دالیلــی  بــه  بنــا  الکلی هــا  بیشــتر  کــه  اینســت  واقعیــت 
کــه  نیروئــی  و  می دهنــد  دســت  از  مشــروبخواری  مــورد  در  را  خــود  انتخــاب  قــدرت  و 
حتــی  اوقــات  بعضــی  مــا  می شــود.  خــارج  آنهــا  زندگــی  صحنــه  از  عمــاًل  می شــود  نامیــده  اراده 
یــک مــاه قبــل را بطــور جــدی در  یــا  یــک هفتــه  نیســتیم زجــر، شــکنجه و سرشکســتگی  قــادر 
یــم  ندار قــدرت دفــاع  گیــالس مشــروب  اولیــن  مــا در مقابــل  کنیــم.  زنــده و مجســم  خــود  ذهــن 
کــه پــس از صــرف حتــی یــک آبجــو، تقریبــًا بطــور قطــع در انتظــار مــا  و فکــر آن عواقــب دردنــاک 

 اســت، اصــاًل بــه مغــز مــا راه پیــدا نمی کنــد و اگــر احیانــًا یــک چنیــن افــکاری هــم در مــا باشــد، 
می زنیــم  پــس  قدیمــی  و  رفتــه  رو  و  رنــگ  فکــر  یــک  بــا  آنــرا  مــا  و  بی مایــه  بســیار  اســت  افــکاری 
در  یــم.  بخور مشــروب  عــادی  مــردم  ماننــد  می توانیــم  دیگــر  اینبــار  کــه  می گوئیــم  خــود  بــه  و 
یــک اجــاق داغ  اینکــه روی  الکلــی حتــی قابلیــت تشــخیص  کــه  بــه روشــنی می بینیــم  اینجــا 
بــه خــود بگویــد  بــه ســادگی  او ممکــن اســت  و  از دســت داده اســت  را  گذاشــت   نبایــد دســت 
در  کلــی  بطــور  دارد  امــکان  یــا  و  اینجــوری«  کــن  نــگاه  نمی ســوزونه.  دســتمو  دیگــه  دفعــه  »ایــن 
کــه بــه همیــن صــورت   ایــن مــورد فکــری نکنــد. بــرای بعضــی از مــا ، بارهــا پیــش آمــده اســت 
روی  بــر  مشــت  پنجــم  چهــارم،  گیــالس  از  پــس  و  کرده ایــم  شــروع  را  خــوردن  مشــروب  دوبــاره 
بــا  بعــد  و  کــردم؟«  شــروع  دوبــاره  کــه  شــد  چطــور  »خدایــا  پرســیده ایم:  و  کوبیــده     پیشــخوان 
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ایــن فکــر کــه گیــالس بعــدی آخــری اســت و یا حاال دیگر آب از ســرم گذشــته اســت. افکار قبلــی را پس 

زده ایم.

الکلــی  یــک  خصوصیــات  دارای  کــه  شــخصی  در  تفکــری،  طــرز  چنیــن  یــک  وقتــی 

او  اگــر  و  نیســت  ســاخته  کاری  انســانها  دســت  از  او  بــرای  دیگــر   
ً
احتمــاال کنــد،  رخنــه   اســت 

 مرگ و یا دیوانگی همیشگی در انتظارش خواهد بود.
ً
را به زنجیر نکشند، احتماال

یخ به اثبات رســیده است  این واقعیت های تلخ بوســیله الکلی های بی شــماری در طول تار

گر لطف خداوند شــامل حال ما نشــده بود، هزاران مثال غیرقابل انکار دیگر هم به آنها اضافه  و ا

می شد. بسیارند الکلی هائی که تمایل به ترک دارند، اما نمی توانند.

ر گذاشــتن، اعتراف به  خوشــبختانه راه حلــی وجــود دارد و الزمــه توفیــق در آن پا بــر روی غرو

ضعفها  و درون نگری است و با آنکه تقریبًا هیچ یک از ما عالقه ای به رعایت این اصول نداشتیم 

یافتیم زندگی بــه آن صورتی که ما  ر در امــا شــاهد تأثیــر واقعی آن در زندگی دیگــران بودیم و به مرو

یشان  گذران می کردیم، بیهوده و نافرجام بوده است، بنابراین وقتی کسانی که مشکل مشروبخوار

یــرا کار دیگری برایمان نمانــده بود، مگر قدم  حل شــده بود پیشــنهاد کمک کردنــد، پذیرفتیم، ز

کنــون مقداری از بهشــت را  گــذاردن بــه راه معنــوی ســاده ای که آنهــا پیش پایمــان گذاردند. ما ا

که در خواب هم آنرا ندیده بودیم. یافته ایم و به طرف بعد چهارم زندگی پرتاب شده ایم، بعدی 

نکته مهم و بدون کم و کاست این است که ما تجربه های روحانی عمیق و مؤثری داشته ایم، 

این تجربه های روحانی تمام نقطه نظرها و طرز تلقی ما را در مورد زندگی، همنوعان و آفرینش کاماًل 

ز هسته اصلی زندگی ما، اعتماد کامل به حضور آفریدگار در قلب و زندگی  دگرگون کرده است. امرو

 ماست و این خود به تنهائی معجزه ایست بزرگ. خداوند در زندگی ما کارهائی کرده است که ما 

گر شــدت بیماری شــما به همان حدی اســت کــه ما از  خــود هرگــز قــادر بــه انجامــش نبوده ایم. ا

 آن رنــج می بردیــم بــه اعتقــاد ما راه حل وســطی برایتان وجود نــدارد. ما به جایی رســیده بودیم که 
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زندگی برایمان طاقت فرسا شده بود و از دست هیچکس هم کاری ساخته نبود. ما دو راه بیشتر 

گاهی از آن وضع غیرقابل تحمل را از مغز خود بیرون می راندیم و راهی عاقبت  نداشتیم، یا باید آ

که تمایلی باطنی در ما  ک خود می شــدیم و یا اینکه کمک روحانی قبول می کردیم. از آنجا  دردنا

یم.  کمک روحانی را پذیرفتیم و آماده شدیم تا در این راه قدم بگذار بود، 

کــه ســالیان دراز از  مــا یــک تاجــر آمریکائــی بانفــوذ، عاقــل و بــا شــخصیتی را می شناســیم 

آسایشــگاهی روانه آسایشــگاه دیگر بود و پس از آنکه با حاذقترین روان پزشــکان آمریکا مشــورت 

پا شد تا خود را به دست روانپزشک سرشناس، دکتر یانگ بسپارد. کرد، باالخره راهی ارو

او بــا آنکــه بــه خاطــر تجربیات گذشــته خود، در ایــن مورد چندان خوشــبین نبود، امــا با این 

ران درمــان خود را به پایان رســاند. حاالت جســمی و روحی او  حــال بــا اطمینان بی ســابقه ای دو

کــه از چگونگی مکانیزم مغز  ر داشــت با اطالعات ذیقیمتی  تر از همه باو بســیار خــوب بود و باال

رده است، دیگر برایش امکان لغزشی وجود ندارد، ولی  خود و سرچشمه های نهانی آن بدست آو

با این حال طولی نکشــید که بار دیگر کارش به مشــروبخواری کشــید و حیران و ســرگردان، دیگر 

هیچگونه دلیل قانع کننده ای برای این لغزش دوباره خود نیافت.

که برایش مرد بســیار قابل احترامی بود رفت و بدون مقدمه از او  او دوباره به ســراغ دکتر یانگ 

پرســید که چرا نتوانســته اســت بهبود پیدا کند؟ او بیش از هر چیز، آرزو داشــت که قدرت اراده 

رد. او بــا آنکــه در مورد بقیه مشــکالت زندگی منطقی و متعــادل به نظر  خــود را دوبــاره بدســت آو

می رسید، اما در مورد الکل به هیچ وجه از خود اختیاری نداشت. 

ید و جوابش را هم  با التماس از دکتر خواســت حقیقت را راســت و پوســت کنده برایش بگو

ردن مجدد موفقیت اجتماعی  گونه امیدی برای او نبود و بدست آو گرفت. به عقیده دکتر هیچ 

گر خیال زنده مانــدن دارد، یا باید در قفل و  گذشــته اش دیگــر هرگز امکان نداشــت. دکتر گفت: ا

ر او را از مشــروبخواری بــازدارد. این بود  زنجیــر باشــد و یــا گردن کلفتی را اســتخدام کند که به زو

عقیده آن دکتر حاذق و معروف!
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کلفــت و قفــل و بنــد هــم نیــازی نــدارد، او  گــردن  امــا دوســت مــا هنــوز زنــده و آزاد اســت، بــه 

کــه می خواهــد بــرود، درســت ماننــد بقیــه مــردم، بــا ایــن  می توانــد بــدون اشــکال بــه هرکجــای دنیــا 

کنــد.  یــژه و ســاده ای را رعایــت  کــه حاضــر باشــد اصــول و شــرط 

کمــک روحانــی  کــه آنهــا نیــازی بــه  کننــد  بعضــی از خواننــدگان الکلــی مــا ممکــن اســت فکــر 

کنیــم. ندارنــد. اجــازه دهیــد بقیــه صحبتهــای آن دکتــر معــروف بــا دوســتمان را برایتــان بازگــو 

دکتــر گفــت: تــو افــکار یــک الکلــی مزمــن را داری، مــن تــا بــه حــال حتــی یــک مــورد هــم ندیــده ام کــه 

کســی افــکار بیمــارش بــه حــد تو رســیده باشــد و بهبود یابد. احســاس دوســت ما مثــل آن بود کــه درهای 

جهنــم را از درون بــه رویــش ببندنــد و کلونــش را هــم بیاندازند. 

ــر جــواب داد »بلــی« اســتثناء در  ــا هیــچ اســتثنائی وجــود دارد؟« دکت ــا پرســید: »آی دوســت م

گهگاهــی دیــده شــده اســت  کنــاف  مــورد افــرادی چــون تــو از قدیــم بــوده اســت. در اطــراف و ا

کــه بــدان تجربــه عمیــق روحانــی می گوینــد. بــه نظــر مــن  کــه الکلی هــا بــه حالتــی دســت یافته انــد 

کــه احساســات ایــن افــراد دچــار  ایــن پدیده هــای نــادر، شــگفت انگیزند. چنیــن بــه نظــر می رســید 

کــه زمانــی محــور  تغییــرات و تبدیــالت عظیمــی می شــود، ایده هــا، طــرز تلقــی و احساســاتی 

کامــاًل جدیــدی از  کنــاری رانــده می شــود و مجموعــه  گهــان بــه  اصلــی زندگیشــان بــوده اســت نا

ردن  مفاهیــم و نیــات در وجــود آنهــا شــروع بــه جوانــه زدن می کنــد. در واقــع ســعی مــن هــم بوجــود آو

مقــداری از آن تغییــر و تبدیــل در احساســات تــو بــوده اســت. روش مــن در مــورد بســیاری از مــردم 

کنــون توفیقــی نداشــته ام. ــو تا ــی چــون ت ــا الکلی هائ ــوده اســت، امــا ب موفقیت آمیــز ب

کــه بــه  رد  پــس از شــنیدن ایــن مطالــب خیــال دوســت مــا تــا حــدی آســوده شــد، بــه خاطــر آو

گفــت  رد. دکتــر  کلیســا بــوده اســت. امــا امیــدش دوام چندانــی نیــاو هرحــال او یــک عضــو خــوب 

بــا آنکــه عقایــد مذهبــی او بســیار خــوب هســتند، لیکــن در ایــن مــورد، خاصیــت تجربــه عمیــق 

کــه الزمــه دگرگونــی اســت نــدارد. روحانــی را 

کــه آن تجربــه خارق العــاده روحانــی  دوســت مــا در حــال غوطــه خــوردن در ایــن بالتکلیفــی بــود 

کــرد. کــه گفتیــم او را از قیــد الــکل رهــا  برایــش پیــش آمــد، تجربــه ای 
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که  ما هم به نوبه خود همچون غریقی مستأصل، به دنبال یک چنین راه نجاتی بودیم. آنچه 

در ابتدا پوچ و ســبک به نظر می آمد، معلوم شــد دســت با محبت و پرقدرت خداوند اســت. در 

واقع به ما یک زندگی جدید و یا بهتر بگوئیم »یک راهنمای زندگی« ارزانی شده است.

کتاب »انواع تجربه های مذهبی«1 به روش های  یلیام جیمز در  روانشــناس برجســته آمریکا و

یم کسی را  گونی که مردم را به کشف خدا نائل کرده است اشاره می کند. ما اصاًل تمایل ندار گونا

گر آنچه که تا به حال آموخته ایم  متقاعد کنیم که فقط یک راه برای رسیدن به ایمان وجود دارد. ا

که باشیم،   دارای مفهومی باشد، معنایش این است که همه ما از هر نژاد، اعتقاد و رنگی 
ً
اصوال

فرزنــدان یــک خالــق زنده ایــم و در صورت تمایل و صداقت کافی، می توانیم طبق شــرایط ســاده 

و قابــل اجرائــی با او رابطه برقرار کنیم. برای کســانی که وابســتگی های مذهبــی دارند هیچ نکته 

یش نخواهند یافت. در مورد  نگران کننده ای وجود ندارد و آنها چیزی خالف عقاید و رســوم خو

اینگونه مسائل هیچگونه تضادی در میان ما نیست.

مــا فکــر می کنیم تعلق شــخصی ما به گروههــای مذهبی، ربطی به کار ما نــدارد. این مطلب 

کامل مسئله ای خصوصی تلقی شود و هرکس با توجه به اعتقادات قبلی خود  می بایستی بطور 

و حــق انتخابــی کــه در حــال حاضر دارد، برای خــود تصمیم بگیرد. با آنکه همــه ما به گروههای 

کثر ما این تمایل وجود دارد. مذهبی نمی پیوندیم، لیکن در ا

در فصــل بعــد بــه درک کلی خــود از بیماری الکلیســم خواهیــم پرداخت و فصــل بعدی آن، 

خطــاب بــه افرادی اســت که ایجــاد رابطه با خدا را ممکــن نمی دانند، در اینجا باید خاطرنشــان 

کنیم که بســیاری از کســانی که اکنون در میان ما هســتند از همین دسته بوده اند. ممکن است 

ر باشــد ولی ما این عقاید را مانع چندان ســختی در راه رســیدن به یک تجربه روحانی  تعجب آو

نمی یابیم.

Varieties of Religious Experience  -  1 به صفحه 211 »تجربه روحانی« رجوع شود.
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کــه چگونگــی  در فصل هــای بعــدی دســتورالعمل دقیــق و مشــخصی عرضــه خواهــد شــد 
ــذارد. ــش می گ ــه نمای ــا را ب ــودی م بهب



 فصل سوم:
مطالبی چند در مورد الکلیسم

اکثــر مــا مایــل نبودیم اقرار کنیم که الکلی واقعی هســتیم. هیچکــس نمی خواهد فکر کند که از 
نظر جســمی و روحی با دیگران تفاوت دارد. بنابراین کوششــهای بی شــمار و بیهوده ما برای اثبات 
ایــن ادعــا کــه مــا هــم می توانیــم ماننــد دیگــران مشــروبخواری کنیــم چندان تعجــب آور نیســت و این 
آرزوی بزرگ هر مشروبخوار غیرعادی است که روزی به طریقی قادر به کنترل و لذت بردن از الکل 
 خواهد شد. سماجت الکلی ها در این خیال باطل، به راستی حیرت انگیز است و بسیاری از آنها

 آن را تا دروازه های مرگ و جنون دنبال می کنند.
یــم. ایــن اولیــن قــدم  کــه بایــد الکلــی بودنمــان را بــا تمــام وجــود بپذیر مــا بــه تجربــه آموخته ایــم 
یــم و یــا در حــال حاضــر  کــه مــا بــا دیگــران تفــاوت ندار بهبــودی اســت و ایــن تصــور نادرســت 

ــد درهــم شــکند. ــم، بای ی ندار
دســت  از  را  خــود  مشــروبخواری  اختیــار  کــه  هســتیم  زنانــی  و  مــردان  الکلی هــا  مــا 
دوبــاره  را  اختیــار  ایــن  نمی توانــد  هرگــز  واقعــی،  الکلــی  هیــچ  کــه  می دانیــم  و  داده ایــم 
مشــروبخواری  جنبــه  ردن  آو بدســت  حــال  در  کــه  می کردیــم  تصــور  گاه  مــا  رد.  آو بدســت 
همــراه بیشــتری  کنتــرل  رفتــن  دســت  از  بــا  هربــار  کوتــاه  فواصــل  ایــن  امــا  هســتیم   خــود 
کشــاند. مــا  ر، رقت انگیــز و غیرقابــل تصــوری   بــود و باالخــره زندگــی مــا را بــه وضــع خجالــت آو
ــد.  گرفتارن کــه الکلی هــای نظیــر مــا، در چنــگال بیمــاری پیشــرونده الکلیســم  مجــاب شــده ایم 
مــا در هــر فاصلــه زمــان قابــل مالحظــه ای کــه ایــن بیمــاری را در نظــر بگیریــم می بینیــم کــه همیشــه 

بدتــر شــده و هیچوقــت بهتــر نشــده اســت.
بــاز  هرگــز  آنــرا  دیگــر  و  داده انــد  دســت  از  را  پایشــان  کــه  هســتیم  انســانهائی  ماننــد  مــا 
بازگردانــد  عــادی  حالــت  بــه  را  مــا  بتوانــد  کــه  هــم  درمانــی  هیچگونــه  و  یافــت  نخواهنــد 
شــده ایم  متوســل  آیــد  تصــور  بــه  کــه  عالجــی  هرگونــه  بــه  مــا  اســت.  نشــده  پیــدا  هنــوز 
بــه  لغــزش  همیشــه  امــا  کرده ایــم.  پیــدا  هــم  کم دوامــی  بهبــودی  مــوارد  بعضــی  در  و 
آشــنائی  بیمــاری  ایــن  بــا  کــه  پزشــکانی  اســت.  بــوده  آن  دنبــال  بــه  شــدیدتری   مراتــب 
یــک  بــه  را  واقعــی  الکلــی  یــک  نمی تــوان  هرگــز  کــه  می داننــد   دارنــد، 
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زی بــه ایــن مهــم دســت یابــد امــا  کــرد. علــم و دانــش ممکــن اســت رو مشــروبخوار عــادی تبدیــل 
کنــون ایــن چنیــن نشــده اســت. تا

کلــی  کــه معتقدنــد از ایــن قاعــده  گفتــه شــد، الکلی هایــی وجــود دارنــد  کــه  علیرغــم مطالبــی 
کننــد  مســتثنی هســتند و ســعی می کننــد بــا توســل بــه انــواع آزمایشــها و خودفریبی هــا، ثابــت 
کــه بتوانــد ماننــد یــک  کنترل باختــه ای  کــه الکلــی واقعــی نیســتند. مــا در مقابــل هــر مشــروبخوار 
کــه مــا هــم چقــدر وقــت و  یــم. خــدا می دانــد  ر کنــد ســر تعظیــم فــرود می آو جنتلمــن مشــروبخواری 

کنیــم. ســعی خــود را بــکار برده ایــم تــا بلکــه بتوانیــم ماننــد مــردم عــادی مشــروبخواری 
آبجــو، محدودیــت مقــدار  فقــط صــرف  کرده ایــم:  آزمایــش  مــا  کــه  اســت  اینهــا روشــهایی 
مشــروب، نخــوردن مشــروب بــه تنهائــی، اجتنــاب از مشــروب در بامــداد، خــودداری از صــرف 
مشــروب در ســاعات اداری، صــرف مشــروب فقــط در منــزل، نــگاه نداشــتن مشــروب در منــزل، 
بهای  مشــرو صــرف  برانــدی،  بــه  اســکاچ  از  یــض  تعو مجالــس،  در  فقــط  مشــروب  نوشــیدن 
کار، رفتــن بــه مســافرت، نرفتــن  طبیعــی، اســتعفا از شــغل در صــورت مشــروب خــوردن در محــل 
رزشــی، مطالعــه  کــردن ابــدی بــا قســم و بــی قســم، اشــتغال بــه فعالیتهــای و بــه مســافرت، توبــه 
ــه در  ــای داوطلبان کاره ــگاهها،  ــتی و آسایش ــای تندرس ــه دهکده ه ــن ب ــرح روح، رفت ــای مف کتابه

تیمارســتانها. ایــن فهرســت را می تــوان تــا بی نهایــت ادامــه داد.
کــه می توانیــد در مــورد  کنیــم و ایــن شــما هســتید  کســی را الکلــی خطــاب  مــا مایــل نیســتیم 
ــعی  ــد و س ی ــار( برو ــی )ب ــه فروش ــن اغذی ــه نزدیکتری کار ب ــن  ــام ای ــرای انج ــد. ب کنی ــاوت  ــود قض خ
کنیــد  گهانــی آن را امتحــان  کنیــد، مشــروب خــوردن و قطــع نا کنتــرل  کنیــد مشــروبخواری خــود را 
کوتاهــی متوجــه  گــر بــا خــود صــادق باشــید در مــدت  کار را بیــش از یکبــار انجــام دهیــد. ا و ایــن 
گــر ایــن آزمایــش کمــک کنــد کــه شــما از وضعیــت  خواهیــد شــد کــه الکلــی واقعــی هســتید یــا نــه. ا

کنیــد، ارزش دردســرش را دارد. خــود اطــالع پیــدا 
در  بودیــم  قــادر  اکثرمــان  کــه  یــم  دار یقیــن  ولــی  کنیــم  ثابــت  نمی توانیــم  کــه  هرچنــد  مــا 
الکلی هائــی معدودنــد  متأســفانه  امــا  کنیــم.  متوقــف  را  خــود  مشــروبخواری  ابتدائــی   مراحــل 
چنــد در  مــا  دهنــد.  نشــان  خــود  از  الــکل  تــرک  بــه  کافــی  تمایــل  اســت  باقــی  زمــان  تــا  کــه    
از  امــا  اســت  بــوده  مشــهود  کامــاًل  آنهــا  در  الکلیســم  عالئــم  کــه  دیده ایــم  را  کســانی  مــورد    



فصل.سوم:مطالبی.چند.در.مورد.الکلیسم. 63  

کردند. کنند موفق شدند و مدتهای دراز بدون الکل زندگی  که واقعًا می خواستند ترک  آنجا 

و  بــود  مشــغول  ادواری1  مشــروبخواری  بــه  کــه  اســت  ســاله ای  ســی  مــرد  داســتان  ایــن 

الــکل  بــا  بــود  ناچــار  هــم  بعــد  ز  رو صبــح  در  کــه  می کــرد  افــراط  مشــروبخواری  در  چنــان 

و  کســب  در  موفقیــت  آرزوی  کــه  مــرد  ایــن  کنــد.  آرام  را  خــود  ملتهــب  اعصــاب   بیشــتری 

ــه مشــروبخواری همچنــان ادامــه دهــد  کار خــود را داشــت ســرانجام متوجــه شــد در صورتیکــه ب

کنتــرل خــود را بالفاصلــه از  یــرا بــه مجــرد شــروع بــه مشــروبخواری  هرگــز بــه جائــی نخواهــد رســید، ز

کســب توفیــق نیافتــه اســت و بــه مرحلــه  گرفــت تــا زمانیکــه در  دســت مــی داد. بنابرایــن تصمیــم 

بازنشســتگی نرســیده اســت از خــوردن مشــروب خــودداری کنــد. ایــن مــرد اســتثنائی بــه مدت 25 

کســب بازنشســته شــد،  ســال در تصمیمــش اســتوار مانــد و در 55 ســالگی پــس از موفقیــت در 

ری  کــه پــس از ســالها دو امــا او نیــز ماننــد تمــام الکلی هــای دیگــر قربانــی ایــن خیــال باطــل شــد 

کنــد، لیکــن بیــش از دو مــاه طــول  از الــکل، قــادر خواهــد بــود ماننــد مــردم عــادی مشــروبخواری 

کــه مبهــوت و ســرافکنده کارش بــه بیمارســتان کشــیده شــد. او چندبــار دیگــر هــم ســعی  نکشــید 

کــرد مشــروبخواری خــود را کنتــرل کنــد کــه نتیجــه آن چند ســفر دیگر به تیمارســتان بود. ســرانجام 

ــرای  ــاره و ب ــه یکب ــد ب ــا بلکــه بتوان ــرد ت گی ــرد ازکلیــه نیروهــای خــود مــدد  ک کوشــش  باتمــام وجــود 

کــه نمی توانــد. او هرگونــه راه حلــی را  کنــد، لیکــن متوجــه شــد  همیشــه مشــروبخواری را متوقــف 

یــد آزمایــش کــرد امــا نتیجــه ای عایــدش نشــد و با اینکه مــرد نیرومندی به نظر  کــه بــا پــول می تــوان خر

گورســتان شــد.  یــج بنیــه خــود را از دســت داد و ســرانجام راهــی  می رســید ظــرف چهارســال بــه تدر

کــه پــس از یــک پرهیــز  ــم  ایــن داســتان محتــوی درس پرارزشــی اســت. بیشــتر مــا تصــور می کردی

 درازمــدت از الــکل، خواهیــم توانســت بطــور عــادی مشــروبخواری کنیــم اما داســتان این مــرد به ما 

یافــت در ســالگی   55 ســن  در  او  یــرا  ز نیســت  اینگونــه  کــه  داد   نشــان 

ــًا  ــد و مرتب ــودداری می کن ــوردن خ ــی از خ ــپس مدت ــورد و س ــروب می خ ــی مش ــه مدت ک ــود  ــه می ش گفت ــی  کس ــه  ــروبخوار ادواری ب 1 -  مش
ــد. ــرار می کن ــان را تک ی ــن جر همی
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کــه در ســن ســی ســالگی بــوده اســت. ایــن حقیقــت بارهــا  یــش در همــان مرحلــه ای اســت   بیمار
گــر مــا پــس از مدتــی  کــه »یــک الکلــی همیشــه الکلــی باقــی می مانــد« و ا بــه اثبــات رســیده اســت 
ــاره  کــه وخامــت حالمــان دوب کشــید  ــی نخواهــد  ــم، طول هشــیاری مشــروبخواری را از ســر بگیری
کنــار  یــم، بایــد هرگونــه تردیــد را  بــه وضــع ســابق برمی گــردد. در صورتیکــه خیــال تــرک الــکل را دار
زی در مقابــل الــکل مصــون خواهیــم بــود، فرامــوش  کــه رو یــم و ایــن خیــال مرمــوز و باطــل را  بگذار

کنیــم.
فکــر  و  شــوند  تشــویق  بــاال  داســتان  خوانــدن  از  پــس  جوانــان  از  بعضــی  اســت  ممکــن     
متوقــف  را  مشــروبخواری  اراده،  اتــکای  بــه  می تواننــد  مــرد  ایــن  ماننــد  هــم  آنهــا  کــه  کننــد 
واقعــًا  آنهــا  یــرا  ز دهنــد  انجــام  را  کار  ایــن  بتواننــد  یــادی  ز تعــداد  کــه  یــم  دار شــک  مــا  کننــد. 
عجیبــی نحــو  بــه  افــراد  اینگونــه  افــکار  نیســتند.  مشــروبخواری  از  کشــیدن  دســت  بــه   مایــل 
 بــه انحــراف کشــیده شــده اســت و حتــی یکــی از آنهــا هــم بــه ســختی ممکــن اســت بتوانــد در ایــن 
کمتــر از ســی ســال اســت ظــرف  کــه سنشــان  گروهــی از اعضــای جمعیــت مــا  امــر موفــق شــود. 
کــه بعضی هــا پــس از بیســت ســال بــه آن می رســند. مــدت کوتاهــی بــه همــان مرحلــه ای رســیدند 

یــا  و  کنیــم  کــه ســالها مشــروبخواری  نــدارد  لزومــی  ایــن بیمــاری  بــه  ابتــالی شــدید  بــرای 
زنــان  مــورد  در  بیشــتر  حقیقــت  ایــن  باشــیم.  کــرده  مصــرف  یــادی  ز الــکل  بعضی هــا  ماننــد 
واقعــی  الکلــی  یــک  بــه  کوتاهــی  زمــان  مــدت  در  باشــند  مســتعد  گــر  ا آنهــا  می کنــد،  صــدق 
دیگــری  گــروه  داشــت.  نخواهــد  وجــود  بازگشتشــان  بــرای  راهــی  دیگــر  و  می شــوند  تبدیــل 
حــال  عیــن  در  و  می داننــد  خــود  بــه  توهینــی  را  شــدن  خطــاب  الکلــی  کــه  دارنــد  وجــود  نیــز 
بــا  کــه  مــا  کننــد.  متوقــف  را  خــود  مشــروبخواری  نمی تواننــد  چــرا  کــه  می کننــد   تعجــب 
کــه مبتــال بــه ایــن  یــادی را  زه در بیــن جوانــان عــده ز یــم، همــه رو عالئــم الکلیســم آشــنائی دار
کار بســیار دشــواری اســت. مــا  کــردن آنهــا  بیمــاری هســتند مشــاهده می کنیــم امــا متقاعــد 
ــرزی  ــل، از م ــالها قب یمان س ــروبخوار یم مش ــو ــه می ش ــم متوج ر می کنی ــرو ــود را م ــته خ گذش ــی  وقت
گــر کســی هنــوز در ایــن مــورد شــکی برایــش  کــه دیگــر اراده در آن نقشــی داشــته باشــد گذشــته بــود. ا
کنــد.  کنــد بــه مــدت یــک ســال مشــروب خــوردن خــود را متوقــف  باقــی مانــده اســت، ســعی 
ــرای موفقیــت  یــش پیشــرفته باشــد، شــانس چندانــی ب ــوده و بیمار در صورتیکــه الکلــی واقعــی ب
بیشــتر یــا  و  ســال  یــک  مــدت  بــه  می توانســتیم  گاه  خــود  مشــروبخواری  اوائــل  در  مــا   نــدارد. 
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آنکــه  بــا  از ســر می گرفتیــم.   را  آن  بیشــتر،  بــا شــدتی  دوبــاره  از مدتــی  پــس  امــا  بمانیــم.  هشــیار   
ممکــن هنــوز  امــا  نزنیــد  مشــروب  بــه  دســت  چشــمگیری  مــدت  بــرای  شــما  اســت   ممکــن 
کســانی  جمــع  از  می کنیــم  فکــر  مــا  باشــید.  داشــته  خــود  در  را  بیمــاری  ایــن  اســتعداد  اســت   
ســال  یــک  مــدت  بــه  باشــند  قــادر  کمــی  عــده  اســت  توجــه  جالــب  برایشــان  کتــاب  ایــن  کــه 
آنهــا اکثــر  امــا  نمی تواننــد،  هــم  روز  یــک  حتــی  آنهــا  از  بعضــی  کننــد.  دوری  مشــروب   از 

 ممکن است چند هفته ای دوام بیاورند. 
بــرای آنهائــی کــه قادر نیســتند به طور متعادل مشــروب بخورند، مســئله اینســت که چگونــه آن را 
 کنــار بگذارنــد. بــا در نظــر گرفتــن ایــن حقیقــت کــه خواننــده تمایــل بــه تــرک دارد، بایــد دیــد کــه آیــا 

ً
کاًل

می توانــد بــدون بهره گیــری از یــک طریقــه روحانــی موفــق شــود؟ جــواب این مطلب بســتگی مســتقیم 
بــه آن دارد کــه او تــا چــه حــد قــدرت انتخــاب خــود را در مــورد مشــروب از دســت داده اســت.

تمایــل شــدید  وجــود  بــا  امــا  یــم  دار نیرومنــدی  تصــور می کردیــم شــخصیت  مــا  از  بســیاری 
خصوصیــت  همــان  ایــن،  مــا  نظــر  بــه  نبــود.  مقــدور  برایمــان  انجامــش  دائمــی،  تــرک  بــه 
قدرتــی کوچکتریــن  شــدیدمان،  تمایــل  و  نیــاز  علیرغــم  کــه  اســت  الــکل   مبهوت کننــده 

 برای دوری از آن در خود پیدا نمی کنیم.
کــه از مــا هســتند  یابنــد  ــا رأی درون، در ــا ب کنیــم ت کمــک  ــه خواننــدگان خــود  ــه ب حــال چگون
ــه مــدت یکســال بســیار ســودمند اســت امــا تصــور  ــه؟ آزمایــش خــودداری از مشــروبخواری ب ــا ن ی
و  عــذاب هســتند  کــه در  بزرگتــری در حــق الکلی هائــی  بــه مراتــب  می کنیــم بتوانیــم خدمــت 

همچنیــن جامعــه پزشــکی انجــام دهیــم.
ما مایلیم بعضی از شــرایط فکری یک الکلی را که مدتی از مشــروب به دور بوده اســت، درســت 
یرا بطور وضوح مشــخص اســت که شرایط فکری  قبل از شــروع دوباره آن، برایتان تشــریح کنیم.  ز
گرفتــاری را تشــکیل می دهــد. مــا می خواهیــم بدانیــم چگونــه افــکاری در مخیلــه  قســمت اعظــم 
که او را مجبور می کند آزمایش مذبوحانه شروع دوباره را تکرارکند. دوستان  یک الکلی وجود دارد 
کــه در آســتانه طــالق و ورشکســتگی اســت،  و آشــنایان یــک الکلــی از اینکــه می بیننــد دوستشــان 
 بــار دیگــر قــدم بــه مشروب فروشــی می گــذارد دچــار حیــرت می شــوند. او چــرا اینــکار را می کنــد؟

چگونه افکاری در او وجود دارد؟
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خوبــی  بســیار  خانــواده  و  همســر  مــرد  ایــن  جیــم،  نــام  بــه  اســت  دوســتی  مــا  مثــال  اولیــن 
درخشــانی  ســابقه  و  اســت  بــرده  ارث  بــه  پرمنفعــت  اتومبیــل  فــروش  بنــگاه  یــک  دارد، 
یــژه ای و مهــارت  از  خــود  کار  در  و  باهــوش  مــردی  او  اســت.  داشــته  جهانــی  جنــگ   در 
گذشــته می دانســتیم  مــا  کــه  آنجــا  تــا  دارنــد.  دوســت  را  او  همگــی  مــردم  و  اســت  برخــوردار    
ــه  ــا ســن ســی و پنــج ســالگی دســت ب ــه نظــر می رســد. او ت  از خــوی عصبــی، طبیعــی و عــادی ب
مشــروب نــزده بــود امــا پــس از شــروع بــه مشــروبخواری، ظــرف چنــد ســال آنچنــان اختیــار خــود را از 
کــه اجبــارًا او را تحویــل آسایشــگاه روانــی دادنــد. در زمــان خــروج از بیمارســتان مــا بــا او  دســت داد 

آشــنا شــدیم.
گذاشــتیم  کــه در مــورد بیمــاری الکلیســم و راه حــل آن می دانســتیم بــا او در میــان  مــا آنچــه را 
ــل در  ــروش اتومبی کار ف ــه  ــرد و ب ک ری  ــع آو ــود را جم ــواده خ ــت، خان گرف ــر  ــود را از س ــی خ و او زندگ
ــه خوبــی پیــش می رفــت  ــا مدتــی همــه چیــز ب ــود پرداخــت. ت کــه خــود قبــاًل صاحــب آن ب جائــی 
گهــان غافلگیــر شــد و  یــش اقدامــی نکــرده بــود نا کــه در توســعه شــعاع روحانــی زندگــی خو امــا او 
ــا  ــًا ب ــها مرتب ــن لغزش ــان ای ی ــا در جر ــید. م کش ــتی  ــه مس کارش ب ــار،  ــن ب ــی چندی کوتاه ــه  در فاصل
کــه یــک الکلــی واقعــی  ــم. او اعتــراف می کــرد  ــرا بررســی می کردی ــا دقــت آن ــم و ب او در تمــاس بودی
ــه تیمارســتان  ــاره روان کار ادامــه دهــد دوب ــن  ــه ای ــر ب گ اســت و وضــع وخیمــی دارد و می دانســت ا
کــه شــدیدًا دوســت دارد از دســت خواهــد داد. امــا بــا ایــن تفصیــل  خواهــد شــد و خانــواده خــود را 
ــًا  ــود دقیق ــاده ب ــش افت ــه برای ک ــی را  ــتیم اتفاق ــا از او خواس ــد. م ــیده ش ــتی کش ــه مس کارش ب ــاره  دوب
کار  کارم رفتــم، آن روز بــه خاطــر  گفــت: مــن روز ســه شــنبه بــه محــل  کنــد. او  برایمــان تشــریح 
ــن  ــی بی ــد کالم ــردم. چن ــی می ک ــاس ناراحت ــودم احس ــب آن ب ــود صاح ــاًل خ ــه قب ک ــه ای  در موسس
گرفتــم بــرای دیــدن یکــی از مشــتریان  کــه چنــدان مهــم نبــود. تصمیــم  مــن و رئیســم ردوبــدل شــد 
ــار  کن کــردم و در یــک رســتوران  گرســنگی  ــم. در راه احســاس  ــه حومــه شــهر ســری بزن ــی، ب احتمال
مشــروب  بــرای خــوردن  کــردم، هیچگونــه قصــدی  توقــف  داشــت  هــم  )بــار(  یــک  کــه  جــاده 
کــه سالهاســت  کــردم در ایــن محلــی  یچ بــودم . فکــر  نداشــتم و فقــط در فکــر خریــدن یــک ســاندو
ــد  ــول چن ــن در ط ــود دارد. م ــم وج ــل ه ــدار اتومبی ــک خری ــن ی ــکان یافت ــد دارم، ام ــت و آم در آن رف
کــه هشــیار بــودم بارهــا در ایــن رســتوران غــذا خــورده بــودم. در پشــت میــزی نشســتم و یــک   ماهــی 
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نبــود، دوبــاره  از مشــروبخواری در ســرم  لیــوان شــیر ســفارش دادم. هنــوز فکــری  یچ و  ســاندو

ــر  گ کــه ا گذشــت  ــرق از ســرم  ــن فکــر چــون ب گهــان ای یچ و شــیر دیگــری ســفارش دادم. نا ســاندو

ــت، در  ــی نیس ــده ام خال ــون مع ــم، چ کن ــوط  ــود مخل ــیر خ ــوان ش ــکی را در لی یس ــتکان و ــک اس ی

یســکی ســفارش دادم و آن را در لیــوان شــیر خــود  کــرد. یــک اســتکان و نتیجــه اذیتــم نخواهــد 

ــر  ــوردم فک ــکی را می خ یس ــه و ک ــور  ــا همینط ــرده ام ام ک ــتی  کار درس ــه  ک ــودم  ــن نب ــم، مطمئ یخت ر

کــه  کــرد. ایــن آزمایــش آنقــدر خــوب پیــش رفــت  اینکــه معــده ام خالــی نیســت خیالــم را راحــت 

کــردم و چــون بــه نظــر نمی رســید  یر  یســکی دوم را ســفارش دادم و آن را بــه داخــل لیــوان شــیر ســراز و

کــردم. ــار دیگــر ســفارش خــود را تکــرار  کار باشــد ب ــرادی در  کــه ای

بدیــن ترتیــب یــک بــار دیگــر دوســت مــا کارش بــه تیمارســتان کشــیده شــد. او بــا آنکــه رفتــن بــه 

تیمارســتان تهدیــدش می کــرد، از دســت دادن خانــواده و شــغل برایــش محــرز بــود، زجرهــای شــدید 

یهای پیشــین را فرامــوش نکــرده بــود و اطالعــات جامعــی  جســمی و روحــی حاصــل از مشــروبخور

ئلــش بــرای نخــوردن بــه راحتــی  در مــورد خــود بــه عنــوان یــک الکلــی داشــت، بــا ایــن حــال تمــام دال

کنــد مشــکلی پیــش  یســکی را بــا شــیر مخلــوط  کــه اگــر و بــه ســوئی رانــده شــدند و ایــن فکــر احمقانــه 

نمی آیــد، پیــروز شــد.

یــم.  مــا نمی دانیــم توجیــه و تعریــف دقیــق ایــن رفتــار چیســت، مــا نــام آن را دیوانگــی می گذار

چطــور می تــوان عــدم تــوازن فکــری تــا بدیــن حــد را، چیــز دیگــری نامیــد؟

یــرا  کنیــد ایــن یــک مــورد افراطــی و اســتثنائی اســت امــا نــه بــرای مــا! ز ممکــن اســت فکــر 

ــای  ــم پ ــم ه ــی از جی ــورد حت ــن م ــا در ای ــی از م ــود دارد و بعض ــا وج ــک م ــک ی ــکار در ی ــه اف اینگون

گذارده انــد. در مــا همیشــه بــه مــوازات قــوه عقالنــی یــک حالــت فکــری عجیــب و غیرقابــل  فراتــر 

ردی و دیوانــه وار بــرای نوشــیدن  کــه عاقبــت بهانــه ای مــن  درآو تفســیری وجــود داشــته اســت 

ــر  ــی مــا همیشــه در براب ــوه عقالن گــذارده اســت. در ایــن خصــوص ق گیــالس اول، پیــش پایمــان 

ز بعــد، مــا صادقانــه و از همــه جــا بی خبــر از  ایده هــای دیوانــه وار شکســت خــورده اســت. و رو

خــود می پرســیدیم چطــور ممکــن اســت ایــن اتفــاق افتــاده باشــد؟
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در بعضــی مــوارد مــا بــه بهانــه اعصــاب خــراب، خشــم، اضطــراب، افســردگی یــا حســادت 

اقــرار  بایــد  امــا  یــم  دار و درســتی  بــه جــا  ئــل  کــه دال و تصــور داشــتیم  عمــدًا مســت می کردیــم 

بــرای مشــروب خــوردن وجــود  کــه حتــی در آن شــرایط هــم، هیچگونــه دلیــل موجهــی  کنیــم 

ــا  ــد از آن انتظــار داشــت. م کــه چــه نتیجــه ای را بای ــود  ــا نشــان داده ب ــه م ــه ب ــرا تجرب ی نداشــت، ز

کــه وقتــی بــا قصــد قبلــی، مشــروبخواری را شــروع می کردیــم، بــرای در  یم  حــاال متوجــه می شــو

کار، افــکار چنــدان جــدی و مؤثــری در مــا وجــود نداشــت. رفتــار مــا در مــورد  گرفتــن عاقبــت  نظــر 

ــر  گیــالس مشــروب، بســیار عجیــب و غیرقابــل فهــم اســت و درســت ماننــد داســتان عاب اولیــن 

کــردن از مناطــق عبــور ممنــوع عــرض خیابــان را دوســت دارد و از جــا خالــی  گــذر  کــه  پیاده ایســت 

ــرد و برخــالف  ــذت می ب ــا ســرعت در حــال حرکــت هســتند ل ــه ب ک ــی  ــل اتومبیل هائ دادن در مقاب

هشــدارهائی کــه در ایــن مــورد بــه او داده شــده اســت ســالها بــه ایــن تفریــح ادامــه می دهــد. تــا اینجــا 

یــح دارد امــا  کــه ایــده احمقانــه ای بــرای تفر شــما ممکــن اســت او را فــرد ســبک ســری بنامیــد 

 پــس از مدتــی بخــت از او برمی گــردد و چندبــار پشــت ســر هــم تصــادف می کنــد و زخم هــای 

گــر حتــی فقــط یــک جــو عقــل در او باشــد باعــث شــود  کــه ا مختصــری برمــی دارد. بــه نظــر می رســد 

کــه دســت از ایــن تفریــح احمقانــه خــود بــردارد، لیکــن دوبــاره ایــن عمــل را تکــرار می کنــد و ایــن بــار 

جمجمــه اش می شــکند. پــس از چنــد هفتــه از بیمارســتان مرخــص شــده و در بیــن راه تصــادف 

کــه بــرای همیشــه  گرفتــه اســت  یــد تصمیــم  دیگــری باعــث شکســتن دســت او می شــود. می گو

ایــن عمــل را بــه کنــار بگــذارد امــا ظــرف چنــد هفتــه دو پــای خــود را نیــز بــه همیــن ترتیب می شــکند. 

او در طــول ســالهائی کــه بــه ایــن عمــل ادامــه می دهــد بارهــا عهــد و پیمــان می بنــدد کــه آن را متوقــف 

 کنــد و یــا بــه طــور کلــی دیگــر پایــش را بــه خیابــان نگــذارد امــا موفــق نمی شــود و باالخــره شــغل و همســر

کوشــش  تمــام  او  می شــود.  کشــیده  افتضــاح  بــه  زندگیــش  و  می دهــد  دســت  از  را  خــود    

خــود را بــه کار می بــرد کــه فکــر ایــن تفریــح خانمــان برانــداز را از مغــز خــود بیــرون کنــد و مدتــی نیــز خــود 

ــا بلکــه باعــث دگرگونیــش شــود امــا در همــان روزی  ــی بســتری می کنــد ت را در یــک آسایشــگاه روان

کــه از آسایشــگاه مرخــص می شــود بــه جلــوی ماشــین آتش نشــانی می پــرد و ایــن بــار کمــر خــود را 

ــا ایــن چنیــن فــردی دیوانــه نیســت؟ می شــکند. آی
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کــه خــود در مخمصــه الکلیســم  ــه نظــر مســخره باشــد لیکــن مــا  ممکــن اســت مثــال فــوق ب
گرفتــار بوده ایــم، بایــد اقــرار کنیــم کــه اگــر فقــط بــه جــای عابــر پیــاده لغــت الکلــی را بــه کار بریــد درســت 
کــه در مــورد مطالــب مختلــف زندگــی خــود عاقالنــه  داســتان مــا را بیــان کرده ایــد. مــا هرچقــدر هــم 
ــه واری داشــته ایم. ایــن حــرف ممکــن اســت  کــرده باشــیم، در مــورد الــکل رفتــار شــدیدًا دیوان رفتــار 

قــدری تنــد بــه نظــر برســد امــا آیــا حقیقــت نــدارد؟
واقعیــت  می گوئیــد  شــما  کــه  آنچــه  بلــه.  بگوئیــد:   اســت  ممکــن  شــما  از  بعضــی 
از  بعضــی  دارم  قبــول  آنکــه  بــا  و  نمی کنــد  صــدق  کامــل  بطــور  مــن  مــورد  در  امــا  دارد 
افــراط  شــما  انــدازه  بــه  مــن  امــا  دارد  وجــود  مــن  در  می گوئیــد،  شــما  کــه  مشــخصاتی 
 نکــرده ام  و در آینــده هــم نمی کنــم. مــن زندگــی خــود را فــدای مشــروبخواری نکــرده ام و خیالــش 
مــرا  چشــمهای  آنچنــان  گذاردیــد  میــان  در  مــن  بــا  شــما  کــه  مطالبــی  مضافــًا  نــدارم.  هــم   را 
کــه بــرای شــما افتــاد بــرای مــن تکــرار نخواهــد شــد و مــن از بابــت  کــه هرگــز اتفاقــی  کــرده اســت  بــاز 

ایــن اطالعــات »بی نهایــت سپاســگزارم.«
مطلــب فــوق در مــورد افــرادی کــه در مشــروبخواری افــراط می کننــد امــا الکلــی نیســتند ممکــن 
ــورده  ــه ای نخ ــا صدم ــد م ــا مانن ــر آنه ــم و فک ــه جس ــوز ب ــون هن ــد و چ ــته باش ــت داش ــت صح اس
اســت ممکــن اســت قــادر باشــند مشــروبخواری خــود را تعدیــل و یــا تعطیــل کننــد. امــا الکلی هــای 
کــه اســتعداد ایــن بیمــاری را دارنــد تقریبــًا بــدون اســتثناء قــادر نخواهنــد بــود بــه  واقعــی و یــا کســانی 
کــه مــا مایلیــم بارهــا و  ــد، ایــن نکته ایســت  ــکاء معلومــات خــود دســت از مشــروبخواری بردارن ات
ــه تلــخ مــا  کــه تجرب ــا شــاید خواننــدگان الکلــی مــا متوجــه آن چیــزی شــوند  کنیــم ت کیــد  بارهــا تأ

کــرده اســت. روشــن 
شــرکای  از  یکــی   )Fred( فــرد  یــم:  ر بیاو برایتــان  دیگــری  مثــال  دهیــد  اجــازه  حــال 
در  دارد.  یبائــی  ز خانــه  و  خــوب  درآمــد  اســت،  حســابداری  معــروف  مؤسســه   یــک 
در  خوبــی  آتیــه  و  می رونــد  دانشــگاه  بــه  فرزندانــش  و  اســت  موفــق  خانوادگــی  زندگــی 
جــذب  خــود  بــه  ســادگی  بــه  را  همــه  و  اســت  خوش مشــربی  مــرد  او  اســت،  انتظارشــان 
را  فــرد  قبــل  ســال  یــک  حــدود  مــا  اســت.  متعــادل  و  موفــق  مــرد  یــک  نمونــه  او   می کنــد، 
شــدید  تشــنج  خاطــر  بــه  بــار  اولیــن  بــرای  کردیــم،  مالقــات  بیمارســتان  در 
خجالــت  احســاس  بابــت  ایــن  از  و  بــود  شــده  بســتری  مشــروبخواری  از   ناشــی 



  70 ALCOHOLICS ANONYMOUS / گمنام الکلی های 

کــه بــرای  می کــرد. او تــا مرحلــه اعتــراف بــه الکلــی بــودن فاصله هــا داشــت و وانمــود می کــرد 
تســکین اعصــاب بــه بیمارســتان آمــده اســت. دکتــر معالــج، مصرانه ســعی داشــت بــه او بفهماند 
زی  ــن مطلــب چنــد رو ــر اســت، ای کــه خــود فکــر می کنــد بســیار وخیمت کــه وضعیتــش از آنچــه 
کــه مشــروب  گذاشــت  گرفــت و بــا خــود قــرار  باعــث افســردگی او شــد امــا باالخــره تصمیــم خــود را 
کــه ممکــن اســت قــادر نباشــد از  کنــار بگــذارد و اصــاًل بــه فکــرش خطــور نکــرد  را بــرای همیشــه 
کار برآیــد و شــخصیت بــارز و موقعیــت خــوب اجتماعیــش هــم در ایــن مــورد  عهــده انجــام ایــن 

کمکــی بــه او نکنــد. هیچگونــه 
ر نداشــت و در نتیجــه راه حــل روحانــی مــا را هــم نمی توانســت  فــرد، الکلــی بــودن خــود را بــاو
کــه در مــورد الکلیســم می دانســتیم بــا او درمیــان  کنــد. مــا آنچــه را  بــرای رفــع مشــکل خــود قبــول 
کــه بعضــی از عالئــم ایــن بیمــاری در او وجــود  گــوش داد و برایــش مســلم بــود  گذاشــتیم، بــا عالقــه 
کاری از دســتش ســاخه نیســت. او اطمینــان  کــه در مــورد آن  کنــد  دارد امــا هنــوز مایــل نبــود اقــرار 
ــر  ــا آخ ــود ت ــرده ب ک ــب  کس ــه  ک ــی  ــن اطالعات ــتان و همچنی ــز بیمارس ــه تحقیر آمی ــه تجرب ک ــت  داش
گاهــی فــردی، حــالل مشــکل  عمــر هشــیار نگاهــش خواهــد داشــت و تصــور می کــرد معلومــات و آ

او اســت.
کارش بــه بیمارســتان  کــه دوبــاره  زی خبــردار شــدیم  از فــرد تــا مدتهــا خبــری نداشــتیم. رو
کنــد.  مالقــات  را  مــا  داشــت  اشــتیاق  و  بــود  خــورده  تــکان  خیلــی  بــار  ایــن  اســت.  کشــیده 
کامــاًل مجــاب شــده بــود  یــرا ایــن مــرد در لــزوم تــرک الــکل،  داســتان بســیار آموزنــده ای داشــت، ز
و بهانــه ای هــم بــرای ادامــه مشــروبخواری نداشــت و بــا آنکــه در تمــام مــوارد دیگــر زندگــی قــدرت 
تصمیم گیــری و قضــاوت خوبــی از خــود نشــان مــی داد امــا بــا ایــن تفصیــل دســت از پــا درازتــر روی 

ــود. ــاده ب ــتان افت ــت بیمارس تخ
الکلیســم  مــورد  در  کــه  مطالبــی  گفــت:  او  ید،  بشــنو خــودش  زبــان  از  را   داســتان 
کــه  نداشــتم  ر  بــاو حقیقتــًا  و  بــود  کــرده  اثــر  بســیار  مــن  در  گذاشــتید  درمیــان  مــن   بــا 
راجــع  شــما  حرفهــای  مخصوصــًا  بزنــم،  مشــروب  بــه  دســت  دوبــاره  اســت  ممکــن 
دارد،  وجــود  الکلــی  در  گیــالس  اولیــن  از  قبــل  همیشــه  کــه  نهفتــه ای  دیوانگــی   بــه 
در  شــما  کــه  اطالعاتــی  وجــود  بــا  بــودم  مطمئــن  امــا  بــود  جالــب  بســیار  برایــم 
تصــور  مــن  بیافتــد.  مــن  بــرای  اتفــاق  ایــن  نــدارد  امــکان  هرگــز  گذاردیــد،   اختیــارم 
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 در طــول زندگــی 
ً
کثــر شــما نیســت و چــون معمــوال می کــردم وضعــم هنــوز بــه وخامــت حــال ا

کــه شــما در آن  یهــای خــود شــده ام، بنابرایــن خواهــم توانســت بــر آنچــه  گرفتار کثــر  موفــق بــه حــل ا
کــه مــن  کــردم  گرفتــن ایــن مطالــب، پیــش خــود فکــر  کنــم. بــا در نظــر  شکســت خورده ایــد غلبــه 
کــه اراده  کــه بایــد انجــام دهــم اینســت  کاری  واقعــًا حــق دارم آنقــدر بــه خــود مطمئــن باشــم، تنهــا 

کنــم. کار بــرم و حواســم را هــم جمــع  خــود را بــه 
همــه  مدتــی  بــرای  و  گرفتــم  ســر  از  را  خــود  زندگــی  تفکــری،  طــرز  چنیــن  یــک   بــا 
ر ایــن فکــر در مــن پدیــد  چیــز خــوب بــود و مــن بــرای رد مشــروب هیــچ مشــکلی نداشــتم. بــه مــرو
یــل چنــد مــدرک حســابداری بــه  زی بــرای تحو گرفتــه ام. رو یــادی جــدی  کــه شــاید قضیــه را ز آمــد 
یــک دایــره دولتــی بــه واشــنگتن رفتــم، بــار اولــی نبــود کــه پــس از تــرک مشــروب به شــهر دیگری ســفر 
گرفتــاری مهمــی  می کــردم، از لحــاظ جســمی حالــم بســیار خــوب بــود و هیچگونــه نگرانــی و یــا 
نداشتم، از نتیجه کارم در واشنگتن راضی بودم و می دانستم که شرکایم را هم خوشحال خواهد 
ز بســیار قشــنگی بــود و حتــی یــک لکــه ابــر هــم در آســمان دیــده نمی شــد. بــه هتــل رفتــم و   کــرد. رو
لبــاس راحتــی بــرای شــام بــه تــن کــردم. در راهــرو رســتوران هتــل ایــن فکــر بــه مغــزم آمــد کــه یکــی دو 
گیــالس مشــروب بــا شــام بســیار لذت بخــش خواهــد بــود، البتــه فقــط یکــی دو گیــالس نــه بیشــتر. 
در طــول شــام دو گیــالس مشــروب ســفارش دادم. پــس از شــام قــدری قــدم زدم. وقــت برگشــتن به 
گیــالس دیگــر هــم بزنــم. بــه بــار هتــل رفتــم و  کــه یــک  کــردم قبــل از خــواب بــد نیســت  هتــل فکــر 
گیــالس دیگــر هــم خــوردم و فردایــش هــم  کــه آنشــب چنــد  گیالســی ســفارش دادم. یــادم می آیــد 
یــورک در هواپیمــا  کــه بــه مقصــد نیو رم  خیلــی بیشــتر و بعــد بــه طــور بســیار مبهمــی بــه یــاد مــی آو
کــه چنــد  ــردم  ک کســی خوش مشــرب را پیــدا  ــک راننــده تا ــه جــای همســرم ی ــرودگاه ب ــودم. در ف ب
کــردم، چــه حرفهائــی زدم  زی مــرا ایــن طــرف آن طــرف بــرد. درســت بــه خاطــر نــدارم چــه کارهائــی  رو
کــردم و درد و شــکنجه طاقت فرســای  ــی افتــاد، بعــد خــود را در بیمارســتان پیــدا  و چــه اتفاقهائ

روحــی و جســمی شــروع شــد.
ردم، آو بدســت  را  کــردن  فکــر  قــدرت  آنکــه  مجــرد  بــه  بیمارســتان   در 
، کــردم  بررســی  را  واشــنگتن  ز  رو آن  عصــر  مســائل  دقــت   بــه    
در  هــم  مقاومتــی  هیچگونــه  بلــه  بــودم  شــده  غافلگیــر  مــن  تنهــا  نــه  ز  آنــرو   
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بــه مغــزم خطــور  کار اصــاًل  بــودم و فکــر عاقبــت  نــداده  گیــالس از خــود نشــان  مقابــل اولیــن 
گوئــی آب  کــه  کــرده بــودم  ــا و بی فکــر شــروع بــه مشــروب خــوردن  نکــرده بــود. مــن چنــان بی محاب
کــرده  گوشــزد  ــه مــن  ــن مطالــب را ب کــه تمــام ای ــاد آن دوســتان الکلــی  ــه ی می خــوردم. در اینجــا ب
زی خواهــد  گــر مغــزم یــک مغــز الکلــی باشــد، رو کــه ا کــرده بودنــد  بودنــد افتــادم. آنهــا پیش بینــی 
ــاده  ــه آم ــرای مقابل ــود را ب ــه خ ــا آنک ــد ب ــه بودن گفت ــا  ــردم. آنه ــروب برمی گ ــه مش ــاره ب ــه دوب ک ــید  رس
زی نیــروی مقابلــه ام در برابــر دلیــل مســخره ای بــرای مشــروب خــوردن شکســت  کــرده ام امــا رو
کــه آنهــا پیش بینــی  خواهــد خــورد. بلــی باالخــره تمــام آن داســتان و حتــی قــدری بیشــتر از آنچــه 
کــرده بودنــد برایــم اتفــاق افتــاد و مطالبــی کــه درمــورد الکلیســم آموختــه بــودم اصــاًل بــه خاطــرم خطــور 
کــه مغــزم یــک مغــز الکلــی اســت و متوجــه شــدم در آن  نکــرد. از آن لحظــه بــه بعــد فهمیــدم 
یــک اســت، نیــروی اراده و دانــش  کــه خــالء وجــود دارد و افــکار تار لحظــات عجیــب و پیچیــده ای 
کــه  کســانی را  ز حــرف  کمکــی نمی توانــد بــه مــا بکنــد. مــن تــا آنــرو و معلومــات بشــری هیچگونــه 
می گفتنــد مشــکلی آنهــا را شکســت داده اســت نمی فهمیــدم امــا در آن لحظــه بــه مفهــوم آن بــه 

ــردم و چقــدر ضربــه ســختی بــود. خوبــی پــی ب
ــد  کــه زدن ــد. از پوزخنــدی  ــم آمدن ــه دیدن در بیمارســتان دو نفــر از اعضــای الکلی هــای گمنــام ب
کــه الکلــی هســتم و آیــا واقعــًا ســرم بــه  کــه آیــا ایــن بــار فکــر می کنــم  یــاد خوشــم نیامــد. ســئوال کردنــد  ز
ئــل فراوانــی ارائــه دادنــد کــه بطــور  ســنگ خــورده اســت؟ پذیرفتــن هــر دو مطلــب ضــروری بــود. آنهــا دال
کــه در واشــنگتن از خــود نشــان داده بــودم دیگــر بــرای  وضــوح مشــخص می کــرد، بــا توجــه بــه رفتــاری 
مغــز الکلــی مــن امیــدی نبــود. آنهــا از تجربیــات خــود، دههــا مورد مختلــف را مثــال زدند و ایــن جریان 
کــه آخریــن بنــد ســماجت مــن در اینکــه خــود می توانــم از عهــده ایــن مشــکل برآیــم از هــم  باعــث شــد 

گسیخته شــود. 
آنهــا راه حــل روحانــی و طریقــه اجــرای برنامــه خــود را کــه صدنفــر از آنهــا بــا موفقیــت دنبــال کرده 
بودنــد برایــم تشــریح و مشــخص کردنــد. بــا آنکــه مــن فقــط اســمًا اهــل کلیســا بــودم امــا درک فکــری 
یــاد هــم برایــم مشــکل نبــود لیکــن برنامــه اجرایــی آنهــا، هرچنــد معقــول، ولــی بســیار  پیشــنهاد آنهــا ز
افراطــی بــه نظــر می رســید و مفهومــش این بود که می بایســت مقداری از عقایــد و ایده های قدیمی 
گرفتــم خــود را بــه دســت یــزم. ایــن اصــاًل آســان نبــود امــا بــه مجــرد اینکــه تصمیــم  ر ر  خــود را بــه دو
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کــردم ســنگینی الکلیســم از  ــه مــن دســت داد و حــس  ــان بســپارم احســاس عجیبــی ب ی  ایــن جر
دوشــم برداشــته شــده اســت و در واقــع ایــن چنیــن هــم شــد.

تمــام  حــالل  روحانــی،  اصــول  کــه  بــود  مطلــب  ایــن  کشــف  دیگــر،  مهــم  مســئله 
زندگــی  کــه  شــده ام  کشــیده  راهــی  بــه  مــن  حــال  بــه  تــا  زمــان  آن  از  اســت.  مــن  مشــکالت 
آنکــه  بــا  اســت.  مــن  گذشــته  زندگــی  از  مفیدتــر  انشــاءاهلل  و  کننده تــر   ارضا مراتــب  بــه  آن  در 
نیســتم  حاضــر   تفصیــل  ایــن  بــا  امــا  اســت  نبــوده  بــدی  زندگــی  اصــاًل  مــن  گذشــته  زندگــی 
کنــم  عــوض  قبلــی  زندگــی  لحظــات  بهتریــن  بــا  را  کنونیــم  زندگــی  لحظــات  بدتریــن   حتــی 

که هرگز به آن زندگی برگردم. گر بتوانم، دیگر مایل نیستم  و حتی ا
کــه ماننــد او هســتند  یــم بــه دل هــزاران مردمــی  یائــی اســت و امیدوار گو داســتان فــرد، داســتان 
راه پیــدا کنــد. فــرد فقــط بــه خــوان اول بدبختــی رســیده بــود، بیشــتر الکلی هــا بایــد بــه خــوان هفتــم 

آن برســند تــا واقعــًا بــه دنبــال راه نجاتــی بگردنــد.
کادر  اطبــاء  از  یکــی  مــا موافقنــد.  نتیجه گیریهــای  بــا  روانپزشــکان  و  از پزشــکان  بســیاری 
پزشــکی یــک بیمارســتان معــروف، اخیــرًا نظــر خــود را در ایــن مــورد با مــا درمیان گذاشــت و گفت:  
کــه شــما در مــورد بیچارگــی و العالجــی الکلی هــا عنــوان می کنیــد، بــه نظــر مــن صحــت  »مطلبــی 
کــه داستانشــان را در ایــن فصــل خوانــدم، بــدون هیــچ شــکی بایــد  دارد و در مــورد دو نفــر مــردی 
ــوده  ــی ب ــت اله ــان رحم ــا راه نجاتش ــد و تنه ــالج بوده ان ــاره و الع ــد بیچ ــا صددرص ــه آنه ک ــم  ی بگو
کــرده بودنــد، در صــورت امــکان ســعی  گــر آنهــا بــرای معالجــه بــه بیمارســتان مــن رجــوع  اســت. ا
رنــد. مــن بــا آنکــه  کنــم. ایــن افــراد قلــب انســان را بــه درد می آو می کــردم از پذیرفتــن آنهــا خــودداری 
یرا برای   مذهبی نیســتم  اما نهایت احترام را برای روشــی روحانی چون روش شــما قائل هســتم، ز

بیشتر شما راه حل دیگری وجود ندارد.«
ــاع فکــری  ــدرت دف ــه ق ــع، الکلــی هیچگون ــار دیگــر تکــرار می کنیــم: در بعضــی از مواق ــک ب ی
مؤثــری بــرای مقابلــه بــا اولیــن گیــالس مشــروب در خــود نــدارد و بــه جــز مــواردی اســتثنائی، الکلــی 
کنــد. قــدرت  و یــا هیــچ انســان دیگــری قــادر نیســت یــک چنیــن قــدرت مقابلــه ای را در او ایجــاد 

دفــاع او بایــد از یــک نیــروی مافــوق سرچشــمه بگیــرد.





 فصل چهارم:
منکران وجود خدا و بی    اعتقادان 

یــم تفــاوت  کــه امیدوار گذشــته مطالبــی در مــورد بیمــاری الکلیســم آموختیــد  در فصل هــای 

ــرک الــکل  ــه ت ــل ب ــًا تمای گــر شــما حقیقت کــرده باشــد. ا بیــن الکلــی و غیرالکلــی را برایتــان روشــن 

ــاد  ی ــه احتمــال ز ــد، ب ی ــی در مــورد مقــدار مصــرف خــود ندار کنترل ــر  گ ــا ا ــا نمی توانیــد و ی ــد ام ی دار

کــه می توانــد شــما   فقــط یــک تجربــه روحانــی اســت 
ً
کــه در ایــن صــورت احتمــاال الکلــی هســتید 

کنــد.  را از رنــج ایــن بیمــاری خــالص 

بــا  رابطــه  برقــراری  امــکان  بــه  اعتقــادی  یــا  1و  اســت  خــدا  وجــود  منکــر  کــه  کســی  بــرای 

عیــن  در  امــا  می رســد  نظــر  بــه  غیرممکــن  تجربــه ای  چنیــن  یــک  بــه  رســیدن  نــدارد،2  او 

نــدارد،  مفهومــی  بدبختــی  جــز  هــم  گذشــته  روال  بــه  زندگــی  شــخص  ایــن  بــرای   حــال 

ــوم  ــم محک ــگال الکلیس ــد. در چن ــان باش ــل درم ــن و غیرقاب ــوع مزم ــاری او از ن ــه بیم ک ــًا  خصوص

کــه بتــوان بــه  کــردن، مســئله ای نیســت  بــه مــرگ بــودن و یــا روشــی روحانــی بــرای زندگــی انتخــاب 

ــاد هــم مشــکل نیســت. حــدودًا نیمــی از اعضــای اولیــه انجمــن  ی ــرو شــد امــا ز ب ــا آن رو ســادگی ب

کردیــم بــه ایــن مطلــب  کار، بعضــی از مــا ســعی  مــا دقیقــًا از همیــن دســته بوده انــد. در اوائــل 

کــه شــاید الکلــی واقعــی نباشــیم امــا پــس از مدتــی مجبــور بــه قبــول  توجــه نکنیــم و امیــدوار بودیــم 

کنیــم  ــرای زندگیمــان پیــدا  یربنــای روحانــی ب کــه می بایســت یــک ز یافتیــم  واقعیــت شــدیم و در

گــر اینطــور اســت  وگرنــه ســرانجام درســتی نخواهیــم داشــت. شــاید شــما هــم مثــل مــا باشــید و ا

کــه منکــر خــدا و یــا بی اعتقادیــم امــا تجربــه بــه  ید، تقریبــًا نیمــی از مــا تصــور می کردیــم  نگــران نشــو

کــه نبایــد نگــران اینگونــه مســائل باشــیم. مــا نشــان داده اســت 

که ادعای اثبات عدم وجود خدا را دارند. Atheist  -  1 افرادی 
کرد. مترجم. یند وجود یا عدم وجود خدا را نمی توان ثابت  که می گو Agnostic  - 2 افرادی 



  76 ALCOHOLICS ANONYMOUS / گمنام الکلی های 

بــود،  کافــی  الکلیســم  بــر  غلبــه  بــرای  بهتــر،  فلســفه  یــک  یــا  و  اخالقــی  اصــول  فقــط  گــر  ا
هــم  هرچقــدر  شــدیم،  متوجــه  مــا  بودیــم.  یافتــه  بهبــود  قبــل  مدتهــا  مــا  از  بســیاری   مســلمًا 
کنیــم اینگونــه اصــول و فلســفه ها نمی تواننــد نجاتمــان دهنــد. مــا بــا آنکــه ســعی  کــه ســعی 
کنیــم و بــا آنکــه بــا تمــام وجــود و  می کردیــم فلســفه متوازنــی داشــته باشــیم و بــا تقــوی زندگــی 
ــع  ــت و مناب ــود نداش ــا وج ــت در م ــام آنس ــه انج ــه الزم ک ــی  ــا نیروئ ــم ام ــًا آن را اراده می کردی حقیقت
کافــی نبودنــد و بــه شــدت شکســت می خوردنــد. کــه بــه فرمــان اراده انــد  نیروهــای انســانی مــا 
کمبــود قــدرت، مشــکلی اصلــی مــا بــود، بنابرایــن می بایســت منبــع قــدرت پیــدا می کردیــم کــه 
بــه کمــک آن زندگــی کنیــم و طبیعتــًا ایــن نیــرو می بایســت نیروئــی برتــر از نیــروی خــود مــا باشــد، امــا 

کجــا و چگونــه می توانســتیم یــک چنیــن قدرتــی را پیــدا کنیــم؟
خــوب، ایــن دقیقــًا آن چیــزی اســت کــه محتــوی کتــاب مــا اســت. هــدف اصلــی ایــن کتاب، 
تــر از خــود را بــرای  کمــک آن بتوانیــد یــک نیــروی باال کــه بــه  ردن زمینــه ای در شــما اســت  بوجــود آو
حــل مشــکالتتان پیــدا کنیــد. بــه اعتقــاد ما این کتاب، کتابی اســت اخالقی و روحانی و مســلمًا 
ــرای بی اعتقــادان اشــکال تولیــد  کــه ب ــه میــان خواهــد آمــد و اینجاســت  صحبــت از خــدا هــم ب
کردن مشکل مشروبخواری و توضیح در مورد  که پس از مطرح  می شود. بارها اتفاق افتاده است 
زنه های امید را در تازه واردان مشــاهده کرده ایم اما به مجرد به میان  انجمن خود، روشــن شــدن رو
کــه مــا  یــرا  آنهــا درهــم رفتــه اســت ز  آمــدن مســائل روحانــی، خصوصــًا مســئله خــدا، قیافــه 
یرکانــه از آن طفــره رفتــه اســت و  کــرده بــود ز کــه رفیــق مــا تصــور  پرونــده ای را دوبــاره بــاز می کردیــم 

ــرا بســته اســت. کلــی آن ــه  ــرای همیشــه ب ــا ب ی
ری  داو پیــش  و  شــک  در  زمانــی  هــم  مــا  یــرا  ز می کنیــم،  درک  را  او  احســاس  مــا 
بعضــی  بــرای  و  بودیــم  مذهــب  مخالــف  شــدیدًا  مــا  از  بعضــی  بوده ایــم.  شــریک  او   صادقانــه 
کســی  شــاید  کــه  ایــده ای  مــی آورد،  یــاد  بــه  را  او  از  بخصوصــی  تصویــر  و  ایــده  خــدا  نــام   دیگــر 
نظــر  بــه  بخصــوص  ایــده  آن   

ً
احتمــاال و  بــود  کــرده  مــا  بــه  آن  تحمیــل  در  ســعی  کودکــی  در 

مســئله  کــه  کرده ایــم  تصــور  آن  کــردن  رد  بــا  و  بودیــم  کــرده  رد  آنــرا  و  بــود  نیامــده  مناســب   مــا 
مافــوق،  نیــروی  یــک  بــه  وابســتگی  و  ایمــان  مســئله  انداخته ایــم.  دور  بــه  کلــی  بــه  را  خــدا 
بــه  ایــن بــه خاطــر مــا مــی آورد . مــا  بــودن را  تــا حــدی زبونــی و حتــی ترســو  کــه   مســئله ای  بــود 
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 دنیــا بــا افــراد ســتیزه جو و سیســتم های مذهبــی ســتیزه گر و مســایل الینحلــش با شــک و تردید عمیق 

یــر نظــر داشــتیم و بــه آنهــا چــپ چــپ  نــگاه می کردیــم و کســانی را کــه دعــوی خداشناســی می کردنــد ز

کــه یــک ذات واال درگیــر چنیــن مســائلی باشــد؟ اصــاًل چــه  نــگاه می کردیــم. چگونــه ممکــن اســت 

کــه محــو  کنــد؟ امــا در لحظه هــای دیگــر، آن وقــت  کســی می توانــد ایــده یــک ذات واال را هضــم 

ــده  ــم، از خــود می پرســیدیم چــه کســی ایــن دنیــا را آفری تماشــای آســمان در شــب پرســتاره ای بودی

اســت؟ ایــن فکــر، احســاس شــگفتی و احتــرام ترس آلــودی را در مــا بوجــود مــی آورد امــا ایــن فقــط یک 

ــا  ــات و تجربه ه ــه احساس ــادان اینگون ــا بی اعتق ــی م ــد. بل ــوش می ش ــه زودی فرام ــود و ب ــاس ب احس

کــه تعصــب را  کــه مــا بــه مجــردی  یــد بــه شــما اطمینــان خاطــر دهیــم   را داشــته ایم. در اینجــا بگذار

کنــار گذاشــتیم و فقــط تمایــل خــود را در بــاور نیروئــی برتــر از نیــروی خــود ابراز داشــتیم، بــا آن که هضم 

و تشــریح کامــل ایــن نیــرو کــه خداونــد اســت بــرای هیــچ یــک از مــا میســر نبــود امــا حصــول به نتایــج از 

همــان لحظــه بــرای مــا آغاز شــد. 

ــاب  ــود انتخ ــرای خ ــد ب ــدا دارن ــران از خ ــه دیگ ک ــی را  ــدارد درک ــی ن ــه لزوم ک ــم  کردی ــف  کش ــا  م

کنیــم و درک خــود مــا، هرچقــدر هــم کــه ناقــص باشــد بــرای شــروع برقــراری رابطــه کافــی اســت. این 

بــرای مــا تســکین بزرگــی بــود. بــه مجــرد اقــرار بــه امــکان وجــود یــک آفریــدگار دانــا و اینکــه روح الیزالــش 

یربنــای کل وجــود اســت، احســاس داشــتن قــدرت و جهــت در درون مــا شــکل گرفــت، البتــه الزم  ز

یــم. بــود گامهــای ســاده دیگــری را نیــز بردار

ینــدگان خــود  بــرای جو و شــروط چنــدان مشــکلی  کــه خداونــد شــرط  مــا متوجــه شــدیم 

کــه هرگــز انحصــاری نبــوده و بــرای  نمی گــذارد. از نظــر مــا قلمــرو روحانــی، پهنــه بی انتهائــی اســت 

یــم کــه همــه را شــامل می شــود و در آن به روی  یــای صادقــی ممنــوع نیســت. مــا ایمــان دار هیــچ جو

کــه شــما شــخصًا از  همــگان بــاز اســت. بنابرایــن منظــور مــا از خــدا، همــان تصــور و درکــی اســت 

گــر  کتــاب نیــز نظــر همیــن اســت. اجــازه ندهیــد ا یــد و در مــورد دیگــر مطالــب روحانــی ایــن  او دار

ــه  کــه نتوانیــد صادقان ــی در شــما وجــود دارد باعــث آن شــود  تعصبــی علیــه اصطالحــات روحان

کــه مفهــوم آن بــرای خــود شــما چیســت؟ بــرای شــروع رشــد معنــوی، ایــن  کنیــد  از خــود ســئوال 

ــی ــا خدائ ــود را ب ــه خ گاهان ــه آ ــن رابط ــم اولی ــا بتوانی ــتیم ت ــاز داش ــدان نی ــا ب ــه م ک ــود  ــزی ب ــا چی  تنه
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کــه در  کنیــم. پــس از آن، مطالــب بســیار دیگــری را نیــز پذیرفتیــم  کــه خــود درک می کردیــم برقــرار   

کامــاًل غیرقابــل تصــور بــه نظــر می رســید و ایــن نمایانگــر رشــد مــا بــود  آن زمــان، قبــول آنهــا برایمــان 

ــود  ــه خ ک ــی  ــور و درک ــد، از تص ــروع می ش ــه ای ش کار از نقط ــتی  ــه می بایس ک ــا  ــاز، از آنج ــا در آغ ام

کــه ایــن درک و تصــور بســیار هــم محــدود بــود. کردیــم، هرچنــد  داشــتیم اســتفاده 

از  تــر  باال قدرتــی  کــه  دارم  ر  بــاو مــن  »آیــا  بکنیــم.  کوچکــی  ســئوال  خــود  از  بــود  الزم 

خــود  قــدرت  مافــوق  قدرتــی  ر  بــاو بــه  تمایلــی  حتــی  مــن  آیــا  دارد؟  وجــود  مــن  قــدرت 

بتوانــد  شــخصی  اینکــه  مجــرد  بــه  دهیــم،  اطمینــان  شــما  بــه  کیــد  تأ بــا  یــد  بگذار  داردم؟« 

اقــرار کنــد کــه اعتقــاد دارد و یــا می خواهد که اعتقاد داشــته باشــد، راهش آغاز شــده اســت. در 

بیــن مــا کرارًا ثابت شــده اســت که بر روی یــک چنین بنیاد ســاده ای، بنای روحانــی فوق العاده 

محکمی می تواند برپا شود.

گر نتوانیم بســیاری از مطالبی  که ا یرا ما تصور می کردیم  این مطلب برای ما مژده بزرگی بود، ز

رشان مشکل می نمود به صرف ایمان بپذیریم، بهره برداری از اصول روحانی هم برایمان  که باو را 

یات صحبت می کردند، همه ما آرزو می کردیم که ای  امکان پذیر نخواهد بود. وقتی مردم از معنو

گر ایمان آنها را می داشــتیم کارمان درســت می شــد  کاش به جای آنها بودیم و مطمئن بودیم که ا

امــا نمی توانســتیم اصــول روحانــی را حقیقتًا و آنگونــه که برای آنها واضح و روشــن بــود بپذیریم. 

کرد، خیالمان آسوده شد. کار را می توان از مرحله ساده تری شروع  که  یافتیم  بنابراین وقتی در

یافتیــم لجاجــت،  پذیــرش مطالــب بــه صــرف ایمــان، در گذشــته از ناتوانــی ظاهــری مــا در

کــه مرتبــًا راه ما را ســد می کردند. بســیاری  حساســیت و تعصــب بی دلیــل موانــع دیگــری بودند 

مــا  اشــاره ای  کوچکتریــن  کــه حتــی  بودیــم  روحانــی حســاس  مــورد مســائل  آنچنــان در  مــا  از 

کــه از ایــن طــرز تفکــر دســت برمی داشــتیم و بــا  را بــه مخالفــت شــدید وا می داشــت. الزم بــود 

کار چنــدان مشــکلی  گــذاردن اینگونــه افــکار  کنــار  کردیــم، امــا  آنکــه بعضــی از مــا مقاومــت 

بــا ایــن مــرض نابودکننــده، در مــورد اصــول روحانــی هــم ماننــد بقیــه  اثــر رودرروئــی   نبــود. در 
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مطالــب بــه زودی انعطاف پیدا کردیم. در این خصــوص، الکل نقش متقاعدکننده بزرگی بازی 
کرد و آنقدر ما را کوبید تا عاقبت معقولمان کرد!  بعضی اوقات طی این مسیر بسیار کسل کننده 

یم هیچکس به اندازه بعضی از ما، در تعصبات خود لجاجت نکند. بود، آرزو دار

ممکن اســت خواننده ای ســئوال کند که چه لزومی دارد اعتقاد به قدرتی مافوق خود داشته 

یــد نظری بــه بعضــی از آنها  یــم، بگذار ئــل خوبــی بــرای آن دار باشــد؟ مــا تصــور می کنیــم کــه دال

یم. بیانداز

زی قاعدتًا معتقد به واقعیات و نتایج اســت، با این حال قرن بیســتم  یــک فــرد واقع بیــن امــرو

به آسانی تئوریهای گوناگون را قبول می کند، مشروط بر اینکه پایه و اساس محکمی در واقعیات داشته 

باشند. تئوریهای بیشماری وجود دارند، در مورد برق مثال بزنیم، تمام مردم بدون کوچکترین شکی 

آنرا قبول دارند. چرا این چنین آســان قبولش می کنند؟ زیرا بدون یک فرضیه معقول در نقطه شــروع، 

ممکن نیســت بتوانیم چیزی را که می بینیم، حس می کنیم، هدایت می کنیم و اســتفاده می کنیم، 

تشریح کنیم.

ئــل خوبــی در تأییــد آن باشــد حتــی بــدون شــواهد زه تمــام مــردم فرضیه هائــی را کــه دال  امــرو

ئــل بصــری از جملــه ضعیفترین یــرا علــم نشــان داده اســت که دال   کامــل عینــی قبــول دارنــد، ز

که نمای جدارهای  کی مرتبًا نشــان می دهد  ئل اســت و بررســی های نســل بشــر از دنیای خا  دال

 خارجــی بــه هیــچ وجــه واقعیــات داخلــی را نشــان نمی دهنــد. بــرای مثــال: یــک میلــه آهنــی

ر کــه بــا ســرعت غیرقابــل تصوری بــه دو  ظاهــرًا پیــش پــا افتــاده، تــوده ای اســت از الکترونهائــی 

  یکدیگــر در حــال چرخــش هســتند. بــر این اجســام کوچک، قوانیــن دقیقی حکومــت می کند،

کــی صــادق اســت و مــا دلیلــی   از لحــاظ علمــی ایــن مطلــب در مــورد تمــام مســائل دنیــای خا

راء دنیــای کــه در و یــد  کامــاًل منطقــی می گو یــم. امــا وقتــی یــک فرضیــه    بــرای تردیــد در آن ندار

کــی و زندگــی ظاهــری، یــک نیــروی بــزرگ خــالق، قــادر و هدایت کننــده وجــود دارد، فــورًا    خا

کوشــش بســیار ســعی داشــتیم بــه خــود بقبوالنیــم  خودســری و تمــرد مــا بــه قلیــان می آمــد و بــا 

کــه ایــن گونــه نیســت. مــا کتابهــای پرلفــظ و قلــم خوانــده و بــه مباحثــات شــکمی دل خــوش   

کــه این دنیــا نیاز بــه خدائی ندارد که آن را تشــریح کنــد، در صورت   می کردیــم و تصــور داشــتیم 



  80 ALCOHOLICS ANONYMOUS / گمنام الکلی های 

 صحیــح بــودن این فرضیــه، نتیجه این بود که مبداء حیات هیــچ، مفهومش هیچ و مقصدش 
هم هیچ است.

ما بی اعتقادان به جای آنکه خود را اشــرف مخلوقات و مأموران دانای آفریدگار بدانیم، این 

عقیده را ترجیح دادیم که بشر عقل کل است و آلفا و امگا اول و آخر همه چیز می باشد. ما خیلی 

از خود راضی بوده ایم، اینطور نیست؟

تمــام  در  را  تعصــب  کــه  یــم  دار تمنــا  شــما  از  پیموده ایــم  را  متزلــزل  راه  ایــن  کــه  مائــی 

هــم  هرقــدر  شــده ایم  متوجــه  مــا  یــد.  بگذار کنــار  رســمی  مذاهــب  مــورد  در  حتــی   مــوارد، 

کــه ضعــف در مردم مذاهب مختلف وجود داشــته باشــد، ایــن مذاهب به زندگــی میلیونها نفر 

جهت و مقصد داده اند. مردم با ایمان دارای ایده معقولی از مفهوم زندگی هستند، در حالی که 

ما هیچگونه تصور و دید عاقالنه ای در این مورد نداشــتیم. ما شــاهد حال اشــخاص روحانی و 

معتقدی از نژادها، رنگها و عقاید مختلف بوده ایم که درجاتی از ثبات، خوشبختی و ثمربخشی 

تی  را در زندگی از خود نشان می دادند و ما به جای آن که خود نیز در جستجوی یک چنین کماال

گذاشتن، در مورد اعتقادات  باشیم، با بدگمانی خود را سرگرم موشکافی و مته روی خشخاش 

و روال روحانی می کردیم. ما فقط به ضعفهای انســانی این افراد توجه داشــتیم و بعضی اوقات از 

نقــاط ضعــف آنها بعنــوان مأخذی برای محکوم کردن کلیه عقایدشــان اســتفاده می کردیم و در 

یبائی  حالــی کــه خود ظرفیت نداشــتیم، از بی ظرفیتــی دیگران گله می کردیم. ما قــادر به دیدن ز

که در میان آنها بود خیره شده بودیم. ما هرگز جنبه  یبائی  یرا به چند درخت ناز جنگلها نبودیم ز

روحانی زندگی را به دید باز نگاه نکرده بودیم.

در فصل شرح حال افراد، شما تنوع فراوانی در روشهائی که هر یک از آنها برای پذیرش نیروئی باالتر از نیروی 

خود در پیش گرفته اند خواهید یافت. به نظر نمی رسد که مخالفت یا موافقت ما با هر یک از این روشها تأثیر 

 چندانی در کار ما داشته باشد. تجربه به ما آموخته است که درخصوص اینگونه مطالب نباید نگران باشیم، 

در  امــا  کنــد  فصــل  و  حــل  خــود  بــرای  شــخصًا  آنــرا  بایــد  هرکــس  کــه  اســت  مســائلی   اینهــا 

همگــی  آنهــا  دارنــد،  چشــمگیری  مشــترک  وجــه  زنــان  و  مــردان  ایــن  همگــی  مســئله  یــک  مــورد 

زندگــی  در  نیــرو  ایــن  کرده انــد.  پیــدا  ایمــان  و  دسترســی  خــود  نیــروی  از  باالتــر  نیروئــی   بــه 
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فــرد فــرد آنهــا چنــان معجزاتی آفریده اســت که مســلمًا انجــام آن از عهــده نیروی انســانی خارج 

کنیم: در اینجا هزاران مرد و زنی وجود دارند  ید به شواهد نگاه  است. حال به قول معروف بگذار

که رک و پوست کنده اعالم می کنند از وقتی که به قدرتی مافوق قدرت خود اعتقاد پیدا کرده اند 

و طــرز برخــورد بخصوصــی در مــورد آن پیــش گرفته انــد و اصــول ســاده ای را نیز رعایــت نموده اند، 

یــک تغییــر بــزرگ انقالبــی در روش زندگی و افکار آنها پدید آمده اســت. آنها بــا آنکه با بیچارگی به 

 آخــر طنــاب رســیده بودنــد و منابع نیروهای انســانی آنهــا کاماًل ورشکســته بود اما وقتــی از صمیم 

کردنــد  احســاس  کــه  نکشــید  طولــی  شــدند،  ســاده  شــرط  چنــد  رعایــت  بــه  موفــق  قلــب 

می کننــد  حــس  و  اســت  شــده  دمیــده  آنهــا  در  ســرور  و  آرامــش  بــا  همــراه  تــازه ای   نیــروی 

که زندگیشان در مسیر درست قرار گرفته است. این مردان و زنان که زمانی در  برابر پوچی ظاهری زندگی، 

ئل واقعی سخت گرفتن زندگی را برایتان روشن می کنند و گذشته از  گیج و مبهوت شده بودند، اکنون دال

ئل غیرقابل تحمل بودن زندگی خود را نیز تشریح نموده و چگونگی تغییر جهت   مسئله مشروبخواری، دال

گاهی از وجود آفریدگار، مهمترین  خود را به شما نشان می دهند. وقتی صدها نفر اعتراف کنند که آ

واقعه زندگی کنونی آنها است، دلیل مؤثری ارائه شده است که چرا انسان باید ایمان داشته باشد. 

در طول قرن گذشته، پیشرفت های مادی دنیای ما از تمام اعصار گذشته بیشتر بوده است 

یخ کهن عقیده دارند که هوش  که دلیل آن تقریبًا برای همه روشن است. پژوهشگران مکتب تار

ران بــا بهترین های زمان ما برابر بوده اســت، در حالیکه پیشــرفتهای مادی  و ذکاوت مــردم آن دو

ران تجسسات مدرن علمی و اختراعات، تقریبًا  آنها بیش از حد آهسته به نظر می رسد. در آن دو

ناشناخته بود و در قلمرو ماده، مغز انسان با خرافات، سنت ها و انواعی از ایده های فسیل شده 

به زنجیر کشــیده شــده بود. بعضی از معاصران کریســتف کلمب، کروی بودن زمین را ســخنی 

نامعقــول می دانســتند و چیزی نمانــده بود که گالیله را هم به خاطــر بدعت هایش در علم نجوم 

به قتل برسانند.

در  انــدازه  همــان  بــه  مــا  از  بعضــی  آیــا  می کنیــم،  ســئوال  خــود  از  مــا  حــال 

قلمــرو در  قدیمیــان  کــه  نیســتیم  غیرمنطقــی  و  فکــر  کــج  روحانیــت،   قلمــرو 

زنامه هــا  رو هــم  مــا  خــود  عصــر  همیــن  در  حتــی  بودنــد؟  مادیــات    
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 )Kitty Hawk( در کیتی هوک )ترس داشــتند که پرواز موفقیت آمیز برادران رایت )مخترع هواپیما

برو نشــده بود؟  را گزارش کنند؟ مگر تمام کوششــهای دیگران در پرواز، تا آن زمان با شکســت رو

ک )Potomac( سقوط نکرد؟  مگر ماشین پرنده پروفسور النگلی ))Langley به قعر رودخانه پوتوما

یاضیات، ثابت کرده بودند که انسان هرگز قادر به  آیا این صحت ندارد که بهترین مغزهای علم ر

که خدا موهبت پرواز را فقط برای پرندگان منظور داشــته  پرواز نخواهد بود؟ آیا مردم نمی گفتند 

اســت؟ از آن زمان بیش از ســی سال نمی گذرد و سفرهای هوائی به یک چنین رونقی رسیده اند 

کهنه ای تبدیل شده است. و تسخیر آسمان تقریبًا به داستان 

اســت.  بــوده  مــا  تفکــرات  در  کاملــی  آزادی  شــاهد  مباحــث  بیشــتر  در  مــا  نســل   امــا 

زنامــه ای بخوانــد کــه در آینده تجسســات کره مــاه از طریق  گــر یــک کارگــر کارخانــه، در رو مثــاًل ا

یادی نکشــد که  موشــکها به مرحله اجرا درمی آید،1 مســلمًا خواهد گفت، شــرط می بندم طول ز

موفــق شــوند. آیــا انعطاف ما در بــه دورانداختن ایده هــای قدیمی و به کار گرفتــن ایده های جدید، 

توصیف کننده و مشخص کننده عصر ما نیست؟ آیا ما کاماًل آماده نیستیم که یک تئوری یا یک 

یم و به جای آن دستگاه یا تئوری تازه ای را که کار می کند  دستگاهی را که کار نمی کند به کنار بگذار

به کار گیریم؟

ما مجبور شــدیم از خود ســئوال کنیم که چرا نباید برای حل مشــکالت انســانی خود و تغییر 

عقایــد و نظراتمــان، همــان آمادگی و انعطاف را از خود نشــان دهیم. ما روابطمــان با دیگران تیره 

شــده بــود، قــدرت کنترل احساســات خــود را نداشــتیم و در چنگال بدبختی و افســردگی اســیر 

بودیم. قابلیت امرار معاش از ما ســلب شــده بود، احساس بیهودگی می کردیم و ترس و وحشت 

که  گرفته بود. خوشحالی مفهوم خود را از دست داده بود و به نظر نمی رسید  تمام وجودمان را فرا

ما فایده چندانی برای دیگران داشــته باشــیم. آیا یافتن راه حل این ســردرگمی ها از نگاه کردن به 

که بود. فیلم های خبری پرواز به فضا مهمتر نبود؟ مسلمًا 

کتاب در سال 1939 نوشته شده است. 1  -  این 
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که به آفریدگار متکی بودند دیدیم، اجبارًا  وقتی به چشم خود حل شدن مشکالت کسانی را 

شــک و تردیــد در موجودیــت خــدا را به کنار گذاشــتیم و متوجه شــدیم که ایده های مــا کاری از 

که موفق است. پیش نبرده اند و این ایده خدا است 

ایمــان، تــز اصلی بــرادران رایت بود. آنهــا ایمان تقریبًا کودکانه ای داشــتند که قادرند ماشــین 

پرنــده ای بســازند. بــدون ایمــان، یــک چنیــن توفیقــی هرگــز نمی توانســت نصیــب آنهــا شــود. ما 

بی اعتقادان و کافران اصرار داشتیم که اتکا به نفس، حالل تمام مشکالت ما است و وقتی دیگران 

بــه مــا نشــان دادند که مشــکل آنها را اتــکا به خداوند حل کرده اســت، احســاس ما درســت مانند 

که اصرار داشتند برادران رایت، هرگز موفق به پرواز نخواهند شد. آنهائی بود 

منطق چیز خوبی اســت، ما ازآن خوشــمان می آمد و هنوز هم می آید. قدرت تعقل اتفاقی به ما 

ارزانی نشــده اســت و از آن خاطر اســت که برداشــت های حواس خود را تجزیه و تحلیل نموده و از آن 

نتیجه گیری کنیم. این یکی از باشکوه ترین صفات بشر است. ما بی اعتقادان با نظریات و پیشنهاداتی 

که روند و تحلیل منطقی ندارند، راحت نیستیم و از اینرو برایمان بسیار مشکل است که بگوئیم چرا فکر 

می کنیم ایمان کنونی ما منطقی است و چرا ایمان داشتن، سالمتر  و عاقالنه تر از نداشتن آن است و چرا 

می گوئیم آنوقت ها که به عالمت نفی و با تردید سر خود را تکان می دادیم و می گفتیم »من از این حرفها 

سرم نمی شه« طرز فکر و افکار بی مالط و سبکی داشتیم.

رده بودیم دیگر هیچ راه  وقتی ما الکلی شــدیم، در اثر فشــار شکننده بحرانی که خود بوجود آو

گریزی برایمان باقی نمانده بود و الزم بود شــجاعانه با این مســئله، که خدا یا همه چیز اســت و یا 

که آیا خدا هست یا نیست؟ برو می شدیم و باید انتخاب می کردیم  هیچ چیز نیست رو

رفتــن طفــره  بودیــم.  گرفتــه  قــرار  ایمــان  ســئوال  روی  در  رو  درســت  مــا  نقطــه،  ایــن   در 

ایمــان یــادی در جهــت ســاحل  ز پــل منطــق، مســافت  فــراز  از  مــا  از  امــکان نداشــت. بعضــی    

بــود. بــه چشــمان خســته مــا آورده  برقــی  نــو،  یــک ســرزمین  کــرده بودیــم و دورنمــا و مــژده    طــی 

دســت های و  بــود  شــده  نمایــان  تــازه  شــهامتی  پژمــرده،  و  سســت  روحیه هــای  در    
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 گرم و صمیمی، برای خوش آمدگوئی از همه طرف دراز شده بود. از اینکه منطق ما را به آنجا رسانده 
بود سپاسگزار بودیم اما هنوز قادر نبودیم که به ساحل مطلوب قدم گذاریم، شاید که در چند متر آخر، 
بیش از حد خود را به منطق بسته بودیم و نمی توانستیم پشت خود را خالی کنیم که البته این طبیعی 

بود.
ســئوال  خــود  از  و  کنیــم  نــگاه  مطلــب  ایــن  بــه  دقیق تــر  قــدری  یــد  بگذار اینجــا  در 
نرســانده  آنجــا  بــه  تــا  را  مــا  ایمــان  از  بخصوصــی  نــوع  بدانیــم،  خــود  آنکــه  بــدون  آیــا   کنیــم، 
بــود؟ مگــر مــا بــه نیــروی درک و فهــم خــود ایمــان نداشــتیم؟ مگــر مــا بــه قابلیــت فکــری خــود 
گــذارد؟ آری مــا مطیعانــه بــه  اعتقــاد نداشــتیم؟ جــز نوعــی از ایمــان چــه نــام دیگــری می تــوان بــر آن 
کنیــم خواهیــم  کــه بخواهیــم بــه ایــن مطلــب نــگاه  یــه ای  خــدای منطــق وفــادار بوده ایــم و از هــر زاو

کــه همیشــه بــه طریقــی بــا ایمــان ســروکار داشــته ایم. دیــد 
ــه  ــی ب ــا را حال ــدر روان م ــه چق ک ــم  ــم بوده ای ــتش ه ــتایش و پرس ــل س ــه اه ک ــدیم  ــه ش ــا متوج م
حالــی می کــرد! آیــا مــا بارهــا بــه پرســتش مردم، احساســات، اشــیاء، پــول و خودمان ننشســته بودیم؟ و 
یــا و یــا یــک گل نظر نیفکنده  یــا در مرتبــه واالتــری، بــه حالــت پرســتش و ســتایش بــه غــروب آفتــاب، در
بودیــم؟ آیــا کســی هســت کــه عاشــق کســی یــا چیــزی نشــده باشــد؟ آیــا هیــچ گونــه رابطــه ای بیــن ایــن 
ــا  کــه ی ــا منطــق خالــص وجــود دارد؟ مــا باالخــره متوجــه شــدیم  احساســها، پرســتش ها و عشــق ها ب
کــه  کــم اســت. آیــا ایــن چیزهــا تــار و پــودی نبــود  اصــاًل رابطــه ای وجــود نــدارد و یــا اگــر هســت بســیار 
زندگــی مــا از آن ســاخته شــده بــود؟ آیــا ایــن احساســات نبودنــد کــه در واقــع مســیر زندگیمــان را تعییــن 
یــم و در  کــه بتــوان گفــت مــا ظرفیــت ایمــان، عشــق یــا پرســتش را ندار می کردنــد؟ غیرممکــن اســت 

حقیقــت تــا آن وقــت بــه نوعــی بــا ایمــان و اعتقــاد زندگــی کــرده بودیــم، نــه چیــز دیگــر. 
ل خالص، دیگر چیزی نیســت،  زندگــی بــدون ایمــان را مجســم کنید! آنجــا که بجز اســتدال
زندگی هم دیگر زندگی نیســت! ولی ما به زندگیمان ایمان داشــتیم، مسلمًا که داشتیم، لکن به 
کوتاهترین فاصله بین دو نقطه اســت، قادر به  کرد یک خط مســتقیم  که می توان ثابت  صورتی 
اثبات آن نبودیم اما به هرحال وجود داشت. آیا هنوز می توانستیم بگوئیم که تمام این کهکشان 
 به جز توده ای از الکترون هیچ نیست، از هیچ بوجود آمده، مفهومش هیچ و به طرف سرنوشت 
هیچ و پوچی در حرکت و چرخش است؟ مسلمًا نه، حتی خود الکترونها هم بقول دانشمندان 
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از آن باهوش تر به نظر می رسند. 
ل همه چیز هم نیســت و حتی  از ایــن جهــت بــود کــه باالخره متوجه شــدیم منطق و اســتدال
گــر از تراوشــات بهترین مغزها هم که باشــد، آنطور کــه ما از آن انتظار داریم، چندان قابل اعتماد  ا

نیست. مگر نبودند مغزهائی که ثابت کردند انسان هرگز قادر به پرواز نخواهد بود؟
که آزاد شــدن از دنیا ارمغان آن  ما اکنون شــاهد نوع دیگری از پرواز هســتیم، پروازی روحانی 
کــه بر فراز مشــکالت خود به پــرواز درآمده بودند به مــا می گفتند که ایــن لطف خدا  اســت. آنهــا 
اســت، امــا ما فقط لبخنــد می زدیم و با آنکه رهائی روحانی آنهــا را از نزدیک می دیدیم، حقیقت 

را انکار می کردیم.
کودکــی،  یــا  و  مــرد  زن،  هــر  وجــود  تــه  در  یــرا  ز می زدیــم،  گــول  را  خــود  فقــط  واقــع  در  مــا 
احســاس ایــن  اســت  ممکــن  اگرچــه  دارد.  وجــود  خداونــد  از  بنیــادی  ایــده   یــک 
یک شده باشد اما به هرحال به یک  ر  و یا پرستش چیزهای دیگر مبهم و تار  در اثر مصائب، غرو
شــکلی وجــود دارد. ایمان بــه یک نیروی مافوق و نمایــش معجزات این نیرو در زندگی انســانها، 

حقایقی است به قدمت خود انسانها.
ما باالخره متوجه شــدیم درســت به همان اندازه که احساســمان نســبت به یک رفیق، جزئی 
از وجود ماســت، ایمان به نوعی خدا هم، جزئی از وجود ما می باشــد و با آنکه او همیشــه حی و 
یش برخیزیم. وجــود او همانقدر حقیقت  کانه به جســتجو حاضــر اســت امــا گاه الزم اســت بی با
کــه وجــود خود ما دارد و ما این واقعیت باشــکوه را در عمق وجــود خود پیدا کردیم. از نظر ما  دارد 

که اینگونه بوده است. که می توان او را یافت، برای ما  این فقط آنجاست 
گر شــهادت ما کمک کند که  مــا ممکن اســت بتوانیم ایــن راه را کمی برایتان هموار کنیم و ا
ید که با صداقت به  تعصب کنار رود و زمینه صادقانه فکر کردن در شــما پدید آید و ترغیب شــو
ر، به ما بپیوندید.  گر مایلید، می توانید در این مســیر پهناو درون خــود نــگاه کنید، در آن صورت ا
بــا یــک چنین فلســفه ای امکان شکســت برایتــان وجود نــدارد و ایمان، بطور حتم در شــما پدید 

خواهد آمد.
اســت  کافــر  می کــرد  تصــور  خــود  کــه  را  مــردی  تجربیــات  کتــاب  ایــن   در 
خواهیــد خوانــد، آنقدر داســتان جالبی دارد که قســمت هائی از آن می باید همین جا نقل شــود. 
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دگرگونی درونی او بسیار مجاب کننده و تکان دهنده است. 
می کــرد  تصــور  او  می رفــت.  کلیســا  مدرســه  بــه  و  بــود  کشــیش  یــک  فرزنــد  مــا  دوســت 
را  خــود  یاغیگــری  همانجــا  از  و  اســت  حــد  از  یــاده  ز مذهبــی اش،  تکالیــف  و  دروس 
دســت  فــراوان  ســرخوردگی های  و  یهــا  گرفتار بــا  یــادی  ز ســالهای   آن  از  پــس  و  کــرد   آغــاز 
خودکشــی،  و  کشــنده  امــراض  روانــی،  بیمــاری  تجــارت،  در  ورشکســتگی  بــود.  گریبــان  بــه 
مصیبت هائــی بودنــد کــه بــر ســر خانــواده او فــرود آمدنــد و زندگــی او را ســخت محــزون و  تلــخ کردنــد 
یهای ناجــور  و درهم پاشــیدگی جســمی  و باالخــره ســرخوردگی بعــد از جنــگ جهانــی، مشــروبخوار

ــر ســر پرتــگاه نابــودی قــرار دادنــد. و روحــی، او را ب
کــه موفــق بــه  باالخــره دوســت مــا در بیمارســتان بســتری می شــود. شــبی یــک مــرد الکلــی 
کســب تجربــه روحانــی شــده بــود بــه ســراغ او مــی رود. درد دل دوســت مــا بــاز می شــود و بــا زاری و 
کاری انجــام نــداده  کــه مســلمًا  گــر خدائــی هــم وجــود داشــته باشــد، بــرای مــن  یــد »ا تلخــی می گو
اســت!« امــا چنــد ســاعت بعــد دوســتمان در تنهائــی از خــود ســئوال می کنــد »آیــا ممکــن اســت 
کــه بدنبــال جــواب  ــوده باشــند؟« درحالــی  کــه می شــناختم در اشــتباه ب تمــام مردمــان مذهبــی 
گهــان فکــر  ــا زندگیــش در جهنــم ســپری شــده اســت، امــا نا ی گو کــه  می گــردد احســاس می کنــد 
کــه بگوئــی  کیســتی  بکــری چــون رعــد، تمــام مســائل دیگــر را تحت الشــعاع قــرار می دهــد »تــو 

خدائــی وجــود نــدارد؟«
ــر  ی ــه ز ــواب ب ــت خ ــش از تخ ــک جه ــا ی ــه ب ــب بالفاصل ــه آن ش ک رد  ــی آو ــر م ــه خاط ــرد ب ــن م ای
ــه وجــود خــدا او را تحــت  ــو می افتــد، پــس از چنــد لحظــه احساســی از اعتمــاد ب ــه زان ــد و ب می آی
کــه او تــا  تأثیــر قــرار می دهــد و ماننــد موجــی سیل آســا و پرعظمــت تمــام فاصله هــا و ســد هائی را 
کــرده بــود، درهــم می کوبــد و او را بــه محضــر قــدرت الیــزال و عشــق وارد می کنــد، او  آن لحظــه ایجــاد 
گاه از همجــواری آفریــدگار، زندگــی  از فــراز پــل می گــذرد و قــدم بــه ســاحل می گــذارد و بــرای اولیــن بــار آ

خویــش را آغــاز می کنــد.
بــه  بدیــن ترتیــب بنیــاد دوســت مــا برجــای خــود محکــم شــد و دیگــر هیــچ تحولــی موفــق 
از  و  شــد  ناپدیــد  او  مشــروبخواری  مشــکل  شــب،  آن  در  پیــش،  ســالها  نشــد،آری،  آن  لرزانیــدن 
بــه مغــزش کوتــاه وسوســه آمیز، دیگــر هرگــز فکــر مشــروبخواری  و بجــز چنــد لحظــه  رفــت   میــان 
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می شــد  برپــا  وجــودش  در  غوغائــی  چنــان  وسوســه،  لحظــات  در  مــا  دوســت  نکــرد.   خطــور 
یــرا خداونــد، ســالمت عقــل  کــه گویــا اگــر می خواســت هــم دیگــر نمی توانســت بــه مشــروب لــب بزنــد، ز

را بــه او بازگردانــده بــود.
گــو اینکــه عوامــل آن بســیار  اســم ایــن را بجــز معجــزه شــفا چــه چیــز دیگــری می تــوان گذاشــت؟ 
رد و او نیــز خاضعانــه خــود را بــه  ســاده اند: جبــر زمــان و شــرائط، آمادگــی اعتقــاد را در او بوجــود آو

کــه درک می نمــود ســپرد. دســت آفریــدگاری 
ســالمت عقــل همگــی مــا هــم بــه همــان ترتیــب بــه لطــف خــدا بازســازی شــده اســت. اتفاقــی 
گهانــی و یکبــاره بــود لیکــن بــرای بعضــی از  گاهــی نا کــه بــرای دوســت مــا افتــاد یــک مکاشــفه و آ
کــه  ر حاصــل می شــود امــا بهرحــال، خداونــد بــه تمامــی آنهــا  مــا ایــن تجربــه بــه آهســتگی و بــه مــرو

گشــوده اســت. یش بوده انــد رخ  صادقانــه در جســتجو
که خود را نزدیکش قرار داده بودیم! او وقتی چهره خود را به ما نشان داد 
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کســانی  کــه راه مــا را بــا جدیــت بپیمایــد و بــه مقصــد نرســد.  کســی را دیده ایــم  بــه نــدرت 
کامــاًل بــه ایــن  کــه نمی خواهنــد و یــا نمی تواننــد خــود را  کــه بهبــود نمی یابنــد، آنهائــی هســتند 
بــا خــود  کــه اساســًا نمی تواننــد  آنــان مــردان و زنانــی هســتند   

ً
برنامــه ســاده بســپارند. معمــوال

ــد. ایــن دســته مقصــر نیســتند و ظاهــرًا  صــادق باشــند. متأســفانه چنیــن اشــخاصی وجــود دارن
کامــل  ــه صداقــت  کــه نیــاز ب یســتی را  ــد. اینــان طبیعتــًا نمی تواننــد روش ز ــه دنیــا آمده ان ــه ب اینگون
کــه  گیرنــد و امــکان موفقیتشــان کمتــر از حدمعمــول اســت. افــرادی نیــز وجــود دارنــد  دارد در پیــش 
از آشــفتگی های روحــی و روانــی شــدید رنــج می برنــد امــا بســیاری از آنــان قابــل بــه بهبودی انــد، 

ــودن را داشــته باشــند. ــی صــادق ب ــر آنکــه توانائ مشــروط ب
کــه برایمــان  گذشــته و  اتفاقــی  کلــی بیان کننــده نحــوه زندگــی مــا در  داســتانهای مــا بطــور 
افتــاد و چگونگــی زندگــی مــا در حــال حاضــر اســت. چنانچــه طالــب راه مــا هســتید و بــرای 
کــه قدمهــای  کوششــی فروگــذاری نمی کنیــد، در آن صــورت آماده ایــد  ردنــش از هیــچ  بدســت آو

یــد. مشــخصی را بردار
کردیــم می توانیــم راهــی آســانتر  مــا در برداشــتن بعضــی از ایــن قدمهــا طفــره رفتیــم و تصــور 
کامــاًل بی پــروا و  کــه از ابتــدا  یــم  کنیــم، لیکــن نتوانســتیم. صمیمانــه از شــما تقاضــا دار پیــدا 
کــه بــه عقایــد کهنــه خــود بچســبیم امــا هیــچ نتیجــه ای  جــدی باشــید. بعضــی از مــا ســعی کردیــم 

کامــاًل تســلیم شــدیم. ــا آنکــه  نگرفتیــم، ت
و  مبهوت کننــده  حیله گــر،  کــه  یــم  دار ســروکار  الــکل  بــا  کــه  باشــید  داشــته  خاطــر  بــه 
وجــود  مرجعــی  امــا  می باشــد.  دشــوار  بســیار  آن  بــر  غلبــه  کمــک  بــدون  اســت.  باقــدرت 
را  او  کنــون  ا کــه  باشــد  اســت،  ردگار  پــرو آن  و  اوســت  دســت  در  قدرتهــا  تمــام  کــه   دارد 
کامــاًل بــه او ســپردیم  راهــی رســیدیم، خــود را  کنیــد. از میانبرهــا حاصلــی نگرفتیــم، بــر ســر دو پیــدا 
کــه مــا برداشــتیم و بــه عنــوان یــک برنامــه  کردیــم. اینهــا قدمهائــی اســت  و تقاضــای حمایــت 

بهبــودی پیشــنهاد می شــود.
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که در مقابل الکل عاجز بودیم و  زندگیمان غیرقابل اداره شده بود. 1 - ما پذیرفتیم 

که یک نیروئی مافوق می تواند سالمت عقل را به ما بازگرداند. ر رسیدیم  2 - به این باو

کـــه خـــود درک می کردیـــم  ردگاری  کـــه اراده و زندگی مـــان را بـــه پـــرو گرفتیـــم  3 - تصمیـــم 

یم. بســـپار

کردیم. کانه و موشکافانه از خود تهیه  4 - یک ترازنامه اخالقی بی با

کردیم. 5 - چگونگی دقیق خطاهای خود را به خداوند، خود و یک انسان دیگر اقرار 

6 - آمادگی کامل پیدا کردیم که پروردگار کلیه نواقص اخالقی ما را مرتفع کند.

کند. کمبودهای اخالقی ما را برطرف  7 - با فروتنی از او خواستیم 

کردیـــم و درصـــدد جبـــران  یـــان رســـانده بودیـــم تهیـــه  کـــه بـــه آنهـــا ز کســـانی  8 - فهرســـتی از تمـــام 

برآمدیـــم.

کردیـــم،  کـــه امـــکان داشـــت از افـــراد فـــوق جبـــران خســـارت  9 - بـــه طـــور مســـتقیم در هرجـــا 

کنـــد. یـــان مجـــددی بـــر ایشـــان و یـــا دیگـــران وارد  کـــه انجـــام آن ز مگـــر در مـــواردی 

10 - بـــه تهیـــه ترازنامـــه شـــخصی خـــود ادامـــه دادیـــم و در صـــورت قصـــور بالفاصلـــه بـــدان اقـــرار 

کردیـــم.

ـــویم و  ـــر ش ـــم نزدیکت ـــود درک می کردی ـــه خ ک ردگاری  ـــرو ـــه پ ـــیدیم ب کوش ـــه  ـــا و مراقب 11 - از راه دع

گاهـــی از خواســـت او بـــرای خـــود و قـــدرت اجرایـــش شـــدیم. فقـــط طالـــب آ

ــه  ــام را بـ ــن پیـ ــم ایـ کردیـ ــعی  ــا، سـ ــن قدمهـ ــتن ایـ ــل از برداشـ ــداری روحانـــی حاصـ ــا بیـ 12 - بـ

ــم. یـ ر ــرا درآو ــه اجـ ــود بـ ــی خـ ــوارد زندگـ ــام مـ ــول را در تمـ ــن اصـ ــانیم و ایـ ــا برسـ الکلی هـ

اســـت، برنامـــه ای  چـــه  ایـــن  زدنـــد:  یـــاد  فر شـــگفتی  بـــا  مـــا  از   بســـیاری 

از  یـــک  هیـــچ  ید،  نشـــو مأیـــوس  دهـــم.  انجـــام  را  آن  نمی توانـــم  مـــن    
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کنیـــم. مـــا از مقدســـین نیســـتیم،  کامـــل و بی نقـــص رعایـــت  مـــا نتوانســـته ایم ایـــن اصـــول را بـــه طـــور 

یـــم  کـــه خواســـتار رشـــد و نمـــو معنـــوی باشـــیم. مـــا ادعـــای پیشـــرفت معنـــوی دار نکتـــه اینجاســـت 

نـــه تکامـــل. 

گذشــته و  توصیــف مــا از الکلــی، فصــل مربــوط بــه بی اعتقــادان و ماجراهــای فــردی مــا در 

کلــی را بوضــوح مشــخص می کنــد: ــن ســه نظــر  حــال، ای

کنیم. که ما الکلی بودیم و نمی توانستیم زندگی خود را اداره  الف - 

 هیچ نیروی انسانی قادر نبوده است ما را از الکلیسم نجات دهد.
ً
ب - که احتماال

یش باشیم. گر در جستجو که می تواند، ا ردگار است  ج - و او پرو

ــه  ــم ب ــم و آن تصمی گرفتی ــرار  ــوم ق ــدم س ــر ق ــاال، در براب ــل ب ــه اص ــورد س ــدن در م ــد ش ــا متقاع ب

کرده ایــم اســت. حــال منظــور چیســت و چــه  کــه درک  ردگاری  ســپردن زندگــی و اراده خــود بــه پــرو

کاری بایــد انجــام دهیــم؟

کــه یــک زندگــی متکــی بــه اراده شــخصی، حتــی بــا  اول الزم اســت متقاعــد شــده باشــیم 

یــرا همیشــه در حــال تضــاد بــا شــخص یــا چیــزی  نیــت خیــر هــم نمی توانــد موفقیت آمیــز باشــد، ز

کــه بنــا بــه میــل شــخصی خــود، زندگــی را بــه پیــش برنــد.  کثــر مــردم ســعی دارنــد  خواهیــم بــود. ا

ــور،  ــد و همــواره ن ــش را شــخصًا بگردان کــه می خواهــد تمــام نمای یگــری اســت  هرکــس ماننــد باز

گــر ترتیباتــش پابرجــا بمانــد و  کنــد و تصــور می کنــد ا یــش اداره  رقــص و صحنــه را بــه میــل خو

کار درمی آیــد،  رنــد، نمایــش بســیار خــوب از  مــردم در مقابــل خواســته هایش ســر تعظیــم فــرود بیاو

یگــر مــا ممکــن  رضایــت او و بقیــه حاصــل می شــود و زندگــی نیــز فوق العــاده خواهــد شــد. باز

ــت و  ــور، دس ــردم دار، صب ــان، م ــوی، مهرب ــد، باتق ــردی متعه ــی، ف ــان صحنه گردان ی ــت در جر اس

ر، خودخــواه، ناصــادق، امــا  کار باشــد و یــا برعکــس بدقلــب، مغــرو دلبــاز و حتــی محجــوب و فــدا

ــی اســت. گون گونا ــاد او دارای صفــات  ی ــه احتمــال ز ب

تصــور  او  و  درنمی آیــد  کار  از  خــوب  نمایــش  شــد؟  خواهــد  چــه   
ً
معمــوال

می گیــرد  تصمیــم  اســت.  نکــرده  تــا  درســت  او  بــا  زندگــی  کــه   می کنــد 
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ســعی بیشــتری از خــود نشــان دهــد و دفعــه بعــد، بنــا بــه اقتضــای موقعیــت یــا ســختگیری بیشــتر 

گیــرد، امــا بــا تمــام ایــن تفاصیــل بــاز هــم نمایــش او را راضــی نمی کنــد،  و یــا متانــت بیشــتر بــکار 

کــه دیگــران بیشــتر  ــا حــدی می توانــد مقصــر باشــد امــا اطمینــان دارد  کــه خــود ت او اقــرار می کنــد 

مقصرنــد، لــذا بــه حــال خــود افســوس می خــورد و رنجیــده خاطــر و عصبانــی می شــود. ناراحتــی 

اصلــی او چیســت؟ آیــا در واقــع او یــک فــرد خودخــواه نیســت؟ آیــا حتــی مهربــان بودنــش هــم 

گــر  کــه ا بــرای ارضــای حــس خودخواهــی اش نیســت؟ آیــا قربانــی ایــن خیــال باطــل نشــده اســت 

کنــد، می توانــد راضــی و نیکبخــت باشــد؟ آیــا ایــن خواســته های او بــرای بقیــه  کارگردانــی  خــوب 

یگــران نمایــش، روشــن و واضــح نیســت؟ آیــا رفتــار او آرزوی تالفــی را در آنهــا زنــده نمی کنــد؟  باز

کننــد؟ آیــا او حتــی در  کــه از صحنــه بــه نفــع خــود بهره بــرداری  کــرد  آیــا آنهــا ســعی نخواهنــد 

ــه را باعــث نمی شــود؟ یختگــی صحن ــوازن درهم ر ــراری ت ــه جــای برق ــش ب ــن لحظه های بهتری

یگــر مــا، خودخــواه و خودپرســت اســت. او مانند کســی اســت که  ز، باز بــه اصطــالح مــردم امــرو

یــدا دراز کشــیده اســت و از بــدی وضــع مملکــت شــکایت  یــر آفتــاب فلور در فصــل زمســتان، در ز

یــا سیاســت مداران و  آه می کشــد،  قــرن بیســتم  گناهــان  بــه  خاطــر  کــه  کشیشــی  یــا  می کنــد، 

کار خــود بودنــد، ایــن دنیــا تبدیــل  کشــورها مواظــب  گــر بقیــه  کــه تصــور می کننــد ا اصالح گرایانــی 

کــرده اســت  کــه تصــور می کنــد اجتمــاع بــه او بــد  بــه بهشــت بریــن می شــد، یــا خالفــکار و ســارقی 

گله هــا و  کنــون دربنــد زنــدان اســت. ایــن  کــه همــه چیــز را از دســت داده اســت و ا و یــا آن الکلــی 

ــا بیشــتر مــا در فکــر خــود، رنجشــها و حســرتهای  کــه باشــد فرقــی نمی کنــد. آی شــکایت ها هرچــه 

یهــای مــا اســت! ما تحت  یشــه تمــام گرفتار خــود نیســتیم؟ بــه نظــر مــا خودخواهــی و خودپرســتی ر

تأثیــر انــواع تــرس، خیــاالت باطــل خودگرایانــه و افســوس بــه حــال خــود پــای را بــر حــق دیگــران 

ــدون دلیــل مــورد  کــه ب گاه مــا تصــور می کنیــم  ــل تالفــی می کننــد.   ــم و آنهــا نیــز در مقاب ی می گذار

کــه  یم تصمیماتمــان  گرفته ایــم، امــا وقتــی بــه عقــب برمی گردیــم، متوجــه می شــو آزار دیگــران قــرار 

برمبنــای خودخواهــی بنــا شــده بــود، باعــث آســیب پذیریمان شــده اســت.

یهــا، ســاخته دســت خــود مــا اســت و از وجــود خــود مــا برمی خیــزد.  گرفتار بــه عقیــده مــا تمــام 

 الکلی ها، نمونه هائی افراطی از انسانهائی هستند که فقط متکی به اراده آشوبگر خود می باشند، 
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یــم  گــو اینکــه غالبــًا خــود اینطــور فکــر نمی کننــد. مــا الکلی هــا بایــد از ایــن خودخواهــی دســت بردار
 اینطــور بــه نظــر 

ً
یــرا در غیــر ایــن صــورت نابودمــان می کنــد! در ایــن راه خــدا بــا مــا اســت. معمــوال ز

کمــک خــدا امکان پذیــر نیســت. بســیاری از مــا بــه  کــه رهائــی از شــر خودخواهــی بــدون  می رســد 
اخالقیــات و فلســفه های فراوانــی معتقــد بودیــم و بــا آنکــه مایــل بودیــم، نمی توانســتیم آنهــا را بــه 
یــم. در مقابلــه بــا خودخواهــی هــم، ســعی و کوشــش مــا بــه جائــی نرســید و مــا بــه کمــک  ر اجــرا درآو

خــدا نیــاز داشــتیم!
بــازی  از  می بایســتی  چیــز  هــر  از  قبــل  چــرا؟  و  چطــور  بدانیــم  می خواهیــم  حــال 
می بایســت  و  نداشــت  نتیجــه ای  هیــچ  یــرا  ز برمی داشــتیم،  دســت  خــدا  نقــش  کــردن 
مــا  کنیــم.  گــذار  وا او  بــه  را  خــود  زندگــی  صحنه گردانــی  کــه  می گرفتیــم   تصمیــم 
کثــر  ا او.  فرزنــدان  مــا  و  اســت  پــدر  او  او،  عوامــل  مــا  و  اســت  بنیــاد  و  اصــل  او  کــه  پذیرفتیــم 
کــه  بــود  تــازه ای  زی  پیــرو پــل  یربنــای  ز ایــن عقیــده، ســنگ  و   عقیده هــای خــوب، ســاده اند 

گام برداشتیم.  ما از روی آن به سوی آزادی 
بــه  فوق العــاده ای  اتفاقــات  گرفتیــم،  پیــش  در  را  جدیــد  روال  خلــوص  بــا  مــا  وقتــی 
وقتــی  و  درآمدیــم  قدرتمنــدی  و  تــازه  صاحــب کار  خدمــت  بــه  مــا  رد.  آو روی  زندگیمــان 
تمــام او  می دادیــم،  انجــام  احســن  نحــو  بــه  را  کارهایــش  و  می شــدیم  نزدیــک  او   بــه 
ر دلبســتگی مــا بــه مســائل  یربنائــی، بــه مــرو رده می کــرد. بــا ایجــاد یــک چنیــن ز  نیازهــای مــا را بــرآو
کــه چگونــه  کمتــر شــد و بیشــتر بــه آن عالقمنــد شــدیم  کمتــر و  شــخصی و طرحهــای حقیرمــان 
کردیــم،  یــان ایــن نیــروی تــازه را در خــود احســاس  می توانیــم چیــزی بــه زندگــی بیافزائیــم. وقتــی جر
یافتیــم می توانیــم بــا موفقیــت زندگــی کنیــم،  از آرامــش روح و روان برخــوردار شــدیم. هنگامیکــه در
ــردا و آینــده از  ز و ف ــرس از امــرو گاه شــدیم، ت ر از حضــور خــدا در زندگــی خــود آ ــه مــرو کــه ب وقتــی 

میــان رفــت و مــا دوبــاره متولــد شــدیم.
ردگارا،  اکنون در قدم سوم هستیم. بسیاری از ما به آفریدگاری که درک می کردیم گفتیم: »پرو
کن  کنی، از اســارت نفس رهایم  کن و از من ســاز آنچه خود اراده  خود را تقدیم تو می دارم. با من 
زی بر آنها شاهدی باشد برای کسانی که  تا انجام اراده ات را بهتر توانم. مشکالتم را بگیر، تا پیرو
یشــان خواهم داد، باشــد که همیشــه بر اراده تو گردن نهم.« قبل  با قدت تو، عشــق تو و در راه تو یار
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ــم و ســرانجام  کــه آماده ای یم  ــا مطمئــن شــو ــم ت کردی ــن قــدم، خــوب فکرهایمــان را   از برداشــتن ای
کنیــم.  گــذار  ــه او وا ــاًل ب کام می توانیــم خــود را 

کنــد برداشــته  کــه بتوانــد شــما را درک  بهتــر اســت ایــن قــدم روحانــی، همــراه بــا شــخصی 
ر روحانــی. امــا تنهــا بــه مالقــات خــدا رفتــن بهتــر  شــود، ماننــد همســر، دوســت صمیمــی یــا مشــاو
کلماتــی بــکار رود،  کــه از نیــروی درک عاجــز باشــد. فرقــی نمی کنــد چــه  کســی اســت  از همراهــی 
کار بــود و  کمــال بیــان شــوند. ایــن فقــط آغــاز  کــه مطالــب بــی غــل و غــش و تمــام و  مهــم آن اســت 
گــر صادقانــه و بــا افتادگــی بــه انجــام می رســید، تأثیــر عمیــق و عظیمــش فــورًا احســاس می شــد.  ا
کــه بســیاری  ــود  ــی شــخصی ب ــه تکان ســپس وارد مرحلــه عمــل شــدیم، اولیــن قــدم یــک خان
ــود  ــا سرنوشت ســاز و مهــم ب ــا آنکــه تصمیــم م ــم. ب ــه انجــام آن نکــرده بودی ــز مبــادرت ب ــا، هرگ از م
بــرو  ولــی اگــر فــورًا بــا کوششــی پرحــرارت دنبــال نمی شــد، تأثیــر دائمــی نداشــت. ایــن کوشــش بــرای رو
کــه ســد راه مــا بــود الزم بــه نظــر می رســید. مشــروبخواری مــا تنهــا  شــدن و از میــان برداشــتن آنچــه 

ــم. ــل و منشــاء آن پــی می بردی ئ ــه دال یــک عالمــت بیــش نبــود، بنابرایــن می بایســتی ب
قــدم  ایــن  شــدیم.  خــود  ترازنامــه  یــا  اعمــال  نامــه  نوشــتن  مشــغول  جهــت  بدیــن 
می شــود.  رشکســت  و  

ً
معمــوال باشــد،  نداشــته  مرتبــی  ترازنامــه  کــه  کســبی  بــود.  چهــارم 

کوششــی اســت.  واقعیــات  بــا  شــدن  بــرو  رو و  یافتــن  دلیلــش  تجارتــی،  ترازنامــه   تهیــه 
کشــف موجــودی واقعــی و یافتــن اجنــاس اســقاط و غیرقابــل فــروش، تــا بتــوان   اســت در جهــت 
کســب قــرار اســت موفــق  گــر صاحــب  کــرد. ا ســریعًا و بــدون احســاس پشــیمانی از آنهــا رفــع شــر 

گــول بزنــد. باشــد، نمی توانــد در مــورد ارزشــها، خــود را 
کتــاب  و  بــه حســاب  بــا صداقــت  و  کردیــم  زندگــی خــود  بــا  را  کار  دقیقــًا همــان  هــم  مــا 
باعــث  کــه  خــود  شــخصیت  نقایــص  جســتجوی  بــه  اول  وهلــه  در  رســیدیم.  خــود 
مــوارد  در  را  نفــس  هــوای  پــای  رد  کــه  آنجــا  از  پرداختیــم.  بــود  شــده  زندگــی  در  مــا  شکســت 
کامــی  نا کــه  بودیــم  شــده  مجــاب  و  می کردیــم  مشــاهده  وضــوح  بــه  خــود  زندگــی  مختلــف 
زندگیمــان  در  نفــس  هــوای  کلــی  نقــش  بــه  توجهمــان  بنابرایــن  می گیــرد،  سرچشــمه  آن  از   مــا 

معطوف شد.
چیــز هــر  از  بیــش  و  اســت  نفــرت  و  کینــه  یــک«  شــماره   »دشــمن 
روحــی  امــراض  مختلــف  انــواع  و  می شــود  الکلی هــا  نابــودی  باعــث  دیگــری    
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بلکــه  هســتیم،  بیمــار  فکــری  و  جســمی  لحــاظ  از  فقــط  نــه  مــا  می گیــرد.  سرچشــمه  آن  از 
شــود،  برطــرف  مــا  روحانــی  ناخوشــی  وقتــی  و  می باشــیم  بیمــار  نیــز  روحانــی  لحــاظ  از 
مؤسســات،  مــردم،  تمــام  از  فهرســتی  رســید.  خواهــد  ســالمت  بــه  نیــز  مــا  فکــر  و  جســم 
دلیــل کــه  نمودیــم  ســئوال  خــود  از  و  کردیــم  تهیــه  داشــتیم،  نفــرت  آن  از  کــه  اصولــی   یــا 
مــا،  بــه جیــب  یــا  مــا،  ر  غــرو بــه  یــا  کــه  مــوارد متوجــه شــدیم  بیشــتر  مــا چیســت؟ در نفــرت   
بــه آرزوهــای مــا و یــا بــه روابــط خصوصــی مــا )روابــط جنســی هــم جــزو آن اســت( برخــورده  یــا 
و دل چرکیــن  مــا  کــه  اســت  رو  ایــن  از  و  شــده اند  تهدیــد  یــا  مخــدوش،  آنهــا  و   اســت 

ــه  ــًا ب ــه دقیق ک ــم  کردی ــک از آنهــا مشــخص  ــل هری کینه هــا، در مقاب  زخمــی شــده ایم. در لیســت 
ر، امنیــت، آرزوهــا، روابــط خصوصــی و یــا روابــط جنســی مــا را  کجــای مــا برخــورده اســت، آیــا غــرو

مــورد تهدیــد قــرار داده اســت؟
کردیم. یر تهیه  ما فهرست خود را به صراحت و با دقت طبق نمونه ز
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من دل چرکین 
هستم از:

تأثیرش برمن چه بوده دلیل آن
است؟

آقای بروان

روابط جنسی، اعتماد به او به زنم چشم داشت.
نفس، )ترس(

به زنم گفت که من معشوقه دارم.

ممکن است کارم را از دستم بگیرد

روابط جنسی، اعتماد به 
نفس )ترس(

امنیت - اعتماد به 
نفس )ترس(

خانم جونز

مــرا تحقیــر کــرد. زن مزخرفــی اســت. 
شــوهرش را کــه دوســت مــن بــود بــه 
ــتان  ــل تیمارس ــروبخواری تحوی ــر مش خاط

داد. پشــت ســر همــه حــرف می زنــد.

روابط شخصی، اعتماد به 
نفس )ترس(

رئیسم

ــل تحمــل  غیرمنطقــی، بی انصــاف و غیرقاب
اســت. مــرا بــرای عرق خــوری و دســتکاری 
ــه اخــراج  تــوی صــورت حســابها، تهدیــد ب

کــرد.

اعتماد به نفس )ترس( 
امنیت

زنم

از  می زنــد،  غــر  نمی کنــد،  درک  مــرا 
می خواهــد  می آیــد.  خوشــش  بــروان 

باشــد. نــام خــودش  بــه  قبالــه خانــه 

غرور، روابط جنسی، 
امنیت )ترس(
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کار نگرفتیــم،  کردیــم. هیــچ معیــاری را جــز صداقــت و دقــت بــه  ر  گذشــته خــود را مــرو زندگــی 
ــه نظــر می رســید، ایــن  کــه ب ــم. اولیــن چیــزی  کردی ــه و تحلیــل  ی ــا دقــت تجز پــس از اتمــام، آن را ب
کثــرًا در اشــتباه محــض بودنــد! ایــن نتیجه گیــری کــه دیگــران مقصــر  بــود کــه ایــن دنیــا و مردمانــش ا
بودنــد مــرزی بــود کــه بیشــتر مــا در پشــت آن متوقــف شــده  بودیــم. داســتان اینگونــه بــود کــه دیگــران 
کاری پشــیمان  گــر از  همچنــان بــه مــا بــد می کردنــد و مــا دلگیــر و زخــم خــورده باقــی می ماندیــم و ا
بودیــم، از خــود دلگیــر می شــدیم. امــا هرچــه بیشــتر بــرای تغییــر اوضــاع بــه میــل خــود، جنگیدیــم 
کــه فقــط در ظاهــر بــه نظــر می رســد فاتــح برنــده  اوضــاع بدتــر شــد. درســت ماننــد صحنــه جنــگ 

کوتاهــی داشــت.  زی مــا نیــز عمــر بســیار  اســت، پیــرو
کــرده باشــد، ســرانجامی  گــر نفــرت و دلگیــری عمیقانــه در زندگــی مــا رخنــه  کــه ا واضــح اســت 
کــه بــه آنهــا اجــازه عــرض انــدام  جــز بدبختــی و پوچــی نخواهــد داشــت و دقیقــًا بــه همــان انــدازه 
یــش رشــد  کــه آرزو ــرای یــک الکلــی  ــم. ب ــاد داده ای ــد مفیــد باشــد، برب کــه می توان دهیــم، وقتــی را 
ک و حتــی بــه نظــر  و نمــو معنــوی و حفــظ بیــداری روحانــی اســت، نفــرت، بینهایــت خطرنــا
ــور خورشــید  یچــه ن رانیــم در ــه احساســات را در خــود می پرو ــا اینگون کشــنده اســت. وقتــی م ــا  م
کــه جنــون الــکل عــود می کنــد و دوبــاره  روحانــی را بــر روی خــود می بندیــم و آن وقــت اســت 

ــت. ــر اس ــرگ براب ــا م ــوردن ب ــروب خ ــا مش ــا الکلی ه ــرای م ــم. ب ی ــروب می خور مش
گــر تمایــل بــه زنــده مانــدن داشــتیم، می بایســتی از اســارت خشــم آزاد می شــدیم. کــج خلقــی،  ا
افــکار مغشــوش و دیوانــه وار، ممکــن اســت بــرای مــردم عــادی تجمــل و لــذت مشــکوکی باشــد، 

کشــنده اســت. امــا بــرای الکلی هــا، ســمی 
بودیــم  آمــاده  بــود.  آن  در  مــا  آینــده  کلیــد  یــرا  ز کردیــم.  مراجعــه  خــود  فهرســت  بــه  مــا 
کــه  شــدیم  متوجــه  مــرور  بــه  کنیــم.  تحلیــل  و  تجزیــه  آنــرا  متفــاوت،  کامــاًل  زوایائــی  از  کــه 
واقعــی  چــه  آنهــا،  اشــتباهات  و  دارنــد  تســلط  مــا  بــر  حــد  چــه  تــا  مردمانــش،  و  دنیــا  ایــن 
چطــور  بودنــد.  برخــوردار  مرگ آفرینــی  قــدرت  از  حقیقتــًا  شــرایط  آن  در  خیالــی،  چــه  و 
یهــا کینه ورز می بایســتی  کــه  شــدیم  متوجــه  بریــم؟  بــدر  ســالم  جــان  آن  از   می توانســتیم 
کــه ناپدیــد شــوند، کمــا اینکــه بــا الــکل هــم   را مهــار کنیــم. امــا چطــور؟ مــا نمی توانســتیم آرزو کنیــم 

نتوانستیم.
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از    
ً
احتمــاال کرده انــد  بــد  مــا  بــه  کــه  آنهــا  یافتیــم  در مــا  پیمودیــم:  کــه  راهــی  اســت  ایــن 

آزارمــان  و  نمی آمــد  خوشــمان  آنهــا  بیمــاری  عالئــم  از  آنکــه  بــا  و  بوده انــد  بیمــار  روحانــی  نظــر 

کــه  خواســتیم  خــدا  از  بوده انــد.  بیمــار  مــا  چــون  نیــز  آنهــا  کــه  می پذیرفتیــم  بایــد  امــا   مــی داد، 

ــا  ــه ب ک ــم  ــان دهی ــی را نش ــر و تحمل ــت و صب ــان گذش ــز هم ــا نی ــورد آنه ــا در م ــد، ت ــی بده ــا قدرت ــه م ب

یــم.  خوشــحالی در مــورد یــک دوســت بیمــار روا می دار

گفتیــم، او یــک بیمــار اســت، چطــور می توانــم بــه او  کســی دیدیــم، بــه خــود  وقتــی خطائــی از 

کمــک کنــم؟ خدایــا مــرا از خشــم حفــظ کــن و بگــذار آنچــه کــه خواســت تــو اســت بــه انجــام رســد.

کــه آزارمــان می دادنــد دســت برداشــتیم و بــا آنهــا درســت ماننــد  از مشــاجره و تالفــی بــا کســانی 

کمــک بــه آنهــا از دســت  یــرا در غیــر ایــن صــورت شــانس خــود را بــرای  کردیــم، ز یــک بیمــار رفتــار 

کنیــم امــا خــدا بــه مــا نشــان خواهــد  می دادیــم. اگرچــه مــا قــادر نیســتیم بــه تمــام مــردم دنیــا کمــک 

کنیــم. کــه حداقــل چگونــه بــا مهربانــی  و عشــق بــه همــگان نــگاه  داد 

کــه دیگــران در حــق مــا روا داشــته بودنــد از  بــه فهرســت خــود رجــوع می کنیــم. بدیهائــی را 

ر کردیــم و بــه جــای آن بــه دنبــال اشــتباهات خــود گشــتیم، کجــا بــود کــه خودخواه،  خاطــر خــود دو

کــه تمامــی تقصیــرات آن بــا مــا  نادرســت، خودپســند و وحشــتزده بودیــم؟ بــه مســائلی برخوردیــم 

کــه  یــم. ســئوال ایــن بــود  کــه اشــتباهات دیگــران را اصــاًل در نظــر نگیر کردیــم  نبــود، امــا ســعی 

کجاســت، ترازنامــه ترازنامــه مــا بــود، نــه مــال دیگــران. پــس از وقــوف بــه  تقصیــر مــا چیســت و در 

اشــتباهاتمان، آنهــا را در لیســت خــود نوشــتیم و در مقابــل خــود قــرار دادیــم و ســپس صادقانــه بــه 

کردیــم و حاضــر بــه جبــران آنهــا شــدیم. اشــتباهات خــود اعتــراف 

کنیــد.  کنــار مشــکالت بــا آقــای بــروان، خانــم جونــز، رئیــس و زن توجــه  کلمــه »تــرس« در  بــه 

»تــرس«، ایــن کلمــه کوتــاه، تقریبــًا بــه نحــوی تمام قســمتهای مختلــف زندگی ما را در بــر می گیرد. 

کــه لفافــه زندگــی مــا از آن تنیــده شــده بــود، سلســله اتفاقاتــی را در  پــود فاســد و شــیطانی  ایــن تارو

کــه  ــم  ــا آنکــه فکــر می کردی کــه نتیجــه آن جــز بدبختــی نبــود و ب رد  ــه حرکــت درمــی آو زندگــی مــا ب

کــه تحــرک آن را باعــث می شــدیم؟ بــه نظــر مــا تــرس   مســتحق آن نیســتیم، آیــا ایــن خــود مــا نبودیــم 
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بیشــتر  کــه  می رســد  نظــر  بــه  اینطــور  و  شــود  طبقه بنــدی  ردیــف  دریــک  دزدی  بــا  می بایســتی 
ایــن  ســئوال  و  کردیــم  مــرور  کامــل  طــور  بــه  را  خــود  ترس هــای  می کنــد.  دردســر  تولیــد  دزدی  از 
کاری از پیــش نبــرده  کــه اتــکا بــه نفــس  کــه دلیــل تــرس مــا چیســت؟ آیــا دلیلــش ایــن نبــود  بــود 
نفــس  بــه  اعتمــاد  از  گذشــته  در  مــا  از  بعضــی  نیســت،  کافــی  تنهائــی  بــه  نفــس  بــه  اتــکا  بــود؟ 
از بیــن نمی بــرد، بخصــوص  کامــاًل  تــرس و ناراحتی هــای دیگــر مــا را  امــا   خوبــی برخــوردار بودیــم 

که باد را به غبغب ما می انداخت و اوضاع را بدتر هم می کرد.  وقتی 
پیــش  در متفاوتــی  روش  کنــون  ا مــا  باشــد.  داشــته  وجــود  هــم  بهتــری  راه  شــاید 
محــدود  نفــس  بــه  اعتمــاد  جــای  بــه  و  اســت  خــدا  بــه  اعتمــاد  و  تکیــه  مــا  روش  گرفته ایــم. 
مــا  بــه  او  کــه  را  نقشــی  تــا  هســتیم  اینجــا  مــا  زده ایــم.  تکیــه  خــدا  الیــزال  نیــروی  بــه  خــود، 
می کنیــم  فکــر  کــه  می کنیــم  دنبــال  جائــی  تــا  را  آن  فقــط  و  بگیریــم  برعهــده  می کنــد   محــول 
او برایمــان درنظــر گرفتــه اســت. مــا بــا افتادگــی بــه او تکیــه کرده ایــم و او بــه مــا قــدرت می دهــد تــا 

مصیبــت را بــا آرامــش خنثــی کنیــم. 
مــا هرگــز به خاطــر اتــکا بــه آفریدگارمــان ازکســی عــذر نمی خواهیــم. مــا توانائــی آن را یافته ایــم تــا بــه آنهــا 
کــه می گوینــد روحانیــت از آن ضعفــا اســت لبخنــد بزنیــم. در واقــع روال روحانــی راه توانائــی اســت. در 
تمــام اعصــار رأی بــر آن بــوده کــه مفهــوم ایمــان شــجاعت اســت. مــردم بــا ایمــان همگــی از شــجاعت 
برخوردارنــد. زیــرا بــه خــدای خــود اعتمــاد دارنــد. مــا هرگــز بــرای باخــدا شــدن معــذرت نمی خواهیــم و بــه 
جــای آن اجــازه می دهیــم از وجــود مــا بــرای نمایــش کار خــود اســتفاده کنــد. تقاضــا می کنیــم تــرس مــا را 
برطــرف ســازد و توجــه مــا را بــه آنچــه کــه خــود بــرای مــا می خواهــد منعطــف کنــد. بدین ترتیب تــرس رفته 

رفتــه از مــا می گریــزد. 
یــه و تحلیــل دقیقــی از ایــن  امــا در مــورد مســائل جنســی: بســیاری از مــا احتیــاج بــه تجز
  مســئله داشــتیم. مــا بیشــتر از هــر چیــز ســعی کردیــم کــه در ایــن مــورد منطقی باشــیم. از مســیر 
برو   نادرســت، رو

ً
یــاده خــارج شــدن، مطلــوب نیســت. در اینجــا بــا عقایــدی افراطــی احتمــاال ز

کی کــه مســئله جنســی از خواســته های قســمت پســت تر و خا  هســتیم. گروهــی نالــه می کننــد 
وجــود ماســت و فقــط اصــل الزمــی در تنــازع بقــا اســت. عــده ای هــم ســکس بیشــتر و بیشــتر 
بیشــتر  می کننــد،  تصــور  و  نمی خواننــد  هــم  فاتحــه  ازدواج  رســم  بــرای  آنهــا  می زننــد،  یــاد   فر
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کافــی از آن اســتفاده  یشــه های جنســی دارد، فکــر می کننــد مــا به انــدازه  ناراحتی  هــای انســان ر
یا از نوع صحیح آن بهره نمی گیریم. آنان اهمیت سکس را در همه جا می بینند. یک  نمی کنیم و
یم فلفل خالص  مکتب طعم خوش را در غذا به کلی غدغن می کند و مکتب دیگر، همه را به رژ
ری کنیم و نیز نمی خواهیم مسائل جنسی  می بندند. ما می خواهیم از این مسائل جدال  انگیز دو
گر نداشــتیم، مشــکل  یم، ا یهای جنســی دار ری قــرار دهیــم. همگــی مــا گرفتار مــردم را مــورد داو

کاری می توانیم در مورد آن انجام دهیم؟ می توانستیم خود را انسان بنامیم. اما چه 
و  ناصــادق  خودخــواه،  کجــا  در  یابیــم  در تــا  کردیــم،  ر  مــرو را  خــود  گذشــته  رفتــار  مــا 
باعــث  ناحــق  بــه  آیــا  داده ایــم؟  آزار  را  کســی  چــه  بوده ایــم؟  دیگــران  خواســت  بــه  بی توجــه 
اســت؟  بــوده  کجــا  در  مــا  اشــتباه  شــده ایم؟  کســی  تلخ کامــی  و  ظــن  ســوء  و   حســادت 
بــه جــای آن می بایســتی چه می کردیم؟ تمــام این مطالب را یادداشــت کردیم و مورد بررســی قرار 

دادیم.
ایــده آل  آینــده،  در  خــود  جنســی  روابــط  بــرای  کــه  کردیــم  ســعی  ترتیــب  بدیــن 
ســئوال  خــود  از  هربــار  و  گذاردیــم  آزمایــش  بــه  را  خــود  روابــط  یکایــک  یم.  بســاز معقولــی 
مــا  معقــول  ایده آل هــای  بــه  تــا  خواســتیم  خــدا  از  اســت؟  خودخواهانــه  آیــا  کــه   کردیــم 

کنیم.  کند تا مطابق آن رفتار  شکل بدهد و ما را یاری 
باید همیشه به خاطر داشته باشیم که نیروی جنسی ما خدادادی است و نباید خودخواهانه 
که ایده آلمان  کرد، اما حقیر و نفرت انگیز هم نباید تصور شود. هر فرمی  و سرسری از آن استفاده 
گر آزاری به کسی  از کار درآید، باید آمادگی رشــد به ســوی آنرا داشــته باشــیم. باید آماده باشیم تا ا
داده ایم، آن را جبران کنیم و مواظب باشیم که اینکار ما، آزار بیشتری به کسی ندهد. به عبارت 
کنیم و در دعا و نیایش از خدا بخواهیم  یها رفتار  گرفتار ســاده، با مســائل جنســی هم مثل بقیه 
تــا در مــورد یــک یک این مســائل ما را راهنمائی کنــد. در صورتی که از صمیم قلب خواســتارش 

باشیم جواب آن خواهد رسید.
می توانــد  کــه  اســت  خداونــد  فقــط  مــا،  جنســی  مســائل  مــورد   در 
نهایــی قضــاوت  امــا  اســت،  ســودمند   

ً
معمــوال مــردم،  بــا  مشــورت  کنــد.   قضــاوت 

راجــع انــدازه  همــان  بــه  مــردم  از  بعضــی  می کنیــم.  گــذار  وا خداونــد  بــه  را    
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 بــه امور جنســی فناتیک هســتند که بعضی دیگــر بی بندوبارند. ما از راهنمائی هــا و افکاری که 

ری می کنیم. حال فــرض کنیم از عهــده ایده آلی که  تحــت تأثیر احساســات شــدید هســتند دو

یم، آیا مفهومش اینســت که دوباره به مشروبخواری برمی گردیم؟  برگزیده ایم برنیائیم و موفق نشــو

گر  یند بله، اما این فقط نیمی از حقیقت است. این به ما و نیت ما بستگی دارد، ا بعضی می گو

مــا از کــرده خود پشــیمان باشــیم و صادقانه بخواهیم کــه خداوند ما را به طــرف چیزهای بهتری 

یــم کــه بخشــوده خواهیــم شــد و در این میان درســی نیز  هدایــت کنــد، در آن صــورت ایمــان دار

یم،  گر پشــیمان نباشــیم و با رفتــار خود همچنــان باعث آزار دیگران شــو خواهیــم آموخــت. امــا ا

گرفت. ما این حرفها را به عنوان فرض و تئوری  مطمئنًا مشــروب خواری را دوباره از ســر خواهیم 

نمی گوئیــم، بلکــه واقعیتی اســت که از تجربه خــود نقل می کنیم. آنچه که در مورد امور جنســی 

می تــوان خالصــه کرد اینســت که ما بطور جــدی برای یافتن یک ایده آل مناســب دعا کردیم. در 

هــر مــوردی که تردید داشــتیم تقاضای راهنمایی کردیم و ســالمت فکر و قــدرت انجام کارهای 

یادی داشته باشیم، با شدت هر چه تمامتر  گر مشکالت جنسی ز درست را خواستار شدیم. ما ا

وقــت خــود را صرف خدمت دیگران می کنیم و به نیاز آنان می اندیشــیم. این عمل، ما را از نفس 

خود جدا می کند و هوس شــدید ما را آرام می نماید. تســلیم شــدن در مقابل اینگونه هوســها، جز 

غم و غصه هیچ نتیجه ای ندارد. 

کرده ایــم. مــا  یــادی را مطــرح  گــر در مــورد ترازنامــه خــود جــدی بــوده باشــیم بی شــک مســائل ز   ا

کرده ایــم. مــا شــروع بــه فهمیــدن  یــه و تحلیــل  رده ایــم و آنهــا را تجز کاغــذ آو نفرتهــای خــود را بــر روی 

ک آنهــا پــی  کرده ایــم و همچنیــن بــه خانمان برانــدازی وحشــتنا پوچــی و مهلکــی ایــن نفرتهــا 

ــا حتــی در  ــم. م کرده ای ــه یادگیــری صبــوری، تحمــل دیگــران و حســن نیــت  ــا شــروع ب ــم. م برده ای

ــگاه  ــه چشــم یــک بیمــار ن ــه آنهــا ب ــرا ب ی مــورد دشــمنانمان هــم ایــن مطلــب را رعایــت می کنیــم ز

کرده ایــم و آمــاده جبــران خســارت شــده ایم. کــه آزار داده ایــم تهیــه  می کنیــم. مــا لیســت افــرادی را 

داده  انجــام  مــا  بــرای  را  کاری  ایمــان  کــه  می خوانیــد  مکــررًا  کتــاب  ایــن  در 

شــده  قانــع  شــما  یــم  امیدوار حــال  نبوده ایــم.  انجامــش  بــه  قــادر  خــود  کــه   اســت 

میــان  نفــس،  کــه  را  ســدی  هــر  می توانــد  خــدا  کــه   باشــید 
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گرفته ایــد و  گــر شــما در حــال حاضــر تصمیــم خــود را  کــرده اســت از میــان بــردارد. ا شــما و او ایجــاد 
یــرا شــما تکه هــای  کرده ایــد، شــروع بســیار خوبــی اســت، ز ترانامــه ای از نواقــص عمــده خــود تهیــه 

کرده ایــد. بزرگــی از حقایــق مربــوط بــه خــود را هضــم 



 فصل ششم:
شروع اقدامات 

کوشــش مــا پیــدا  پــس از تهیــه ترازنامــه، حــال چــه اقدامــی بایــد در مــورد آن انجــام دهیــم؟ 
کشــف موانــع بیــن راه بــوده اســت. مــا بــه  یــدگار و  کــردن بینشــی تــازه و رابطــه ای جدیــد بــا آفر
عیــوب بخصوصــی اقــرار کردیــم و انگشــت بــر روی نقــاط ضعــف خــود گذاشــتیم و گرفتاری هــا را 
حــدودًا مشــخص کردیــم، حــال زمــان آن رســیده اســت کــه از آنهــا رفــع شــر کنیــم. بــرای انجــام ایــن 
کار الزم اســت در برابــر خداونــد، خــود و یــک انســان دیگــر، بــه چگونگــی دقیــق نقص هــای خــود 
کــه در فصــل گذشــته بــه آن اشــاره شــد. اعتــراف کنیــم و ایــن گام پنجــم برنامــه بهبــودی مــا اســت 
ــاد آســان نباشــد و ممکــن  ی ــا یــک شــخص دیگــر شــاید ز گذاشــتن نقص هایمــان ب در میــان 
کافــی اســت امــا در ایــن مــورد شــک فــراوان  کــه اقــرار بــه خــود  کنیــم  اســت پیــش خــود فکــر 
و  نیســت  کافــی  خــود،  بوســیله  خــود،  یابــی  ارز  

ً
معمــوال کــه  یافتیــم  در تجربــه  بــه  مــا  اســت. 

کنیــم  ــر توجــه  گ ــم. حــال ا ی ــر رو ــب فرات ــه مرات کــه الزم اســت از آن ب ــا متوجــه شــدیم  بســیاری از م
کــردن مســائل  کار الزم اســت در آن صــورت انعطــاف بیشــتری در مطــرح  کــه چــرا انجــام ایــن 
گام  ایــن  گــر  ا کــه  اســت  ایــن  دلیــل  مهمتریــن  داد.  خواهیــم  نشــان  دیگــر  نفــر  یــک  بــا  خــود 
یم. بارهــا تازه واردانــی را دیده ایــم  یــم ممکــن اســت بــه تــرک الــکل موفــق نشــو حیاتــی را برندار
بــرو  کننــد و بــرای رو یــش خــودداری  ز بعضــی از واقعیــات زندگــی خو کردنــد از بــرو کــه ســعی 
رنــد امــا تقریبــًا همگــی  نشــدن بــا ایــن تجربــه متواضع کننــده بــه روش هــای آســانتری روی آو
کشــیده شــد و چــون در مــورد بقیــه مســائل ایــن برنامــه جــدی  ــه مشــروبخواری  ــاره ب کارشــان دوب
ــدارد. لغــزش آنهــا  ــا تعجبــی ن ــه نظــر م ــی ب ــن لغــزش خــود بســیار متعجــب شــدند ول ــد از ای بودن
ــا آنکــه ترازنامــه  ــد. آنهــا ب کــه خانه تکانــی خــودرا بطورکامــل انجــام ندادن ــوده اســت  ــه ایــن خاطــر ب ب
ردنــد.  کردنــد امــا بعضــی از بدتریــن اقــالم را در موجــودی خــود بــه حســاب نیاو خــود را تهیــه 
کــه ســر کرده انــد و فقــط )فکــر می کردنــد(  ر و تــرس رفــع شــر   آنهــا فقــط )فکــر می کردنــد( از غــرو

افتادگــی،  اســت  الزم  مــا  نظــر  بــه  کــه  آنطــور  آنهــا  شــده اند.  متواضــع  و  یــر  ز بــه    
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ــا یــک شــخص دیگــر  ــا تمــام داســتان زندگــی خــود را ب ــد و ت شــهامت و صداقــت نیاموختــه بودن
ــد توفیقــی نصیبشــان نخواهــد شــد.  درمیــان نگذارن

یگــری اســت که شــخصیت  کثــر مــردم زندگــی دوگانــه ای دارنــد. الکلــی باز الکلی هــا بیشــتر از ا
صحنــه ای خــود را بــه دنیــای خــارج عرضــه می کنــد و مایــل اســت مــردم او را بــه آن صــورت 
کــه اســتحقاقش را  بشناســند. او خواســتار شــهرت و اعتبــار اســت امــا در باطــن حــس می کنــد 

نــدارد.
کــه در موقــع ســورچرانی و مســتی و بی خــودی  تناقــض و دوگانگــی زندگــی الکلــی در اثــر اعمالــی 
کــه بــه خــود می آیــد، بخاطــر اتفاقــات مبهمــی  از خــود نشــان می دهــد بدتــر هــم می شــود و وقتــی 
کــه در خاطــرش مانــده اســت، احســاس تنفــر  و انزجــار می کنــد. ایــن خاطــرات ماننــد یــک خــواب 
کــه  هولنــاک اســت و او از فکــر اینکــه شــاید کســی او را دیــده باشــد بــه خــود می لــرزد و بــا هــر ســرعتی 
بتوانــد ایــن خاطــرات را مچالــه و در تــه وجــود خــود پنهــان می کنــد و آرزو دارد کــه روشــنائی روز هرگــز 
کــه نتیجــه آن، نیــاز بــه خــوردن  بــر آن نیفتــد. او دائــم عصبــی اســت و در حالــت تــرس بــه ســر می بــرد 

مشــروب بیشــتر است.
روانشناســان نیــز در ایــن مــورد تقریبــًا بــا مــا هــم  عقیــده هســتند. مــا الکلی هــا بــا آنکــه هزارهــا 
دالر بــرای معالجــه خــود بــه روانشناســان پرداخته ایــم امــا بــه جــز چندمــورد اســتثنائی هرگــز امــکان 
کــه بــه مــا کمــک کننــد. مــا بــه نــدرت تمــام حقیقــت را بــا آنهــا در میــان  منصفانــه بــه آنهــا نداده ایــم 
گفتــن حقیقــت بــه ایــن اطبــاء  کرده ایــم، مــا تمایلــی بــرای  یــز آنهــا را رعایــت  گذاشــته ایم و یــا تجو
کــه  ر نیســت  ــا هیچکــس دیگــر هــم صــادق نبوده ایــم، بنابرایــن تعجــب آو دلســوز نداشــته ایم و ب

بســیاری از پزشــکان چنــدان عقیــده ای بــه الکلی هــا و شــانس بهبودیشــان ندارنــد!
کامــاًل صــادق  ــا یــک نفــر  ــد حداقــل ب ــم، لزومــًا بای ی گــر انتظــار عمــر دراز و خوشــبختی دار مــا ا
کنیــم، بایــد در ایــن مــورد  کســی را بــه عنــوان معتمــد انتخــاب  باشــیم. طبیعتــًا قبــل از آنکــه 
کــه بــه  یــم. بعضــی افــراد  گام مهــم و محرمانــه را بردار کــه بــا چــه شــخصی ایــن  کنیــم  خــوب فکــر 
ــت  ــن اس ــت، ممک ــب آنهاس ــات مذه ــی از واجب ــراف یک ــد و اعت ــق دارن ــی تعل ــای مذهب گروهه
ــد و  کنن ــه  ــت مراجع ــان اس ــزو وظایفش ــراف ج ــنیدن اعت ــه ش ک ــی  ــع ذیصالح ــه مراج ــد ب بخواهن
ــا فــردی  گــذاردن مطالبمــان ب ــه تعلــق مذهبــی هــم نداشــته باشــیم، درمیــان  گــر هیچگون  حتــی ا
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کــه بــه وســیله یــک مذهــب رســمی، مخصــوص به این کار گماشــته شــده اســت، شــاید مناســب 
کــه ایــن اشــخاص ســریعًا متوجــه مشــکل مــا می شــوند و آنــرا درک می کننــد.  کثــرًا دیده ایــم  باشــد. ا

کــه هیچگونــه درکــی از الکلی هــا نداشــته اند. گاه بــه اشــخاصی هــم برخورده ایــم  البتــه 
کنیــم، در آن صــورت بایــد بیــن  کــه ایــن طریــق را انتخــاب  گــر نتوانیــم و یــا نخواهیــم  مــا ا
ایــن شــخص می توانــد  امانــت دار و خاطرجمعــی بگردیــم.  بــه دنبــال دوســت  آشــنایان خــود 
طبیــب یــا روانشــناس مــا باشــد و یــا از بیــن اقــوام انتخــاب شــود امــا نبایــد بهــای نجــات مــا را آنهــا 
کنــد و در  کــه بتوانــد آنــرا درک  یــم  کســی درمیــان می گذار بپردازنــد، مــا داســتان و مســائل خــود را بــا 
کــه مــا  کار اینســت  کلــی انجــام ایــن  عیــن حــال تأثیــری هــم در زندگیــش نداشــته باشــد. قاعــده 

ــد در مــورد خــود ســختگیر و در مــورد دیگــران همیشــه مالحظــه کار باشــیم.  بای
ــم امــا شــاید  ی ــا شــخص دیگــری درمیــان بگذار ــا آنکــه شــدیدًا الزم اســت مطالــب خــود را ب ب
ــط  ــد و فق ــته باش ــود نداش ــان وج ــبی برایم ــخص مناس ــن ش ــکان یافت ــه ام ک ــیم  ــی باش در موقعیت
کامــاًل آمــاده  یــق انداخــت، بــا ایــن حــال الزم اســت  در آن صــورت می تــوان ایــن قــدم را بــه تعو
کــه مــا  کــردن مطلــب فــوق ایــن اســت  یــم. دلیــل عنــوان  باشــیم تــا در اولیــن فرصــت بــه آن بپرداز
کــه از قابلیــت رازداری  یــم، شــخصی  ترجیــح می دهیــم ایــن قــدم را بــا شــخص ذیصالحــی بردار
برخــوردار باشــد، وضــع مــا را کامــاًل درک کنــد، بــر هــدف مــا صحــه بگــذارد و ســعی در تغییــر دادن 
ز را  کار امــرو کنیــم و  ــه ای اســتفاده  ــه عنــوان بهان ــد از ایــن مطلــب ب برنامه هــای مــا نکنــد امــا نبای

یــم. بــه فــردا بیانداز
ــل  ــد ترازنامــه را مقاب ــز نیســت و بای پــس از یافتــن شــخص مــورد نظــر، دیگــر اتــالف وقــت جای
یــم و آمــاده یــک نشســت و صحبــت طوالنــی باشــیم. الزم اســت بــرای مخاطــب خــود  خــود بگذار
کاری هســتیم و چــرا بایــد انجامــش دهیــم و او بایــد متوجــه  کــه در حــال انجــام چــه  کنیــم  تشــریح 
ــه مــا  کمــک ب کثــرًا از  ــا یــک چنیــن برخــوردی، مــردم ا ــه آن بســتگی دارد. ب کــه زندگــی مــا ب شــود 

خوشــحال می شــوند و از اعتمــاد مــا نســبت بــه خــود مفتخــر خواهنــد شــد.
اخالقــی  ضعفهــای  کلیــه  و  یم  می شــو کار  بــه  دســت  و  یــم  می گذار پــا  یر ز را  ر  غــرو مــا 
از  بــدون  را  قــدم  ایــن  آنکــه  از  پــس  می کشــیم.  بیــرون  تاریکــی  از  را  گذشــته  ســیاه  نکته هــای  و 
کــرد خواهیــم  رضایــت  احســاس  خــود  از  رســاندیم،  پایــان  بــه  مطلبــی  هرگونــه  انداختــن   قلــم 
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میــان از  تنهائــی  احســاس  کنیــم.  نــگاه  دنیــا  چشــم  در  می توانیــم  کــه  اســت  آنوقــت  و    
احســاس  و  می گریــزد  مــا  از  تــرس  می گیــرد،  فــرا  را  وجودمــان  آرامــش  و  صلــح  مــی رود،   
اعتقــادات  از  خــود  گذشــته  زندگــی  در   

ً
احتمــاال مــا  می شــود.  آغــاز  آفریــدگار  بــا  نزدیکــی 

تجربــه یــک  می یابیــم  دســت  بــدان  اکنــون  کــه  آنچــه  امــا  بوده ایــم  برخــوردار   روحانــی 
 
ً
معمــوال مرحلــه  ایــن  در  کنیــم،  تجربــه  را  معنویــت  می توانیــم  مــا  و  اســت  روحانــی    

احســاس می کنیم که مشــکل مشــروبخواریمان از میان رفته است و ما در پهنه بی انتهائی دست در 
دست روح کائنات در حرکت هستیم.

کــه انجــام  کنــج خلــوت و بی صدائــی می نشــینیم و آنچــه را  پــس از مراجعــت بــه منــزل در 
ر می کنیــم و بخاطــر شــناخت بهتــری کــه از خدا پیــدا کرده ایــم از او سپاســگذاری  داده ایــم مــرو
کتــاب مراجعــه می کنیــم و بــا  می کنیــم و ســپس دوبــاره بــه قســمت قدمهــای دوازده گانــه ایــن 
کــه آیــا چیزی  دقــت پنــج قــدم پیشــنهادی اول را دوبــاره می خوانیــم و از خــود ســئوال می کنیــم 
را از قلــم انداخته ایــم؟ مــا در حــال ســاختن پلــی هســتیم تا بتوانیــم از روی آن به ســوی آزادی گام 
یــم، آیــا پایــه و اســاس کار تــا اینجا محکم اســت؟ آیا ســنگهای زیربنــا، همگی در جــای خود   بردار
اســتوارند؟ آیا در مورد مالط پایه کار، خساســت به خرج نداده ایم؟ آیا ســعی نکرده ایم مالط را بدون 
ســیمان بســازیم؟ اگــر از جوابهای خــود راضی باشــیم، در آن صورت قدم ششــم را شــروع می کنیم. 
کیــد کرده ایــم، آیــا اکنــون حاضریــم بگذاریم خداونــد تمام آنچــه را که   مــا ضــرورت تمایــل را مرتبــًا تأ
بــه اقــرار خــود ما ایراد دارد برطرف کند؟ آیا اجازه می دهیم آنها را از ما بگیرد؟ همگی آنها را؟ اگر هنوز 
به مسئله ای چسبیده ایم و آماده واگذاری آن نیستیم، برای پیدا کردن تمایل و آمادگی از خدا طلب 

کمک می کنیم.
ما وقتی آماده شدیم، می گوئیم: »آفریدگارا، من اکنون آماده ام که تمام خوب و بد وجودم را به 
تو بســپارم، تمنا دارم یک یک نقص  های درونم را که ســد راه خدمت به تو و همنوعان من اســت 
برطــرف کنــی و قدرتــی عطا فرمائی تــا از این پس، به خدمت تو کمر بنــدم« در اینجا گام هفتم را 

به پایان رسانده ایم.
متوجــه مــا  دهیــم.  انجــام  نیــز  را  بیشــتری  اقدامــات  اســت  الزم   حــال 
حرکــت  بــا  کــه  ایمانــی  یعنــی  اســت«  مــرگ  بی عمــل  »ایمــان  کــه  یم  می شــو   
هشــتم  گامهــای  بــه  یــد  بگذار انجامیــد.  خواهــد  مــرگ  بــه  نباشــد   تــوأم 
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کرده ایــم تهیــه  رســانده ایم  یــان  ز آنهــا  بــه  کــه  کســانی  تمــام  از  لیســتی  مــا  کنیــم،  نــگاه  نهــم   و 

 و مایــل بــه جبــران گذشــته ها هســتیم، این همان لیســتی اســت که در متــن ترازنامه خــود منظور 

یابی دقیق قــرار داده ایم و اکنون باید لطمه هائی را که به همنوعان خود  کرده ایــم. مــا خود را مورد ارز

یزهائی را که در اثر هوای نفس و اداره صحنه زندگی  وارد کرده ایم جبران کنیم. ما می خواهیم خرده ر

به میل خود، روی هم انباشــته شــده اســت جارو کنیم، اگر میل انجام این کار در ما نباشد، برای 

یم. به خاطر داشته باشید که در شروع کار توافق کردیم برای غلبه  تمایل به آن دست به دعا برمی دار

بر الکل به هر اقدامی دست بزنیم.

کار خــود مــردد باشــیم و وقتــی بــه لیســت همــکاران و دوســتانی  احتمــال دارد مــا هنــوز در 

کنیــم.  ــا بعضــی از آنهــا احســاس خجالــت  کنیــم، از برخــورد معنــوی ب کــه آزارشــان داده ایــم نــگاه 

 در 
ً
کــه در مــورد بعضــی از افــراد، نیــازی هــم بــه اینــکار نیســت و احتمــاال اطمینــان داشــته باشــید 

ــرا ممکــن اســت در آنهــا  ی کنیــم، ز کیــدی  کارمــان تأ ــد در مــورد جنبــه روحانــی  اولیــن برخــورد نبای

تعصبــی برانگیختــه شــود. درســت اســت کــه مــا ســعی می کنیــم بــه زندگــی خــود سروســامان دهیــم 

امــا ایــن بــه خــودی خــود پایــان کار نیســت و هــدف اصلــی مــا بوجــود آوردن شــرایطی اســت کــه بــه ما 

امــکان دهــد بــا حداکثــر انــرژی بــه خدمــت خــدا و اطرافیانمــان درآئیــم و بــه نظــر عاقالنــه نیســت در 

برخــورد بــا شــخصی کــه هنــوز از بی عدالتــی مــا رنــج می بــرد اعــالم کنیــم کــه مذهبــی شــده ایم. ایــن 

ینــگ مشــت زنی چانــه خــود را بــه حریــف نشــان دهــد. چــرا  کــه بوکســوری در ر  عمــل ماننــد آنســت 

کــه فناتیــک و خشــکه مقــدس قلمــداد شــویم؟ ایــن ممکــن اســت  ــم  ی خــود را در شــرایطی بگذار

کــه شــانس رســاندن یــک پیــام ســودمند بــه آنهــا را در آینــده از دســت بدهیــم. خلــوص  باعــث شــود 

نیتــی کــه مــا بــرای جبــران اشــتباهات از خــود نشــان داده ایــم مســلمًا تأثیر شــگفتی در شــخص مورد 

ــران  ــا در جب ــال م ــاهد اعم ــه ش ک ــود  ــد ب ــد خواه ــتر عالقمن ــت و او بیش ــد گذاش ــا خواه ــه ج ــر ب نظ

مافــات باشــد نــه اکتشــافات روحانــی مــا. 

گــوش انداختــن مبحــث خــدا اســتفاده  از ایــن مطلــب نبایــد بــه عنــوان بهانــه ای بــرای پشــت 

ــا  ــه و ب گرفتــن نتیجــه مثبــت عقایــد محکــم خــود را معقوالن ــزوم و در صــورت  کــرد. مــا در موقــع ل

کنیــم؟ یــم برخــورد  کــه از او نفــرت دار کســی  تدبیــر بیــان می کنیــم. حــال چگونــه بــا 
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کــه مــا بــه او زده ایــم و بــا  یانــی باشــد  کــه او بــه مــا زده اســت بیشــتر از ز یانــی  امــکان دارد ز

کــرده باشــیم امــا هنــوز رغبتــی بــه اقــرار  آنکــه ممکــن اســت نســبت بــه او انعطــاف بیشــتری پیــدا 

گــر از کســی خوشــمان نیایــد هــم بایــد دنــدان  اشــتباهات گذشــته خــود نداشــته باشــیم. مــا حتــی ا

کار را بــه انجــام برســانیم. مســلمًا مراجعــه بــه دشــمن از مراجعــه بــه  یــم و  بــه روی جگــر بگذار

ــا نیــت  ــود. مــا ب ــه مراتــب بیشــتر خواهــد ب ــرای مــا ب دوســت مشــکل تر اســت امــا ســود و تأثیــر آن ب

یــم و بــه احســاس بــدی کــه داشــته ایم اعتــراف  اغمــاض و کمــک بــه دیــدار شــخص مــورد نظــر می رو

ــم. ی ــراز می دار ــود را اب ــف خ ــم و تأس می کنی

کــه خالصــی از مشــکل  مــا هرگــز انتقــاد و جــر و بحــث نمی کنیــم و فقــط بــه ســادگی می گوئیــم 

مشــروبخواری، تنهــا در صورتــی برایمــان امــکان دارد کــه بــا تمــام وجود به جبران خطاهای گذشــته 

یــرا می دانیــم تــا ایــن کار بــه انجــام نرســد  یــم. مــا بــه آنجــا می رویــم کــه دوروبــر خــود را تمیــز کنیــم، ز بپرداز

هیــچ کار مهم دیگری میســر نخواهــد بود.

مــا هرگــز بــرای طــرف مقابــل تکلیفــی معیــن نمی کنیــم و در مــورد اشــتباهات او صحبتــی بــه 

گــر برخــوردی صــادق، آرام و پذیــرا داشــته  یــم. ا یــم و فقــط بــه مطالــب خــود می پرداز ر میــان نمی آو

یــم  کــه انتظــار ندار کــرد. نــود درصــد از مواقــع، آنچــه  باشــیم نتیجــه کار، مــا را بســیار راضــی خواهــد 

کینه هــای  کنــد و  گاه ممکــن اســت طــرف مقابــل هــم بــه قصــور خــود اقــرار  اتفــاق خواهــد افتــاد. 

قدیمــی درعــرض یــک ســاعت از میــان بــرود.

کارمــان را  گاه دشــمنان ســابق  کــه نتیجــه رضایت بخــش نباشــد.  ــدرت ممکــن اســت  ــه ن ب

کننــد و یــا  کمــک  ســتایش و برایمــان آرزوی موفقیــت می کننــد و حتــی ممکــن اســت پیشــنهاد 

کار  یــرا مــا  برعکــس احتمــال دارد مــا را از دفتــر خــود بیــرون بیاندازنــد امــا بــرای مــا تفاوتــی نــدارد ز

گذشــته باشــد. کــه از جــوی  یــم و ماننــد آبــی اســت  خــود را انجــام داده ایــم و دیگــر تعهــدی ندار

یــان  جر در  را  خــود  طلبــکاران  مــا  رنــد.  می آو بــاال  بدهــکاری  الکلی هــا   بیشــتر 

طفــره روی  بــدون  را  خــود  مطالــب  می دهیــم.  قــرار  هســتیم  آن  مشــغول  کــه   کاری 

یــان   جر
ً
یــم، آنهــا معمــوال ر بیــان می کنیــم و بــا داســتان مشــروبخواری خــود ســر آنهــا را بــه درد  نمی آو

کــه راجــع بــه بیمــاری الکلیســم خــود  یــم تــرس از ضــرر مالــی باعــث شــود   را می داننــد امــا نمی گذار
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گاه باعــث  یــم حتــی بی رحم تریــن طلبــکاران هــم  کــه مــا در پیــش دار حرفــی نزنیــم. بــا روشــی 

بــه طــرف مقابــل  را  ابــراز تأســف، بهتریــن شــرائط ممکــن  از  پــس  تعجــب مــا خواهنــد شــد. 

کــه مشــروبخواری مــا باعــث قصورمــان در پرداخــت بدهــی  ــرار می کنیــم  پیشــنهاد می کنیــم و اق

کنیــم و در ایــن راه از هیــچ کوششــی فروگــذار  ــر تــرس خــود از طلبــکاران غلبــه  شــده اســت. بایــد ب

ــاره باشــد. ــا آنهــا عاقبتــش مشــروبخواری دوب ــرو شــدن ب ب ــرس از رو ــرا ممکــن اســت ت ی نباشــیم ز

ممکــن اســت مرتکــب جرمــی شــده باشــیم کــه در صــورت برمال شــدن ما را بــه زنــدان بیاندازند. 

ممکن اســت در مورد حســابهای خود کم و کســر داشــته باشــیم و قادر به باز پس دادن آن نباشــیم. 

البتــه مــا قبــاًل تمــام ایــن مطالــب را بــه طــور محرمانــه در مقابــل یــک شــخص دیگــر اقــرار کرده ایــم امــا 

ــا شــغلمان را از دســت  یــم و ی ــا بــه زنــدان می رو کــه در صــورت برمالشــدن آن راز ی یــم  اطمینــان دار

ــی شــده باشــیم، ماننــد دســتکاری در  خواهیــم داد. ممکــن اســت فقــط مرتکــب خطاهــای جزئ

کرده ایــم و نفقــه  کارهــا را انجــام داده ایــم. شــاید ازدواج دوبــاره ای  کــه بیشــتر مــا اینگونــه  خــرج ســفر 

همســر اول را نپرداخته ایــم و او نیــز از ایــن عمــل خشــمگین شــده و ورقــه جلــب مــا را از دادگاه گرفتــه 

یهــای معمولــی اســت. اســت. ایــن یکــی از گرفتار

کلــی  پرداختــن اینگونــه غرامــات، طــرق مختلفــی دارد امــا در ایــن راه بایــد از چنــد اصــل 

گرفته ایــم بــرای حصــول بــه یــک بیــداری  کــه تصمیــم  یم  ر می شــو کنیــم. اول بــه خــود یــادآو پیــروی 

روحانــی بــه هــر اقدامــی دســت بزنیــم. ســپس از خــدا کمــک می طلبیــم تــا مــا را در انجــام ایــن مهــم 

یمــان  رد، یــا شــغل و آبرو یــان شــخصی هــم برایمــان بــه بــار آو گــر انجــام ایــن کار ز یــاری دهــد. حتــی ا

را بــه خطــر انــدازد و یــا بــه زندانمــان افکنــد فرقــی نمی کنــد. مــا بایــد پیــه تمــام ایــن چیزهــا را بــه تــن 

یــم. هیــچ چیــز نبایــد باعــث تزلــزل مــا شــود. یــرا مجبور بمالیــم ز

مــا چــون پــای دیگــران هــم در کار اســت، نبایــد بی گــدار به آب بزنیــم و رل فدائی ابلهــی را بازی 

کنیــم کــه بی جهــت زندگــی دیگــران را فــدای مصــون مانــدن خــود از منجــالب الکلیســم می کنــد. 

کــرده بــود امــا مشــروبخواری و خشــم و دلخــوری  کــه بــرای دومیــن بــار ازدواج  مــردی را می شناســیم 

باعــث شــده بــود کــه از پرداخــت نفقــه همســر ســابق خودداری کند. همســر ســابق کــه از این بابت 

که به تازگی روش  گرفت. این دوست  کرد و حکم جلب او را   صدمه دیده بود به دادگاه شکایت 
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کــرده بــود، آهســته آهســته می رفــت ســامان  کاری هــم دســت و پــا  گرفتــه و  زندگــی مــا را در پیــش 
کــه در ایــن شــرائط، تســلیم شــدن بــه  کــه ایــن مســائل برایــش پیــش آمــد. بــه نظــر می رســید  بگیــرد 
کار  دادگاه عملــی تحســین آمیز و قهرمانانــه باشــد و بــه نظــر مــا او می بایســت در صــورت لــزوم ایــن 

را انجــام مــی داد.
از  پرداخــت مخــارج هیچیــک  امــکان  زنــدان می کشــید  بــه  مــرد  ایــن  کار  کــه  در صورتــی 
کــه بــرای همســر اول خــود  کردیــم  همســران و فرزندانــش را نداشــت. بنابرایــن بــه او پیشــنهاد 
کار را  کنــد. او ایــن  یســد، بــه اشــتباهات و قصــور خــود اقــرار نمایــد و طلــب بخشــش  نامــه ای بنو
گفــت در  کــرد و در مــورد زندگــی آینــده خــود نیــز توضیحاتــی داد و  کمــی پــول حوالــه  انجــام داد، 
کــه بــه زنــدان هــم بــرود امــا همســر  کامــاًل آمــاده اســت  کــه همســرش اصــرار داشــته باشــد  صورتــی 

ــت. گذش ــر  ــه خی ــئله ب ــت و مس ــراری نداش او اص
کــردن دیگــران را داشــته باشــد، الزم اســت قبــاًل  کــه اقدامــات مــا احتمــال درگیــر  در صورتــی 
کــه  کــردن قــدم مهمــی  کنیــم. پــس از مشــورت بــا آنهــا و مشــخص  کســب اجــازه  از افــراد مربوطــه 
یــم از خــدا طلــب یــاری می کنیــم و بــدون هیچگونــه ترســی آنــرا انجــام می دهیــم. قــرار اســت بردار
ران مشــروبخواری،  در اینجــا داســتان یکــی از دوســتان مــا مصــداق پیــدا می کنــد. او در دو
کــه از رقیــب  مبلغــی بــدون رســید از یــک رقیــب تجارتــی قــرض می کنــد امــا بــه خاطــر تنفــری 
یافــت پــول را انــکار می نمایــد و از ایــن قضیــه بــه عنــوان حربــه ای  خــود داشــته اســت، بعدهــا در
کار خطــای خــود را وســیله  کــردن رقیــب خــود ســوء اســتفاده می کنــد. او  در واقــع  بــرای بی اعتبــار 

ــًا رقیــب، همــه چیــز خــود را از دســت می دهــد. ــروی دیگــری می کنــد و نتیجت یختــن آب ر
می ترســید  و  کنــد  جبــران  را  اشــتباهش  نمی توانــد  کــه  می کــرد  احســاس  مــا  دوســت 
سرشکســتگی  باعــث  ببــرد،  را  خــود  فعلــی  شــریک  آبــروی  یــد  بگو را  حقیقــت  گــر  ا
خــود  بــه  می توانســت  چطــور  بدهــد.  دســت  از  نیــز  را  یــش  خو کســب  و  شــود  خــود   خانــواده 
ــه  ک ــود  ــن ب ــور ممک ــد؟ چط کن ــار  گرفت ــرا  ــن ماج ــد در ای ــتگی دارن ــه او بس ــه ب ک ــا را  ــازه دهدآنه اج

کنــد؟ بتوانــد در مــالء عــام بی گناهــی رقیــب ســابق خــود را اعــالم 
کــه رســید  نتیجــه  بــه  خــود  شــریک  و  همســر  بــا  مشــورت  از  پــس  مــا   دوســت 
مقابــل در  بــودن  گنــه کار  از  بهتــر  یســک،  ر ایــن  انجــام    
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و کنــد  تــوکل  خــدا  بــه  بایــد  کار  ایــن  مــورد  در  کــه  شــد  متوجــه  او  اســت.  یــدگار   آفر
بیــن  از  چیــز  همــه  هرحــال  بــه  صــورت  آن  در  کــه  برمی گــردد  مشــروبخواری  بــه  دوبــاره  گرنــه 
آنجــا  بــه  بــار  اولیــن  بــرای  ز  رو یــک  کلیســا،  از  ری  دو ســالها  از  پــس  مــا  دوســت  مــی رود. 
ماجــرا  تمــام  و  می شــود  بلنــد  خــود  جــای  از  بی ســروصدا  موعظــه،  اتمــام  از  پــس  و  مــی رود 
کنــون  ا مــا  دوســت  و  می شــود  همــگان  تحســین  باعــث  او  اقــدام  ایــن  می کنــد.  تعریــف   را 

یکی از معتمدان شهر خود می باشد.
یــم یــا شــاید روابــط عاشــقانه ای داشــته باشــیم  یهــای خانوادگــی دار گرفتار یــاد مــا  بــه احتمــال ز
کــه الکلی هــا در اســاس بــا دیگــران تفــاوت  یــم  کســی از آن مطلــع شــود. مــا شــک دار کــه نخواهیــم 
چندانــی داشــته باشــند امــا بــه هرحــال مشــروبخواری روابــط جنســی را میــان زن و شــوهر مختــل 
کــه همســراو خســته و رنجیــده شــود و در نتیجــه  می کنــد. زندگــی بــا یــک الکلــی باعــث می شــود 
کامــاًل قابــل درک اســت امــا  ارتبــاط و آمیــزش آنهــا نیــز از بیــن مــی رود. ایــن مطلــب از هــر لحــاظ 
ــه حــال خــود متأســف می شــود و پرســه زدن در  از طــرف دیگــر شــوهر احســاس تنهائــی می کنــد و ب
کنــد.  کلوپهــای شــبانه یــا شــبیه آنــرا آغــاز می کنــد تــا بلکــه مکملــی بــرای عیــش خــود دســت و پــا 
شــاید بــا زنــی کــه »درک می کنــد« در خفــا روابــط هیجــان  آوری را شــروع کنــد و در واقــع ممکــن اســت 
 در 

ً
کــرد؟ مــرد درگیــر معمــوال کــه ایــن زن قــادر بــه درک او هــم باشــد امــا بهرحــال در ایــن مــورد چــه بایــد 

ایــن مواقــع از احســاس ندامــت شــدیدی رنــج می برد، مخصوصًا اگر همســر وفادار و شــجاعی داشــته 
کــرده باشــد. کــه از دروازه هــای جهنــم بــه خاطــر او عبــور  باشــد 

گــر مطمئن باشــیم  داســتان هرچــه کــه باشــد، قاعدتــًا اقداماتــی بــرای تصحیــح آن الزم اســت. ا
یــم؟ از نظــر مــا همیشــه نــه.  یــان بگذار کــه همســرمان از قضیــه مطلــع نیســت آیــا بایــد او را در جر
ــل  ــه تفصی ــروح آن را ب ــد مش ــا بای ــد آی ــع باش ــا مطل ــاری م ــی از بی بندوب کل ــور  ــه ط ــا ب ــر م ــر همس گ ا
گــر همســر مــا در مــورد  کنیــم امــا ا برایــش توضیــح دهیــم؟ مــا بــدون شــک بایــد بــه قصــور خــود اقــرار 
یــم و  کــردن دیگــران را ندار کــه مــا اجــازه درگیــر  کنــد، بایــد بــه او بگوئیــم  جزئیــات مصرانــه پیگیــری 
کــرد امــا بیــش  کــرده خــود پشــیمان هســتیم و بــه امیــد خــدا دیگــر آن را تکــرار نخواهیــم  بــا آنکــه از 
کــه ممکــن اســت اســتثناهای  کاری از دســت مــا ســاخته نیســت. مــا می دانیــم  از ایــن دیگــر 
کار  قابــل توجهــی وجــود داشــته باشــد و اصــاًل مایــل نیســتیم هیچگونــه قاعــده ای بــرای ایــن 
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کــه  کــه ایــن بهتریــن روشــی اســت  کنیــم امــا بــا ایــن تفصیــل مــا بــه ایــن نتیجــه رســیده ایم  معیــن 
کنیــم.  می توانیــم اتخــاذ 

شــوهر  بــرای  کــه  همانقــدر  و  نیســت  یکطرفــه  طــرح  یــک  مــا  پیشــنهادی   طریقــه 
گــر مــا بتوانیــم قضیــه را فرامــوش کنیــم همســر ما هــم می تواند.  مفیــد اســت بــرای زن هــم هســت و ا
کــه مبــادا همســرمان حســادت خــود را بــر  یــم  کســی اســمی نبر بهرحــال بهتــر اســت بی جهــت از 

کنــد. ســر او خالــی 
کثــر صراحت باشــد. هیچکس از خــارج نمی تواند  ممکــن اســت در بعضــی مــوارد نیــاز بــه حدا
یابــی کنــد. شــاید زن و شــوهر بــه ایــن نتیجــه برســند که  اینگونــه مطالــب خصوصــی را بررســی و ارز
گذشــته ها بســپارند.  گذشــته را بــه  کننــد و  بهتــر اســت راه محبــت و مهربانــی و درک را انتخــاب 
ممکــن اســت هریــک دســت بــه دعــا بردارنــد و خوشــحالی طــرف دیگــر را در صــدر دعــای خــود 
ــا یکــی از مخرب تریــن احساســات انســانی  کــه ب ــه خاطــر داشــته باشــند  ــرار دهنــد و همیشــه ب ق
یســک و شــاخ بــه  یعنــی حســادت ســروکار دارنــد. در میــدان جنــگ یــک فرمانــده عاقــل بــه جــای ر

کنــد. شــاخ شــدن می توانــد از جنــاح دیگــری وارد شــود و قائلــه را ختــم 
که باید به آنها رسیدگی  یاد دیگری وجود دارد  کار نباشد، مطالب ز گر اشکاالت فوق هم در  ا
ری از الــکل اســت. البته  یم: تنهــا کاری کــه بایــد انجــام دهــم دو کنیــم. گاه از یــک الکلــی می شــنو
ر و  گــر نکند خانه و خانواده ای برایش باقی نمی ماند اما هنوز راه دو ری کنــد و ا کــه بایــد از الــکل دو
که تمام رفتار ناشایســت و مبهوت کننده خود را نســبت به همســر  درازی در پیش دارد و تا جائی 
کــرده باشــد فاصله هــا دارد. درجــه صبــر و تحمــل همســران و مــادران الکلی هــا  و والدیــن جبــران 
کنــون اصــاًل خانــواده ای وجــود نداشــت و شــاید  گــر اینطــور نبــود، ا  از حــدود متعــارف می گــذرد و ا

تا به حال ما هم مرده بودیم.
دلهــا  می گــذرد.  دیگــران  زندگــی  میــان  از  تنوره کشــان  گردبــادی  همچــون  الکلــی 
می شــوند.  یشــه کن  ر صمیمیت هــا  و  می میرنــد  شــیرین  رابطه هــای  می شــکنند، 
آشــوب  کــه  می شــود  باعــث  دیگــران  خواســت  بــه  او  بی توجهــی  و  خودخواهانــه  عــادات 
کافــی  الــکل  از  ری  دو یــد  می گو کــه  مــردی  مــا  نظــر  از  افکنــد.  ســایه  خانــه  بــر  اضطــراب  و 
از  پــس  کــه  اســت  دهقانــی  ماننــد  او  می زنــد.  را  حــرف  ایــن  بی فکــری  روی  از  اســت 
امــا  اســت  شــده  یــران  و کلــی  بــه  مزرعــه اش  و  خانــه  می شــود  متوجــه  صحــرا  از   برگشــتن 
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کــه  یــد: »عیــال مثــل اینکــه اینجــا هیــچ اتفاقــی نیفتــاده، خوشــحال نیســتی  بــه همســرش می گو
دیگــه بــاد نمیــاد؟«

کــردن،  یم. مــن و مــن  یــم و بایــد مشــغول شــو ره طوالنــی بازســازی در پیــش دار بلــی یــک دو
گفتگــو  بــه  بــا خانــواده خــود  بایــد  نیســت.  آن  بــه هیــچ وجــه جوابگــوی  تأســف  و  پشــیمانی 
کنیــم. بایــد  یــه و تحلیــل  کنــون می بینیــم تجز کــه ا گذشــته را بدانگونــه  بنشــینیم و تمــام مســائل 
گــر نقص هــای آنهــا چشــمگیر هــم باشــد فرقــی  کــه از آنهــا انتقــادی نکنیــم. حتــی ا مراقــب باشــیم 
ــاد رفتــار خــود مــا باعــث قســمتی از آن شــده اســت. بنابرایــن در مــورد  ی ــه احتمــال ز نمی کنــد. ب
ز از آفریــدگار  مســائل خانوادگــی یــک خانه تکانــی انجــام می دهیــم . در دعــا و نیایــش صبــح، هــر رو
یم. یــا می شــو ــق را جو ــی و عش ــل، مهربان ــه، تحم ــر و حوصل ــب راهنمائــی می کنیــم. راه صب طل

کنیــم. در صورتیکــه  ــق زندگــی  ــدان طری ــد عمــاًل ب ــی تئــوری نیســت بلکــه بای زندگــی روحان
خانــواده مــا تمایلــی بــرای زندگــی بــه طریقه روحانی نداشــته باشــد، اصــرار موردی نخواهد داشــت 
کــرد.  کشــید. آنهــا بــه وقــت خــود تغییــر خواهنــد  و نبایــد مرتــب بحــث اصــول روحانــی را بــه پیــش 
کــرد. بایــد بــه خاطــر  کــردن آنهــا تأثیــر خواهــد  اعمــال و رفتــار مــا بیــش از حرفهــای مــا در مجــاب 
ک و بی اعتمــاد می کنــد. کــه ده یــا بیســت ســال زندگــی بــا یــک الکلــی، هرکســی را شــکا داشــت 

کنیــم . در  کامــل آنهــا را جبــران  کــه مــا هرگــز نتوانیــم بطــور  ممکــن اســت اشــتباهاتی باشــند 
کــه در صــورت امــکان بطــور حتــم آنــرا  گــر بتوانیــم صادقانــه بــه خــود بگوئیــم  اینگونــه شــرایط ا
جبــران می کردیــم، دیگــر جائــی بــرای نگرانــی وجــود نخواهــد داشــت. مالقــات بعضــی از مــردم گاه 
یــم.  ممکــن نیســت، در اینگونــه مــوارد از طریــق نامــه، مطالــب را صادقانــه بــا آنهــا در میــان می گذار
یــق انداختــن  بعضــی از ایــن مــوارد وجــود داشــته باشــد  ئــل معتبــری در بــه تعو ممکــن اســت دال
ــا تدبیــر، معقــول، مالحظــه کار و  ــد ب ــم. بای ی ــه عقــب نمی انداز ــرا ب کــه امــکان دارد آن ــی  ــا جائ امــا ت
یم. مــا  کنیــم و خــوار و خفیــف شــو کوچــک  متواضــع باشــیم امــا در عیــن حــال نبایــد خــود را 

ــو نمی زنیــم. ــل هیچکــس زان ــای خــود می ایســتیم  و در مقاب ــر روی پ ــوان بنــدگان خــدا، ب بعن
کــه در ایــن مرحلــه از بازســازی خــود از تحمــل رنــج و زحمــت ابــا نکنیــم، قبــل از  در صورتــی 

یم.  ــه نیمــه راه از نتیجــه آن مبهــوت می شــو رســیدن ب
یم. ما با احساس آزادی و خوشحالی تازه ای آشنا می شو
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مفهــوم  نمی کنیــم.  هــم  را  کردنــش  فرامــوش  آرزوی  و  نیســتیم  متأســف  خــود  گذشــته  از 
کــه بــه  قعــر رفتــه باشــیم، بــه  آرامــش را درک و بــه معنــای صلــح و آشــتی پــی می بریــم. هرقــدر هــم 
دنبــال راهــی می گردیــم تــا دیگــران از تجربــه مــا بهره منــد شــوند. احســاس بی ثمــری و افســوس از 
ــه همنوعانمــان  ــوط ب ــه مســائل مرب ــه را از دســت می دهیــم. ب ــق خودخواهان میــان مــی رود. عالئ
کلــی  یم. خودپرســتی تحلیــل مــی رود. طــرز تلقــی و برخــورد مــا بــا زندگــی بــه  عالقمنــد می شــو
کــه قبــاًل  تغییــر می کنــد. تــرس از مــردم و بی پولــی از میــان مــی رود. دانــش حــل و فصــل مســائلی را 
کاری برایمــان انجــام  ــد  کــه خداون یم  ــًا متوجــه می شــو ــد پیــدا می کنیــم. دفعت گیجمــان می کردن

ــم. ــه انجامــش نبوده ای ــادر ب کــه خــود ق داده اســت 
ــه خــود جامــه  ــا ب ــه. ایــن وعده هــا در مــورد م ــا ن گزافــی هســتند؟ بنظــر م ــا اینهــا وعده هــای  آی
ردنشــان بــه  کــه بــرای بدســت آو گاه بــه آهســتگی امــا درصورتــی  گاه بســرعت و  عمــل پوشــیده اند، 

خــود زحمــت دهیــم بــه طــور حتــم بــه وقــوع خواهنــد پیوســت.
و  می دهیــم  ادامــه  خــود  شــخصی  ترازنامــه  نوشــتن  بــه  هســتیم.  دهــم  قــدم  در  مــا  کنــون  ا
ــن طریقــه زندگــی را همانقــدر جــدی  ــا ای ــازه خــود را در زندگــی جبــران می کنیــم. م اشــتباهات ت
کنــون پــا بــه ســرزمین  کــه در جبــران اشــتباهات قدیــم خــود دنبــال |کردیــم. مــا ا پی گیــری می کنیــم 
بــری اســت و ایــن  کار گذارده ایــم. اقــدام بعــدی مــا، رشــد در درک و تفاهــم و تأثیــر و  روح و معنــا 
بــرای تمــام زندگــی اســت. مــا مرتبــًا بایــد مواظــب خودخواهــی،  زه نیســت،  داســتان یــک رو
نادرســتی و رنجــش و خشــم و تــرس باشــیم و وقتــی پیدایشــان می شــود فــورًا از خــدا می خواهیــم 
ــی  کس ــه  ــی ب یان ــر ز گ ــم. ا ی ــان می گذار ــر درمی ــر دیگ ــک نف ــا ی ــئله را ب ــد و مس کن ــرف  ــا را برط ــه آنه ک
کــه  کســی  رســانده باشــیم ســریعًا جبــران می کنیــم و ســپس افــکار خــود را مســتقیمًا بــر روی 
ــت.  ــل اس ــردم و تحم ــه م ــق ب ــا، عش ــز م ــرف رم ــم. ح ــز می کنی ــم متمرک کنی ــک  کم ــه او  ــم ب بتوانی
کنــون  ا یــرا  ز الــکل،  بــا  حتــی  یــم،  ندار جنگــی  چیــز  هیــچ  و  کــس  هیــچ  بــا  دیگــر  مــا 
الــکل  فکــر  بــه  اســت  ممکــن  نــدرت  بــه  یافته ایــم.  باز را  خــود  فکــر  ســالمت  دیگــر 
می کنیــم.  ری  دو آن  از  آتــش  شــعله  همچــون  یم،  شــو وسوســه  احیانــًا  گــر  ا و  بیفتیــم 
خــود  دخالــت  بــدون  کــه  دیــد  خواهیــم  و  بــود  خواهــد  طبیعــی  و  معقــول  مــا  واکنش هــای 
از  کــه  فکــری  و  کوشــش  هیچگونــه  بــدون  کــه  یم  می شــو متوجــه  اســت.  افتــاده  اتفــاق   مــا، 
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کرده ایــم. معجــزه در ایــن  جانــب مــا شــده باشــد، دیــد و طــرز تلقــی تــازه ای نســبت بــه الــکل پیــدا 

ــا الــکل در جنــگ نیســتیم،  ــان، خودبخــود اتفــاق می افتــد. مــا دیگــر ب ی کــه تمــام ایــن جر اســت 

گوئــی مــا را در حالــت بی طرفــی قــرار  کــه  فــرار از وسوســه هــم الزم نیســت. احســاس می کنیــم 

داده انــد، حالتــی مطمئــن و مصــون. بــدون آنکــه حتــی ســوگندی خــورده یــا عهــدی بســته باشــیم 

کــه مشــکلمان برطــرف شــده اســت و دیگــر وجــود خارجــی نــدارد. در مــا نــه احســاس  می بینیــم 

کــه در حفــظ شایســتگی روحانــی خــود  غره گــی خواهــد بــود و نــه تــرس. بنابــر تجربــه مــا تــا جائــی 

کوشــا باشــیم، واکنش هــای مــا بــه همیــن ترتیــب ادامــه خواهنــد یافــت. 

کنیم اما در بین راه برای رفع خســتگی متوقف  گاه ممکن اســت برنامه روحانی خود را شــروع 

یم کــه در آن صــورت مســتقیمًا بــه طــرف گرفتــاری خواهیــم رفــت. الــکل دشــمنی اســت »آب  شــو

کــه  زانه ایســت  کرده ایــم مهلــت رو کــه مــا پیــدا  یــرکاه« و مــا از آن شــفا پیــدا نکرده ایــم، چیــزی  ز

نگــه داشــتنش بســتگی مســتقیم بــه چگونگــی نگهبانــی مــا از حــاالت روحانی مــان دارد. مــا بایــد 

کــه  ــه خــود بگنجانیــم. ببینیــم  زان ــد را در تمامــی اعمــال رو رنمــای میــل و اراده خداون ز دو هــر رو

چطــور می توانیــم خــادم بهتــری باشــیم و بــه جــای خواســت خــود بــه خواســت او گــردن نهیــم. اینهــا 

یــم. در ایــن راه می توانیــم هرچقــدر کــه  کــه بایــد در تمــام اوقــات در خــود زنــده نگــه دار افــکاری اســت 

بخواهیــم از نیــروی اراده خــود هــم بهره بــرداری کنیــم. در واقــع ایــن طریقــه صحیــح اســتفاده از اراده 

است. 

کل قدرتهــا و دانشــها  کســب نیــرو و الهــام و راهنمائــی از صاحــب  بــاره  مطالــب فراوانــی در

کــرده باشــیم، در ایــن مرحلــه آغــاز  گــر پیشــنهادهای مذکــور را بــه طــور دقیــق دنبــال  کردیــم. ا بیــان 

یم و  گاه« می شــو حرکــت روح الیزالــش را در وجــود خــود احســاس می کنیــم و تــا حــدودی »خــدا آ

رش ایــن حــس ششــم سرنوشت ســاز، در مــا شــروع شــده  کــه فرم گیــری و پــرو متوجــه خواهیــم شــد 

کــه مفهــوم آن اقدامــات بیشــتر اســت. یــم   اســت. امــا هنــوز قدمهــای دیگــری در پیــش دار

نبایــد  مــا  دعــا،  مســئله  مــورد  در  می کنــد.  پیشــنهاد  را  نیایــش  و  دعــا  یازدهــم  قــدم 

برخــورد  و  تلقــی  طــرز  اگــر  اســتفاده می کننــد.  آن  از  مرتبــًا  بهترازمــا  مردمانــی  بکشــیم.  خجالــت 

سربســته  مــورد  ایــن  در  می افتــد.  کارگــر  کنیــم،  کار  آن  روی  و  باشــیم  داشــته  آن  بــا  صحیحــی 
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دقیــق پیشــنهادهای  می توانیــم  کــه  مطمئنیــم  مــا  امــا  اســت  آســانتر  خیلــی  کــردن   صحبــت 
کنیم.  و باارزشی عرضه 

آیــا خشــمگین،  بررســی می کنیــم.  و  ر  مــرو را  ز  رو آن  از خــواب جزئیــات  قبــل  مــا هرشــب 
گفتــه ای  یــم؟ آیــا مطلــب نا خودخــواه، نادرســت و یــا وحشــتزده بوده ایــم؟ آیــا معذرتــی بدهکار
یــم؟ آیــا بــا همــه مهربــان و بــا محبــت بوده ایــم؟  کــه بایــد بــا شــخص دیگــری در میــان بگذار یــم  دار
ز بــه خودمان  آیــا کاری بــود کــه می توانســتیم بهتــر انجامــش دهیــم؟ آیــا فکرمــان در بیشــتر مــدت رو
ــم؟ مــا در عیــن  ــه زندگــی بوده ای ــه دیگــران و خدمــت ب کمــک ب ــا در فکــر  ــوده اســت؟ ی مشــغول ب
یــرا باعــث  رطــه نگرانــی، پشــیمانی و خاطــرات بیمــار نیفتیــم، ز کــه بــه و حــال بایــد مراقــب باشــیم 
ز از خــدا طلب  ر جریانــات رو خنثــی شــدن تأثیــر مــا در کمــک بــه دیگــران خواهــد شــد. پــس از مــرو

یم. ــای راهنمائــی می شــو ی بخشــش می کنیــم و در مــورد تصحیــح اقدامــات خــود جو
ــه های  ــم و نقش ــر می کنی ــده فک ــاعت آین ــه 24 س ــع ب ــواب راج ــتن از خ ــس از برخاس ز پ ــر رو ه
کــه بــه افــکار مــا  ز خــود را مــورد بررســی قــرار می دهیــم. قبــل از شــروع از خداونــد می خواهیــم  آنــرو
کنــد.در  ر  جهــت و مســیر دهــد و آن را از نیت هــای حســرت آلود، نادرســت و خودپرســتانه دو
ــم.  کنی ــرداری  ــان بهره ب ــا اطمین ــود ب ــری خ ــوای فک ــم از ق ــرائط می توانی ــن ش ــودن ای ــورت دارا ب ص
ک شــود،  خداونــد عقــل را بــه همیــن خاطــر بــه مــا داده اســت. وقتــی افــکار مــا از نیــات غلــط پــا

تــری خواهــد رســید. ســطح فکــر مــا بــه مرتبــه بســیار باال
کــه قــادر بــه تصمیم گیــری نیســتیم  یم  ز ممکــن اســت متوجــه شــو پــس از بررســی برنامــه رو
کــه بــه مــا الهــام دهــد  کنیــم. در اینجــا از خــدا می خواهیــم  و نمی دانیــم چــه راهــی را انتخــاب 
یم، آســان  کنــد. ســپس آرام می شــو گاهــی درونــی و قــدرت تصمیم گیــری برخــوردار  و مــا را  از آ
کــه جــواب  گاه تعجــب می کنیــم  کــردن ایــن رونــد  یــم و تقــال نمی کنیــم. پــس از دنبــال  می گیر
ــش  ــگاه بی گاه ب ــام  ــک اله ــا ی ــدس ی ــک ح ــته ی گذش ــه در  ک ــه  ــت. آنچ ــده اس ــا آم کج ــت از  درس
کــه در ایــن مــورد  یجــًا بــه صــورت قســمت فعالــی از فکــر مــا درمی آیــد. امــا از آنجــا  نبــود، تدر
کرده ایــم، احتمــال الهام گیــری  ردگار بــه تازگــی شــروع  گاهانــه خــود را بــا پــرو کم تجربه ایــم و روابــط آ
گــر یــک چنیــن انتظــاری داشــته باشــیم ممکــن اســت  یــاد نیســت و ا مــا در تمــام اوقــات، چنــدان ز
ــه  ک ــدیم  ــه ش ــا متوج ــال م ــا بهرح ــم. ام ی ــی بپرداز ــای بی معن ــا و ایده ه کاره ــورت  ــای آن را بص  به
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یــج بــدان اعتمــاد  ر زمــان بیشــتر و بیشــتر بــر محــور الهــام قــرار می گیــرد و مــا بــه تدر افکارمــان بــه مــرو
و اتــکا پیــدا می کنیــم.

گاهــی از قدمهــای بعــدی  ــرای آ ــا یــک دعــا خاتمــه می دهیــم و ب  نیایــش خــود را ب
ً
مــا معمــوال

کــه الزمــه برخــورد بــا مشــکالت  ز تقاضــای راهنمائــی می کنیــم. آنچــه را  خــود در طــول مــدت رو
کــه مــا را از هــوای نفــس برهانــد. مراقبیــم  اســت طلــب می نمائیــم. خصوصــًا تقاضــا می کنیــم 
ــی بکنیــم  ــرای خــود تقاضائ ــی می توانیــم ب ــرای خــود چیــزی نخواهیــم. تنهــا در صورت کــه فقــط ب
کــه هرگــز بــرای ارضــای حــس خودخواهــی خــود  کامــاًل مواظبیــم  کنــد. مــا  کمــک  کــه بــه دیگــران 
کــه هیــچ نتیجــه ای  کرده انــد  یــادی در ایــن مــورد تلــف  درخواســتی نکنیــم. بســیاری از مــا وقــت ز

نداشــته اســت و چــرای آن بــه وضــوح روشــن اســت. 
کــه در دعــا و نیایــش  ــا دوســتان خــود دعــوت می کنیــم  گــر موقعیــت اجــازه دهــد از همســر ی ا
یــم کــه فرایــض واجبــی بــرای صبــح دارد،  گــر تعلــق بــه مذهبــی دار صبحگاهــی مــا شــرکت کننــد. ا
کــه اصــول مــا  یــم بهتــر اســت چندیــن دعــا  گــر تعلــق مذهبــی ندار در آن هــم شــرکت می کنیــم. ا
ــاره  ــت و درب ــیار اس ــورد بس ــن م ــز در ای ــد نی ــای مفی کتابه ــم.  کنی ــظ  ــاب و حف ــد انتخ کن ــان  را بی
کنیــد و  کــرد. توجــه  کشــیش ها، واعظ هــا و یــا خاخام هــا اســتفاده  آن می تــوان از توصیه هــای 
کــه عرضــه  کــه مــردم مذهبــی راهشــان درســت اســت و ســعی کنیــد از آنچــه  ببینیــد در کجاســت 

کنیــد. می کننــد بهره بــرداری 
کــه  یم و از خــدا می خواهیــم  کت می شــو ز وقتــی مشــکوک و مــردد و آشــفته ایم ســا در طــول رو
کارگــردان  کــه مــا دیگــر  یم  ر می شــو ــادآو ــه خــود ی ــًا ب ــه مــا نشــان دهــد و مرتب فکــر و راه درســت را ب
بــا خــود تکــرار می کنیــم: »اراده، اراده اوســت« بدیــن ترتیــب از  صحنــه نیســتیم. متواضعانــه 
جانــب هیجانــات، تــرس، غضــب، نگرانــی، افســوس و یــا تصمیمــات احمقانــه آســیب چندانــی 
یم و انــرژی خــود  نخواهیــم دیــد. دقــت مــا بــه مراتــب بیشــتر می شــود و بــه ســادگی خســته نمی شــو
ــه هــدر  ــه میــل خــود ترتیــب دهیــم بیهــوده و احمقان را ماننــد زمانیکــه ســعی داشــتیم زندگــی را ب

ــت. ــر اس ــد و مؤث کار می کن ــًا  ــن روش حقیقت ــم. ای نمی دهی
صــورت  بــه  خداونــد  یــم  می گذار بنابرایــن  هســتیم.  بی انضباطــی  مردمــان  الکلی هــا  مــا 
ــه مــا انضبــاط دهــد امــا ایــن تمــام داســتان نیســت و اقدامــات  کــه قبــاًل تشــریح شــد ب ســاده ای 

بیشــتر و بیشــتری در پیــش اســت.
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»ایمــان بــی عمــل مــرگ اســت« فصــل بعــدی تمامــًا بــه قــدم دوازدهــم اختصــاص داده شــده 
اســت.
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 فصل هفتم:
کردن با دیگران   کار 

تجربه عماًل نشان داده است که هیچ چیز به  اندازه کمک و کار فشرده با الکلی ها ما را از بازگشت 
به مشروبخواری در امان نگاه نمی دارد. حتی در جاهائی که اقدامات دیگر به نتیجه نمی رسند، این 
روش مؤثر واقع می شــود. دوازدهمین پیشــنهاد ما این است: این پیام را به الکلی های دیگر برسان! و 
بدان در جائی که از دســت هیچکس کاری ســاخته نیســت، این توئی که قادر به کمک هســتی و 

می توانی اعتماد آنها را جلب کنی. فقط به خاطر داشته باش که آنها شدیدًا بیمارند.
از نزدیــک شــاهد بهبودی مردم بودن به زندگی مفهوم تــازه ای می دهد، وقتیکه می بینیم آنها 
هــم بــه نوبــه خود بــه دیگران کمــک می کننــد، وقتی کــه می بینیم احســاس تنهائی ازمیــان رفته 
بر خود  رو یادی دو اســت، وقتی که می بینیم انجمن مودتی درکنارمان پا گرفته اســت و دوستان ز
یم، درک این مفهوم آســانتر می شــود. این تجربه ایســت که نباید آن را از دست بدهید. تماس  دار

دائمی با تازه واردان و دیگر دوستان، نقطه قشنگ و روشنی در زندگی ماست.
ید، به آســانی  کــه شــما بــا الکلی هائــی که تمایــل به بهبــودی دارنــد آشــنائی ندار در صورتــی 
می توانیــد با کمک یک طبیب، واعظ، کشــیش و یا بیمارســتان چندنفــری را پیدا کنید، آنها با 
خوشــحالی این کمک را در اختیارتان می گذارند. اما شــما کار خود را مانند یک مبلغ مذهبی و 
گر برانگیخته  که ا یادی وجود دارد  یرا متأســفانه تعصبات ز یا یک اصالح طلب شــروع نکنید. ز
شــود مانــع کار و کمــک شــما خواهد شــد. بــا آنکه اطبــا و واعظین اشــخاص واجــد صالحیتی 
که  ید، اما شــما به خاطر تجربه ای  یادی بیاموز گر بخواهید می توانید از آنها مطالب ز هســتند و ا
ید به صــورت بی مانندی برای الکلی هــای دیگر مفید واقع  یــد قادر شــخصًا از مشــروبخواری دار
ید. فقط الزم است به خاطر داشته باشید که هرگز از هیچ کس انتقاد نکنید و فقط همکاری  شو

کمک است. کنید. تنها هدف ما 
می کنیــد پیــدا  گمنــام  الکلی هــای  بــرای  احتمالــی  کاندیــدای  یــک   وقتــی 
مطلــع  او  زندگــی  اوضــاع  از  اســت  ممکــن  کــه  آنجــا  تــا  کنیــد  ســعی    
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یرا ممکن  گــر تمایلــی بــه ترک الکل نــدارد وقت خود را در راضــی کردن او تلف نکنیــد. ز ید. ا شــو
اســت شــانس احتمالــی کمــک بــه او را در آینده از دســت بدهید. ایــن توصیه در مــورد خانواده 

رند که بــا یک بیمار ســروکار دارند.  او هــم صــدق می کنــد و آنهــا باید صبور باشــند و بخاطــر بیاو

که از همه به او  گر کوچکترین نشــانه ای از تمایل به ترک در او باشــد در آن صورت، با شــخصی  ا

یها، سوابق، شدت بیماری  نزدیکتر اســت مانند همســر او صحبت کنید. در مورد رفتار، گرفتار

کنید. ری  و تمایالت مذهبی او اطالعاتی جمع آو

گر به  که ا یابید  ید و در این اطالعات به شما کمک می کند تا بتوانید خود را به جای او بگذار

ید که  جای او بودید، انتظار داشتید با شما چطور رفتار شود. بعضی اوقات بهتر است منتظر شو

ره های مشــروبخواری خود را شــروع کند. ممکن اســت خانواده او در مورد این روش  او یکی از دو

یاد  گر ز یسک عاقالنه ایست. ا کار نباشد، ر نظر موافقی نداشته باشد اما اگر خطرات جسمی در 

مست است با او حرفی نزنید مگر در حاالت اضطراری که خانواده اش به کمک شما نیاز داشته 

ید  ره تمام شــود یا اقاًل وقفــه ای در بیــن آن بوجود آید. بعــد بگذار باشــد. منتظــر باشــید تا ایــن دو

کنار  که آیا مایل اســت الکل را برای همیشــه  یک عضو خانواده یا یک دوســت از او ســئوال کند 

گر جوابش مثبت باشــد در آن  بگذارد؟ آیا حاضر اســت در این راه به هر اقدامی متوســل شــود؟ ا

صــورت توجــه او را باید به طرف شــما که یک الکلی بهبودیافته اید جلــب کنند. باید به او گفته 

کمک به دیگران است و  که یک قسمت از برنامه بهبودیشان  ید  شود شما به جمعیتی تعلق دار

کردن با او خوشحال خواهید شد. گر مایل باشد شما از صحبت  ا

گر مایل به مالقات نیســت هرگز خود را تحمیل نکنید. خانواده او هم نباید با هیجان زدگی  ا

یاد صحبت کننــد. آنها باید منتظر پایان  رند. درباره شــما هم نباید ز در ایــن مورد به او فشــار بیاو

یها می توان این کتاب را در جائی  ره بعدی مشــروبخواری او شــوند. در وقفه بین مشــروب خور دو

قــرار داد کــه به ســادگی در دســترس او باشــد. در ایــن مورد قاعــده بخصوصی وجود نــدارد و این 

یاد اشــتیاق و عجله به خرج ندهند  مطالب به خانواده مربوط اســت، اما خاطرنشــان کنید که ز

کنند. یرا ممکن است اوضاع را خرابتر  ز
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تــا  کنــد.  خــودداری  او  بــرای  شــما  داســتان  تعریــف  از  خانــواده  اســت  بهتــر   
ً
معمــوال

تمــاس  برقــراری  یــد.  نرو ســراغش  بــه  او  خانــواده  طریــق  از  کنیــد  ســعی  دارد  امــکان  کــه  آنجــا 
بیمارســتان  بــه  نیــاز  گــر  ا اســت.  بهتــر  مراتــب  بــه  ســازمان  یــک  یــا  پزشــک  یــک  طریــق  از 
حالتــش  کــه  مــواردی  در  مگــر  ندهیــد،  قــرار  فشــار  تحــت  را  او  امــا  کنیــد.  بســتری  را  او   دارد 
ید پزشک معالج اگر مایل است به او بگوید که برایش راه  برای خود یا دیگران خطرناک باشد، بگذار
حلی درنظر دارد. وقتی حال بیمار بهتر شد دکتر معالج می تواند مالقات با شما را به او پیشنهاد کند. 
ید. به  چنانچه شــما با خانواده او صحبت کرده اید، در مالقات اول صحبتی از آنها به میان نیاور
 این ترتیب کاندیدای احتمالی متوجه می شود که تحت هیچگونه فشاری نیست و می تواند بدون
بــه ســراغش  کنیــد موقعــی  بــا شــما روبــرو شــود. ســعی  نــق زدن خانــواده،  از   احســاس نگرانــی 
افســردگی  حالــت  در  یــرا  ز باشــد.  نرســیده  پایــان  بــه  نقاهتــش  و  لــرزش  هنــوز  کــه  یــد   برو

ممکن است پذیراتر باشد.
ید،  زمره و معمولــی بپرداز در صــورت امــکان او را تنهــا مالقــات کنید. در ابتــدا به مســائل رو
ســپس رشــته کالم را به مشروبخواری بکشــید. به قدر کافی در مورد عادات، عالئم و تجربیات 
گرمایل  یق شود. ا مشروبخواری خود با او صحبت کنید تا بلکه برای حرف زدن درمورد خود تشو
کار به شما خواهد  یرا ایده های بهتری برای ادامه  ید ادامه دهد. ز کردن است بگذار به صحبت 
داد. اگر حوصله حرف زدن ندارد داستان مشروبخواری خود را تا موقع ترک، برایش تعریف کنید. 
ر خود تعریف کنید و او را به  گر حالت سبکبال و راحتی داشت از گریزهای مضحک و خنده آو ا

یق نمائید. گفتن بعضی از داستانهایش تشو

وارد  میخــواری  داســتان  ســروته  و  جزئیــات  تمــام  بــه  شــما  کــه  شــد  متوجــه   وقتــی 

کــه تــا چــه حد یــد، بگوئیــد   هســتید، در بیــن کالم کــم کــم از خــود بعنــوان یــک الکلــی نــام ببر

گاه شــدید. داســتان یکی از کشــمکش های   ســردرگم بودید و ســرانجام چگونه از بیماری خود آ

گیــالس کــه منجــر بــه نوشــیدن اولیــن  کنیــد. آن انحــراف فکــری را   خــود را بــرای او تعریــف 

در هــر ســری مشــروبخواری می شــود به او نشــان دهید. پیشــنهاد می کنیــم ایــن کار را به صورتی 

گر او الکلی باشــد ســریعًا   کــه مــا در فصــل مربــوط بــه الکلیســم مشــخص کردیم انجــام دهیــد. ا
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یش یکسان می بیند. شما را درک می کند و افکار ضد و نقیض شما را با افکار خو

کیــد  کــه یــک الکلــی واقعــی اســت در مــورد العالجــی ایــن ناخوشــی تأ ــد  ی گــر اطمینــان دار ا

کــه  یــب  کــه چگونــه آن حالــت فکــری غر کنیــد. بــا مثالــی از تجربــه خــود، بــه او نشــان دهیــد 

اراده مــان  نیــروی  کار طبیعــی  مــا بوجــود می آیــد، مانــع  لیــوان مشــروب در  اولیــن  بــا  همزمــان 

کنیــد مگــر در صورتیکــه قبــاًل  کتــاب خــودداری  می شــود. در ایــن مرحلــه هنــوز از اســتناد بــه ایــن 

کــردن آن از خــود تمایــل نشــان دهــد. مراقــب باشــید برچســب  کتــاب را دیــده باشــد و بــرای مطــرح 

ــد  کــه می توان گــر هنــوز فکــر می کنــد  ــه ایــن نتیجــه برســد. ا ــد خــود ب ی ــه او نزنیــد و بگذار الکلــی ب

کیــد  یــاد مبتــال نشــده باشــد ممکــن اســت، امــا تأ گــر ز مشــروبخواری خــود را کنتــرل کنــد، بگوئیــد ا

کــم اســت. کنیــد در صــورت ابتــالی شــدید، احتمــال بهبــودی خودبخــود بســیار 

در طــول صحبــت مرتبــًا از الکلیســم بعنــوان یــک بیماری و ناخوشــی کشــنده یاد کنیــد و حاالت 

جســمی و فکــری مربــوط بــه آن را تعریــف نمائیــد. ســعی کنیــد توجــه او بیشــتر معطــوف تجربیــات 

کــه متوجــه ایــن حالــت ناگــوار در خــود  کســانی  شــما شــود. برایــش توضیــح دهیــد بســیاری از 

 اگــر دلیــل موجهــی در کار نباشــد از گفتــن 
ً
نمی شــوند محکومانــی بیــش نیســتند. پزشــکان معمــوال

تمــام حقایــق بــه بیمــاران الکلــی خــودداری می کننــد. اما شــما می توانیــد از العالجی الکلیســم با آنها 

یــرا شــما راه حلــی هــم بــرای آن عرضــه می کنیــد و بــه زودی دوســت خــود را وادار بــه  صحبــت کنیــد. ز

اقــرار در داشــتن بعضــی یــا تمــام صفــات مشــخصه یــک الکلــی می کنیــد. اگــر پزشــک معالــج حاضــر 

کــه او الکلــی اســت بــه مراتــب بهتــر اســت. بــا آنکــه ممکــن اســت ایــن شــخص  باشــد بــه او بگویــد 

کــه بدانــد شــما چگونــه  بــاز هــم بــه تمــام گرفتاریهــای خــود اقــرار نکنــد امــا شــدیدًا کنجــکاو اســت 

یــد اگــر مایــل اســت در ایــن مــورد خــود از شــما ســئوال کنــد و  بهبــودی پیــدا کرده ایــد. بهتــر اســت بگذار

روشــنی  بطــور  و  نمائیــد  تعریــف  برایــش  دقیقــًا  اســت  افتــاده  اتفــاق  برایتــان  کــه  را  بعدآنچــه   

عقیــده ای  خــدا  مــورد  در  کــه  صورتــی  در  کنیــد.  کیــد  تأ آن  روحانــی  کیفیــت  مــورد  در 

بــه  راجــع  شــما  تصــورات  بــا  نبایــد  حتمــًا  کــه  کنیــد  خاطرنشــان  اســت  کافــر  یــا  نــدارد 

انتخــاب اســت  مفهــوم  برایــش  کــه  را  درکــی  و  تصــور  هــر  می توانــد  و  باشــد  موافــق   خــدا 
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کنــد. مســئله مهــم اینســت که تمایــل به قبول نیروئــی باالتر از نیــروی خود را داشــته باشــد و طبق اصول 
روحانــی زندگی کند.

در موقــع صحبــت بــا یــک چنیــن شــخصی بهتــر اســت بــرای تشــریح اصــول روحانــی از لغــات 
ــول و  ــی اص ــورد بعض ــت در م ــن اس ــه ممک ک ــی  ــت تعصبات ــالح نیس ــد. ص کنی ــتفاده  ــره اس زم رو
اصطالحــات مذهبــی داشــته باشــد برانگیختــه شــود و باعــث ســردرگمی بیشــتر او شــود. اعتقــاد 

کنیــد. کــه باشــد فرقــی نمی کنــد و شــما نبایــد اینگونــه مســائل را مطــرح  شــما هرچــه 
گــروه مذهبــی تعلــق دارد و معلومــات تئــوری و عملــی او بــه  شــاید ایــن شــخص بــه یــک 
کــه در آن صــورت فکــر می کنــد چطــور ممکــن اســت شــما چیــزی بــه  مراتــب بیــش از شماســت 
کاری از پیــش نبــرده ولــی ایمــان  کنیــد امــا از اینکــه چــرا عقیــده و ایمــان او  معلومــات او اضافــه 
کــه  شــما مؤثــر واقــع شــده اســت کنجــکاو خواهــد بــود و شــاید او شــاهد زنــده ایــن حقیقــت اســت 
کــه مایــه ای از  کافــی نیســت. ایمــان بایــد بــا از خودگذشــتگی و اقدامــات ســازنده ای  ایمــان تنهــا 
کــه شــما بــرای نمایانــدن  کنیــد  کارســاز افتــد. بــه او حالــی  خودخواهــی درآن نیســت تــوأم شــود تــا 
 اطالعــات او در ایــن مــورد از شــما بیشــتر 

ً
کــه احتمــاال کنیــد  راه مذهــب بــه آنجــا نرفته ایــد و اقــرار 

کــه ایمــان و اطالعــات عمیقــی  کــه هرچقــدر هــم  کنیــد  اســت امــا برایــش ایــن حقیقــت را روشــن 
گــر توانســته بــود مشــروب نمی خورد.  داشــته باشــد، ظاهــرًا نتوانســته اســت از آنهــا اســتفاده کنــد و ا
کــه نتوانســت احــکام و  کجــا بــود  کنــد تــا بلکــه متوجــه شــود، در  کمــک  شــاید داســتان شــما بــه او 

گیــرد. کــه آنقــدر خــوب می دانســت بــکار  دســتوراتی را 
کــه در بیشــتر مذاهــب  گــروه مذهبــی نیســتیم و فقــط بــا اصولــی  مــا نماینــده هیــچ مذهــب یــا 

یــم. عمومیــت دارد ســروکار دار
یابــی خودتــان و  کنیــد. چگونگــی ارز طریقــه عملکــرد برنامــه بهبــودی را برایــش مشــخص 
ــه او  کمــک ب ــان را در  گذشــته تان را برایــش شــرح دهیــد. دلیــل ســعی خودت ــه  سروســامان دادن ب
بیــان کنیــد. الزم اســت متوجــه شــود کــه رســانیدن ایــن پیــام بــه او نقــش بســیار مهمــی در بهبــودی 
کمــک می کنــد تــا شــما بــه او.   او خیلــی بیشــتر بــه شــما 

ً
شــخص شــما دارد. در واقــع احتمــاال

کــه  یــد زمانــی  کــه هیچ گونــه تعهــدی نســبت بــه شــما نــدارد و شــما فقــط امیدوار توضیــح دهیــد 
کــه چقــدر کنیــد  کنــد. خاطرنشــان  کمــک  کنــد بــه دیگــر الکلی هــا  یهایــش حــل شــد ســعی   گرفتار
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کنیــد  کامــاًل روشــن   مقــدم شــمردن رفــاه دیگــران بــه رفــاه خــود، برایــش اهمیــت حیاتــی دارد. 

گــر مایــل نیســت اجبــاری بــه دیــدار مجــدد شــما نــدارد و  یــر هیچگونــه فشــاری نیســت. ا کــه ز

ــک  کم ــما  ــه ش ــتر ب ــع او بیش ــورد. در واق ــما برنمی خ ــه ش ــاًل ب ــد اص ی ــد آزادش بگذار ــر می خواه گ ا

 دوســت 
ً
گــر صحبتهــای شــما معقــول، آرام و انســانی باشــد، احتمــاال کــرده اســت تــا شــما بــه او. ا

جدیــدی بــرای خــود پیــدا کرده ایــد. ممکــن اســت گفتــار شــما در مــورد الکلیســم باعــث ناراحتــی 

کنــد  کــه بســیار خوبســت. هرچــه بیشــتر در ایــن مــورد احســاس ناامیــدی  خیــال او شــده باشــد 

ــاال مــی رود. کــردن پیشــنهادهای شــما ب بهتــر اســت و شــانس قبــول 

کــردن تمــام برنامــه  کــه نیــازی بــه دنبــال  یــد  رد و بگو ئلــی بیــاو ممکــن اســت ایــن شــخص دال

کــردن آن بــا دیگــران باعــث طغیــان  نــدارد. احتمــال دارد فکــر یــک خانــه تکانــی جــدی و مطــرح 

کــه شــما هــم زمانــی  کنیــد. بــه او بگوئیــد  کــردن چنیــن عقایــدی  او شــود. شــما نبایــد ســعی در رد 

گــر ایــن قــدم را برنداشــته بودیــد موفــق  کــه ا یــد  یــک چنیــن احساســی داشــته اید امــا شــک دار

می شــدید.

ــود  ــل ب ــر مای گ کنیــد. ا گمنــام برایــش صحبــت  ــدار اول از انجمــن دوســتی الکلی هــای  در دی

کتــاب خــود را بــه او قــرض دهیــد، فقــط در صورتیکــه تمایــل بــه درد دل بیشــتر دارد صحبــت خــود 

یــد  گــر ادامــه داد بگذار کــردن بدهیــد. ا یــد و بــه او مهلــت فکــر  را ادامــه دهیــد. حوصلــه او را ســر نبر

کار را  کــه بــدون مقدمــه  گاه یــک تــازه وارد مشــتاق اســت  کنــد.  موضــوع صحبــت را خــود معیــن 

کنــد. ممکــن اســت شــما هــم یــک چنیــن تمایلــی داشــته باشــید امــا در بعضــی مــوارد ایــن  شــروع 

یــد  ــرای دوســت مــا پیــش آیــد ممکــن اســت بگو گــر در آینــده اشــکالی ب ــرا ا ی کار اشــتباه اســت ز

کــه فشــار شــما باعــث آن شــده اســت. در رابطــه بــا الکلی هــا وقتــی شــما بــه بهتریــن نتیجــه 

کــه شــور و هیجانــی در پرچمــداری مذهبــی و اخالقــی از خــود نشــان ندهیــد. هرگــز از  می رســید 

ید. شــما فقــط بــه  بــرو نشــو یــات بــه لحــن تحقیــر بــا الکلی هــا رو بــاال بلندیهــای اخالقیــات و معنو

بــرد آن را  کار کنیــد و طریقــه  کوله بــار ابــزار روحانــی را بــرای معاینــه و بررســی الکلــی پهــن  ســادگی 

یــد و بگوئیــد در  در زندگــی خــود بــه او نشــان دهیــد. دوســتی و مــودت را در طبــق اخــالص بگذار

کــرد. کمکــی در حقــش فروگــذاری نخواهیــد  صورتیکــه تمایــل بــه بهبــودی داشــته باشــد از هیــچ 
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ــه  ــا ب کنــد و ی ــرداری مالــی  گــر او بــه راه حــل شــما عقیــده ای نــدارد و می خواهــد از شــما بهره ب ا

کنــد بایــد تــا زمانیکــه عقایــدش  عنــوان لـــله ای در خاتمــه هرز ه گی هایــش از شــما ســوء اســتفاده 

بــرو شــدن بــا درد و بدبختــی بیشــتر، ممکــن  یــرا رو یــد، ز کنــار بگذار تغییــر نکــرده اســت ناچــار او را 

اســت باعــث تغییــر عقیــده او شــود.

کــه واقعــًا میل بــه دیدار مجــدد شــما دارد از او بخواهید که تا مالقــات بعدی این  درصورتــی 

که آیا مایل به ادامه اســت یا نه. نباید فشــاری از  کتاب را بخواند و پس از آن خود تصمیم بگیرد 

گر قرار است خدا را پیدا کند باید میل آن، از  جانب شــما، همســر، یا دوســتانش بر او وارد شود و ا

داخل وجود خود او سرچشمه بگیرد.

کار را بطریقه دیگری دنبال کند و یا طریقه روحانی دیگری را  گر فکر می کند که می تواند این  ا

یق کنید که ندای درون خود را دنبال کند. ما هیچگونه حق انحصاری  ترجیح می دهد او را تشو

کارساز بوده است.  که در زندگی ما  یم فقط یک روشی است  که ما دار یم. آنچه  در مورد خدا ندار

یم و به هر صورت شما مایلید  یادی با یکدیگر دار خاطرنشان کنید که ما الکلی ها وجه اشتراک ز

گر این شــخص واکنش  روابــط دوســتانه ای با او داشــته باشــید و بعــد مالقات را خاتمــه دهید. ا

ید. مطمئنًا  ید. الکلی دیگری پیدا کنید و با او مشــغول شو فوری از خود نشــان نداد ناامید نشــو

شــخصی را که به قدر کافی ســرخورده و مأیوس باشــد و پیشنهاد شــما را با اشتیاق بپذیرد پیدا 

خواهیــد کــرد. بنظر ما رفتن به دنبال کســی کــه نمی خواهد و یا نمی توانــد همکاری کند، اتالف 

یــرا ممکن اســت بزودی متوجه شــود که  ید ز وقــت اســت و بهتــر اســت او را بــه حال خــود بگذار

نیــروی خــودش به تنهائی، برای بهبودی کافی نیســت. اتالف وقت درایــن مورد، در واقع ندادن 

که در مورد شش نفر اول  شانس زندگی و خوشبختی به دیگر الکلی ها است. یکی از اعضای ما 

گر در مــورد کمک به آنها  کید می کند که ا کاندیداهــای خــود اصاًل موفقیتی نداشــت، همــواره تأ

کمک او بهبود یافته اند می گرفت. که بعدًا به  کرده بود، شانس موفقیت را از آنها  سماجت 

ید. او این کتاب را خوانده  فرض کنید برای دومین بار به مالقات شخص مورد نظر خود می رو

 اســت و می گویــد آمادگــی انجــام قدمهــای دوازده گانــه را دارد. از آنجــا کــه شــما خــود یــک چنیــن 
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او  بــه  بکنیــد،  او  بــه  فراوانــی  توصیه هــای  یــد  قادر عمــاًل  بنابرایــن  پیموده ایــد،  را  طریقــی 

دارد،  خــود  داســتان  کــردن  بازگــو  بــه  تمایــل  و  اســت  گرفتــه  را  خــود  تصمیــم  گــر  ا بگوئیــد، 

گــر شــور و مشــورت بــا شــخص دیگــری را ترجیــح می دهــد  شــما آماده خدمــت هســتید امــا ا

اســت  چنیــن  گــر  ا باشــد،  پــاس  و  آس  و  بی خانمــان  اســت  ممکــن  نکنیــد.   اصــراری 

می توانید در یافتن کار به او یاری دهید و یا در کمک هزینه قدری او را دستگیری کنید اما نباید 

زی  کنید. شاید بخواهید چند رو کار  پول طلبکاران و مخارج خانه و خانواده خود را صرف این 

یدکه  ید و مطمئن شو ر او را در خانه خود میهمان کنید، در آن صورت شرط احتیاط را به جای آو

از نظــر خانــواده شــما میهمــان ناخوانده ای نباشــد. مواظــب باشــید او بخاطر پــول، پارتی بازی و 

گراجازه این کار را بدهید مستقیمًا به او لطمه زده اید  محل ســکونت ازشــما سوء استفاده نکند، ا

و بــه او اجــازه داده اید به نادرســتی ادامه دهــد. این امر به نابودی او کمک خواهدکرد نه به بهبودی 

او. هرگز از اینگونه مســئولیتها شــانه خالی نکنید و پس  از قبول آن مراقب باشــید که آنرا درســت 

یربنای بهبودی شماست. گاه بگاه کار نیک کردن کافی نیست  انجام دهید. کمک به دیگران ز

زه و در تمام اوقات حاضر به خدمت باشــید. ممکن اســت ایــن کار باعث  و شــما بایــد همــه رو

یادی شــود یا تفریحات شــما را قطع کند و یا کسب وکار شما را دچار اشکال  شــب نخوابیهای ز

یا به  مددکاری بســتگان و  ید و کنــد یا باعث شــود که پــول و خانه خود را در اختیار دیگران بگذار

ید. رفت  و آمدهای بیشــمار به اداره پلیس، دادگاه، آسایشگاه  همســران وحشــتزده مشــغول شــو

روانی، بیمارســتان، زندان یا تیمارســتان هم جزئی از این کار است. تلفن در تمام ساعات شب 

ز به صدا درمی آید.  ممکن است همسرتان از بی توجهی شما گله کند. ممکن است مستی  و رو

اثاثه خانه  را درهم بشــکندیا تشــک  را آتش بزند و اگراحتمال ضرب و جرحی باشــد ممکن است 

یز شــدن با او شــوید. ممکن اســت الزم شود به پزشــکی تلفن بزنید و طبق دستور او  مجبور به گالو

داروی مســکن و آرام بخشــی به بیمار بخورانید و یا پلیس و آمبوالنس را خبر کنید. اینها اتفاقاتی 

ید. برو شو گاه بگاه ممکن است با آنها رو که  است 

در درازی  مــدت  بــرای  الکلــی  یــک  کــه  می دهیــم  اجــازه  بنــدرت   مــا 

نــدارد  خوبــی  نتیجــه  او  خــود  بــرای  یــرا  ز کنــد،  خــوش  جــا  مــا  خانــه    
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گرفتاری های شدیدی در محیط خانواده شما خواهد شد. ز  گاه باعث برو و 

گــر یــک الکلــی تمایــل و واکنشــی بــه پیــام شــما نداشــت، نبایــد باعــث بی توجهــی شــما بــه  ا

خانــواده او شــود. شــما بایــد روش دوســتانه خــود را بــا آنهــا ادامــه دهیــد و طریقــه روحانــی خــود را بــه 

کنیــد. پذیرفتــن و بــکار بــردن طریقــه روحانــی شــما شــانس بیشــتری بــرای بهبــودی  آنهــا پیشــنهاد 

ــرای  گــر او بــه مشــروب خواری ادامــه دهــد ب رد و حتــی ا ــه ارمغــان خواهــد آو ــواده آنهــا ب رئیــس خان

خانــواده اش زندگــی قابــل تحمل تــر خواهــد شــد.

کــه آمادگــی و میــل بــه بهبــودی دارنــد بســیار پســندیده اســت.  دســتگیری از الکلی هائــی 

ــد در  ــه می کنن ــه نال ــول و خان ــرای پ ــروبخواری، ب ــکل مش ــر مش ــق ب ــل از توفی ــه قب ک ــانی  کس ــه  البت

مســیر اشــتباهی هســتند امــا بــرای تهیــه همیــن چیزهــا، وقتــی ایــن کار بــا تعهــد تــوأم باشــد مــا خود 

ــار ممکــن اســت در ظاهــر متناقــض  گفت ــن  ــه هــر آب و آتشــی می زنیــم. ای ــه خاطــر یکدیگــر ب را ب

کمــک و دســتگیری مــورد ســئوال نیســت،  باشــد امــا بــه نظــر مــا اینطــور نیســت. در اینجــا نفــس 

کامــی  بلکــه زمــان و چگونگــی آن از درجــه اهمیــت برخــوردار اســت و بیشــتر اوقــات موفقیــت یــا نا

بــدان بســتگی دارد.

کنیــم، بــه جــای اتــکاء بــه خــدا،  کمــک خــود را بصــورت خدمــات عرضــه  بــه مجــرد آنکــه مــا 

ــرای ایــن چیــز و آن چیــز نالــه می کنــد و غلبــه  کمکهــای مــا می شــود. الکلــی ب ــه  الکلــی متکــی ب

کــه اصــاًل واقعیــت  ــر مشــکل مشــروبخواری را بــه رفــع احتیاجــات مــادی خــود مربــوط می کنــد  ب

نــدارد. بعضــی از مــا بــرای درک ایــن حقیقــت بهــای ســنگینی پرداخته ایــم. مــا متوجــه شــدیم چــه 

کــه اتــکاء خــود را قبــل از خــدا بــر روی  کار باشــد یــا نباشــد چــه همســری باشــد یــا نباشــد تــا زمانــی 

یــم تــرک الــکل برایمــان میســر نخواهــد شــد. در ضمیــر هریــک از الکلی هــا ایــن  بقیــه انســانها بگذار

کــه او می توانــد بهبــود یابــد و بهبــودی او بــه هیچکــس بســتگی نــدارد، تنهــا  ایــده بایــد حــک شــود 

شــرط آن اعتمــاد بــه خــدا و خانــه تکانــی اســت.

کاندیــدای شــما طــالق یــا جدائــی پیــش آمــده باشــد و یــا فقــط رابطــه او  امــکان دارد بــرای 

ــغول  ــته ها مش گذش ــران  ــه جب ــود ب ــوان خ ــدود ت ــد در ح ــما بای ــدای ش کاندی ــد.  ــده باش ــراب ش خ

کنــد بــرای خانــواده خــود دقیقــًا تشــریح کــه ســعی می کنــد بــا آنهــا زندگــی   شــود و اصولــی را 
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کــه خــوش  شــانس  گیــرد. البتــه ایــن در صورتــی اســت  ــه خــود عمــاًل بــکار  ــد و آن را در خان  نمای
ــواده او  ــت خان ــن اس ــه ممک ــا آنک ــد. ب ــده باش ــی مان ــش باق ــواده ای برای ــه و خان ــوز خان ــد و هن باش
کنــد و بایــد فقــط بــر روی رفتــار روحانــی  در خیلــی از مــوارد مقصــر باشــد امــا او نبایــد بــدان توجــه 
کنــد. در خیلــی  خــود متمرکــز شــود و از مشــاجره و پی گیــری تقصیــرات بایــد مثــل طاعــون پرهیــز 
ــد  ــیم بای ــه برس ــه نتیج ــم ب ــر می خواهی گ ــا ا ــت ام ــکل اس ــیار مش کار بس ــن  ــام ای ــا انج از خانواده ه
گــر چنــد ماهــی پافشــاری و پشــتکار نشــان بدهیــم مطمئنــًا تأثیــر بزرگــی در  آنــرا انجــام دهیــم. ا
ــه ای  کــه پای گــذارد و حتــی ناســازگارترین آنهــا هــم متوجــه خواهنــد شــد  ــه جــا خواهــد  ــواده ب خان
ر متوجــه  بــرای رســیدن بــه یــک نقطــه مشــترک وجــود دارد. امــکان دارد اعضــای خانــواده بــه مــرو
کــه درآن صــورت ایــن مســائل می توانــد درمحیــط مســاعد و  عیــوب خــود شــوند و بــدان اقرارکننــد 

صمیمانــه ای مطــرح شــود.
 خانــواده تمایــل بــه همــکاری و همراهــی 

ً
پــس از دیــدن شــواهد عینــی و قابــل لمــس احتمــاال

ر زمــان اتفــاق خواهنــد افتــاد امــا  خواهــد داشــت. ایــن وقایــع بطــور طبیعــی و بــه وقــت خــود بــه مــرو
کمــک بــه دیگــران اســت. اعمــال و حرفهــای دیگــران  الزمــه آن ادامــه هشــیاری، مالحظــه کاری و 
ــن  ــه از ای ک ــا پیــش آمــده اســت  ــرای همگــی م ــا تأثیــری بگــذارد. البتــه بدفعــات ب ــد درکار م نبای
کــه بهایــش یــک  کنیــم، مبــادا  اســتاندارد بــه پائیــن افتاده ایــم. امــا بایــد فــورًا اشــتباهات را جبــران 

ســری مشــروبخواری بیشــتر باشــد.
در  عجلــه ای  جهــت  بــی  نبایــد  باشــد  آمــده  پیــش  جدائــی  یــا  طــالق  کــه  صورتــی  در 
جدیــد  راه  هــم  او  همســر  شــود.  مطمئــن  خــود  بهبــودی  از  الکلــی  بایــد  اول  کــرد.  برگشــت 
را  خــود  قدیــم  روابــط  مایلنــد  هنــوز  گــر  ا آن  از  پــس  کنــد.  درک  کامــاًل  بایــد  را  او  زندگــی 
جدیــد  رابطــه  اســت  نبــوده  موفقیت آمیــز  قدیــم  رابطــه  چــون  صــورت  آن  در  کننــد  تجدیــد 
در  جدیــدی  برخــورد  و  تلقــی  طــرز  آن،  مفهــوم  کــه  شــود  بنــا  محکمتــری  برپایــه   بایــد 
کار  عاقالنه تریــن  طرفیــن  مانــدن  جــدا  اوقــات  گاهــی  اســت.  زندگــی  مســائل  تمــام  مــورد 
ایــن  در  قاعــده ای  هیــچ  تعییــن  کــه  اســت  بدیهــی  می باشــد.  ذینفــع  افــراد  تمــام  بــرای 
ادامــه  را  خــود  بهبــودی  ز  بــرو ز  رو برنامــه  الکلــی  اســت  بهتــر  نیســت.  میســر  خصــوص 
هــردوی  بــرای  مســئله  مناســب  وقــت  در  برســند  هــم  بــه  طرفیــن  باشــد  قــرار  گــر  ا و  دهــد 
را  خــود  بهبــودی  امــکان  الکلــی  یــک  کــه  ندهیــد  اجــازه  شــد.  خواهــد  روشــن   آنهــا 
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یرا اصاًل حقیقت ندارد. گاه ممکن است که همسر او هرگز  یافتن خانواده خود بداند ز منوط به باز
برنگردد. به کاندیدای خود گوشزد کنید که بهبودیش به مردم بستگی ندارد و فقط بستگی به روابط 
او بــا خداونــد دارد. مــا مردانــی را دیده ایــم که با آنکه خانواده هایشــان هرگز بازنگشــته اند اما آنها بهبود 
یافته انــد و در مقابــل کســانی را دیده ایــم کــه علیرغــم بازگشــت خانواده هایشــان لغــزش کرده انــد. هم 
ید. اگر پشــتکار  شــما و هم دوســت تازه وارد شــما هردو باید روزانه در مســیر رشــد روحانی به پیش رو
بــه  مــا  وقتــی  بــود.  خواهــد  شــما  انتظــار  در  فوق العــاده ای  اتفاقــات  دهیــد  خــرج  بــه   
خــدا  بدســت  خــود  ســپردن  از  پــس  کــه  آنچــه  یم  می شــو متوجــه  کنیــم  نــگاه  خــود   گذشــته 
ــا  ــرای خــود دســت و پ کــه خــود می توانســتیم ب ــه  مراتــب بهتــر از آنســت  نصیبمــان شــده اســت ب
ــک نیــروی  ــدای ی ــر ن گ ــی نمی کنــد ا ــه باشــد فرق ک کنیــم. شــرائط و موقعیــت فعلــی شــما هرچــه 

کنیــد، زندگــی جدیــد و فوق العــاده ای در انتظارتــان خواهــد بــود. تــر را دنبــال  واال
آنهــا  مشــاجرات  در  کــه  باشــید  مراقــب  خانــواده اش  و  الکلــی  بــه  کمــک  موقــع  در 
بــه آنهــا از دســت بدهیــد امــا  کمــک  یــرا ممکــن اســت شــانس خــود را در  مداخلــه نکنیــد ز
هــم  صــورت  همــان  بــه  بایــد  و  اســت  بــوده  بیمــار  شــدیدًا  او  کــه  کنیــد  گوشــزد  خانــواده  بــه 
خاطرنشــان  یــد.  دار برحــذر  بیمــار  حســادت  و  خشــم  تحریــک  از  را  آنهــا  شــود.  رفتــار  او  بــا 
دهیــد توضیــح  رفــت.  نخواهنــد  بیــن  از  شــبه  یــک  او  شــخصیت  کمبودهــای  کــه   کنیــد 
کــه رشــدونمو او تــازه شــروع شــده اســت و بگوئیــد در وقــت تنگــی صبــر و حوصلــه، ایــن حقیقــت   

کــه هشــیاری او خــود یــک موهبتــی اســت. را فرامــوش نکننــد 
گــر شــما در حــل و فصــل مشــکالت خانوادگــی خــود موفــق بوده ایــد، چگونگــی آنــرا بــرای  ا
گرفتــه  کنیــد. بدیــن ترتیــب می توانیــد بــدون آنکــه از آنهــا خــرده ای  خانــواده تــازه وارد تشــریح 
باشــید آنهــا را در مســیر درســتی قــرار دهیــد. داســتان چگونگــی حــل و فصــل مشــکالت شــما و 

برخــوردار اســت. ارزش فوق العــاده ای  از  همســرتان 
نبایــد  الکلی هــا  کــه  را  کارهائــی  از  خیلــی  روحانــی  شایســتگی  بــودن  دارا  صــورت  در 
در  کــه  جائــی  بــه  نبایــد  مــا  می گوینــد  مــردم  مثــاًل  دهیــم.  انجــام  می توانیــم  دهنــد  انجــام 
بــا  نبایــد  یــم.  دار نــگاه  مشــروب  خــود  خانــه  در  نبایــد  یــم.  برو می شــود  صــرف  مشــروب  آن 
صحنه هــای  کــه  تبلیغاتــی  بــه  نبایــد  کنیــم.  آمــد  و  رفــت  می خورنــد  مشــروب  کــه  دوســتانی 
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وقتــی  یــم.  بگذار بارهــا  و  اغذیه فروشــی ها  بــه  پــا  نبایــد  کنیــم.  نــگاه  دارد  مشــروبخواری 
مــا  نظــر  جلــوی  از  را  خــود  مشــروب  بطریهــای  بایــد  آنهــا  یــم  می رو دوســتانمان  خانــه   بــه 
رده شــود، امــا تجربه  مخفــی کننــد. بــه هیــچ وجــه نبایــد بــه مشــروب فکــر کنیــم و یــا به خاطرمــان آو
کــه رعایــت مطالــب فــوق اصــاًل الزم نیســت و مــا بــا اینگونــه مســائل بــه طــور  بــه مــا نشــان می دهــد 
کــه  بــرو شــود از آن خاطــر اســت  گــر یــک الکلــی قــادر نباشــد بــا آنهــا رو زمــره برخــورد می کنیــم. ا رو
طــرز تفکــر الکلــی او هنــوز ســر جایــش باقــی مانــده اســت و خالئــی در وضعیــت روحانــی او وجــود 
ــرای او تنهــا جــای امــن شــاید فقــط قطــب شــمال باشــد. حتــی آنجــا هــم ممکــن اســت  دارد. ب
کنــد! از هــر زنــی  یــش ســبز شــود و همــه چیــز را خــراب  یــک اســکیمو بــا یــک بطــری مشــروب جلو
ری فرســتاده اســت در ایــن مــورد می توانیــد  ــه نقــاط دو ــرار از الــکل ب ــا تئــوری ف کــه همســرش را ب

کنیــد. ســئوال 
کــه روش آن حمایــت بیمــار از وسوســه باشــد  ــا الکلیســمی  ــه عقیــده مــا هــر طــرح مبــارزه ب ب
محکــوم بــه شکســت اســت. امــکان دارد یــک الکلــی بتوانــد مدتــی خــود را در پنــاه ســپری مخفــی 
کرده ایــم   انفجــار شــدیدتری در پیــش خواهــد داشــت. مــا ایــن متدهــا را آزمایــش 

ً
کنــد امــا معمــوال

ــوده  ــرو ب ب ــا شکســت رو ــه ایــن هدفهــای غیرممکــن، همیشــه ب ــرای رســیدن ب کوششــهای مــا ب و 
اســت.

یــم و در  کــه درآن مشــروب هســت پــا نگذار کــه بــه جائــی  بنابرایــن قاعــده مــا ایــن نیســت 
کلــوپ شــبانه،  ــار،  ــی ماننــد اغذیه فروشــی، ب ــه مکانهائ ــرای رفتــن ب صورتیکــه دلیــل مشــروعی ب
ــه ایــن  ــی، عروســی و حتــی مجالــس پرجنجــال داشــته باشــیم، رفتــن ب مجلــس رقــص، میهمان
یــه را  کــه تجربیاتــی در مــورد الکلی هــا دارد، ممکــن اســت ایــن نظر کســی  کــن اشــکالی نــدارد.  اما

کنــد امــا اینطــور نیســت. ــوع وسوســه تلقــی  عامــل یــک ن
که الزم اســت  کار اســت. بنابراین هربار  که دلیل مشــروع، شــرط الزم این  توجه داشــته باشــید 
ــی  ــا اجتماع ــغلی ی ــخصی، ش ــل ش ــا دلی ــد آی کنی ــئوال  ــود س ــد، اول از خ ی ــن برو ک ــه اما ــه اینگون ب
کــردن دهانــم شــیرین  کــه در آنجــا بــا حلــوا حلــوا  خوبــی بــرای رفتــن بــه آنجــا دارم؟ یــا انتظــار دارم 

شــود!
نگــران  صــورت  آن  در  اســت  رضایت بخــش  ســئواالت  ایــن  جــواب  گــر  ا
هــر  بــه  امــا  اســت  بهتــر  نظرتــان  بــه  کــه  دهیــد  انجــام  را  کاری  و   نباشــید 
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روحانــی  یربنــای  ز کــه  باشــید  مطمئــن  بایــد  شــروع  از  قبــل  یــد  نرو چــه  و  یــد  برو چــه  حــال 
فکــر  گرفتیــد  رفتــن  بــه  تصمیــم  گــر  ا اســت.  ک  پــا کامــاًل  شــما  نیــات  و  یــد  دار محکمــی 
کــه چگونــه  کنیــد  کــه از آن موقعیــت چــه چیــزی عایدتــان خواهــد شــد، بلکــه فکــر  نکنیــد 
اســت  بهتــر  نیســتید  مطمئــن  خودتــان  از  یــاد  ز گــر  ا امــا  بیفزائیــد  بــدان  چیــزی   می توانیــد 
بــا قیافــه عبــوس در  کنیــد. چــرا  بــه الکلــی دیگــری  کمــک  ایــن کار خــود را مشــغول  به جــای 
یــم. در صورتــی  گذشــته را بخور زهــای خــوش  جلســات مشــروبخواری بنشــینیم و حســرت رو
کار  گــر مجلــس بــه  کنیــد بــه شــادی حاضــران بیفرائیــد. ا ر رفته ایــد ســعی  کــه بــه مجلــس ســرو
کــه مایــل  گــر بــا دوســتی هســتید  کار خــود برســید. ا گشــاده روئی بــه  کســب مربــوط اســت بــا  و 
یــد دوســتانتان  یــد ایــرادی نــدارد، بگذار ــا او برو ــا اغذیه فروشــی غــذا بخــورد ب ــار ی اســت در یــک ب
ــب  ــت مناس ــل و موقعی ــد. در مح ــود ندارن ــادات خ ــر ع ــه تغیی ــازی ب ــما نی ــر ش ــه بخاط ک ــد  بدانن
کار را بــا  گــر ایــن  کــه چــرا الــکل بــا شــما ســازگار نیســت. ا بــرای دوســتان خــود توضیــح دهیــد 
کســی بــرای دعــوت شــما بــه مشــروب اصــراری نخواهــد  دقــت انجــام دهیــد در آن صــورت دیگــر 
کــرد. به خاطــر داشــته باشــیدکه در زمــان مشــروبخواری شــما آهســته آهســته خــود را از زندگــی 
کنــار کشــیده بودیــد و حــاال در راه بازگشــت بــه زندگــی اجتماعــی هســتید و فقــط بــه خاطــر اینکــه 

کنــار بکشــید. دوســتان شــما مشــروب می خورنــد نبایــد دوبــاره خــود را 
کمــک بــه دیگــران را برایتــان  کثــر  کــه امــکان حدا کنــون وظیفــه شــما بــودن در جائیســت  ا
تردیــد نکنیــد.  بــه جائــی  رفتــن  برمی آیــد هرگــز در  از شــما  کمکــی  گــر  ا بنابرایــن  کنــد،  فراهــم 
اســت  پســت ترین مناطــق  و  و هواتریــن  بــد آب  در  گــر  ا یت هــا حتــی  اینگونــه مأمور در  نبایــد 
کــه  کنیــد. بــا ایــن نیــات روی خــط اول جبهــه زندگــی باقــی بمانیــد و بدانیــد  مکــث و تأمــل 
یــم  خداونــد حافــظ شماســت. بســیاری از مــا در خانه هــای خــود قــدری مشــروب نگــه می دار
ــدید  ــردردهای ش ــع س ــرای رف ــم. ب ــدا می کنی ــاز پی ــدان نی ــازه واردان ب ــه ت ــک ب کم ــرای  ــًا ب ــرا مرتب ی ز
مهمانــان  بــه  میهمانی هــا  در  مــا  از  بعضــی  اســت.  مؤثــر  مشــروب  قــدری  مســتی،  از  پــس 
کــه  می کننــد  فکــر  مــا  از  بعضــی  امــا  می کنیــم  تعــارف  مشــروب  نیســتند  الکلــی  کــه  خــود 
کــرد. مــا هرگــز در مــورد ایــن مســائل جروبحــث نمی کنیــم.  کســی مشــروب تعــارف  نبایــد بــه 
خــود بــرای  مــورد  ایــن  در  بایــد  خــود  شــرایط  و  مقتضیــات  بنابــر  خانــواده ای  هــر  مــا  نظــر   بــه 
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بــه  نســبت  تعصبــی  یــا  نفــرت  هرگــز  مکتــب  یــک  بعنــوان  کــه  مراقبیــم  مــا  بگیــرد.  تصمیــم   
که اینگونه برخوردها و طرز تلقی ها  مشــروبخواری از خود نشــان ندهیم. تجربه نشــان داده اســت 
ســودی بــه حــال هیچکــس نداشــته اســت. تمــام تــازه واردان بــه دنبــال یــک همچنیــن حالتــی در 
کــه در مــا یــک چنیــن حالتــی نیســت خیالشــان آســوده می شــود.  مــا هســتند و وقتــی می بیننــد 
کــه بــدون چنیــن حماقتــی می توانســت نجــات  تعصــب ممکــن اســت باعــث رمیــدن کســی شــود 
کمــک  کنــد! یــک چنیــن طــرز برخــوردی بــه پیــروان ایــده اعتــدال در مشــروبخواری هــم  پیــدا 
کــه از الــکل متنفــر  کســی  یــرا حتــی یــک نفــر از الکلی هــا هــم دوســت نــدارد از  کــرد، ز نخواهــد 

اســت هیــچ حرفــی در مــورد آن بشــنود.
بــه  بهتــر  همگــی  تــا  کننــد  کمــک  را  مــردم  بتواننــد  زی  رو گمنــام  الکلی هــای  یــم  دار آرزو 
ــدارد و  ــز هیــچ نتیجــه ای ن ــد. جبهه گیــری و برخــورد خصومت آمی ــی برن عمــق مســئله الکلیســم پ
یهــای مــا زائیــده دســت  گرفتار گذشــته  مشــروب خوارها آنــرا تحمــل نمی کننــد و از ایــن حرفهــا 
خــود مــا بــوده اســت و بطریهــای مشــروب ســمبلی بیــش نبوده انــد. مضافــًا، مــا دیگــر از جنگیــدن 

یــم! بــا هرکســی و هرچیــزی دســت برداشــته ایم، مــا مجبور
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کــرده اســت  کتــاب مــا تــا اینجــا فقــط راجــع بــه مردهــا صحبــت  بــه جــز چنــد مــورد اســتثنائی 
کوشــش های  گفتیــم بــه همــان انــدازه در مــورد زنهــا نیــز صــدق می کنــد. بــه تازگــی  کــه  امــا آنچــه 
کلیــه شــواهد اینگونــه حکــم  مــا در مــورد مســائل مربــوط بــه زنــان مشــروبخوار بیشــتر شــده اســت. 
ــالمتی  ــد مــردان س ــت مانن ــد، درس ــکار می گیرن ــای مــا را ب ــی توصیه ه ــم وقت کــه زنهــا ه می کنــد 

ــاز می یابنــد. خــود را ب
در زندگــی تمــام مــردان مشــروبخوار، دیگــران نیــز درگیــری پیــدا می کننــد، ماننــد همســری 
ــدن  ــر ش ــاهد پرپ ــه ش ک ــادری  ــدر و م ــرزد و پ ــود می ل ــوهر برخ ــی ش ــدی عیاش ــت بع ــم نوب ــه از بی ک

جگرگوشــه خــود هســتند. 
کنــون دیگــر مشکالتشــان حــل  کــه ا یشــان و دوســتانی هســتند  در میــان مــا، همســران، خو
شــده اســت و همینطــور هســتند آنهائــی کــه هنــوز عاقــب بخیــر نشــده اند. در اینجا ما از همســران 
کننــد.  کــه روی ســخن خــود را متوجــه همســران مشــروبخواران  گمنــام می خواهیــم  الکلی هــای 
ینــد تقریبــًا در مــورد همگــی کســانی کــه از طریــق نســبی یــا قلبــًا بــا یــک الکلــی  آنچــه کــه آنهــا می گو

مربــوط هســتند صــدق می کنــد.
کنیدکــه مــا می توانیــم شــما را درک  یــم حــس  گمنــام، امیدوار به عنــوان همســران الکلی هــای 
کننــد بســیار معــدود اســت. مــا  کــه بتواننــد ایــن مطلــب را درک  کســانی   تعــداد 

ً
کنیــم، احتمــاال

کــرد و مایلیــم  یــه و تحلیــل خواهیــم  کــه مرتکــب شــده ایم برایتــان تجز در ایــن فصــل اشــتباهاتی را 
کــه  کــه هیــچ وضعیــت مشــکل و بدبختــی بزرگــی وجــود نــدارد  ایــن احســاس در شــما بوجــود آیــد 

غلبــه بــر آن امکان پذیــر نباشــد.
درد،  بــا  یــادی  ز برخوردهــای  و  می آئیــم  ناهمــواری  و  خــم  و  پرپیــچ  راه  از  مــا  بی شــک، 
کــه چــه مصاحبــان نامطلوبــی هســتند.   غــرور، عجــز، افســوس، ســوء تفاهــم و تــرس داشــته ایم 
انزجــار  و  نفــرت  طــرف  بــه  ســپس  و  ر  رقــت آو همــدردی  ســوی  بــه  اول  بی اختیــار  مــا 
حــال بــه  دوبــاره  عزیزانمــان  زی  رو شــاید  اینکــه  امیــد  بــه  مــا  از  بعضــی  شــده ایم.   رانــده 
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 اول برگردند، از یک منتها الیه به منتها الیه دیگری تغییر جهت می دادیم.

کــه شــوهرانمان ماننــد بقیــه مــردان ســرافراز باشــند، مــا را در  وفــاداری مــا و ایــن خواســته 

ــه خاطــر حفــظ  ــم و ب کار بودی گذشــته و فــدا گــواری قــرار داده اســت. مــا از خــود  موقعیت هــای نا

متوســل  اســتغاثه  و  بــه دعــا  گاه  گفته ایــم.  یــادی  ز آبــروی شــوهرمان دروغهــای  و  ر خــود  غــرو

کرده ایــم. اعصابمــان  گاه شــکیبا بودیــم. مــا دســت و پــای وحشــیانه زده ایــم، فــرار هــم  می شــدیم و 

ــا مــردان دیگــر  ــم و ب کرده ای گدائــی  ــود و دائمــًا وحشــت زده بودیــم. مــا دلســوزی مــردم را  متشــنج ب

داشــته ایم. یانــه  تالفی جو عاشــقانه  روابــط 

کــه خانــه مــا همچــون میــدان جنــگ بــوده اســت امــا  یــم  ر یــادی را بخاطــر می آو شــبهای ز

کرده ایــم. مــا بنــا بــه توصیــه دوســتان، شــوهران خــود را تــرک  بوســی و آشــتی  ز بعــد رو صبــح رو

کــه ایــن، دیگــر دفعــه آخــر اســت امــا بــه امیــد اینکــه شــاید فرجــی  کرده ایــم و تصــور می کردیــم 

کوتاهــی دوبــاره بازگشــته ایم. شــوهران مــا رســمًا ســوگندهای بلندبــاال  پیــش آیــد پــس از مــدت 

کــس  کــه هیــچ  کــه دیگــر هرگــز دســت بــه مشــروب نزننــد و در حالــی  می خوردنــد و قــول می دادنــد 

ر می کردیــم. امــا  کنــد مــا آنــرا بــاو ر  دیگــر یــا نمی خواســت یــا نمی توانســت حرفهــای آنهــا را بــاو

ــد. ــرار می ش ــاره تک ــاه دوب ــا م ــه و ی ــا هفت ز ی ــد رو ــس از چن ــتان پ ــان داس هم

یــرا هرگــز نمی دانســتیم مــرد خانــه چــه  کســی را بــه خانــه خــود دعــوت می کردیــم ز مــا بــه نــدرت 

ــه تعهــدات اجتماعــی خــود  ــی ب ــه جوابگوئ ــادر ب ــه برمی گــردد. مــا ق ــه خان ــی ب ــا چــه حال وقــت و ب

کشــیده شــد. وقتــی بــه جائــی دعــوت می شــدیم، شــوهران  ر زندگیمــان بــه انــزوا  نبودیــم و بــه مــرو

کــه باالخــره مجلــس  مــا آنقــدر مخفیانــه مشــروب می خوردنــد و تعــادل خــود را از دســت می دادنــد 

کــه  ــد  ــد آنقــدر بدعنــق و اســف انگیز بودن کــه مشــروب نمی خوردن ــه هــم می خــورد و وقتــی هــم  ب

حــال همــه را می گرفتنــد.

دیگــر  یــا  و  بــود  در خطــر  یــا همیشــه  کار  و  کســب  نبــود.  مالــی  تأمیــن  بــه  اعتمــادی  هرگــز 

محتــوی  کــت  پا نبــود  قــادر  هــم  زره پــوش  ماشــین  یــک  حتــی  نداشــت.  خارجــی  وجــود 

بــود. مســئله  آفتــاب  یــر  ز در  یخــی  ماننــد  بانکــی  برســاند. حســاب  منــزل  بــه  را ســالم  حقــوق 

می کــرد  جریحــه دار  را  مــا  قلــب  مطلــب  ایــن  چقــدر  و  اســت  بــوده  کار  در  هــم  دیگــر   زنهــای 
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مــا  و  می کننــد  درک  را  مــا  شــوهران  آنهــا  می گفتنــد  کــه  وقتــی  بــود  بیرحمانــه  چقــدر  و 
بایــد  آمده انــد  مــا  خانــه  در  بــه  کــه  کســانی  جملــه  از  نیســتیم!  خــود  شــوهران  درک  بــه  قــادر 
ولگردهــا،  پلیس هــا،  کســی،  تا عصبانــی  راننده هــای  کالنترهــا،  وصــول،  یــن  مأمور از 
می گفتنــد  مــا  شــوهران  یــم.  ببر نــام  ردنــد  می آو به خانــه  گاه  کــه  زنهائــی  حتــی  و  هم پیاله هــا 
امــا  هســتیم.  غرغــری  و  نشــئه پران  خراب کــن،  مجلــس  و  نیســتیم  مهمان نــواز  مــا   کــه 
ز بعــد وقتــی بــه حــال طبیعــی برمی گشــتند مــا آنهــا را می بخشــیدیم و ســعی می کردیــم مطلــب  رو

کنیــم. را فرامــوش 
یــم و بــه  کوشــش می کردیــم عالقــه نســبت بــه پــدر را در قلــب فرزنــدان خــود زنــده نگــه  دار مــا 
ــا ایــن مطلــب خیلــی بیشــتر از آنچــه  ی گو ــدر بیمــار اســت.  کوچــک خــود می گفتیــم پ بچه هــای 
کتــک زده انــد و درهــا را بــا  کــه مــا تصــور می کردیــم مقــرون بــه حقیقــت بــوده اســت. آنهــا بچه هــا را 
ــو را از داخــل  کرده انــد و دل و روده پیان گاه اثاثــه نفیــس و خاطره انگیــز را خــرد  کرده  انــد.  ــاز  لگــد ب
کــه بــرای همیشــه خانــه را تــرک می کننــد و بــه ســراغ آن  کرده انــد  گاه تهدیــد  کشــیده اند.  آن بیــرون 
گاه حتــی  زن دیگــر می رونــد و ســپس بــه ســرعت در را بــه هــم زده انــد و از خانــه خــارج شــده اند. 
ــه  ــا مســتی خــود ب ــن ترتیــب ب ــا بلکــه بدی ــم ت ــا هــم مشــروب می خوردی از روی اســتیصال خــود م
کار مــا لــذت  کــه آنهــا از ایــن  مســتی آنهــا خاتمــه دهیــم! امــا نتیجــه برعکــس بــود و بنظــر می رســید 

می بردنــد.
گرفته ایــم و یــا بچه هــا را برداشــته ایم و بــه خانــه پــدر   مــا یــا طــالق 

ً
در ایــن مرحلــه احتمــاال

کــه در اینگونــه مــوارد والدیــن شــوهرمان مــا را شــدیدًا مــورد انتقــاد قــرار  و مادرمــان پنــاه برده ایــم 
ردیــم و ســرانجام بــه   مــا خانــه خــود را تــرک نمی کردیــم و مرتبــًا دوام می آو

ً
داده انــد. امــا معمــوال

کنیــم. کاری بــرای خــود دســت و پــا  خاطــر ســختی معیشــت مجبــور می شــدیم 
بــه  و  شــدیم  متوســل  اطبــا  بــه  مــا  شــد،  بدتــر  آنهــا  ســورچرانی های  و  مســتی ها  وقتــی 
داشــت  ضخامتــی  چــه  کــه  وه  بردیــم،  پــی  تکان دهنــده ای  روحــی  و  جســمی   عالئــم 
ســایه  مــا  عزیــزان  روی  بــر  کــه  خودکم بینــی  و  افســردگی  پشــیمانی،  پــرده   ســیاهی 
ســنگ  کــه  حیوانــی  ماننــد  می کــرد.  وحشــتزده  و  گیــج  را  مــا  مطالــب  ایــن  بــود.  افکنــده 
می رفتیــم.  جلــو  بــه  کســالت  و  بیــزاری  بــا  امــا  صبورانــه  می چرخانــد،  را  آســیاب 
و نرســیدیم  جائــی  بــه  کردیــم  تقــاّل  پابرجــا  وضــع  یــک  بــه  رســیدن  بــرای  کــه  بــار   هــر 
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 دوبــاره فرســوده و ناتــوان بــه زمیــن خوردیــم. بیشــتر مــا مراحــل آخــر بیمــاری الکلیســم و متعلقــات و 

پی آمدهــای آنــرا دیده ایــم. مــا بــا آسایشــگاه های روانــی، بیمارســتان ها و زندان هــا آشــنا هســتیم. 

کرده ایــم. هذیانهــا و فریادهــای دیوانــه واری شــنیده ایم و نزدیکــی مــرگ را در اطــراف حــس 

طبیعتــًا تحــت اینگونــه شــرائط، مــا اشــتباهاتی هــم مرتکــب شــده ایم. بعضــی از آنهــا بــه 

ــا یــک  کــه ب ــم  گاه بطــور مبهمــی احســاس می کردی ــوده اســت. مــا  گاهــی از الکلیســم ب خاطــر ناآ

گــر طبیعــت بیمــاری الکلیســم را درک می کردیــم، رفتــار متفاوتــی  یــم و شــاید ا بیمــار ســروکار دار

در پیــش می گرفتیــم.

اســت  خــود  فرزنــد  و  زن  عاشــق  کــه  مــردی  دارد  امــکان  چطــور  می کردیــم  فکــر  مــا 

اشــخاص  اینگونــه  حتمــًا  می کردیــم  تصــور  باشــد.  بی رحــم  و  بی عاطفــه  بی فکــر،  اینگونــه 

ســنگدلی  از  شــدن  مجــاب  حــال  در  کــه  وقتــی  درســت  امــا  ندارنــد  را  عشــق  درک  قابلیــت 

و  غافلگیــر  تــازه ای  توجــه  و  محبــت  و  جدیــد  مدارهــای  و  قــرار  بــا  را  مــا  بودیــم،  آنهــا 

داشــتنی  دوســت  و  محبــت  بــا  گذشــته،  مثــل  درســت  مدتــی  بــرای  و  می کردنــد  متعجــب 

خیلــی  را  جدیــد  محبــت  و  عشــق  بنــای  ایــن  و  نداشــت  دوامــی  وضــع  ایــن  امــا   می شــدند 

دوبــاره  چــرا  کــه  می کردیــم  ســئوال  وقتــی  می کردنــد.  یکســان  ک  خــا بــا  دوبــاره  زود 

مســئله  ایــن  احمقانــه.  بهانــه  یــک  یــا  و  بــود  ســکوت  یــا  آن  جــواب  خورده انــد؟  مشــروب 

در  حــد  بــدان  تــا  بــود  ممکــن  چطــور  رد.  مــی آو درد  بــه   را  مــا  قلــب  و  می کــرد  مبهــوت  را  مــا 

مســتی  حالــت  در  آنهــا  باشــیم؟  کــرده  اشــتباه  درآمدیــم  ازدواجــش  بــه  کــه  مــردی  مــورد 

غیرممکــن  آنقــدر  آنهــا  بــا  رابطــه  برقــراری  و  دسترســی  گاه  نبودنــد.  بیــش   غریبه هائــی 

کشیده اند. ر آنها  گوئی دیوار غیرقابل نفوذی به دو که  به نظر می رسید 

گــر بــه خانــواده خــود هــم عالقــه ای ندارنــد، چطــور می تواننــد تــا بــدان حــد درمــورد  آنهــا حتــی ا

شــخص خــود نابینــا باشــند؟ برســر قــوه قضــاوت، قــدرت تشــخیص و نیــروی اراده آنهــا چــه 

ــرا  ــت؟ چ ــده اس ــا ش ــی آنه ــث خانه خراب ــروب باع ــه مش ک ــوند  ــه نمی ش ــرا متوج ــت؟ چ ــده اس آم

یــم آنــرا قبــول دارنــد امــا دوبــاره مشــروبخواری را از ســر  وقتــی ایــن مطالــب را بــا آنهــا درمیــان می گذار

می گیرنــد و مســت می کننــد؟
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می گــذرد.  دارد  الکلــی  شــوهر  کــه  زنــی  مغــز  از  کــه  اســت  تی  ســئواال از  بعضــی  اینهــا 
الکلــی  شــوهری  شــما  شــاید  باشــد.  داده  پاســخ  آنهــا  از  بعضــی  بــه  کتــاب  ایــن  یــم  امیدوار
اغراق آمیــز و  معــوج  و  کــج  چیــزش  همــه  کــه  الکلیســم  عجیــب  دنیــای  در  او  و  یــد   دار
کــه او درتــه وجــودش واقعــًا شــما را   اســت زندگــی می کنــد. شــما می توانیــد تشــخیص دهیــد 
یــم، تقریبــًا در  کــه بگذر دوســت دارد و بــا آنکــه مســئله ای بنــام ناهماهنگــی وجــود دارد امــا از آن 
ــل  ــت و دلی ــه اس ــت و بی مالحظ ــی بی   محب ــه الکل ک ــد  ــر می رس ــه نظ ــور ب ــط اینط ــوارد فق ــام م تم
کثــر شــوهران مــا نســبت بــه گذشــته،  ک او، انحــراف و بیمــاری او اســت. ا کارهــا و حرفهــای خوفنــا

ــه مراتــب بهتــری شــده اند. ــدران و شــوهران ب پ
گفته هایــش محکــوم نکنیــد. او درســت  کنیــد شــوهر الکلــی خــود را بخاطــر اعمــال و  ســعی 
گــر از دســتتان برمی آیــد بــا او آنچنــان رفتــار  ماننــد بقیــه الکلی هــا بیمــار و غیرمنطقــی اســت. ا
یــه رفتــار می کنیــد و وقتــی خشــم شــما را برمی انگیــزد بــه  کــه بــا یــک بیمــار مبتــال بــه ذات الر کنیــد 

کــه او شــدیدًا ناخــوش اســت. خاطــر داشــته باشــید 
کامــاًل  کــه بعضــی از مــردان  یــم  در ایــن مــورد یــک اســتثناء مهــم وجــود دارد. مــا توجــه دار
کــه یــک چنیــن  بدطینت انــد و صبــر و تحمــل در مــورد آنهــا ســودی نــدارد. ممکــن اســت مــردی 
کنــد، ایــن اجــازه را بــه او  یزی ســوء اســتفاده  طبعــی دارد از مطالــب ایــن فصــل بــه عنــوان دســتاو
کنیــد بهتــر اســت  کــه یــک چنیــن طبیعتــی دارد، شــاید احســاس  یــد  گــر اطمینــان دار ندهیــد و ا
کنــد؟ خصوصــًا  یــد زندگــی شــما و فرزندانتــان را خــراب  کنیــد. آیــا درســت اســت بگذار او را تــرک 
گــر حاضــر بــه پرداخــت بهــای  کنــون راه تــرک الــکل و تــرک آزار در پیــش پــای او اســت، البتــه ا کــه ا

آن باشــد.
 می توانــد چهــار حالــت 

ً
نــرم می کنیــد، معمــوال پنجــه  و  آن دســت  بــا  کــه شــما  مشــکلی 

باشــد. داشــته  مختلــف 
یــاده رو اســت و بطــور مــداوم و یــا فقــط در  یــک: ممکــن اســت شــوهرتان فقــط یــک مشــروبخور ز

یــادی خــرج مشــروب می کنــد. بــدون  یــاده روی می کنــد. شــاید پــول ز موقعیت هــای بخصوصــی ز
گاه باعــث  کنــدی جســم و فکــر او شــده اســت. اعمــال او  اینکــه خــود متوجــه شــود الــکل باعــث 
سرافکندگی شما و دوستانش می شود. او اطمینان دارد که می تواند مشروبخواری را کنترل کند. 
گر او را الکلــی بنامید،   تصــور می کنــد مشــروب یکــی از ملزومــات کار اســت و ضــرری هــم نــدارد و ا
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کــرد. در ایــن دنیــا یــک چنیــن افــرادی   آنــرا توهینــی نســبت بــه خــود تلقــی خواهــد 
ً
احتمــاال

کلــی از آن دســت می کشــند و  بســیارند. بعضــی از آنهــا یــا راه اعتــدال پیــش می گیرنــد و یــا بــه 

ــه  ــل ب ــی تبدی ــس از مدت ــر پ ــته آخ ــمگیری از دس ــداد چش ــه تع ک ــد  ــه می دهن ــرا ادام ــم آن ــی ه بعض

می شــوند. واقعــی  الکلی هــای 

ری کند انجام  دو: شوهر شما درمورد الکل از خود کنترلی ندارد و حتی وقتی که می خواهد از آن دو

آن از عهده اش خارج است. همیشه، پس از صرف مشروب کاماًل از حالت طبیعی خارج می شود 

و با آن که خود بدان اقرار دارد اما مطمئن است که بعدًا بهتر خواهد شد. او راههای مختلفی را برای 

 اعتدال یا ترک آزمایش می کند که ممکن است در آن از همکاری شما هم بهره گیرد. شاید شروع به از 

کرده اســت. به کســب و کارش هم تا حدی لطمه خورده اســت. او  دســت دادن دوســتان خود 

گاه نگران اســت و کم کم متوجه می شــود که قادر نیست مانند دیگران مشروب بخورد. گاه برای 

ز آن را ادامه می دهد.  تســکین حالــت عصبی خود مشــروب را از صبح شــروع می کنــد و تمــام رو

ید که می خواهد از  بعد از هر مشــروبخواری مفصلی، احســاس پشــیمانی می کند و به شما می گو

کرد، دوباره به این فکر می افتد  اینکار دست بردارد اما بعد از آنکه حالش بهتر شد و مجال پیدا 

کــه راهــی بــرای اعتدال پیدا کند. با آنکه ممکن اســت این شــخص هنوز بتواند کســب و کار را 

نســبتًا بــه خوبــی اداره کند و به هیچ وجه همه چیز را خراب نکرده باشــد امــا به نظر ما او در خطر 

یم که در  یــرا عالئــم یک الکلــی واقعی را در خــود دارد. ما در میان خود ضرب المثلــی دار اســت ز

کند.« که بخواهد ترک  مورد او صادق است. »او می خواهد 

 ســه: ایــن شــخص ازشــوهر شــماره 2 به مراتــب جلوتــر رفتــه اســت و بــا آنکــه زمانــی ماننــد

از را  خــود  دوســتان  او  اســت.  شــده  وخیم تــر  وضعیتــش  ر  مــرو بــه  امــا  اســت  بــوده  او    

نگهداشــتن قــدرت  و  اســت  ازهم پاشــیدگی  حــال  در  خانــه اش  اســت.  داده  دســت    

شــده پیــدا  او  بربالیــن  دکتــری  ردن  بــه آو نیــاز  شــاید  نــدارد.  را  ســمتی  و  شــغل  هیــچ    

می کنــد اقــرار  او  اســت.  شــده  آغــاز  هــم  تیمارســتان  و  بیمارســتان  بــه  ســفر  و  اســت    

کــه نمی توانــد ماننــد دیگران مشــروب بخورد امــا دلیــل آن را نمی داند و به این عقیده چســبیده   

که با اســتیصال  کرد. شــاید به نقطه ای رســیده اســت  که باالخره راه حل آنرا پیدا خواهد  اســت 
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رد که ما ســعی  گانــه ای را پیش می آو می خواهــد تــرک کنــد اما نمی توانــد. مورد او ســئواالت جدا

می کنیم به آنها پاسخ دهیم. برای این چنین افرادی امید فراوان وجود دارد.

چهــار: شــما ممکــن اســت از ایــن مــرد کامــاًل قطــع امیــد کــرده باشــید. او مرتــب از بیمارســتانی 

ــه  ر اســت و بطــور مســلم در حالــت مســتی دیوان ــرده شــده اســت. او شــرو ــه بیمارســتان دیگــر ب ب

بنظــر می رســد. گاه بــه مجــرد مرخصــی از بیمارســتان در راه خانه، مشــروبخواری را از ســر می گیرد. 

شــاید بــه حالــت دلریــوم ترمنــز )Delirium Tremens( هــم رســیده باشــد. ممکــن اســت پزشــکان 

ینــد بهتــر اســت او را تحویــل تیمارســتان دهیــد. شــاید هــم  بــا ناامیــدی ســری تــکان دهنــد و بگو

کــه بــه نظــر می رســد  تابه حــال اورا اجبــارًا تحویــل داده باشــید امــا افــق بخــت او شــاید آنقدرهــا هــم 

تیــره نباشــد. بســیاری از شــوهران مــا هــم تــا همــان حد آب از سرشــان گذشــته بــود، اما بهبــود یافتند.

یــد بــه ســراغ شــوهر شــماره یــک برگردیــم بــا آنکــه ممکــن اســت عجیــب بــه نظــر رســد امــا  بگذار

 معاملــه بــا آن دســته بســیار مشــکل اســت. او از مشــروبخواری لــذت می بــرد و مشــروب 
ً
معمــوال

ــای بســاط مشــروب احســاس نزدیکــی و محبــت  ــه تخیــالت او جنبــش و هیجــان می دهــد. پ ب

یــاده  روی نکنــد خــود شــما هــم از مشــروب  گــر ز بیشــتری نســبت بــه دوســتان خــود دارد. شــاید ا

کــه درکنــار او بــه مشــروب  یــد  یــادی را بخاطــر دار خــوردن بــا او بدتــان نیایــد. شــما شــبهای خــوش ز

ره هــای شــبانه عالقمنــد باشــید  خــوردن و گفتگــو پرداخته ایــد. ممکــن اســت هــردوی شــما بــه دو

و میهمانــی بــدون مشــروب برایتــان خشــک و بــی روح باشــد. مــا هــم از اینگونــه شــبها داشــته ایم 

گــرم می کنــد. حتــی بعضــی از مــا  کــه مشــروب مجلــس را  و از آن لذت هــا برده ایــم. مــا می دانیــم 

بــر دارد. فکــر می کنیــم مشــروب بــرای کســیکه بتوانــد از آن معقوالنــه اســتفاده کنــد، مزایائــی هــم در

کــه شــوهرتان  ید و حتــی در مواقعــی  کــه هرگــز عصبانــی نشــو اولیــن شــرط موفقیــت اینســت 

گــر برایتــان ممکن اســت ســعی  غیرقابــل تحمــل اســت و شــما مجبــور بــه تــرک موقــت او هســتید، ا

کنیــد بــدون بغــض و کینــه ایــن کار را انجام دهید. صبوری و خوشــروئی بســیار مهم و الزم اســت. 

کــه شــما  کنــد  گــر فکــر  یــرا ا کنیــد. ز هرگــز نبایــد در مــورد مشــروبخواری او برایــش تعییــن تکلیــف 

 نشــئه پران و غرغــری هســتید، ممکــن اســت شــانس موفقیــت در کمــک بــه او را از دســت بدهیــد 
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یــد شــما او را  کنــد. او می گو یزی بــرای مشــروبخواری بیشــتر از آن اســتفاده  و او هــم بعنــوان دســتاو
درک نمی کنیــد کــه شــاید مفهومــش شــبهای تنهائــی بــرای شــما باشــد. او ممکــن اســت بــه خاطــر 
کــه همیشــه هــم ایــن شــخص یــک مــرد نخواهــد  تســلی خــود بــه دنبــال شــخص دیگــری بگــردد 

بود!
اجــازه ندهیــد کــه مشــروبخواری شــوهرتان باعــث خرابــی روابــط شــما بــا فرزنــدان و دوســتانتان 
ــه مشــروبخواری خــود ادامــه  ــا آنکــه شــوهر شــما ب ــد. ب کمــک شــما نیازمندن شــود. آنهــا بوجــود و 
می دهــد، امــا بــرای شــما هــم امــکان زندگــی مفیــد و پربــاری می توانــد وجــود داشــته باشــد. زنهائــی 
کــه در تحــت همیــن گونــه شــرایط، بــدون تــرس و حتــی خوشــحال بــه زندگــی خــود  را می شناســیم 
یــرا ممکــن  کنیــد ز ادامــه می دهنــد. ســعی نکنیــد تمــام انــرژی خــود را صــرف اصــالح شــوهرتان 

کنیــد قــادر بــه انجــام آن نباشــید. کــه ســعی  اســت هرقــدر هــم 
گــر بتوانیــد آنهــا را رعایــت  گاه مشــکل اســت امــا ا کــه پیــروی از ایــن پیشــنهادات  مــا می دانیــم 
یــادی خواهــد شــد. ممکــن اســت صبــوری  کنیــد، باعــث جلوگیــری از شکســتن قلبهــای ز
کــرات  کنــد و پیــش  درآمــد مذا راندیشــی شــما، حالتــی از قدردانــی در شــوهر شــما ایجــاد  و دو
ایــن  او  یــد خــود  کنیــد بگذار او باشــد. ســعی  گرفتــاری مشــروبخواری  مــورد  دوســتانه ای، در 
کنیــد.  کــه از خرده گیــری پرهیــز  کامــاًل مراقــب باشــید  کــرات  کشــد. در طــول مذا مســئله را پیــش 
ــک و  کم ــما  ــر ش ــه نظ ک ــود  ــه ش ــد متوج ی ــد. بگذار ــرار دهی ــای او ق ــه ج ــان را ب ــد خودت کنی ــعی  س

ــه انتقــاد. ــاری اســت ن ی
فصــل  حداقــل  یــا  کتــاب،  ایــن  کــه  کنیــد  پیشــنهاد  او  بــه  می توانیــد  صحبتهــا  بیــن  در 
بوده ایــد،  حالــش  نگــران  بگوئیــد  او  بــه  بخوانــد،  را  کتــاب  ایــن  الکلیســم  بــه  مربــوط 
از  اســت  الزم  مشــروبخواری  هــر  کــه  همانطــور  یــرا  ز اســت  نداشــته  لزومــی  شــاید   البتــه 
مطالــب  اینگونــه  مــورد  در  شــما  از  بهتــر  هــم  او  باشــد،  مطلــع  مشــروب  در  یــاده روی  ز عواقــب 
اعتــدال  رعایــت  یــا  الــکل  تــرک  بــرای  او  قــدرت  بــه  کــه  کنیــد  حالــی  او  بــه  دارد.  گاهــی  آ
خــود  ســالمتی  بــه  او  می خواهیــد  فقــط  و  یــد  ندار را  او  آزار  قصــد  بگوئیــد  یــد.  دار اعتمــاد 
مســئله  بــه  معطــوف  را  او  توجــه  ید  شــو موفــق  شــاید  کــه  اســت  طریــق  ایــن  از  برســد. 
می شناســد.  الکلــی  چندیــن  خــود  آشــنایان  بیــن  در  او   

ً
احتمــاال کنیــد،  جلــب  الکلیســم 

مشــروبخواران  ید.  شــو پیشــقدم  آنهــا  بــه  کمــک  در  باهــم  هــردو  کــه  کنیــد   پیشــنهاد 
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خــوش دارنــد مشــروبخواران دیگــر را کمــک کننــد و ممکــن اســت شــوهر شــما مایــل باشــد بــا یکــی 
ــه شــوهرتان را برانگیــزد،  کنــد. در صورتیکــه ایــن روش نتوانســت توجــه و عالق از آنهــا صحبــت 
ــس از یــک مکالمــه دوســتانه   پ

ً
ــا معمــوال ــر باشــد مطلــب را دنبــال نکنیــد، ام ممکــن اســت بهت

 خــود مطلــب را دوبــاره پیــش خواهــد کشــید. ایــن ممکــن اســت نیــاز بــه صبــر 
ً
شــوهر شــما احتمــاال

کمــک بــه  یــاد داشــته باشــد امــا ارزشــش را دارد. در ایــن فاصلــه می توانیــد انــرژی خــود را صــرف  ز
ــد، ممکــن اســت  ی ــن اصــول پیــش رو کنیــد، در صورتیکــه طبــق ای همســر مشــروبخوار دیگــری 

گیــرد. کنــد و یــا راه اعتــدال در پیــش  شــوهرتان یــا تــرک 
کنیــم مشــخصات شــوهر شــماره 2 در مــورد شــوهر شــما صــادق باشــد، در ایــن  حــال فــرض 
مــورد هــم از همــان اصولــی کــه در مــورد شــوهر شــماره 1 بــه کار رفت باید اســتفاده شــود و شــما پس 
کــه آیــا واقعــًا تمایــل دارد مشــروبخواری را  کنیــد  یش از او ســئوال  ره بعــدی مشــروبخوار از اتمــام دو
کار را انجــام  کــس دیگــری ایــن  کــه بــه خاطــر شــما یــا  کنــار بگــذارد؟ از او نخواهیــد  بــرای همیشــه 

کــه آیــا مایــل اســت؟ کنیــد  دهــد، فقــط از او ســئوال 
کتــاب خــود را بــه او نشــان دهیــد و مطالبــی را  یــاد او ایــن تمایــل را در خــود دارد،  بــه احتمــال ز
یســندگان  کــه نو یــد، برایــش توضیــح دهیــد  کــه در مــورد الکلیســم آموخته ایــد بــا او درمیــان بگذار
کــه  را  جالبــی  داســتانهای  از  بعضــی  می کننــد.  درک  را  مطلــب  و  هســتند  الکلــی  کتــاب، 
کتــاب،  کــه ممکــن اســت مطالــب روحانــی  گــر فکــر می کنیــد  کنیــد و ا خوانده ایــد برایــش تعریــف 

باعــث رمیــدن او شــود بگوئیــد حداقــل فصــل مربــوط بــه الکلیســم را بخوانــد.
صورتــی در  و  شــود  پیــدا  او  در  کار  ادامــه  بــرای  کافــی  عالقــه  کــه  دارد   احتمــال 
ــود،  ــد ب ــم خواه ــیار مه ــش بس ــما برای ــکاری ش ــد، هم ــته باش ــود داش ــوقی در خ ــرارت و ش ــه ح ک   
فکــر  یــا  و  اســت  و غیرصمیمــی  نیم بنــد  ایــن مطلــب،  مــورد  در  کــه  گــر حــس می کنیــد  ا  امــا 
یــد و در مــورد بــه حــال خــود بگذار بــه نظــر مــا بهتــر اســت او را  کــه الکلــی نیســت،   می کنــد 
کــردن برنامــه مــا اصــراری نکنیــد. بــذر ایــن برنامــه در مغــز اوکاشــته شده اســت و او در   دنبــال 
یافته انــد. بهبــود  او هســتند،  کــه درســت ماننــد خــود  الکلــی    حــال حاضــر می دانــد هــزاران 
کنیــد،  ره هــای مشــروبخواری او خــودداری  کتــاب در دو ــن  ــورد بحــث ای ــب م ری مطال ــادآو   از ی
زود یــا  دیــر  فــراوان  احتمــال  بــه  شــود.  او  خشــم  باعــث  اســت  ممکــن  یــرا   ز
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ید تــا لغزش های   او را دوبــاره مشــغول خوانــدن ایــن کتــاب پیــدا خواهیــد کــرد، امــا بایــد منتظر شــو
یــد، بیشــتر  ر کــه بایــد از جــا بجنبــد. هرچــه شــما بیشــتر بــه او فشــار بیاو مکــررش او را متقاعــد کنــد 

بهبودیــش بــه تأخیــر خواهــد افتاد.
گــر  رده باشــید و ا کــه شــوهر شــما مــورد شــماره 3 اســت، ممکــن اســت شــانس آو در صورتــی 
ــک  ــا ی ــت ب ــرده اس ک ــدا  ــج پی گن ــه  ک ــی  کس ــد  ــت، مانن ــه اس ی ــر رو ــه تغیی ــل ب ــد مای ی ــان دار اطمین
یــد. ممکــن اســت در وهلــه اول در خوش بینــی شــما شــرکت  کتــاب بــه ســراغ او برو جلــد از ایــن 
کتــاب را خواهــد خوانــد و ممکــن اســت تمــام برنامــه  کــه  گفــت  نکنــد امــا بــا اطمینــان می تــوان 
ــاز هــم  ــود. ب ــی نخواهــد ب گــر هــم نکنــد انتظــار شــما طوالن کنــد و ا ــدون مقدمــه یکبــاره قبــول  را ب
یــد خــودش تصمیــم بگیــرد. ســعی  یــد. بگذار ر کــه شــما نبایــد بــه او فشــاری بیاو کیــد می کنیــم  تأ
ید. در مــورد حــاالت او و ایــن کتــاب فقــط در مواقعــی  بــرو شــو کنیــد بــا تبســم بــا مشــروبخواری او رو
صحبــت کنیــد کــه او خــود مســئله را پیــش کشــیده اســت. در بعضــی از مــوارد بهتــر اســت کتــاب 
ــد بــدون  یــرا وی می توان ــه او عرضــه شــود، ز ــواده نیســت ب کــه از اعضــای خان از طریــق شــخصی 
کنــد.  آنکــه احســاس خصمانــه ای در شــوهر شــما برانگیــزد، او را در انجــام اقدامــات الزم ترغیــب 
گــر شــوهر شــما الکلــی نیســت و نرمــال اســت شــانس موفقیــت در ایــن مرحلــه بســیار خــوب  ا

اســت.
کــه در دســته چهــارم طبقه بنــدی شــده اند اصــاًل  کســانی  کنیــد بــرای  ممکــن اســت فکــر 
نبایــد امیــدی باشــد، امــا اینطــور نیســت. بســیاری از الکلی هــای گمنــام از همیــن دســته بوده انــد 
کــرده بودنــد و شکســت آنهــا قطعــی بــه  و بــا آنکــه همگــی مــردم از آنهــا دســت کشــیده و قطــع امیــد 

کرده انــد. کثــر آنهــا بهبــودی پابرجــا و فوق العــاده ای پیــدا  نظــر می رســید، ا
می کنــد وارد  الکلــی  بــه  آســیبی  چنــان  الــکل  گاه  و  دارد  وجــود  هــم  اســتثنا   لیکــن 
اختــالالت بــا  الکلیســم  مــوارد  از  بعضــی  در  نیســت.  آن  تــرک  بــه  قــادر  دیگــر  او  کــه    
روان پزشــک یــا  طبیــب  یــک  می شــود.  پیچیده تــر  و  می آمیــزد  هــم  در  دیگــری    
ایــن  شــوهرتان  کنیــد  ســعی  بهرحــال  کنــد.  روشــن  برایتــان  آنــرا  شــدت  می توانــد  خــوب    
در گــر  ا دهــد.  نشــان  خــود  از  امیدوارکننــده ای  کنــش  وا اســت  ممکــن  بخوانــد.  را   کتــاب 
را  خــود  معالــج  طبیــب  و  شــما  می توانــد  امــا  اســت  بســتری  آسایشــگاهی    
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او  بــه  را  مــا  راه  امتحــان  اجــازه  اســت،  گرفتــه  تصمیــم  قلــب  صمیــم  از  کــه  کنــد  قانــع 

ک  خطرنــا و  غیرطبیعــی  بســیار  او  روانــی  حالــت  طبیــب،  نظــر  از  اینکــه  مگــر   بدهیــد، 

یرا سالهاســت که به کمــک الکلی هائی  یم، ز باشــد. مــا تاحــدی بــه ایــن توصیه خــود اطمینان دار

کتــاب بــرای اولیــن بــار بــه چــاپ  کــه ایــن  یــل آسایشــگاهها شــده اند مشــغولیم. از زمانــی  کــه تحو

کنــون باعــث رهائــی هــزاران الکلــی از تیمارســتانها و  گمنــام تا رســید، جمعیــت الکلی هــای 

کثــر آنهــا بــه لطــف خــدا دیگــر هرگــز بــه آنجــا بازنگشــته اند. بیمارســتانها شــده اســت و ا

کــه آزاد اســت امــا  یــد  کامــاًل برعکــس باشــد. شــاید شــوهری دار ممکــن اســت موقعیــت شــما 

ــا نمی خواهنــد از  یــل آسایشــگاه روانــی شــود. بعضــی اشــخاص نمی تواننــد و ی در واقــع بایــد تحو

یلشــان به آسایشــگاه  ک باشــد تحو گــر حالــت اینگونــه افــراد خطرنــا الــکل دســت بردارنــد. بنظــر مــا ا

در واقــع محبتــی در حــق آنهــا اســت. البتــه همیشــه بایــد بــا یــک طبیــب خــوب در اینگونــه مــوارد 

کــرد. همســر و فرزنــدان اینگونــه مــردان زجرهــای دلخراشــی را متحمــل می شــوند امــا نــه  مشــورت 

بیشــتر از خــود آنهــا.

گاه شــما بایــد زندگــی را از نــو شــروع کنیــد. زنهائــی را می شناســیم که این کار را انجــام داده اند. 

گیرنــد، راهشــان بــه مراتــب آســانتر  کــه اینگونــه زنهــا طریــق زندگــی معنــوی را در پیــش  در صورتــی 

خواهــد بود. 

در  دیگــران  کــه  هســتید  نگــران   
ً
احتمــاال مشــروبخوار،  یــک  همســر  عنــوان  بــه  شــما 

بــه  شــما  یــد.  منزجر خــود  دوســتان  مالقــات  از  شــاید  و  می کننــد  فکــری  چــه  شــما  مــورد 

شــما  ســر  پشــت  همــه  می کنیــد  تصــور  و  یــد  می رو فــرو  خــود  ک  درال بیشــتر  و  بیشــتر  ر  مــرو

مربــوط مطالــب  مــورد  در  صحبــت  از  شــما  می زننــد.  حــرف  داخلی تــان  مســائل  بــه   راجــع 

 بــه مشــروبخواری، حتــی بــا پــدر و مــادر خــود اجتنــاب می کنیــد. شــما نمی دانیــد چــه جوابــی بــه 

یــد و  فرزنــدان خــود بدهیــد. وقتــی حــال شــوهرتان خــوب نیســت، در تــرس و لــرز و انــزوا بســر می بر

کــه زنــگ تلفــن هرگــز بــه صــدا درنیایــد. یــد  آرزو دار

مــا بــه  ایــن نتیجــه رســیده ایم که بیشــتر ایــن  شــرمندگی ها  نابجاســت،ضمن اینکه الزم نیســت 

یــاد درمــورد شــوهرتان صحبت کنیــد. امــا در عین حــال دوســتان خــودرا درجریــان بیمــاری او قــرار   ز
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ید. که باعث آزار و خجالت شوهر خود نشو دهید، فقط مراقب باشید 
و  درک  اســت،  بیمــار  یــک  شــوهرتان  کــه  کنیــد  تشــریح  احتیــاط  بــا  بتوانیــد  وقتــی 
می آیــد  بوجــود  جدیــدی  جــو  می شــود.  برانگیختــه  شــما  دوســتان  در  بیشــتری  همــدردی 
مــی رود. حساســیت شــما  میــان  از  اســت  پــا شــده  بر و دوســتانتان  بیــن شــما  کــه  و دیــواری 
دیگــر  شــما  نمی کنیــد.  خجالــت  احســاس  ایــن  از  بیــش  و  می شــود  برطــرف  مــورد  ایــن  در 
هــر  او  یــد.  ندار عذرخواهــی  بــه  نیــازی  ضعیف النفــس،  یــک  بعنــوان  شــوهرتان  بابــت  از 
از و  شــما  خوشــروئی  و  جدیــد  شــهامت  ضعیف النفــس.  جــز  باشــد،  می توانــد   چیــزی 

کــه در زندگــی اجتماعی تــان  کــه داشــتید باعــث می شــود   دســت دادن حساســیت شــدیدی 
شــگفتی هائی پدیــد آیــد.

بــه  نیــازی  واقعــًا  اگــر  و  شــود  مراعــات  بایــد  هــم  فرزندانتــان  بــا  برخــورد  در  اصــول  همیــن 
مشــروبخواری  دوره هــای  در  اســت  بهتــر  نــدارد،  وجــود  شــوهرتان  مقابــل  در  آنهــا  حمایــت 
حســن  صــرف  بیشــتر  را  خــود  انــرژی  بمانیــد.  بیطــرف  فرزندانتــان  و  او  مشــاجرات  در  پــدر، 
کــه کنیــد. ایــن روش باعــث می شــود هیجانهــای منفــی و هــوای ســنگینی   تفاهــم همگانــی 

 بر خانه هر الکلی سایه می افکند قدری تعدیل یابد.
یــد  مجبور کــه  کرده ایــد  حــس  اســت  بــوده  مســت  شــوهرتان  کــه  مواقعــی  در  کــرارًا  شــما 
بــه دادن  جــواب  از  کنیــد  ســعی  اســت.  بیمــار  کــه  بگوئیــد  او  کارفرمــای  و  دوســتان   بــه 
یــد شــوهرتان خــود جوابگــو باشــد. تمایل   اینگونــه ســئواالت تــا حــد امــکان اجتنــاب کنیــد و بگذار
شــما بــرای درامــان نگــه داشــتن شــوهرتان نبایــد باعــث دروغگوئــی شــما بــه مــردم شــود. آنهــا حــق 

کجاســت و چــه می کنــد. کــه او  دارنــد بداننــد 
یــد و از او  کــه هشــیار اســت و روحیــه خوبــی دارد بــا او درمیــان بگذار ایــن مطلــب را وقتــی 
گــر بــاز هــم شــما را در چنــان موقعیتــی قــرار دهــد، تکلیــف شــما چیســت؟ امــا  کــه ا کنیــد  ســئوال 

کــه راجــع بــه دفعــه قبــل، از خــود خشــمی نشــان ندهیــد. مراقــب باشــید 
را خــود  شــغل  شــوهرتان  مبــادا  باشــید  نگــران  کــه  اینســت  دیگــر  وحشــتناک   تــرس 
بــرای  می توانــد  اتفــاق  ایــن  آورد.  همــراه  بــه  بی پولــی،  و  یــزی  آبرور و  بدهــد  دســت  از    
هرکســی پیــش آیــد و ممکــن اســت در حــال حاضــر چندیــن بــار برایتــان اتفــاق افتــاده باشــد. 
ــد، کنی ــگاه  ــه آن ن ــری ب ــم دیگ ــد به چش کنی ــعی  ــاد، س ــاق افت ــان اتف ــاره برایت ــر دوب گ ــورت ا ــر ص  به
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یــرا ایــن اتفــاق ممکــن اســت در رحمــت را بگشــاید و باعــث زنــده شــدن میــل بــه  تــرک دائــم و تغییــر   ز
یــه در شــوهر شــما شــود. حــال دیگــر شــما می دانیــد کــه او اگــر مایــل باشــد می توانــد تــرک کنــد. ایــن  رو
بدبختــی ظاهــری، بــرای مــا بارهــا عاقبــت خوشــی داشــته اســت و دری را بــه روی مــا گشــوده اســت 

کــه از طریــق آن توانســته ایم بــه کشــف خــدا نائــل شــویم.
شــود، دنبــال  معنــوی  روال  یــک  در  گــر  ا زندگــی  کــه  کردیــم  خاطرنشــان   قبــاًل 

گــر خداونــد قــدرت حــل معمــای الکلیســم را دارد،   عاقبــت بــه مراتــب بهتــری خواهــد داشــت و ا
گمنــام متوجه شــدیم  گرفتــاری شــما نیــز هســت. مــا همســران الکلی هــای  ــه رفــع  مســلمًا قــادر ب
کــه  ــم. آنچــه  ر، افــاده و افســوس به حــال خــود، مبتــال بوده ای ــه غــرو کثــر مــردم ب کــه مــا هــم ماننــد ا
رای  ــا نیــز وجــود دارد و مــا در و کار رفتــه اســت در م ــه  در ســاختمان یــک شــخص خودپرســت ب
خودخواهــی و نادرســتی قــرار نگرفته ایــم. پــس از آنکــه شــوهران مــا اصــول معنــوی الکلی هــای 
کــه مایلیــم همــان راه را  ر متوجــه شــدیم  گرفتنــد، مــا هــم بــه مــرو کار  گمنــام را در زندگــی خــود بــه 

کنیــم. دنبــال 
ــن  ــیم و در ای ــته باش ــاز داش ــی نی کمک ــن  ــک چنی ــه ی ــم ب ــر نمی کردی ــا فک ــی از م ــدا بعض در ابت
گــر شــوهرانمان دســت از  ــم و ا ــی بوده ای کــه مــا روی هــم  رفتــه همســران نســبتًا خوب ــم  تصــور بودی
کــه  مشــروبخواری برمی داشــتند، می توانســتیم بهتــر هــم باشــیم. مــا تصــور می کردیــم بهتــر از آنیــم 
نیــازی بــه خــدا داشــته باشــیم، امــا ایــن ایــده احمقانــه ای بیــش نبود. اکنون ســعی ما در آنســت که 
یــم و پــس از بــکار گرفتــن آن عمــاًل می بینیــم  در تمــام مــوارد زندگــی خــود، اصــول روحانــی را بــکار بر
 کــه گرفتــاری مــا را هــم حــل می کنــد. رهائــی از تــرس و دل واپســی و احساســات دردآلــود، احســاس 
یــرا هیــچ  کنیــد ز بســیار فوق العــاده ای اســت. بــه شــما توصیــه می کنیــم برنامــه مــا را آزمایــش 
کامــاًل متفــاوت از جانــب شــما بــه حــال شــوهرتان مفیــد  چیــز بــه انــدازه یــک طــرز تلقــی و برخــورد 
ــا  ــد ب کنی ــعی  ــت س ــر اس ــان میس ــر برایت ــد داد. اگ ــان خواه ــما نش ــه ش ــدا راه آن را ب ــود. خ ــد ب نخواه

کنیــد. شــوهرتان همــکاری و همراهــی 
بســیار  کنیــد  پیــدا  مشــروبخواری  مشــکل  بــرای  حلــی  راه  شــوهرتان  و  شــما  گــر  ا مســلمًا 
یکبــاره  گرفتاری هــا  تمــام  کــه  باشــید  داشــته  خاطــر  بــه  بایــد  امــا  ید،  می شــو خوشــحال 
شــده  شــروع  تــازه  آن  رشــد  و  اســت  زده  جوانــه  ک  خــا دل  در  دانــه ای  نمی رونــد.  بیــن  از 
راهنــد  در  کان  کمــا بلندی هــا  و  پســتی  شــما،  نــورس  خوشــحالی  علی رغــم  و   اســت 
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بایــد  کــه  برجــای خــود هســتند و همانطورنــد  گرفتاری هــای ســابق، همچنــان  از  و بســیاری 

باشــند!

خلــوص نّیــت و ایمــان شــما و شــوهرتان بــه بوتــه آزمایــش گذارده خواهد شــد. شــما بهتر اســت 

ــرا  ی ــد، ز ی ر ــاب آو ــه حس ــود ب ــد خ ــالت جدی ــای تحصی ــق و تمرین ه ــمتی از درس و مش آن را قس

یــد. بــا آنکــه شــما اشــتباهاتی خواهیــد  کــردن را بیاموز در ایــن مدرســه زندگــی قــرار اســت زندگــی 

یــد، بلکــه تجربــه شــما بصــورت ســرمایه ای  گــر جــدی باشــید نــه تنهــا بــه زمیــن نمی خور کــرد امــا ا

یســت بهتــری در زندگــی پیــدا می کنیــد. کردیــد روش ز درمی آیــد و وقتــی بــر مشــکالت خــود غلبــه 

کــج خلقــی، احساســات جریحــه دار و خشــم  کــه ســر راه شــما خواهــد بــود  بعضــی از موانعــی 

و دلخــوری اســت. بعضــی اوقــات رفتــار شــوهر شــما غیرمنطقــی خواهــد بــود و شــما ایــن تمایــل 

کوهــی ســاخته  کاه  کنیــد و ممکــن اســت دفعتــًا از  کــه از او انتقــاد  کــرد  را درخــود پیــدا خواهیــد 

کــم شــوند. اینگونــه  شــود و ابرهــای تیــره و مهیــب نــزاع و جــدال بــر روی آســمان خانــواده شــما مترا

ک اســت و شــما مرتبــًا بایــد بــار ســنگین  اختالفــات مخصوصــًا بــرای شــوهر شــما بســیار خطرنــا

کــه خشــم و نفــرت  کنتــرل ایــن حــاالت را برعهــده بگیریــد. هرگــز فرامــوش نکنیــد  اجتنــاب و یــا 

گــر اختــالف  کــه حتــی ا ــرای یــک الکلــی اســت، امــا منظــور مــا ایــن نیســت  کشــنده ای ب خطــر 

ــد  ــما بای ــد، ش کنی ــت  ــوهرتان موافق ــده ش ــا عقی ــد ب ــما بای ــت، ش ــرح اس ــه ای مط ــلیقه صادقان س

ــود و انتقــادی بیــان نکنیــد. ــا حالــت غضب آل کــه اختــالف عقایــد خــود را ب مراقــب باشــید 

یهــای اساســی بــه مراتــب آســانتر از  شــما و شــوهرتان متوجــه خواهیــد شــد کــه رفــع شــر از گرفتار

کــه باشــد، هریــک از شــما بایــد  یهــای جزئــی اســت، در مشــاجرات بعــدی، مســئله هرچــه  گرفتار

ــد: »ایــن دیگــر دارد ناجــور می شــود،  ی ــا خوشــروئی پیش قــدم شــود و بگو کنــد ب ــا افتخــار ســعی  ب

گــر  ا کنیــم.«  ایــن مــورد صحبــت  کــه درگیــر آن شــدم، بهتــر اســت بعــدًا در  عــذر می خواهــم 

یــش را بــرای اجتنــاب  کنــد، او هــم بــه نوبــه خــود، تمــام نیرو شــوهرتان هــم بــا روال روحانــی زندگــی 

کــه تنهــا تــرک مشــروب کافــی نیســت  از اختالفــات و مجادلــه بــکار خواهــد بــرد شــوهرتان می دانــد 

گذشــته اســت امــا شــما نبایــد انتظــار  و او بیشــتر از آن بــه شــما مدیــون اســت. او مایــل بــه جبــران 

یــادی داشــته باشــید. طــرز فکــر و رفتــار او حاصــل ســالها عــادت اســت و شــما بایــد صبــر و   ز
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تحمــل، درک و فهــم و عشــق و محبــت را عصــای دســت خــود کنیــد. این خصوصیــات را از خود 

کــن و بگــذار  کــه زندگــی  کلــی اینســت  ــا انعکاســش بطــرف شــما برگــردد. قاعــده  نشــان دهیــد ت

یــد، در آن  کــه تمایــل بــه اصــالح نقص هــای خــود دار زندگــی کننــد. اگــر هــردوی شــما نشــان دهیــد 

یــادی بــه انتقــاد از یکدیگــر نخواهیــد داشــت. صــورت احتیــاج ز

یــم و آرزو می کنیــم کــه شــوهرمان  یــر بخصوصــی از مــرد ایــده آل در مخیلــه خــود دار مــا زنهــا تصو

اینگونــه باشــد و بــه مجــرد آنکــه گرفتــاری مشــروبخواری او حــل شــد، طبیعتــًا فکــر می کنیــم کــه بــه 

یــرا  یــاد ایــن اتفــاق نخواهــد افتــاد، ز زودی بــه آرزوی دیرینــه خــود خواهیــم رســید امــا بــه احتمــال ز

کــرده اســت، پــس صبــور باشــید. شــوهرمان هــم ماننــد خــود مــا تــازه شــروع بــه رشــد و نمــو 

کــه  کنیــم، عصبانیــت از ایــن اســت  ــا آن ســرگرم  کــه امــکان دارد خــود را ب احســاس دیگــری 

یــم که  چــرا عشــق و وفــاداری مــا نتوانســت بــر الکلیســم شــوهرمان غلبــه کنــد. مــا اصــاًل خــوش ندار

رد کــه ما ســالها با آن کشــمکش  یــک کتــاب یــا یــک الکلــی، ظــرف چنــد هفتــه توفیقــی بدســت آو

ــت و  ــاری اس ــک بیم ــم ی ــه الکلیس ک ــم  کنی ــوش  ــد فرام ــی نبای ــن لحظات ــک چنی ــته ایم، در ی داش

کســی اســت  کاری از پیــش ببریــم. شــوهر شــما اولیــن  مــا نمی توانســته ایم در مــورد آن هیچگونــه 

کــه اعتــراف می کنــد فــداکاری و توجــه شــما باعــث شــد تــا او بتوانــد از یــک بیــداری معنــوی 

ــوده  ــکار آل ــود. وقتــی اف ــه ب ــد خیلــی پیــش از اینهــا او از بیــن رفت ــر شــما نبودی گ برخــوردار شــود و ا

کنیــد بــه  ید و ســعی  بــه خشــم و نفــرت بــه مغزتــان راه پیــدا می کنــد، یــک لحظــه متوقــف شــو

کــه خانــواده شــما دوبــاره بهــم  یــد شــکرگزار باشــید. بــه یــاد داشــته باشــید  کــه دار خاطــر آنچــه 

گرفتــاری شــما نیســت و شــما و شــوهرتان دســت در دســت  پیوســته اســت و الــکل دیگــر موضــوع 

ــه  ــد. شــما ممکــن اســت ب کــه آن  را درخــواب هــم ندیده ای ــد  ی ــه ســوی آینــده ای می رو یکدیگــر ب

کنیــد.  کــه او بــه دیگــران و مخصوصــًا الکلی هــا دارد، احســاس حســادت  ر بخاطــر توجهــی  مــرو

کمــک بــه  کــه تشــنه مصاحبــت او هســتید، امــا او ســاعتهای درازی را صــرف  شــما مدتهاســت 

کنــون بایــد از آن شــما  کــه او ا الکلی هــا و خانواده هایشــان می کنــد. شــما احســاس می کنیــد 

باشــد، امــا واقعیــت اینســت کــه او بایــد بــرای حفــظ هشــیاری خــود، بــه دیگــران کمــک کنــد و گاه 

کــه باعــث غفلــت از شــما می شــود. ذوق و شــوق او در اینــکار آنقــدر اســت 
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از  بعضــی  از  شــما  دارد  امــکان  و  شــود  پــر  غریبه هــا  از  شــما،  خانــه  اســت  ممکــن 
بــه  خونــش  آنهــا  یهــای  گرفتار خاطــر  بــه  شــوهرتان  می بینیــد  شــما  نیایــد،  خوشــتان  آنهــا 
کــه  صورتــی  در  مــا  بنظــر  نــدارد.  را  حالــت  ایــن  اصــاًل  شــما  مــورد  در  امــا  می آیــد  جــوش 
یــاد  ز نتیجــه   ، کنیــد  طلــب  خــود  بــرای  بیشــتری  وتوجــه  بکشــید  رخــش  بــه  را  مطلــب  ایــن 
بزرگــی اشــتباه  الکلی هــا،  بــه  کمــک  مــورد  در  او  کــردن ذوق  کــور  و  داشــت  نخواهــد   خوبــی 

کنیــد. پیشــنهاد می کنیــم  اســت. شــما بایــد تــا حــد امــکان در اقدامــات او همــکاری و شــرکت 
ــه  کنیــد، آنهــا نیــاز ب ــد شــوهرتان  کــه مقــداری از توجــه خــود را معطــوف همســران دوســتان جدی

ــا تجربیــات شــما دارنــد. ره و محبــت زنــی ب مشــاو
 
ً
یــاد شــما و شــوهرتان مدتهــا منــزوی بوده ایــد. مشــروبخواری الکلی هــا معمــوال بــه احتمــال ز
ــی  ــه عالئق ــاز ب ــوهرتان نی ــدازه ش ــه ان ــم ب ــما ه ــن ش ــود. بنابرای ــا می ش ــران آنه ــزوای همس ــث ان باع
گــر بــه جــای گله گذاری همــکاری کنیــد، خواهید  یــد. ا ئلــی پرمفهــوم بــرای زندگــی دار جدیــد و دال
ر متعــادل می شــود و احســاس مســئولیت جدیــدی نســبت  کــه شــوق بیــش از حــد او بــه مــرو دیــد 
ــه  ــه جــای فکــر ب ــه دیگــران در هــردوی شــما بیــدار خواهــد شــد. شــما و شــوهرتان بهتــر اســت ب ب
کار را انجــام دهیــد  گــر ایــن  کــردن بــه آن باشــید. ا ردن چیــزی از زندگــی، در فکــر اضافــه  چنــگ آو
یــد تــا یــک  ر می انداز بــدون شــک زندگــی شــما بهتــر خواهــد شــد. شــما زندگــی قدیــم خــود را بــه دو

کنیــد. زندگــی بــه مراتــب بهتــر از آن را پیــدا 
حالیکــه  در  و  باشــد  داشــته  خوبــی  نســبتًا  شــروع  خــود  جدیــد  راه  در  شــما  شــوهر  شــاید 
اطمینــان  گــر  ا بترســاند.  را  و شــما  کنــد  دوبــاره مســت  مــی رود،  پیــش  بــه خوبــی  همــه چیــز 
آنکــه  بــا  نباشــید.  نگــران  صــورت  آن  در  دارد،  تــرک  خیــال  قلــب  صمیــم  از  کــه  یــد  دار
اعضــای  از  بســیاری  مــورد  در  کــه  بدانگونــه  امــا  اســت  بهتــر  مراتــب  بــه  نکــردن  لغــزش 
بــه شــما  شــوهر  و  نیســت  بــدی  اتفــاق  اصــاًل  شــرائط  از  بعضــی  در  می کنــد،  صــدق   مــا 
روحانــی  فعالیت هــای  بایــد  بمانــد،  زنــده  می خواهــد  گــر  ا کــه  می شــود  متوجــه  یــت  فور  
روحانــی  کمبودهــای  مــورد  در  شــما  نیســت  نیــازی  کنــد.  برابــر  دو  مجــددًا  را  خــود 
خوشــروئی  بــا  و  دهیــد  تســلی  را  او  شــد.  خواهــد  آن  متوجــه  خــود  او  بزنیــد  حرفــی  او 
نشــانه  کوچکتریــن  باشــید.  او  خدمــت  در  بیشــتر  می توانیــد  چطــور  کــه  کنیــد  ســئوال 
گاه و  کنــد  کــم  را  شــوهرتان  بهبــودی  شــانس  اســت  ممکــن  بی تحملــی،  یــا   تــرس 
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کــه ضعیــف اســت، بی حوصلگــی شــما نســبت بــه دوســتانش را   ممکــن اســت در لحظاتــی 

یز احمقانــه ای بــرای مشــروبخواری مجــدد قــرار دهــد. دســت آو

ما هرگز و هرگز ســعی نمی کنیم که به زندگی یک مرد ترتیبی دهیم تا از وسوســه درامان باشــد. 

کوچکتریــن ســعی شــما در کنتــرل قــرار مالقاتهــا و بقیــه امور مربوط به او کامــاًل واضح خواهد بود. 

کنــد.  کــه میــل دارد رفــت و آمــد  کامــاًل آزاد اســت و می توانــد هرطــور  کــه  کنــد  یــد حــس  بایــد بگذار

گــر دوبــاره مشــروب خــورد، خــود را مالمــت نکنیــد، یــا خداونــد مشــکل  ایــن بســیار مهــم اســت. ا

گر نکرده است، بهتر است هرچه زودتر  مشروبخواری او را برطرف کرده است و یا نکرده است، و ا

 حقیقــت قضیــه روشــن شــود تــا شــما و شــوهرتان بتوانیــد مجــددًا بــه اصــول اولیــه و اساســی رجــوع 

کــه مایلیــد ایــن اتفــاق دیگــر تجدیــد نشــود، ایــن مشــکل و بقیــه مشــکالت را  کنیــد. در صورتــی 

ید. کامــاًل بــه دســت خــدا بســپار یکجــا و 

ایــن  داده ایــم.  شــما  بــه  فراوانــی  راهنمائی هــای  و  توصیه هــا  کــه  متوجه ایــم  مــا 

یــک  گــر  ا برســد،  نظــر  بــه  انــدرز  و  پنــد  و  ســخنرانی  ماننــد  ظاهــر  در  اســت  ممکــن  کار 

انــدرز  مــا  بــه  کــه  کســانی  از  هــم  مــا  یــرا  ز متأســفیم،  بســیار  یــد،  دار احساســی  چنیــن 

درمیــان  شــما  بــا  مــا  کــه  را  آنچــه  یــم.  ندار خوشــی  دل  کننــد  ســخنرانی  برایمــان  و   دهنــد 

ک بــوده اســت. مــا  گذاشــتیم، برپایــه تجربه هــای مــا اســتوار اســت و بعضــی از آنهــا بســیار دردنــا

کــه مشــتاقیم شــما آن را  ایــن مطالــب را اجبــارًا از راه مشــکل آن آموختیــم و از آن خاطــر اســت 

ــه شــمائی  کنیــد. بنابرایــن ب یهــای قابــل پیش گیــری اجتنــاب  گرفتار ــا بلکــه از ایــن  کنیــد ت درک 

کــه ممکــن اســت بــه زودی بــه مــا بپیوندیــد می گوئیــم: »موفــق باشــید و خــدا حافظتــان باشــد.«

جمعیت AL-ANON )گروههای خانوادگی االنان( حدود سیزده سال پس از نوشته شدن این 

کلی جدا است اما  فصل تشکیل شد. با آنکه این جمعیت از ALCOHOLICS ANONYMOUS به 

یشــان، دوســتان و همگــی آنهائی  از اصــول کلــی AA بــه عنــوان راهنمائــی بــرای شــوهران، زنان، خو

ر شــد )با آنکــه فقط خطاب  کــه بــه الکلی هــا نزدیــک هســتند اســتفاده می کنــد. صفحاتــی کــه مرو

کــه ممکــن اســت اینگونــه افــراد یهائــی را مشــخص می کنــد  گرفتار  بــه زنهــا نوشــته شــده اســت( 
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ــدان نوجــوان الکلی هــا تشــکیل شــده  ــرای فرزن کــه ب  ALATEEN تیــن گــروه اال ــرو باشــند.  ب ــا آن رو  ب
اســت قســمتی از االنــان می باشــد.

کــه AL-ANON  در دفتــر راهنمــای تلفــن شــهر شــما ثبــت نشــده اســت، شــما  در صورتــی 
گروههــای خانوادگــی االنــان  یافــت اطالعــات بیشــتر بــا دفتــر خدمــات جهانــی  می توانیــد بــرای در

ــد.  ــل نمائی ــاس حاص تم
ALANONN WORLD SERVICE OFFICE

BOX 182 MADISON SQUARE STATION

NEW YORK N.Y. 10159
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 فصل نهم :
خــانـــــواده

کــه هــر  کردنــد  گذشــته زنــان جمعیــت مــا طــرز برخوردهــای مخصوصــی را پیشــنهاد  در فصــل 
کنــد امــا ممکــن اســت بــرای  زنــی می توانــد در مــورد شــوهر در حــال بهبــود خــود از آنهــا اســتفاده 
کــرد! در  کــه شــوهر را بایــد روی ســر گذاشــت و حلــوا حلــوا  خواننــده ایــن شــبهه بوجــود آمــده باشــد 
کــه بهبــودی موفقیت آمیــز درســت برعکــس آن اســت و تمــام افــراد خانــواده بایــد مشــترکًا در  حالــی 
ــرای انجــام ایــن  کننــد. ب ــا یکدیگــر همــکاری  ــاری، تحمــل، درک، فهــم، عشــق و محبــت ب بردب
ــواده زن و شــوهر هرکــدام  ــدان و خان ــاد خالــی شــود. الکلــی، همســر، فرزن ــد از ب کار غبغب هــا بای
در مــورد چگونگــی برخــورد بــا یکدیگــر عقایــد بخصوصــی دارنــد و هریــک از آنهــا عالقمنــد اســت 
کــه هرقــدر یــک عضــو  گــذارده شــود. مــا بــه ایــن نتیجــه رســیده ایم  کــه بــه خواســته هایش احتــرام 
خانــواده بیشــتر از دیگــران انتظــار تمکیــن داشــته باشــد، رنجیدگــی دیگــران بیشــتر خواهــد شــد و 

رد. یــک چنیــن طــرز برخوردهائــی اختــالف و بدبختــی بــه بــار مــی آو
فرمانــده خــود  می خواهــد  آنهــا  از  هریــک  کــه  نیســت  ایــن  دلیلــش  آیــا  چــرا؟   امــا 
ــا  ــد؟ آی ــود بچرخان ــواه خ ــه دلخ ــواده را ب ــه خان ــد، صحن ــعی نمی کن ــا س ــک از آنه ــا هری ــد؟ آی باش
ــه زندگــی خانوادگــی بدهنــد از آن چیــزی  ــه جــای آنکــه چیــزی ب ــد ب گاه ســعی ندارن آنهــا ناخــودآ

ــد؟ بردارن
تــرک مشــروب، فقــط اولیــن قــدم فاصلــه بــا یــک حالــت شــدیدًا غیرعــادی و پیچیــده اســت. 
بــه قــول یکــی از پزشــکان، زندگــی بــا یــک الکلــی مطمئنــًا همســر و فرزنــدان او را نیــز بیمــار و 
غیرعــادی می کنــد و در واقــع تمــام اعضــای خانــواده تــا حــدودی بیمــار هســتند. خانواده هــا 
کــه در ایــن راه همیشــه همــه چیــز بــر وفــق مــراد  گــذاردن در ایــن مســیر بایــد بداننــد  همزمــان بــا قــدم 
گــردد و از جــاده اصلــی منحــرف  نخواهــد بــود. هرکــس بــه نوبــه خــود ممکــن اســت دچــار لغــزش 
ــار  کن ــن مســیر میانبرهــای اغواکننــده ای وجــود خواهــد داشــت. سراشــیبی هائی در  شــود. در ای

گــم شــدن شــود. کــه می توانــد منجــر بــه انحــراف، پــرت شــدن و  جــاده اصلــی اســت 
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بــرو خواهــد شــد برایتــان  کــه خانــواده در ســر راه خــود بــا آن رو یــد بعضــی از مشــکالتی را  بگذار
یــم و پیشــنهاداتی بــرای اجتنــاب از آنهــا عرضــه کنیــم و حتــی بگوئیــم چطــور ممکن اســت  نــام ببر

کنیــد. از آنهــا بــرای کمــک بــه دیگــران اســتفاده مثبــت 
تمــام ذرات وجــود اعضــای خانــواده الکلــی، بــرای بازگشــت خوشــبختی و راحتــی له لــه می زنــد. 
ــر مبنــای  ز را ب ــرو ــد و زندگــی ام ــاد دارن ــه ی ــود ب ــق ب ــا فکــر و موف ــدر رمانتیــک، ب ــه پ ک ــی را  آنهــا زمان
زهــا برابــری نکنــد، ممکــن اســت  ز بــا آن رو یابــی می کننــد و در صورتیکــه زندگــی امــرو زهــا ارز آنرو

کننــد. احســاس ناخشــنودی 
کــه  اعتمــاد خانــواده نســبت بــه پــدر ســریعًا در حــال بــاال رفتــن اســت. آنهــا فکــر می کننــد 
زهــای خــوش گذشــته بــه زودی دوبــاره تکــرار خواهــد شــد و بعضــی اوقــات برگردانــدن ســریع آنرا  رو
یــز نشــده قدیمــی،  کــه تقریبــًا، خــدا بــه ایــن حســاب وار از پــدر مطالبــه می کننــد. آنهــا معتقدنــد 
کار،  کســب و  یشــه  کــه رئیــس خانــواده ســالها تیشــه بــه ر یــک غرامتــی بدهــکار اســت در حالــی 
روابــط زناشــوئی، رفاقــت و ســالمتی زده اســت و همــه آنهــا یــا از میــان رفته انــد و یــا خســارت 
دیده انــد و ترمیــم خرابیهــا نیــاز بــه زمــان دارد. بــا آنکــه بناهــای جدیــد و بهتــر، باالخــره جــای 
ــرای تکمیــل آنهــا ســالها وقــت الزم اســت. ــا ب گرفــت، ام بناهــای قدیمــی و فرســوده را خواهنــد 

کار طاقــت  فرســا و  ــا  ــا ب کــه مقصــر اســت و ممکــن اســت مدتهــا طــول بکشــد ت پــدر می دانــد 
ردن  یــاد بتوانــد از نظــر مالــی بــر روی پــای خــود بایســتد. شــاید دیگــر هرگــز در بدســت آو کوشــش ز
ــا، او  ــواده دان کــرد. یــک خان ــد او را ســرزنش  ــاد توفیقــی نصیبــش نشــود. در ایــن مــورد نبای ی پــول ز
ــت  ــعی در بدس ــه س ک ــه  ــه آنچ ــرد ن ک ــد  ــین خواه ــودن آن دارد تحس ــعی در ب ــه س ک ــه  ــرای آنچ را ب

ردنــش دارد. آو
خانــواده  آمــدن  ســتوه  بــه  و  آزار  باعــث  هیوالهائــی  گذشــته  یکی هــای  تار از  گاه 
خــالف  زدن هــای  پــا  پشــت  و  گریزهــا  بــا  یشــان  مشروبخوار الکلی هــا  تمــام  تقریبــًا  می شــود. 
کنــش  وا اولیــن  اســت.  بــوده  تــوأم  غم انگیــزی  و  ر  شــرم آو کثیــف،  مضحــک،   اخــالق، 
ممکــن خانــواده  اســت.  یــک  تار ســردابی  در  اســکلت ها  ایــن  مهرومــوم  و  دفــن   

ً
 معمــوال

کــه خوشــبختی آینــده فقــط می توانــد برمبنــای فراموشــی   اســت تحــت تأثیــر ایــن ایــده باشــد 
کامــاًل بــا زندگــی جدیــد مــا در  گذشــته بنــا شــود. بــه نظــر مــا ایــن طــرز تلقــی خودخواهانــه اســت و 

تضــاد می باشــد.
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هنــری فــورد )Henry Ford( ســخن دانشــمندانه ای بدیــن مضمــون ابــراز داشــته اســت: تجربــه 
چیــزی اســت کــه قــدر و قیمتــی نمی تــوان بــر آن قائــل شــد امــا ایــن فقــط در صورتــی صــدق می کند 
کنــد. رشــد مــا، از آمادگــی و تمایــل  کــه شــخص مایــل باشــد گذشــته را بــه حســاب مثبتــی تبدیــل 
گذشــته  گذشــته مان حاصــل می شــود. بنابرایــن  کــردن اشــتباهات  بــرو شــدن و اصــالح  در رو
الکلــی  تبدیــل بــه ســرمایه اصلــی خانــواده خواهــد شــد و غالبــًا شــاید ایــن تنهــا ســرمایه آنهــا باشــد.
خــود گرفتــاری  بــا  هنــوز  کــه  خانواده هائــی  بــرای  می توانــد  الکلــی  ر  دردآو  گذشــته 

خانواده هائــی  تمــام  مــا  نظــر  بــه  باشــد.  داشــته  حیاتــی  ارزش  می کننــد  نــرم  پنجــه  و  دســت 
موقــع  در  بدهکارنــد.  چیــزی  نشــده اند  کــه  آنهائــی  بــه  شــده اند  کمــک  و  دســتگیری  کــه 
گذشــته  یکــی  تار از  را  خــود  اشــتباهات  خوشــحالی  بــا  بایــد  خانــواده  از  عضــوی  هــر  لــزوم 
زندگــی  بــه  کنــون  ا کــه  چیــزی  باشــد.  ک  دردنــا آن  ری  یــادآو کــه  هرچنــد  بکشــد.  بیــرون 
تــازه واردان بــه  گذارده انــد  مــا  اختیــار  در  دیگــران  کــه  آنچــه  انتقــال  می دهــد،  مفهــوم   مــا 

یــک شــما بــه بزرگتریــن دارائــی  گذشــته تار ید،  کــه خــود را بدســت خــدا بســپار اســت. در صورتــی 
شــما و کلیــد زندگــی و خوشــبختی دیگــران تبدیــل خواهــد شــد و بــا آن می توانیــد مــرگ و بدبختــی 

کنیــد. ر  را از آنهــا دو
آفــت کــه  بکشــیم  بیــرون  ســیاه  گذشــته  از  را  مســائلی  اســت  ممکــن   گاه 
در  همســرش  یــا  الکلــی  کــه  اســت  بــوده  مــواردی  مثــال  بــرای  شــوند.  جــان   بــالی  و   
خــود،  روحانــی  تجربــه  ازاولیــن  پــس  لیکــن  بوده انــد  نامشــروعی  روابــط  درگیــر   گذشــته 
شــامل  آشــتی  معجــزه  خالصــه  و  شــده اند  نزدیکتــر  یکدیگــر  بــه  و  بخشــیده اند  را   یکدیگــر 
 حالشــان شــده اســت امــا پــس از مدتــی طرفــی کــه بــه او خیانــت شــده بــود، تحــت تأثیــر تحریکــی قــرار
  می گیرد و پرونده های ســابق را از بایگانی بیرون می کشــد و با غضب خاکســترهای آن را زیر و رو می کند. 
بزرگتــر  و  بزرگتــر  کــه  دردهائــی  داشــته اند،  را  دردهائــی  چنیــن  یــک  نفــری  چنــد  مــا  بیــن   در 
ترجیــح داده انــد و شــوهرها اجبــارًا  اوقــات زن  باالخــره طاقت فرســا می شــوند. بعضــی  و   شــده 

غــرور  بــر  بتواننــد  و  کنــد  تغییــر  دیدگاهشــان  بلکــه  تــا  شــوند  جــدا  یکدیگــر  از  مدتــی  بــرای    
بــدون الکلــی  مــوارد  ایــن  بیشــتر  در  شــوند.  چیــره  دوبــاره  خــود  جریحــه دار  احساســات   و 
مطــرح  از  گــر  ا مــا  نظــر  بــه  نــه.  همیشــه  امــا  اســت  بــرده  بــدر  ســالم  جــان  مهلکــه  از  لغــزش    
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کشید. گذشته نتیجه مثبتی عاید نمی شود، نباید آنرا پیش  کردن مسائل مربوط به 
نــگاه ســرداب  در  یــادی  ز اســکلت های  گمنــام،  الکلی هــای  خانواده هــای   مــا 

یهــای محصــول الکلیســم یکدیگــر را می دانیــم. ایــن مســائل در  گرفتار یــم! همگــی مــا  نمی دار
رنــد و غیبت هــای مفتضحانــه، تمســخر  زندگــی معمولــی، دردهــا و رنجهــای فراوانــی بــه بــار می آو
و تمایــل بــه ســوء اســتفاده از اطالعــات محرمانــه و خصوصــی را بــه همــراه دارنــد. در میــان مــا 
یــاد صحبــت می کنیــم امــا تقریبــًا  اینگونــه مســائل بــه نــدرت پیــش می آینــد، مــا در مــورد یکدیگــر ز

ــم. ــت می کنی ــود رعای کالم خ ــه در  ــاض را همیش ــق و اغم ــری عش ــور تغییرناپذی ــه ط ب
کــه مــا آن را بــه دقــت مراعــات می کنیــم، بازگــو نکــردن تجربه هــای خصوصــی و  اصــل دیگــری 
محرمانــه دیگــران اســت، مگــر اینکــه رضایــت خــود آنهــا پشــتوانه آن باشــد، بنظــر مــا بهتــر اســت تــا 
گــر یــک نفــر از خــود انتقــاد کنــد و یا به  یــرا ا یــم ز آنجــا کــه امــکان دارد بــه شــرح داســتانهای خــود بپرداز
گر انتقاد یا اســتهزا از جانب شــخص   تأثیر مناســبی در دیگران می گذارد اما ا

ً
خود بخندد معموال

 برعکــس خواهــد بــود. اعضــای خانــواده بایــد بــه دقــت مراقــب 
ً
دیگــری باشــد، نتیجــه آن معمــوال

یــرا بارهــا دیــده شــده اســت کــه یــک کالم بی مالحظه  و غیرمســئول چه  اینگونــه مطالــب باشــند ز
 جهنمی به پا کرده اســت. ما الکلی ها مردمان بســیار حساســی هســتیم و برای بعضی از ما مدتها

کنیم.  زمان الزم است تا بتوانیم بر این نقص جدی خود غلبه 
اوائــل  در  قاعدتــًا  و  هســتند  افراطــی  و  پرحــرارت  مردمانــی  الکلی هــا  از  بســیاری 
توفیــق بــرای  یــا  آنهــا  گرفــت.  خواهنــد  پیــش  در  را  یــر  ز طریــق  دو  از  یکــی   بهبــودی، 
زندگــی  متوجــه  ذکرشــان  و  فکــر  چنــان  یــا  و  می کننــد  کار  غــرق  را  خــود  کار،  و  کســب  در 
صــورت  دو  هــر  در  نمی مانــد.  باقــی  دیگــر  مطالــب  بــرای  جائــی  کــه  می شــود  جدیدشــان 
تجــارب  مــورد  ایــن  در  مــا  شــد.  خواهــد  تولیــد  بخصوصــی  خانوادگــی   اشــکاالت 

یم. فراوانی دار
ایــن  اســت.  ک  خطرنــا بســیار  رفتــن  شــیرجه  مالــی  گرفتــاری  طــرف  بــه  ســر  بــا  بنظرمــا 
حــس  آنهــا  اســت  خوش آینــد  کار  اوائــل  در  کــه  می گــذارد  تأثیــر  هــم  خانــواده  روی  بــر   کار 
کم توجهــی  متوجــه  وقتــی  امــا  اســت  شــدن  حــل  حــال  در  مالــی  گرفتاری هــای  کــه   می کننــد 
پــدر  

ً
احتمــاال داد،  خواهنــد  دســت  از  را  خــود  احســاس  ایــن  شــوند،  خــود  بــه  نســبت   پــدر 



فصل.نهم.:خــانـــــواده. 155  

کار می باشــد. شــاید عالقــه چندانــی نســب  زهــا هــم ســخت مشــغول   شــب ها خســته اســت. رو
ــمگین  ــنود خش ــود بش ــت خ ــت غفل ــی باب ــر سرزنش گ ــد و ا ــان نده ــود نش ــا از خ ــائل بچه ه ــه مس ب
گــر خشــمگین هــم نشــود ممکــن اســت خشــک و بــی روح جلــوه کنــد و آنگونــه کــه خانــواده  شــود، ا
کنــد و  آرزو دارد بشــاش و بــا محبــت نباشــد. ممکــن اســت مــادر از بی اعتنائــی او شــکایت 
کنــد. ایــن  کــه او هــم آن را احســاس  باالخــره همگــی اعضــای خانــواده مأیــوس شــوند و بگذارنــد 
شــکایت ها باعــث بوجــود آمــدن دیــواری در بیــن خانــواده خواهــد شــد. پــدر بــا تمــام وجــود ســعی 
کنــد. کوشــش می کنــد ثــروت و آبــرو را دوبــاره بازگردانــد. احســاس  می کنــد تــا گذشــته ها را جبــران 

کــه خیلــی خــوب پیــش مــی رود. می کنــد 
کــه در گذشــته مــورد غفلــت  امــا بعضــی وقتهــا مــادر و بچه هــا اینطــور فکــر نمی کننــد و از آنجــا 
ــون آنهــا اســت. آنهــا  ــدر بیــش از اینهــا مدی کــه پ و ســوء اســتفاده واقــع شــده اند، حــس می کننــد 
انتظاردارنــد کــه پدرآنهــا را تــر وخشــک کنــد و دوران خــوش قبــل از مشــروبخواری را دوبــاره زنــده کنــد 
ــه ای از  ــدر چنــدان مای ــا پ کشــیده اند نشــان دهــد ام کــه آنهــا  ــی  ــه خاطــر عذاب و ندامــت خــود را ب
ــا افــراد خانــواده  یــج رابطــه پــدر ب خــود نمی گــذارد، رنجش هــا و دلگیری هــا اوج می گیرنــد. بــه تدر
بــه در مــی رود. خانــواده ســردرگم  کــوره  از  بــه خاطــر یــک مطلــب جزئــی  گاه  کمتــر می شــود و 
کــه پــدر در حــال لغــزش و افــول از برنامــه روحانــی  ــا انتقــاد خاطرنشــان می کننــد  می شــود. آنهــا ب

خــود می باشــد.
اشــتباهند  در  هــردو  خانــواده  هــم  و  پــدر  هــم  کــرد.  اجتنــاب  می تــوان  فــوق  مســائل  از 
توجیــه  خــود  بــرای  نحــوی  بــه  را  مســئله  اســت  ممکــن  خــود  بنوبــه  هرکــدام  آنکــه  بــا  و 
می کنــد.  کورتــر  را  کــور  گــره  فقــط  یــرا  ز نیســت،  جایــز  بحثــی  هیــچ  مــورد  ایــن  در  امــا  کنــد 
پــدر بطــور قابــل مالحظــه ای بهتــر شــده اســت امــا هنــوز  بــا آنکــه  خانــواده بایــد متوجــه شــود 
اســت  هشــیار  او  کــه  باشــند  سپاســگزار  بایــد  آنهــا  اســت.  خــود  بهبــودی  اولیــه  مراحــل  در 
کننــد ســتایش  را  او  پیشــرفت  اســت  بهتــر  باشــد.  دنیــا  ایــن  از  جزئــی  می توانــد  دوبــاره   و 
رده اســت و ترمیــم آنهــا  گونــی بــه بــار آو گونا کــه مشــروبخواری او خســارات  و بخاطــر داشــته باشــند 
ممکــن اســت مدتهــا بــه طــول انجامــد. در صــورت درک ایــن مســائل، تحمــل بدخلقی، افســردگی 
کــه عشــق، اغمــاض و  ران در شــرایطی  ــود. ایــن دو ــدر برایشــان دشــوار نخواهــد ب و بی عالقگــی پ

کار باشــد دیــری نمی پایــد. درک معنــوی در 
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ــده  ــواده آم ــر خان ــر س ــه ب ــتر آنچ ــئول بیش ــه مس ک ــد  ــته باش ــر داش ــه خاط ــد ب ــواده بای ــس خان رئی

کنــد. امــا در عیــن حــال بایــد  اســت خــود اوســت و مشــکل بتوانــد در طــول عمــر، ایــن دیــن را ادا 

متوجــه خطــرات صــرف وقــت بیــش از حــد بــرای موفقیــت مالــی باشــد. بــا آنکــه بهبــودی مالــی 

کــه نمی توانیــم پــول را در  ــرای بســیاری از مــا در پیــش اســت ولــی مــا بــه ایــن نتیجــه رســیده ایم  ب

ــرار  ــی ق ــج مــادی همیشــه بعــد از پیشــرفت روحان ــرای مــا حوائ ــرار دهیــم، ب درجــه اول اهمیــت ق

ــر آن نیســت. دارد و هرگــز مقــدم ب

از آنجــا کــه خانــواده بیشــتر از هــر چیــز رنــج دیــده و لطمه خورده اســت، بنابراین رئیــس خانواده 

کنــد. در صورتیکــه او نتوانــد از خودگذشــتگی  بایــد بیشــتر ســعی و دقــت خــود را در آنجــا صــرف 

 نخواهــد توانســت در هیــچ مســیر 
ً
یــر ســقف خانــه خــود نشــان دهــد، احتمــاال و عشــق را، در ز

کــه زنهــا و خانواده هــای بدعنــق هــم  دیگــری هــم چنــدان پیشــرفتی داشــته باشــد. مــا می دانیــم 

کــه  کــه در حــال خالصــی از الکلیســم اســت بایــد بــه خاطــر داشــته باشــد  وجــود دارنــد امــا مــردی 

اعمــال خــود او باعــث بوجــود آمــدن بســیاری از اشــکاالت شــده اســت.

وقتی هریک از اعضای رنجیده و خشــمگین خانواده، توجه خود را معطوف قصور شــخص 

کرده است.  کند و به آن اقرار نماید در واقع راه را برای تبادل نظر و مذاکرات سودمند هموار  خود 

این گفتگوها در صورتی سازنده خواهد بود که بدون داد و بیداد، افسوس خوری و توجیه اعمال 

کــه انتظــار و  ر مــادر و بچه هــا متوجــه می شــوند  گله آمیــز دنبــال شــوند. بــه مــرو خــود یــا انتقــادات 

که از خود کم مایه گذاشته است و بدین طریق یاد است و پدر متوجه خواهد شد   تقاضایشان ز

گرفتن، ایثار سرلوحه اصلی زندگی می شود.  به جای 

ــکان دهنــده، یــک شــبه ره  ــی ت ــه روحان ــر یــک تجرب ــدر از ابتــدا در اث کــه پ کنیــد  حــال فــرض 

صدســاله رفته باشــد و دفعتًا به معتقدی پرحرارت و انســانی متفاوت تبدیل شــده باشــد و نتواند 

بــر روی هیــچ چیزدیگــری تمرکــز کنــد. بمجــرد آن کــه هشــیاری پــدر در مســیر و روی غلطــک افتــد، 

یش و نگرانی و بعد با دلخوری پدر عجیب و غریب جدید را نظاره خواهد  خانواده در اول با تشو

 کــرد. پــدر دائمــًا در مــورد مطالــب روحانــی حــرف می زنــد و ممکــن اســت بــه خانــواده تکلیــف کند
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ری  کــه ســریعًا برونــد و خدائــی بــرای خــود دســت و پــا کننــد! یا ممکن اســت با بی تفاوتــی حیرت آو

کــه در تمــام عمــر  کنــد. احتمــال دارد بــه همســر خــود  ــر از مالحظــات دنیــوی تصــور  ت خــود را باال

ــا  ــت ت ــر اس ــت، بهت کیس ــت  ــا دس ــی دنی ــو نمی دان ــد: »ت ی ــت بگو ــده اس ــرک نش ــش ت ــاز و دعای نم

کــه شــاید عاقبــت بخیــر شــوی.« گیــری  وقــت باقــی اســت طریقــه روحانــی مــرا در پیــش 

 خانــواده واکنــش مســاعدی 
ً
گیــرد، احتمــاال کــه پــدر یــک چنیــن روشــی در پیــش  در صورتــی 

کــه عشــق و محبــت پــدر را دزدیــده اســت  نشــان نخواهــد داد. ممکــن اســت آنهــا بــه خدائــی 

شــک برنــد و بــا آنکــه بــه خاطــر تــرک الــکل و هشــیاری او سپاســگزارند امــا ممکــن اســت از 

کــه آنهــا قــادر بــه انجامــش نبوده انــد دلخــور  اینکــه خــدا بــه انجــام معجــزه ای توفیــق یافتــه اســت 

کمــک بــه  کــه دیگــر  گذشــته بــود  کــه آب از ســر پــدر چنــان  باشــند. آنهــا مرتبــًا فرامــوش می کننــد 

یشــان  کار کــه چــرا عشــق و فدا او در حــدود قــدرت انســانی نبــود و ممکــن اســت متوجــه نشــوند 

گــر  ا آنچنــان هــم روحانــی نیســت،  پــدر  ینــد  آنهــا می گو نکــرد.  راه راســت هدایــت  بــه  را  پــدر 

خانــواده  بــه  امــا  اســت  دیگــران  نگــران  اینقــدر  چــرا  کنــد،  جبــران  را  گذشــته ها  می خواهــد 

یــد خــدا حافــظ آنهاســت چــه معنائــی  کــه می گو خــود توجهــی نمی کنــد؟ پــس ایــن حرفــش 

ــا  ــا او آنطوره ــت ام ــته اس ــنگ برداش ــاره س ــی پ کم ــدر  ــز پ ــاید مغ ــه ش ک ــد  ــک می برن ــا ش دارد؟ آنه

کرده ایــم  کــه آنهــا فکــر می کننــد نامتعــادل نیســت. بســیاری از مــا ســبکبالی او را تجربــه  هــم 

ــی  ــنه و نحیف گرس ــالی  ــده ط ین ــد آن جو ــا مانن ــم. م ــاده روی نموده ای ی ــم ز ــوی ه ــه معن  و در خلس

هســتیم کــه آذوقــه اش بــه کلــی تمــام شــده و در لحظــه آخــر کلنگــش بــه طال خــورده اســت و پس از 

آنهمــه محرومیــت، حــال دیگــر از خوشــحالی ســر از پــا نمی شناســد. پــدر احســاس می کنــد چیزی 

گنــج  کنــد ایــن  کــه از طــال هــم باارزشــتر اســت. امــکان دارد بــرای مدتــی ســعی  کــرده اســت  پیــدا 

تازه یافتــه را در آغــوش بفشــارد و فقــط بــرای خــود نــگاه دارد. او ممکن اســت فی الفور متوجه نشــود 

کرده اســت و ســود این معدن فقط  که فقط رگه ای از ســطح خارجی یک معدن بی انتها را لمس 

کند و در واگذاری که بقیه عمر خود را صرف بهره برداری از آن   در صورتی شامل حالش می شود 

کل محصول آن به دیگران، پافشاری نماید.  
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یابــی  کــه ناراحتــی او بخاطــر ارز درصــورت همــکاری خانــواده، پــدر بــه زودی متوجــه می شــود 

کــه نمــو معنــوی او از تــوازن برخــوردار نیســت و  غلــط در اصــول و ارزش هــا اســت و درمی یابــد 

ــی از آن نباشــد،  ــی خانوادگــی جزئ کــه تعهدات ــرای مــردم عــادی ماننــد او، یــک زندگــی معنــوی  ب

کــه رفتــار فعلــی پــدر فقــط یــک مرحلــه  کنــد  کــه خانــواده درک  یــاد هــم کامــل نیســت. در صورتــی  ز

ــواده فهمیــده و دلســوز  از پیشــرفت اوســت، همــه چیــز درســت خواهــد شــد. در جــوار یــک خان

ــود. ــپری می ش ــی زود س ــدر، خیل ــوی پ ــت معن ران طفولی ــی های دو ــه بوالهوس اینگون

 نتیجــه برعکــس 
ً
گیــرد، احتمــاال پیــش  کــردن را در گــر خانــواده روش انتقــاد و محکــوم  حــال ا

که در گذشته مشروبخواری، همیشه او را در طرف محکوم  کند  خواهد بود. شاید پدر احساس 

هــر بحثــی قــرار داده اســت امــا حــاال دیگــر خــدا بــا اوســت و او بــه انســانی واال تبدیــل شــده اســت، 

در صورتیکــه خانــواده انتقــاد را ادامــه دهــد، ایــن مغلطــه ممکــن اســت بیشــتر در وجــود پــدر رخنــه 

ک خود فرو رود و حس کند  کند و به جای رفتاری که شایســته فامیل اوســت، هرچه بیشــتر در ال

کامــاًل بــا فعالیت هــای  کــه مجــوزی روحانــی بــرای انجــام آن دارد. بــا آنکــه ممکــن اســت خانــواده 

گــر  معنــوی پــدر موافــق نباشــد امــا افــراد خانــواده بایــد پــدر را بــه حــال خــود بگذارنــد و حتــی ا

 نســبت بــه خانــواده قــدری بی توجهــی و بی مســئولیتی نشــان دهــد، بهتــر اســت بگذارنــد تــا جائــی

ران اولیــه بهبــودی  یــرا اینــکار در طــول دو کنــد ز کمــک  کــه دلــش می خواهــد بــه الکلی هــای دیگــر 

کــرد. او، بیــش از هــر چیــز دیگــری هشــیاری او را تضمیــن خواهــد 

بــا آنکــه بعضــی از حــرکات پــدر هراس انگیــز و نامطبــوع اســت، بــا ایــن حــال بنظــر مــا او از 

مــردی کــه موفقیــت در کســب و کار را، مقــدم بــر پیشــرفت روحانــی قــرار می دهــد، پایــه اســتوارتری 

کــه هیــچ چیــز دیگــری  کمتــری در برگشــتن بــه مشــروبخواری وجــود دارد  دارد و بــرای او احتمــال 

بــر آن ارجــح نیســت.

کرده ایم، باالخره در نقطه ای  یادی صرف  یت مجازی وقت ز که در دنیای معنو آن عده از ما 

یائی جای خود را به احساس عظیمی از مسئولیت،  کودکانه بودن آن پی بردیم و آن دنیای رو به 

ردگار  ردیم که پرو ر ایمان آو ردگار داده است. ما به مرو زافزون از نیروی الیزال پرو گاهی رو هدف و آ

یم اما پایمان باید در همین  از مــا می خواهــد  ســر خــود را آن بــاال، در میــان ابرها، در کنــار او نگاه دار
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یســت  کــه همنوعــان مســافر مــا در آن ز جــا، در روی زمیــن محکــم و اســتوار باشــد، اینجاســت 

ــه  ــت. ب ــی ماس ــای زندگ ــا واقعیت ه ــد. این ه ــام برس ــه انج ــد ب ــا بای ــم در اینج ــا ه کار م ــد و  می کنن

نظــر مــا هیچگونــه تناقضــی بیــن یــک تجربــه روحانــی پرقــدرت و یــک زندگــی معقــول، شــاد و پرثمــر 

نیســت.

یــک پیشــنهاد دیگــر: اعضــاء خانــواده چــه دارای عقایــد روحانــی باشــند چــه نباشــند، بهرحــال 

گــر  کــه شــخص الکلــی برگزیــده اســت، مــورد بررســی قــرار دهنــد و حتــی ا بهتــر اســت اصولــی را 

الکلــی در بــکار بــردن اصــول فــوق توفیــق چندانــی پیــدا نکــرده اســت، آنهــا مشــکل بتواننــد ایــن 

کــه در ابتــدای یــک مســیر روحانــی قــرار دارد، بــه  کننــد. هیــچ چیــز مــردی را  اصــول ســاده را نفــی 

کــرده اســت و عمــاًل از آن بهره بــرداری می کنــد، کمــک  کــه روال روحانــی انتخــاب  انــدازه همســری 

کــرد. نخواهــد 

کلــی دیگــری نیــز در خانــه بــه وقــوع خواهــد پیوســت. در اثــر از خودبیخــود  تغییــر و تبدیل هــای 

ــادر درآمــده  ــار م ــه اختی ر ب ــرو ــه م ــواده ب یاســت خان ــدر در طــی ســالهای مشــروبخواری، ر ــودن پ ب

کرده اســت  گاه جبر موقعیت ها او را وادار  برو شــده اســت.  اســت و او شــجاعانه با مســئولیتها رو

کــه بــا پــدر ماننــد یــک بیمــار و یــا یــک کــودک خودســر رفتــار کنــد. این شــرائط در پــدر چنــان تأثیری 

گذاشــته اســت کــه او حتــی در صــورت داشــتن حرفــی بجا و درســت، قــادر به ابرازش نبوده اســت، 

یــرا مشــروبخواری، همیشــه او را در قطــب غلــط و اشــتباه هــر موضوعــی قــرار داده اســت. مــادر،  ز

 از 
ً
 تصمیم گیرنده و تعیین کننده خط مشی خانواده بوده است و پدر در زمان هشیاری هم معموال

کــردن رل مــرد خانــواده  کــرده اســت. بنابرایــن مــادر، بی تقصیــر و باالجبــار بــه بــازی  او تمکیــن 

کــرده اســت. پــس از آنکــه پــدر، دفعتــًا هشــیار می شــود و بــه زندگــی بــاز می گــردد، غالبــًا  عــادت 

یاســت خانــواده را نیــز دوبــاره شــروع می کنــد، ایــن مســئله اشــکاالتی را باعــث  گرفتــن ر بــه عهــده 

خواهــد شــد، مگــر اینکــه خانــواده مراقــب یــک چنیــن عــادات و تمایالتــی در یکدیگــر باشــند و در 

کننــد. مــورد آن تشــریک مســاعی و توافــق 

مشــروبخواری، بیشــتر خانواده ها را از دنیای خارج منزوی می کند. پدر ممکن اســت سالها تمام 

 رفــت و  آمدهــای معمــول، مانند کلوپ و باشــگاه رفتن، ورزش و مســئولیت های اجتماعــی را کنار 
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 حسادت خانواده 
ً
گر بخواهد دوباره به اینگونه مسائل توجه نشان دهد احتماال گذاشته باشد و ا

را برمی انگیــزد. خانــواده ممکــن اســت احســاس کند پدر، چنــان در گرو رهن آنهاســت که دیگر 

جــای هیچ گونــه ســهمی برای دیگران نیســت. آنها بجــای آنکه راههــای جدید بــرای فعالیت و 

سرگرمی خود پیدا کنند، می خواهند پدر در خانه بماند و به جبران کمبودهای گذشته بپردازد.

گــر قــرار اســت خانــواده رل مثبتــی  بــرو شــوند، ا از همــان اول طرفیــن بایــد صادقانــه بــا حقایــق رو

در زندگــی جدیــد داشــته باشــد، هریــک از اعضــاء بایــد اینجــا و آنجــا بــا یکدیگــر مســالمت و 

کننــد. پــدر لزومــًا بســیاری از اوقــات خــود را بــا دیگــر الکلی هــا خواهــد گذرانــد، امــا بایــد  ســازش 

در تنظیــم ایــن برنامــه تــوازن را رعایــت کنــد و یــا حتــی می تــوان بــا افرادیکــه  راجــع بــه  الکلیســم هیــچ 

راندیشــی توجــه نمــود. مســائل مربــوط بــه  کــرد و بــه نیازهــای آنهــا بــا دو نمی داننــد معاشــرت آغــاز 

گیــرد. بــا آنکــه خانــواده تعلقــات مذهبــی  یســت هــم می توانــد مــورد توجــه قــرار  محلــه و محیــط ز

یــت یــک فرقــه مذهبــی  کنــد و یــا بــه عضو نــدارد امــا شــاید مایــل باشــد یــک چنیــن تعلقــی را پیــدا 

درآیــد.

کرده انــد، بســیار مفیــد  کــه مــردم مذهبــی را اســتهزاء  اینگونــه تماس هــا بــرای الکلی هائــی 

ــی برخــوردار شــده اســت، متوجــه  ــه روحان کنــون از یــک تجرب کــه الکلــی ا ــود و از آنجــا  خواهــد ب

یــادی بــا مــردم مذهبــی داشــته باشــد،  گــر در مــورد مســائل دیگــر، تفــاوت ز کــه حتــی ا خواهــد شــد 

ــورد  ــه الکلــی در م ک ــی  ــا آنهــا دارد. در صورت ــورد بخصــوص نقــاط مشــترک متعــددی ب ــن م در ای

کــرد و  مذهــب جروبحــث نکنــد، مطمئنــًا دوســتان جدیــدی بــرای خــود دســت و پــا خواهــد 

راههــای تــازه ای بــرای ثمربخشــی و شــادمانی پیــدا می کنــد. او و خانــواده اش می تواننــد نقــل 

گردهمائی هــای مذهبــی شــوند و شــاید وجــود آنهــا باعــث شــود شــهامت و امیــد تــازه ای  محفــل 

گرفتــار مــا  کــه تمــام امکانــات خــود را در خدمــت دنیــای  در کشــیش ها، واعظیــن یــا خاخام هائــی 

قــرار داده انــد، دمیــده شــود. مطالــب بــاال را مــا فقــط و فقــط بــه عنــوان یــک پیشــنهاد مفیــد عنــوان 

گونــه اجبــاری وجــود نــدارد. مــا بــه عنــوان  کار مــا مربــوط اســت هیــچ  کــه بــه  ــا آنجــا  می کنیــم و ت

کــه دیگــران بایــد بــرای خــود بگیرنــد، بــرای آنهــا  یــک جمعیــت مســتقل، نمی توانیــم تصمیمــی را 

کنــد. یــم و هرکــس بایــد در ایــن مــورد بــه وجــدان خــود رجــوع  بگیر



فصل.نهم.:خــانـــــواده. 161  

کرده ایــم و ســروکارمان بــا بدتریــن  گاه غم انگیــزی را مطــرح  مــا تــا بــه حــال مســائل جــدی و 
گــر تــازه واردان  جنبه هــای الــکل بــوده اســت امــا آنقدرهــا هــم مــا خمــوش و افســرده نیســتیم و ا
ــه راه مــا نخواهنــد داشــت. مــا در مــورد  ــا نباشــند، رغبتــی ب ر و شــادی در زندگــی م شــاهد ســرو
یــم. مــا کوشــش می کنیــم، در پهنــه ایــن دنیــا، نــه خــود را تســلیم  کیــد مطلــق دار لــذت از زندگــی تأ
ــالق  ــه در بات ک ــی را  کس ــی  ــا وقت ــیم. م کش ــر دوش  ــش را ب گرفتاری های ــام  ــه تم ــم و ن کنی ــادش  فس
یــم در دسترســش  کــه دار کمک هــای اولیــه، آنچــه را  الکلیســم وامانــده اســت می بینیــم، پــس از 
ک  قــرار می دهیــم و محــض خاطــر او داســتان خــود را تعریــف می کنیــم و تقریبــًا خاطرات وحشــاتنا
کــه ســعی در بــه دوش  گذشــته را دوبــاره در مقابــل خــود زنــده می کنیــم امــا آن عــده از مــا  زندگــی 
یادی نکشــید که مغلوب شــدند. کشــیدن تمــام ســنگینی گرفتاری هــای دیگــران داشــتند، طــول ز
کســانی  گاه  بنابرایــن بنظــر مــا خندیــدن و بشــاش بــودن، در بهبــودی مــا تأثیــر فــراوان دارد. 
کــه بــا جمعیــت مــا آشــنائی ندارنــد، وقتــی می بیننــد مــا بــا شــنیدن داســتانهای ظاهــرًا غم انگیــز 
ــود  ــا بهب ــم؟ م ــه نخندی ک ــرا  ــا چ ــوند، ام ــب می ش ــیار متعج ــم، بس ــر می دهی ــه را س ــته قهقه گذش

یــض شــده اســت. ــه مــا تفو ــه دیگــران نیــز ب کمــک ب ــم و قــدرت  یافته ای
کــه ســالم نیســت و تفریــح چندانــی نمی کنــد، خنــده چندانــی  کســی  همــه مــردم می داننــد، 
ــه  ــه، ب ــا جداگان ــه طــور دســت جمعی و ی ــا ب ــد ی ــواده ای بای ــد. بنابرایــن هــر خان هــم به لبــش نمی آی
کــه  یــم  کــه موقعیت شــان اجــازه دهــد تفریــح را در زندگــی خــود بگنجاننــد. مــا اعتقــاد دار انــدازه ای 
یائــی  کــه زندگــی در کنیــم  ــاور  خداونــد خواســتار شــادی، لــذت و آزادی ماســت. مــا نمی توانیــم ب
گذشــته بــرای مــا ایــن چنیــن بــوده اســت. مــا اکنــون کامــاًل  کــه در  از اشــک بیــش نیســت، هرچنــد 
یــش بوده ایــم و خــدا مســئول آن نبــوده  کــه مــا خــود عامــل بدبختــی خو برایمــان روشــن شــده اســت 
کنیــد. امــا درصــورت  تولیــد بدبختی هــای خود ســاخته جدیــد خــودداری  از  بنابرایــن  اســت، 
گرفتــاری، بــا روی بــاز از آن موقعیــت، بــه عنــوان ســرمایه ای بــرای نمایــش قــدرت  پیش آمــدن 

ــد. گیری ــد بهــره  الیتناهــی خداون
شــدت  بــه  الــکل  مصــرف  بــا  کــه  جســمی  جســم،  ســالمت  مــورد  در   حــال 
و یافــت  نخواهــد  بهبــود  شــبه  یــک   

ً
معمــوال اســت،  رفتــه  تحلیــل  و   ســوخته 

چشــم یــک  در  افســردگی ها  هم چنیــن  و  منفــی  و  منحــرف  افــکار    
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پرقدرت تریــن  کــه  شــده ایم  مجــاب  کامــاًل  کنــون  ا مــا  شــد.  نخواهنــد  ناپدیــد  زدن  برهــم 

قهــاری  مشــروب خوارهای  مــا  اســت.  روحانــی  روال  ســالمتی،  ضامــن  و  گرداننــده  بــاز 

نظــر از  مــا  هســتیم.  روح  ســالمت  عالــم  در  معجزه هائــی  هرکــدام  یافته ایــم،  بهبــود   کــه 

کــرد  کســی را در جمــع مــا پیــدا  کرده ایــم و مشــکل بتــوان  جســمی هــم تغییــرات قابــل مالحظــه ای 

کــه عالئــم ضعــف جســمی را هنــوز در خــود داشــته باشــد.

بی اعتنــا  تندرســتی  بــه  مربــوط  مســائل  بــه  نســبت  مــا  کــه  نیســت  معنــی  بــدان  ایــن  امــا 

در  وفــور  بــه  را  حــاذق  متخصصیــن  و  روانشناســان  اطبــاء،  دنیــا  ایــن  در  خداونــد  باشــیم. 

تردیــد  تندرســتی  بــه  مربــوط  مســائل  مــورد  در  آنهــا  بــا  مشــاوره  از  اســت.  گذاشــته  دســترس 

کرده انــد. خــود  همنوعــان  جســم  و  روح  ســالمت  وقــف  را  خــود  زندگــی  آنهــا  اکثــر   نکنیــد. 

به خاطــر داشــته باشــید، هرچنــد کــه معجزات پروردگار شــامل حــال ما شده اســت اما هرگــز نباید 

یــک طبیــب یا یک روانپزشــک حاذق را دســت کم گرفــت، خدمات آنهــا در مداوای تــازه واردان و 

ری است. دنباله گیری آن، غالبًا واجب و ضرو

ر کرده اســت، اســتفاده از چیزهای  کــه قبل از چــاپ این کتــاب آن را مرو یکــی از پزشــکانی 

شیرین را در موقع ترک الکل به ما توصیه کرده است، اما مسلمًا این مطلب به نظر پزشک معالج 

بســتگی دارد. بــه عقیــده پزشــک مذکــور الکلی ها باید همیشــه قدری شــکالت به همــراه خود 

داشــته باشــند تا از انرژی ســریع آن در مواقع خســتگی و ضعف اســتفاده کنند. او گفت بعضی 

که می توان آن را با خوردن یک آب نبات ارضا  یار و میل مبهمی در الکلی بوجود می آید  شبها، و

گرایش خود به شیرینی شده ایم و آنرا مفید یافته ایم. کرد. بسیاری از ما متوجه 

کالمی چند در مورد مسائل جنسی، الکل برای بعضی از مردان، محرک جنسی است و باعث 

یاده روی کنند. پس از ترک مشــروب ممکن اســت اینطور به نظر برسد که مرد  می شــود که در آن ز

دچار ناتوانی شــده اســت و امکان دارد این مطلب باعث تعجب و ســرخوردگی زن و شوهر شود 

رد. بعضی از ما یک چنین تجربه هائی   تألمات روانی بوجود می آو
ً
گر دلیل آنرا ندانند، احتماال و ا

را داشــته ایم اما پس از چند ماه، روابط زناشــوئی ما از گذشــته هم بهتر شــده اســت و ما بیشــتر از 

کند، در مراجعه به پزشــک یا  که این وضع ادامه پیدا  همیشــه از آن لذت برده ایم ولی درصورتی 
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رد.  یاد دوام نمی آو  ز
ً
روانشناس نباید تردید کرد. تجربه به ما نشان می دهد که این اشکال معموال

در بعضی از موارد ممکن اســت برای الکلی تجدید روابط دوســتانه با فرزندانش مشــکل باشــد و 

ممکن اســت افکار جوان آنها تحت تأثیر اثرات منفی مشــروبخواری پدر قرار گرفته باشد و بدون 

ز دهند، به خاطر آنچه که پدر در حق آنها و مادرشــان کرده اســت قلبًا از او متنفر  آنکه از خود برو

ر است و اینطور به نظر  گاه به دام نوعی بدگمانی و یکدندگی می افتند که رقت آو باشند. بچه ها 

می رســد که قادر به بخشــیدن و فراموش کردن نیســتند. این مطلب ممکن است ماهها به طول 

انجامــد و حتــی مدتهــا پــس از آنکه مادر روش زندگی و طــرز تفکر جدید شــوهر را پذیرفت، هنوز 

ادامه یابد.

ــرا در رفتــار خــود نشــان  ــدی اســت و آن ــدر مــرد جدی آنهــا به وقــت خــود متوجــه خواهنــد شــد کــه پ

خواهنــد داد، در اینجاســت کــه می توانیــد آنهــا را بــرای پیوســتن بــه مراســم دعــا و نیایــش صبحگاهی 

ــره  ــرات و گفتگوهــای روزم ــدون تعصــب و کینــه در مذاک دعــوت کنیــد و آنهــا خواهنــد توانســت ب

خانوادگــی شــرکت کننــد. از ایــن مرحلــه بــه بعــد، پیشــرفت بســیار ســریع خواهــد بــود و غالبــًا نتایــج 

ــت. ــد یگانگی هاس ــن تجدی ــال ای ــگفت انگیزی بدنب ش

گیــرد چــه نگیــرد، در برنامــه خــود الکلــی نبایــد  حــال چــه خانــواده روال روحانــی در پیــش 

کــه خیــال بهبــودی دارد، خــود بایــد آنــرا انجــام دهــد  و دیگــران نیــز در  تأثیــری بگــذارد و درصورتــی 

کامــاًل و بــدون هیــچ شــبهه ای متقاعــد شــده باشــند، البتــه  مــورد ایــن شــرائط بخصــوص او بایــد 

ر نمی کننــد. کرده انــد تــا چیــزی را نبیننــد، بــاو کــه بــا یــک مشــروبخوار زندگــی  بیشــتر خانواده هائــی 

می نوشــید  هــم  قهــوه  و  می کشــید  یــاد  ز ســیگار  مــا  دوســتان  از  یکــی  زنــده:  مثــال  یــک 

داشــت توجــه  مســئله  ایــن  بــه  کــه  او  همســر  می کــرد.  افــراط  کار  دو  هــر  در  شــک  بــدون   و 

یــاده روی خــود معتــرف  کــرد امــا شــوهر بــا آنکــه بــه ز کمــک بــود، شــروع بــه نصیحــت   و مایــل بــه 

کــه آمادگــی دســت برداشــتن از عــادات فــوق را نــدارد. همســر دوســت مــا،  بــود، صریحــًا می گفــت 

ــه  ر می داننــد، بنابرایــن شــروع ب گناه آفریــن و فســادپرو کارهــا را  کــه اینگونــه  کســانی بــود  از جملــه 

ــه  ــاره ب کارش دوب کــه باالخــره  رد  ــد آو کــرد و بی تحملــی او چنــان خشــمی را در شــوهر پدی غــرزدن 

کشــیده شــد. مســتی 
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البتــه دوســت مــا در اشــتباه بــود، در اشــتباهی بــزرگ و باالخــره مجبــور شــد بــدان اعتــراف 
ز یکــی از مؤثرتریــن اعضــای  کنــد. او بــا آنکــه امــرو کنــد و حفاظ هــای روحانــی خــود را محکــم 
گمنــام اســت، هنــوز ســیگار می کشــد و قهــوه هــم می نوشــد امــا دیگــر نــه همســرش  الکلی هــای 
کــس دیگــری اعمــال او را مــورد قضــاوت قــرار نمی دهــد. همســر دوســت مــا عاقبــت  و هیــچ 
کــه بیمــاری جدی تــر شــوهرش بهبــودی ســریعی داشــته اســت متــه روی  متوجــه شــد، در جائــی 
کــه در ایــن مــورد  یــم  کوچــک دار گــذاردن اشــتباهی بیــش نبــوده اســت. مــا ســه شــعار  خشــخاش 

مصــداق دارد:
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 فصل دهم : 
کار خطاب به صاحبان 

زهــا در بیــن مــا وجــود دارنــد، در اینجــا از عضــوی  کــه ایــن رو کارفرمایــان بی شــماری  در میــان 
گذرانــده اســت. او افــراد  کــه بیشــتر عمــر خــود را در دنیــای تجارت هــای بــزرگ  ذکــر می کنیــم 
ــادر اســت از  ــادی خاتمــه داده اســت و ق ی ــه خدمــت عــده ز بســیاری را اســتخدام و همینطــور ب
کنــد. نظــرات او می توانــد در همــه جــا بــرای تمــام  کار، بــه الکلــی نــگاه  دیــدگاه یــک صاحــب 

ید: ــنو ــود او بش ــان خ ــب را از زب ــال مطال ــود، ح ــع ش ــد واق ــاده مفی کار، فوق الع ــان  صاحب
یــک  داشــت.  کارمنــد  نفــر  ششــصد  و  هــزار  شــش  کــه  بــودم  شــرکتی  معــاون  زمانــی  مــن 
مــن  بــا  دارد  اصــرار  و  اســت  تلفــن  خــط  روی  ب  آقــای  کــه  داد  اطــالع  دفتــرم  منشــی  ز  رو
بــه  بــار  چندیــن  مــن  یــرا  ز بدهــد  رد  جــواب  او  بــه  گفتــم  خــود  منشــی  بــه  کنــد.  صحبــت 
متوالــی  نوبــت  دو  در  او  امــا  اســت  آخــر  بــار  دیگــر  بــار  ایــن  کــه  بــودم  داده  هشــدار  ب  آقــای 
مــن  بــه  هارتفــورد  از  کنــد،  صحبــت  می توانســت  ســختی  بــه  و  بــود  مســت  کــه  درحالــی 
بازگشــتی  راه  و  نــدارد  مــا دیگــر جائــی  کــه در شــرکت  بــودم  گفتــه  او  بــه  مــن  و  بــود  زده   تلفــن 

هم هرگز نخواهد داشت.
منشــی مــن گفــت ایــن آقــای ب نیســت کــه روی خــط اســت بلکــه بــرادر اوســت و مایل اســت 
کــردم بــرادر آقــای ب در فکــر واســطه شــدن و طلــب بخشــش بــرای  پیامــی را بــه مــن برســاند. فکــر 
ز شــنبه گذشــته  کــه پــل، رو بــرادر خــود اســت امــا او گفــت فقــط می خواســتم بــه شــما اطــالع دهــم 
کــه از خــود بجــای گــذارده  کــرد و در یادداشــتی  از پنجــره هتلــش در هارتفــورد خــود را پائیــن پرتــاب 
کــه تــا بــه حــال داشــته  کاری بودیــد  کــه شــما بهتریــن صاحــب  کــرده اســت  اســت، خاطرنشــان 

اســت و ایــن عمــل او بــه هیــچ وجــه ربطــی بــه شــما نــدارد.
از  روزنامــه ای  شــده  بریــده  قطعــه  بــودم،  نامه هــا  کــردن  بــاز  مشــغول  وقتــی  دیگــر،  روز  یــک 
بهتریــن  از  یکــی  اســم  درگذشــته ها  ســتون  یــر  ز در  افتــاد.  میــزم  روی  بــر  کــت  پا داخــل 
مشــروبخواری  دوره  یــک  از  پــس  او  بــود.  شــده  نوشــته  داشــتم  زمــان  آن  تــا  کــه  فروشــنده هائی 
پــای شســت  بــا  را  ماشــه  و  گذاشــته  خــود  دهــان  بــه  را  تفنــگ  لولــه  هفتگــی،   دو 
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ــود. درســت شــش هفتــه قبــل از آن اتفــاق، مــن او را بخاطــر مشــروبخواری اخــراج  خــود کشــیده ب
ــودم. کــرده ب

یرجینیــا تلفــن  کــه از و رم  یــک خاطــره دیگــر، صــدای ضعیــف و ترســان زنــی را بیــاد مــی آو
کار شــوهرش هنــوز بجــای خــود پابرجــا اســت. شــوهرش  ــا بیمــه  ــد آی می کــرد. می خواســت بدان
کارمنــدی عالــی،  یختــه بــود. بــا آنکــه مــرد متوفــی  ز پیــش در انبــار خانــه خــود را بــه دار آو چهــار رو
ز دیــده بــودم، مجبــور شــدم بــه خاطــر  کــه مــن تــا بــدان رو باهــوش و یکــی از بهتریــن مدیرانــی بــود 

کنــم. مشــروبخواری اخراجــش 
کــه اکنــون الکلیســم  یــرا مــن بدانگونــه  آری، دنیــای مــا، ایــن ســه مــرد برجســته را از دســت داد ز
کــه مــن نیــز بعدهــا الکلــی شــدم و  را درک می کنــم، درآن زمــان درک نمی کــردم. جالــب اینجاســت 
کار نبــود شــاید مــن هــم بــه دنبــال آن ســه نفــر  کــه الکلیســم را درک می کنــد در  کســی  گــر دخالــت  ا

روانــه شــده بــودم.
کــردن  ــرا آمــاده  ی رد، ز ــار آو ــرای دنیــای تجــارت به ب زمیــن خــوردن مــن هــزاران دالر خســارت ب
 
ً
ــوال ــارج معم ــه مخ گون ــن  ــن ای ــدر رفت ــه ه ــا ب ــر دارد ام ب ــی در ــارج هنگفت ــر، مخ ــک مدی ــت ی و تربی
کــه بــا درک بهتــر،  یانــی می شــود  یــم دنیــای تجــارت متحمــل ز بــه نظــر نمی آیــد، مــا عقیــده دار

کــرد. می تــوان از آن جلوگیــری 
زه تمــام صاحبــان کار، اخالقــًا خــود را در مــورد ســالمت کارمنــدان خود مســئول می دانند  امــرو
کننــد امــا در مــورد الکلی هــا ایــن مطلــب بــه خاطــر  و ســعی می کننــد، بــه ایــن مســئولیت ها عمــل 
کثــرًا ماننــد  کار، الکلی هــا ا درک نکــردن بیمــاری آنهــا رعایــت نشــده اســت و بــرای صاحبــان 
گاه بخاطــر عالقــه  کارمنــد و  گاه بخاطــر تخصــص  یــر شــده اند. آنهــا  یــک احمــق درجــه یــک تصو
ــی  ــد. بعض ــی می گذارن ــود باق ــمت خ ــی را در س ــد الکل ــه بای ک ــه  ــتر از آنچ ــی بیش ــخصی، خیل ش
کرده انــد و  کار هرگونــه راه عــالج شــناخته شــده ای را در مــورد الکلی هــا آزمایــش  از صاحبــان 
کــه  کم تحملــی نشــان داده باشــند و مــا الکلی هــا  کــه از خــود بی صبــری و  یــاد نیســت مــواردی  ز
ــه  گرفت ــرار  کم لطفــی هــم ق ــورد  ــر م گ ــم، حتــی ا کرده ای ــز ســوء اســتفاده  ــن صاحبــکاران نی از بهتری

کنیــم. باشــیم، بــاز مشــکل بتوانیــم از ایــن بابــت آنهــا را مالمــت 
رم: یــک نفــر از رؤســای یکــی از  بزرگتریــن بانکها که می داند من دیگر مشــروب  یــک مثــال مــی آو
کــرد. از کارمنــد عالیرتبــه بانــک خــود، بــا مــن شــروع بــه صحبــت  زی راجــع بــه یــک   نمی خــورم رو
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موقعیــت  اســت.  الکلــی  هیــچ شــکی  بــدون  مذکــور  کارمنــد  کــه  فهمیــدم   صحبت هایــش 
کــردم و  کمــک بــود. حــدود دو ســاعت در مــورد بیمــاری الکلیســم صحبــت  بســیار خوبــی بــرای 
گفــت  کــردم. مخاطبــم  کــه می توانســتم تشــریح  عالمــات و عواقــب آن را نیــز بــه بهتریــن شــکلی 
کــه ایــن مــرد دیگــر لــب بــه مشــروب نخواهــد  حرفهــای شــما بســیار جالــب اســت امــا مــن مطمئنــم 
زد. او تــازه از یــک مرخصــی ســه ماهــه برگشــته اســت، حالــش کامــاًل خــوب اســت و ســرحال بنظــر 
کــه ایــن دیگــر شــانس آخــر  گفتــه اســت  می رســد. بــرای محکــم کاری، هیئــت امنــای بانــک بــه او 

اوســت.
یه معمول خود عمل کند،  گــر این مرد طبق رو تنهــا جوابــی کــه می توانســتم بدهــم، این بود که ا
یــان  کــه ایــن جر رد. مــن احســاس می کــردم  دفعــه بعــد خرابــکاری بســیار بزرگتــری به بــار خواهــد آو
کــرده اســت؟ پیشــنهاد  کــه آیــا بانــک رفتــار درســتی بــا ایــن مــرد  برگــرد نــدارد و در شــگفت بــودم  برو
کــه شــاید شانســی بــرای بهبــودی پیــدا  کننــد  گــروه مــا معرفــی  کــردم او را بــه چنــد نفــر از اعضــای 
که خود به مدت ســه ســال لب به مشــروب نزده ام. در حالیکه مشــکالتی  کردم  کند. خاطرنشــان 
ــئوال  ــد. س کن ــروبخواری  ــه مش ــور ب ــا را مجب ــر از آنه ــه نف ــر، ن ــن ده نف ــت بی ــه می توانس ک ــته ام  داش
گفــت نــه لزومــی  کــه حداقــل داســتان مــرا بشــنود؟ دوســتم  کــه چــرا بــه او اجــازه نمی دهیــد  کــردم 
گــر اراده و جــرأت  کنــد و ا کار و مشــروب یکــی را انتخــاب  یــرا ایــن مــرد مجبــور اســت بیــن   نــدارد، ز

تو را داشته باشد حتمًا موفق می شود.
که نتوانســته ام دوســت بانک دارم را در درک مطلب یاری دهم. او نمی توانســت  متوجه شــدم 
کــه همــکار عالیرتبــه اش از یــک بیمــاری شــدید رنــج می بــرد و مــن چــاره ای نداشــتم جــز  کنــد  بــاور 

آنکــه منتظــر شــوم.
بــا  مــا  کــه  بــود  آن  از  پــس  و  شــد  اخــراج  و  خــورد  مشــروب  دوبــاره  مذکــور  مــرد  باالخــره 
کمــک  مــا  بــه  کــه  را  مراتبــی  سلســله  کنــد  بحــث  یــاد  ز آنکــه  بــدون  گرفتیــم.  تمــاس  او 
مثــال  مــن  بنظــر  بهبودیســت.  راه  در  شــکی  هیــچ  بــدون  کنــون  ا و  پذیرفــت  بــود،  کــرده 
کمبــود نمایانگــر  و  الکلی هاســت  واقعــی  درد  فهــم  و  درک  فقــدان  نشــان دهنده   بــاال 

کــه صاحبــکار، بــرای حفــظ منافــع خــود و نجــات   اطالعــات در مــورد طریقــه برخــوردی اســت 
ــرد. گی ــش  ــد در پی ــد می توان کارمن

یــد می خور مشــروب  خــود  چــه  هســتید  کمــک  بــه  مایــل  کــه   درصورتــی 
داســتان ایــن  بــا  را  خــود  مســئله  اســت  بهتــر  بهرحــال  یــد،  نمی خور یــا    
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کنیــد در هــر   مخلــوط نکنیــد. شــما چــه مشــروبخوار قهــار و یــا متعادلــی باشــید و چــه از آن پرهیــز 
گرفتــه و حتــی تعصباتــی در ایــن مــورد داشــته باشــید. آنهائــی  صــورت، ممکــن اســت نظــرات فــرم 
کــه نمی خــورد هــم بیشــتر در  کــه بطــور متعــادل مشــروب می خورنــد ممکــن اســت حتــی از کســی 
ــود  ــای خ ــا واکنش ه ــورد و ب ــروب می خ ــی مش ــه گاهگاه ک ــی  ــند. کس ــی باش ــا منف ــورد الکلی ه م
کــه دربــاره الکلی هــا همیشــه  کنــد  آشــنا شــده اســت، ممکــن اســت عقایــدی در ایــن مــورد پیــدا 
صــادق نباشــد. بــه عنــوان یــک مشــروبخوار متعــادل، شــما اختیــار صــرف مشــروب و یــا خــودداری 
یــد و هــر وقــت کــه بخواهیــد می توانیــد آن را کنتــرل کنیــد. شــما می توانیــد  از صــرف آنــرا در خــود دار
کار و  ــه ســر  ــاره ب ــر ســر و روی خــود بکشــید و دوب کنیــد و روز بعــد دســتی ب گاهــی قــدری مســت 
ــن  ــور ممک ــه چط ک ــد  ــب می کنی ــت و تعج ــکلی نیس ــروب مش ــما مش ــرای ش ــد. ب ی ــان برو زندگیت

اســت بــرای دیگــران باشــد.
ــدا  ــان پی ــده در انس ــا آزاردهن ــی ام ــاس طبیع ــن احس ــت ای ــن اس ــا، ممک ــا الکلی ه ــه ب در رابط
ــا بدیــن حــد ضعیــف، احمــق و بی مســئولیت باشــد.  کــه چطــور ممکــن اســت یــک نفــر ت شــود 
کــه درک بهتــری از ایــن بیمــاری پیــدا می کنیــد، بازهــم می توانــد وجــود  ایــن احســاس حتــی وقتــی 

داشــته باشــد.
کارمنــد الکلــی، باعــث مباهــات انســان می شــود.  ــده یــک  در بســیاری از مــوارد بررســی پرون
آیــا ایــن الکلــی در حالــت عــادی فــردی ممتــاز، دوســت داشــتنی و ســریع  االنتقــال نیســت؟ آیــا 
بــری  قــدرت تخیــل و تجســم فوق العــاده ای نــدارد؟ آیــا وقتــی کــه هشــیار اســت کارمنــد پــرکار و کار
گــر ایــن خصوصیــات را داشــته باشــد و مشــروب نخــورد ارزش ابقــا شــدن در شــغل  نیســت؟ و ا
کارمنــدان بیمــار نشــان داده  کــه در مــورد بقیــه  ــاره او هــم همــان انعطافــی  ــا درب خــود را نــدارد؟ آی
کــه جــواب مثبــت اســت، چــه  می شــود، نبایــد نشــان داد؟ آیــا او ارزش نجــات دارد؟ در صورتــی 
یــر می تواننــد  تصمیــم شــما دلیــل انســانی داشــته باشــد، چــه تجارتــی و چــه هــردو، پیشــنهادات ز

برایتــان مفیــد واقــع شــوند.
عــادت  یــک  فقــط  مشــروبخواران  مســئله  کــه  یــد  بگذار کنــار  را  فکــر  ایــن  می توانیــد  آیــا 
نیســتند،  مطمئــن  مــورد  ایــن  در  هنــوز  گــر  ا اســت؟  ضعیف النفســی  یــا  و  شــقی  کلــه  یــا 
الکلیســم  بیمــاری  مــورد  در  تفصیــل  بــه  کــه  ســوم  و  دوم  فصــل  دوبــاره  ر  مــرو شــاید 
تصمیم گیــری از  قبــل   

ً
احتمــاال کارفرمــا  عنــوان  بــه  شــما  باشــد.  مفیــد  می کنــد،   صحبــت 
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مایلیــد اصــول کار را بدانیــد، در صورتــی کــه پذیرفته ایــد کــه کارمندتــان بیمــار اســت، آیــا می توانیــد 
گذشــته اش ببخشــید؟ آیــا رفتــار زشــت او می توانــد فرامــوش شــود؟ آیــا  او را بــه خاطــر اعمــال 
کــه از تأثیــر مســتقیم الــکل بــر روی مغــز، بوجــود آمــده  می تــوان او را قربانــی افــکار منحرفــی دانســت 

اســت؟
کــه در بعضــی از مــوارد، فشــار مایــع بصل النخــاع،  گو شــنیدم  مــن از پزشــک معروفــی در شــیکا
آنقــدر  الکلــی  کــه  نــدارد  تعجبــی  بنابرایــن  می شــود.  مغــز  شــریانهای  پارگــی  باعــث  واقــع  در 
غیرمنطقــی اســت. بــا یــک چنیــن مغــز تــب داری همــه همینطــوری می شــوند. یــک مشــروبخوار 
معمولــی و طبیعــی، ایــن گونــه تحــت تأثیــر الــکل قــرار نمی گیــرد و بــه همیــن دلیــل انحــراف فکــری 

الکلــی را هــم درک نمی کنــد.
کنــد. شــاید  پرده پوشــی  را  یــادی  ز  ســعی می کنــد خرابکاری هــای 

ً
کارمنــد شــما احتمــاال

یــک شــخص  کــه  ایــن مطلــب  باشــند. ممکــن اســت  کثیــف و نفرت انگیــز  آنهــا  از  بعضــی 
ظاهــرًا ســالم چطــور می توانــد آنقــدر آلــوده باشــد، بــرای شــما بســیار ثقیــل بــه نظــر برســد امــا ایــن 
کــه باشــد محصــول اثــر غیرطبیعــی الــکل بــر روی مغــز الکلــی  کاًل بــه هــر فــرم و شــدتی  آلودگی هــا 
ــه صداقــت و درســتی باشــد، در  کــه ممکــن اســت در زمــان هشــیاری نمون اســت. یــک الکلــی 
کــوران مشــروبخواری مرتکــب اعمــال شــگفت انگیزی می شــود و پــس از انجــام آن بــه شــدت 

ــت. ــی اس ــرکات موقت ــه ح گون ــن  ــوارد ای ــام م ــًا در تم ــا تقریب ــد ام ــرمندگی می کن ــاس ش احس
کــه الکلی هــا وقتــی مشــروب نمی خورنــد همگــی صــادق  مطالــب فــوق بــدان معنــی نیســت 
کــه اینطــور نیســت. بعضــی از آنهــا ممکــن اســت خــود را بــه شــما تحمیــل  و درســتکارند، البتــه 
یــد کــه کارمندتــان خیــال تــرک  گــر اطمینــان دار کننــد و از حســن نیــت شــما ســوء اســتفاده کننــد. ا
یــرا شــما  نــدارد، بهتــر اســت او را اخــراج کنیــد و هرچــه زودتــر ایــن کار را انجــام دهیــد بهتــر اســت، ز
در واقــع بــا نگهــداری او محبتــی در حقــش نمی کنیــد. اخــراج او ممکــن اســت همــان شــوکی 

کــه او بــدان نیــاز دارد و می توانــد باعــث نجاتــش شــود. باشــد 
کارم  صاحــب  جانــب  از  اقدامــی  هیــچ  کــه  دارم  اطمینــان  خــود  مــورد  در  مــن 
می توانســتم  کــه  جائــی  تــا  و  بــردارم  مشــروبخواری  از  دســت  کــه  شــود  باعــث  نمی توانســت 
کنــم.  درک  را  خــود  وضــع  وخامــت  بتوانــم  نداشــت  امــکان  کنــم  حفــظ  را  خــود  شــغل 
حلــی راه  بــا  مــن  آشــنائی  بــرای  را  الزم  قدمهــای  بعــد  و  می کردنــد  اخــراج  مــرا  اول  آنهــا  گــر   ا
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مــاه شــش  از  پــس  مــن  شــاید  برمی داشــتند.  اســت  شــده  مشــخص  کتــاب  ایــن  در   کــه 

کار خود برمی گشتم. سر حال و خوب به سر 

کــه مایلنــد دســت از مشــروبخواری بردارنــد. آنهــا می تواننــد ســالها  یــادی وجــود دارنــد  افــراد ز

ر باشــد. در خدمــت شــما باشــند و درک وضعیــت آنهــا می توانــد بــرای شــما ســودآو

گــر فقــط بــرای  یــد و او مایــل بــه تــرک اســت و شــما حتــی ا شــاید شــما فــردی را درنظــر دار

یــادی  کنــون اطالعــات ز کنیــد. شــما ا کمــک  کــه باشــد، مایلیــد بــه او  کاری هــم  حفــظ منافــع 

کــه شــخص مــورد نظــر روحــًا و  کرده ایــد و متوجــه شــده اید  در مــورد بیمــاری الکلیســم پیــدا 

کنیــد،  گذشــته او چشم پوشــی  یــد از اعمــال  جســمًا بیمــار اســت و بدیــن جهــت تمایــل دار

یــر را بعنــوان نمونــه ای در رابطــه بــا ایــن مســئله پیشــنهاد می کنیــم. بنابرایــن روش ز

یش مطلعیــد و او بایــد از آن دســت بــردارد. می توانیــد در مــورد  کــه از مشــروبخوار بــه او بگوئیــد 

کــه در صــورت تــرک مشــروب مایلیــد او را در ســمت خــود  محســنات او صحبــت کنیــد و بگوئیــد 

ید. باقــی بگذار

کــه خیــال نصیحــت، بحــث اخالقــی و  در قــدم بعــدی می توانیــد بــه او اطمینــان دهیــد 

کمبــود  کرده ایــد بــه دلیــل  گذشــته یــک چنیــن مطالبــی را عنــوان  گــر در  یــد و ا یــا مالمــت ندار

کــه برایتــان امــکان دارد بگوئیــد از او دلگیــر نیســتید و  ــی  ــوده اســت. در صورت اطالعــات شــما ب

کنیــد و بگوئیــد  ــه عنــوان یــک بیمــاری برایــش تشــریح  در اینجــا شــاید بهتــر باشــد الکلیســم را ب

کشــنده باشــد. از او ســئوال  یــش  کــه بــه اعتقــاد شــما او بــه شــدت بیمــار اســت و شــاید بیمار

ــر  ــان تخدی ــه مغزش ک ــی  ــیاری از الکلی هائ ــد بس ــد؟ بگوئی کن ــدا  ــود پی ــت بهب ــل اس ــا مای ــد آی کنی

و منحــرف شــده اســت، میلــی به تــرک ندارنــد او چطــور؟ آیــا حاضــر اســت بــرای بهبــودی بــه هــر 

ــردارد؟ ــرای همیشــه دســت از مشــروبخواری ب کاری تــن دردهــد و ب اقدامــی دســت بزنــد، بــه هــر 

فکــر  در  یــا  و  یــد  می گو قلــب  صمیــم  از  آنــرا  آیــا  اســت،  مثبــت  جوابــش  کــه  صورتــی  در 

گهــگاه  توانســت  خواهــد  مــداوا،  و  اســتراحت  از  پــس  می کنــد  تصــور  و  شماســت  زدن  گــول 

بایــد مســائل  ایــن  مــورد  در  مــا  نظــر  بــه  بزنــد؟  گیالســی  دو  یــک  بفهمــد  کســی  آنکــه   بــدون 

که شما و خودش را فریب نمی دهد. ید  کنید و مطمئن شو  با دقت پرس و جو 
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گــر فکــر می کنیــد مشــغول وقت کشــی  کتــاب بــه خــود شــما بســتگی دارد. ا کــردن ایــن  عنــوان 
کــه روزی مشــروب بخــورد، حتــی یــک آبجــو، شــاید بهتــر باشــد پــس از  اســت و هنــوز در فکــر آنســت 
ــد.  ــر الکلــی باشــد حتمــًا ایــن لغــزش برایــش پیــش می آی گ لغــزش بعــدی عــذرش را بخواهیــد. ا
یــد می توانــد و می خواهــد  کــه بــا او ســروکار دار ید و بدانیــد آیــا مــردی  شــما بایــد خــوب مطمئــن شــو
کنــد یــا نــه؟ چــرا بی جهــت وقــت خــود را تلــف کنیــد؟ شــاید ایــن کالم قــدری خشــن  بهبــود پیــدا 
 بهتریــن راه اســت. پــس از آنکــه مطمئــن شــدید شــخص مــورد نظــر مایــل 

ً
بــه نظــر برســد امــا معمــوال

اســت بهبــود یابــد و آمادگــی انجــام هــرکاری را در ایــن راه دارد، در آن صــورت می توانیــد اقدامــات 
کــه در حــال مشــروبخواری هســتند  کنیــد. بــرای بیشــتر الکلی هائــی  مشــخصی را بــه او پیشــنهاد 
ره مشــروبخواری فــارغ شــده اند، مــداوای جســمی مطلــوب و شــاید  و یــا بــه تازگــی از یــک دو
گــذار شــود و  ری باشــد. مطالــب مربــوط بــه مــداوای جســمی، مســلمًا بایــد بــه پزشــک شــما وا ضــرو
کــردن اثــرات الــکل دربــدن  گرفتــه شــود فرقــی نمی کنــد. منظــور خنثــی  کــه در پیــش  هــر طریقــه ای 
ــود،  ــپرده ش ــت  داری س ــخص صالحی ــت ش ــه دس ــب ب ــن مطل ــه ای ک ــی  ــت. در صورت ــز اس و مغ
ردن ایــن شــرائط، بیمــار پیشــرفت بهتــری  یــاد نیــاز دارد. بــا بوجــود آو بنــدرت بــه زمــان و یــا مخــارج ز
کــرد. پــس از  یــرا عطــش مشــروب از میــان مــی رود و فکــر هــم شــروع بــه کار خواهــد  خواهــد داشــت ز
درمیــان گذاشــتن پیشــنهاد فــوق، ممکــن اســت الزم شــود کــه مخــارج آن را پیــش پرداخــت کنیــد 
کــه تمامــی مخــارج در آینــده از حقوقــش کســر خواهــد  امــا بــه نظــر مــا بایــد صریحــًا بــه او گفتــه شــود 

کنــد. کامــاًل احســاس مســئولیت  کــه در ایــن مــورد  شــد. بــرای او بهتــر اســت 
خاطــر  اســت  الزم  پذیرفــت،  را  شــما  پیشــنهاد  نظــر  مــورد  شــخص  صورتیکــه  در 
شــما  آنکــه  بــا  و  اســت  برنامــه  از  کوچکــی  جــزء  فقــط  جســمی،  درمــان  کــه  شــود  نشــان 
درونــًا کــه  بدانــد  بایــد  او  کرده ایــد،  فراهــم  برایــش  را  ممکــن  پزشــکی  خدمــات   بهتریــن 

کنــد. بــرای خالصــی از مشــروبخواری دگرگونــی دیــد و فکــر الزم اســت. همــه مــا  و قلبــًا بایــد تغییــر 
یــرا بــدون آن، هــم  لزومــًا می بایســتی بهبــودی خــود را در رأس هرچیــز دیگــری قــرار می دادیــم، ز

کار، هــردو از دســت می رونــد. کســب و  خانــواده و هــم 
مــورد شــخص  کــه  یــد  دار اطمینــان  جهــت  هــر  از  شــما  آیــا   حــال 
اعتمــاد  از  صحبــت  کــه  کنــون  ا دارد؟  را  یافتــن  بهبــود  توانائــی  نظــر    
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کنیــد و در مــورد  کامــاًل خصوصــی تلقــی  ــا شــما می توانیــد مســئله او را  ــه میــان آمــده اســت، آی ب
کســی صحبــت نکنیــد؟  گذشــته و اقدامــات درمانــی آینــده اش بــدون اجــازه او هرگــز بــا  اعمــال 

یــد. بهتــر اســت ایــن مطالــب را پــس از مراجعــت بــا او درمیــان بگذار
مطــرح  پیشــنهاداتی  کتــاب  ایــن  در  برگردیــم،  کتــاب  بحــث  موضــوع  ســر  بــر  دوبــاره 
بعضــی  کنــد.  حــل  را  خــود  مشــکل  آن  بوســیله  می توانــد  الکلــی  کارمنــد  کــه  اســت  شــده 
موافــق  مــا  پیشــنهادی  طریقــه  بــا  یــاد  ز شــما  شــاید  و  نوظهورنــد  شــما  بــرای  ایده هــا  ایــن  از 
عرضــه  موضــوع  ایــن  مــورد  در  آخــر  حــرف  عنــوان  بــه  وجــه  هیــچ  بــه  مــا  پیشــنهاد  نباشــید. 
اســت.  بــوده  ثمربخــش  مــا  مــورد  در  کــه  اینســت  می دانیــم  مــا  کــه  چیــزی  تنهــا  نمی شــود، 
نیســت؟  متــد  و  طریقــه  از  مهمتــر  نتیجــه،  شــما  بــرای  آیــا  گذشــته  حرفهــا  ایــن  همــه   از 
گــر راه حــل  کارمنــد شــما بهرحــال حقیقــت تلخــی را در مــورد الکلیســم خواهــد آموخــت و حتــی ا

گاهــی از ایــن مطلــب بــه هیــچ وجــه لطمــه ای بــه او نخواهــد زد. مــا را هــم دنبــال نکنــد، آ
کنیــد. در  کتــاب جلــب  ران مــداوا پیشــنهاد می کنیــم توجــه دکتــر معالــج را بــه ایــن  در دو
صورتــی کــه بیمــار ایــن کتــاب را در اولیــن فرصــت، در حالــی کــه هنــوز بــه شــدت دچــار افســردگی 
یــم  اســت بخوانــد، ممکــن اســت بتوانــد بــه موقعیــت و حالــت وخیــم خــود پــی ببــرد. مــا امیدوار
یــد، وقتــی ایــن کتاب  پزشــک معالــج در مــورد وضــع بیمــار حقیقــت را هرچــه کــه هســت بــه او بگو
بــه بیمــار داده می شــود بهتــر اســت هیچکــس پیــروی از پیشــنهادات آنــرا بــه او تکلیــف نکنــد، او 

خــود بایــد بــرای خــود تصمیــم بگیــرد.
و  گرفته ایــد  پیــش  در  کــه  برخــوردی  طــرز  اثــر  در  کــه  ببندیــد  شــرط  اســت  ممکــن  شــما 
از  بعضــی  در  شــد،  خواهــد  حــل  کلــی  بــه  شــما  کارمنــد  مشــکل  کتــاب،  محتــوی  مطالــب 
نباشــد. اینطــور  اســت  ممکــن  بعضی هــا  مــورد  در  امــا  دارد  حقیقــت  مطلــب  ایــن   مــوارد 

کــرد. مــا  گــر شــما اســتقامت داشــته باشــید، درصــد موفقیــت راضیتــان خواهــد  بــه نظــر مــا ا
کارمندانتــان را در آینــده  یــم  کارمــان در حــال توســعه اســت. امیدوار تعدادمــان در حــال ازدیــاد و 
کتــاب  یــادی از طریــق  کــه نتایــج مثبــت ز یــد امــا در ایــن فاصلــه مطمئنیــم  بــا مــا در تمــاس بگذار

حاصــل خواهــد شــد.
پــس از مراجعــت کارمندتــان از او ســئوال کنید که آیا فکــر می کند جواب را پیدا کرده اســت؟ 
درصورتی که احســاس کند که می تواند مشــکالت خود را به راحتی با شــما درمیان بگذارد و شما 
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ید، در آن صــورت می توانید امیدوار  یــد درک می کنید و از او ناراحت نمی شــو هرچــه را کــه او بگو
که بهبودیش با سرعت مطلوبی آغاز شده است. باشید 

ناراحت کننــده ای موضــوع  از  کارمندتــان  گــر  ا مکالمــات،  اینگونــه  یــان  جر  در 
ممکــن  او  مثــال  بــرای  کنیــد؟  حفــظ  را  خــود  خونســردی  می توانیــد  شــما  آیــا  کــرد  صحبــت 
قــر  خیــال  در  یــا  اســت.  کــرده  دســتکاری  حســابها  از  بعضــی  در  کــه  کنــد  اعتــراف  اســت 
باشــد،  پذیرفتــه  را  مــا  حــل  راه  او  گــر  ا واقــع  در  اســت.  بــوده  شــما  مشــتریان  بهتریــن  زدن 
اســت ممکــن  نتیجتــًا  و  باشــد  صــادق  کامــاًل  بایــد  می دانیــد  خودتــان  کــه   همانطــور 

کنــد. آیــا شــما می توانیــد بــه چشــم یــک حســاب بســته بــه آنهــا نــگاه  یــادی اعتــراف  بــه مطالــب ز
کــه بدهــکار اســت، شــاید شــما  کنیــد؟ در صورتــی  یشــان قلــم بکشــید و از نــو شــروع  کنیــد، بــه رو

کنیــد. مایــل باشــید آنــرا برایــش قســط بندی 
بــدون بگــذارد  درمیــان  شــما  بــا  را  خــود  خانوادگــی  مشــکالت  او  کــه  صورتــی   در 
ــدون انتقــاد از  ــان ب کارمندت ــر  گ شــک توصیه هــای مفیــدی در جوابــش خواهیــد داشــت. حــال ا
گفتــن داشــته باشــد، آیــا ایــن اجــازه را بــه  کار، حرفــی بــرای  همــکاران و یــا داستان ســرائی در مــورد 
یــه  کــه حرفــش را رک و پوســت کنده بــا شــما درمیــان بگــذارد؟ در پیــش گرفتــن ایــن رو او می دهیــد 

رد. کارمنــدان برایتــان بــه ارمغــان خواهــد آو گونــه  یــک عمــر وفــاداری را از جانــب ایــن 
بزرگتریــن دشــمن مــا الکلی هــا دلخــوری، حســادت، غبطــه، احســاس عجــز و تــرس اســت. 
کار از  ــط  ــای محی ــت بازی ه ــود دارد و سیاس ــت وج ــمی و رقاب ــم و هم چش کار چش ــب و  کس در 
یــر پــای مــا را خالــی  گاه مــا الکلی هــا تصــور می کنیــم مــردم می خواهنــد ز آن سرچشــمه می گیــرد. 
ــا  گاه از مشــروبخواری م ــا بعضی هــا  ــدارد ام ــه هیــچ وجــه واقعیــت ن ــع ب کــه در بیشــتر مواق کننــد 

کرده انــد. ــه ای اســتفاده  بعنــوان حرب
بــه راجــع  دوســتانه ای  شــوخی های  مرتبــًا  بدخواهــی  شــخص  مــورد  یــک  در   مثــاًل 
مغرضانــه  مطالــب  موذیانــه  طریــق  بدیــن  و  می کــرد  الکلــی  یــک  مشــروب خواری    
بیمارســتان در  مــداوا  بــرای  الکلــی  یــک  دیگــر،  مــوردی  در  می داشــت.  اظهــار  را   خــود 
از پــس  امــا  می کننــد  پیــدا  اطــالع  یــان  جر ایــن  از  نفــری  چنــد  فقــط  اول  می شــود.  بســتری    
از آن مطلــع می شــوند. این گونــه مطالــب طبیعتــًا شــانس بهبــودی کوتاهــی همــگان    مــدت 
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الکلی را کمتر می کنند. صاحب کار یا رئیس مربوطه در بسیاری از موارد می تواند از قربانی شدن 

کارمند خود جلوگیری کند، البته یک رئیس نمی تواند بین کارمندان خود تبعیض قائل شود اما 

کند. کارمند خود را در مقابل تحریک بی جهت و انتقاد غیرمنصفانه حمایت  همواره می تواند 

و  می کننــد  یــاده روی  ز کار  در  هــم  آنهــا  هســتند.  پرانــرژی  مردمــی   
ً
معمــوال الکلی هــا 

اســت.  گذشــته ها  جبــران  حــال  در  یــاد،  ز کار  بــا  مســلمًا  نیــز  شــما  کارمنــد  یــح.  تفر در  هــم 

بــدون   روحــًا  و  جســمًا  را  خــود  کنــون  ا و  اســت  نامتعــادل  و  ضعیــف  قــدری  او  کــه  آنجــا  از 

کنــد  یــاده روی  ز کار  در  اســت  ممکــن  بنابرایــن  می دهــد،  تطبیــق  زندگــی  بــا  الــکل  کمــک 

و بدهیــد  رد  جــواب  او  ز  رو در  کار  ســاعت  شــانزده  خواســته  بــه  شــما  باشــد  الزم  شــاید   و 

کمــک  یــادی بــرای  کارمنــد شــما میــل ز کــه تفریــح هــم بکنــد. ممکــن اســت  کنیــد  یق  او را تشــو

کمــک بــه آنهــا الزم  گاه در بیــن ســاعات اداری وجــودش بــرای  بــه ســایر الکلی هــا داشــته باشــد و 

ــرا اقدامــات فــوق،  ی کمــک بزرگــی باشــد ز ــد  ــه مواقــع قــدری انعطــاف، می توان گون شــود. در ایــن 

بــرای تــداوم هشــیاری او الزم اســت.

کــرد، شــاید بتوانیــد از خدمــات او  کارمنــد شــما چندماهــی بــدون الــکل زندگــی  پــس از آنکــه 

کــه الکلــی بودنشــان باعــث دردســر شــما شــده اســت اســتفاده کنیــد،  در مــورد کارمنــدان دیگــری 

ــه  ــای بهبودیافت ــد. الکلی ه کار باش ــومی در  ــخص س ــند ش ــل باش ــا مای ــه آنه ک ــی  ــه در صورت البت

کــه در ســطح  رده هــای پائیــن اداری، بهتــر می تواننــد بــا کارمنــدان ارشــد صحبــت کننــد و از آنجــا 

کامــاًل متفاوتــی از زندگــی هســتند درنتیجــه از ایــن مســئله ســوء اســتفاده نمی کننــد.

بــا اثــر تجربــه طوالنــی  کنیــد. در  کارمنــد خــود اطمینــان  بــه   در ایــن مرحلــه شــما می توانیــد 

شــد. خواهیــد  ســوءظن  دچــار  شــما  گاه  طبیعتــًا  اســت،  رده  آو الکلــی  کــه  بهانه هائــی    

کنــد، ممکــن اســت فــورًا نتیجه گیــری   مثــاًل وقتــی همســر او تلفنــی شــما را از بیمــاری او مطلــع 

مطلــب ایــن  کــه  صورتــی  در  اســت.  شــده  کشــیده  مســتی  بــه  کارش  دوبــاره  کــه  کنیــد    

 واقعیــت داشــته باشــد، اگــر دوســت مــا هنــوز در خیــال بهبــودی اســت، حتــی بــه قیمــت شــغلش 

کــه زنــده ماندنــش بســتگی بــه صداقتــش کــرد. او می دانــد   جریــان را بــرای شــما تعریــف خواهــد 

مشــکوک او  بــه  یــد،  ندار منفــی  افــکار  او  مــورد  در  شــما  اینکــه  دانســتن  از  کارمندتــان  دارد.    
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ــر وسوســه مشــروب، تعییــن تکلیــف نمی کنیــد، سپاســگزار  ــرای مصونیتــش در براب  نیســتید و ب
خواهــد بــود.

کارش ایجــاب  کــه  کنــد، بــه هرجــا  کــه برنامــه بهبــودی خــود را بــا جدیــت دنبــال  او درصورتــی 
کنــد می توانــد بــرود.

کار او بایــد تصمیــم  کنــد، شــما در مــورد  گــر شــخص مــورد نظــر حتــی بــرای یکبــار لغــزش  ا
کنیــد.  کــه مطمئــن هســتید خیــال بهبــود نــدارد، بــدون شــک بایــد اخراجــش  بگیریــد. درصورتــی 
کــه ســعی خــودش را می کنــد، شــاید بخواهیــد فرصــت  یــد  گــر برعکــس، اطمینــان دار حــال ا
یــد. تعهــد  گونــه تعهــدی در ابقــای او دار کــه هیــچ  کنیــد  دیگــری بــه او بدهیــد امــا نبایــد احســاس 

شــما مدتهــا پیــش ادا شــده اســت.
کــه ســازمان  ــه انجــام آن باشــید. در صورتــی  ــل ب کــه شــاید شــما مای مطلــب دیگــری هســت 
یــد و  کتــاب را در اختیــار مدیــران دوایــر خــود بگذار شــما ســازمان بزرگــی اســت. بهتــر اســت ایــن 
یــد. ایــن مدیــران  گونــه دعوائــی ندار کــه بــا الکلی هــای ســازمان خــود، هیــچ  کنیــد  برایشــان روشــن 
کثــرًا رفاقــت دارنــد و بــه  یردســت خــود ا گاه در موقعیــت مشــکلی قــرار می گیرنــد، آنهــا بــا مــردان ز
ــا خیــال اینکــه شــاید در آینــده اوضــاع بهتــر شــود،  ئــل مختلــف از آنهــا حمایــت می کننــد و ب دال
کــه مدتهــا پیــش بایــد اخــراج می شــد و یــا موقعیــت بهبــودی برایــش فراهــم  مشــروبخواری را 
کار حتــی موقعیــت خــود را بــه خطــر  می آمــد، همچنــان در ســمت خــود حفــظ می کننــد و بــا ایــن 

می اندازنــد.
یــد:  کارمنــد خــود بگو کتــاب، یــک رئیــس دایــره می توانــد بــرای مثــال بــه  پــس از مطالعــه ایــن 
کــه مشــروب می خــوری مــرا در  آیــا می خواهــی دســت از مشــروبخواری بــرداری یــا نــه؟ هربــار 
کــه نــه در مــورد مــن و نــه در مــورد ســازمان مــا منصفانــه اســت. مــن  یــت قــرار می دهــی  ر معذو
ــو الکلــی  ــر ت گ ــه الکلیســم آموختــه ام. الکلیســم یــک بیمــاری مهلــک اســت و ا مطالبــی راجــع ب
کنــد تــا  کمــک  کــه از رفتــارت هــم همین طــور پیــدا اســت، ســازمان مــا مایــل اســت بــه تــو  باشــی 
کــه ایــن  گــر تمایــل داشــته باشــی راه نجــات وجــود دارد. در صورتــی  کنــی و ا مشــکل خــود را حــل 
راه را انتخــاب کنــی، گذشــته ها فرامــوش می شــود و در مــورد بســتری شــدنت هــم حرفــی بــا کســی 
ــه نظــر  ــرداری، ب ــا نمی خواهــی از مشــروبخواری دســت ب گــر نمی توانــی و ی زده نخواهــد شــد. امــا ا

مــن بهتــر اســت از شــغل خــود اســتعفا دهــی.
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ممکــن اســت رؤســای دوایــر ســازمان شــما، بــا مطالب ایــن کتاب هــم عقیده نباشــند، نیازی 
یردســتان الکلــی خــود نشــان دهنــد امــا حداقــل خود   نبایــد ایــن کتــاب را بــه ز

ً
هــم ندارنــد و معمــوال

یردســتان الکلــی گمراهشــان  مشــکل الکلیســم را درک می کننــد و دیگــر قــول و قرارهــای توخالــی ز
نخواهــد کــرد. آنهــا خواهنــد توانســت در مــورد اینگونــه کارمنــدان تصمیم گیــری بجــا کننــد و دیگــر 

یردســت خــود نخواهند داشــت. دلیلــی بــرای ســرپوش گــذاردن بــر روی مشــکل الکلی هــای ز
خالصــه تمــام ایــن مطالــب اینســت: هیچکــس نبایــد بــه خاطــر الکلــی بــودن اخــراج شــود و 
گــذارده  کــه تمایــل بــه تــرک داشــته باشــد، الزم اســت فرصــت بهبــودی در اختیــارش  در صورتــی 
ــن  ــورد ای ــد اخــراج شــود. در م کنــد بای ــرک  ــد ت ــا نمی توان کــه نمی خواهــد و ی ــی  ــا درصورت شــود، ام

یــادی وجــود نــدارد. مطلــب، اســتثناهای ز
کارمنــد  کار امــکان بهبــودی یــک  یــه نتایــج مثبتــی دارد، ایــن  بــه نظــر مــا ایــن طــرز برخــورد و رو
کــه نمی خواهنــد و یــا نمی تواننــد  کســانی  خــوب را فراهــم می کنــد و شــک و شــبهه را بــرای اخــراج 
یانهــای هنگفتــی بــه ســازمان شــما  ر می کنــد. ممکــن اســت الکلیســم، ز کننــد از شــما دو تــرک 
کارمنــدان ســابقه دار خــود ضررهــای فــراوان  زده باشــد و بــه خاطــر اتــالف وقــت و از دســت دادن 
گاه ســنگین  کــه  یهــا  ــه هرزرو گون ــن  ــد در مــورد ای ــا بتوان ــم پیشــنهادات م ی ــده باشــید. امیدوار دی
یهــا و  کــردن شــما در جلوگیــری از هرزرو یق  اســت، شــما را یــاری دهــد. مــا فکــر می کنیــم تشــو

کار عاقالنه ایســت. کارمنــدان باارزشــتان  ــه  فرصــت دادن ب
او شــد،  گرفتــه  تمــاس  صنعتــی  بــزرگ  ســازمان  یــک  معــاون  بــا  پیــش   چنــدی 
شــدید. خــالص  مشــروبخواری  شــر  از  شــما  کــه  خوشــحالم  بســیار  داشــت   اظهــار 
دخالــت  خــود  کارمنــدان  عــادات  و  زندگــی  در  کــه  می کنــد  حکــم  مــا  ســازمان  سیاســت 
اخراجــش  بگــذارد،  اثــر  کارش  در  کــه  بخــورد  مشــروب  آنقــدر  کارمنــدی  گــر  ا امــا  نکنیــم 
بکنیــد،  مــا  بــه  کمکــی  بتوانیــد  اســت  ممکــن  چطــور  شــما  نمی دانــم  مــن  می کنیــم. 
همیــن  و  یــم  ندار ســازمان  ایــن  در  الکلیســم  نــام  بــه  مشــکلی  مــا  می بینیــد  کــه  همانطــور 
آنهــا  شــده  تمــام  قیمــت  و  می کنــد  تحقیقــات  صــرف  دالر  میلیونهــا  هرســاله   ســازمان 
رزشــی و تأسیســات  ســازمان  ایــن  می شــود.  محاســبه  اعشــاری  ارقــام  بــا  و  دقــت  بــه   هــم 
در و  هســتند  بیمــه  همگــی  و  اســت  گــذارده  خــود  کارمنــدان  اختیــار  در  تفریحــی   و 
خــود کارمنــدان  بــه  تجارتــی،  چــه  و  انســانی  نظــر  نقطــه  از  چــه  ســالمت،   مــورد 
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کــه چنیــن مشــکلی  ر نمی کنــد  واقعــًا توجــه می کنــد امــا در مــورد الکلیســم، چــه بگوئیــم اصــاًل بــاو
وجــود داشــته باشــد.

و  کاری  زندگــی  کــه  مــا  از  عــده  آن  باشــد.  همگانــی  تفکــر  طــرز  و  دیــد  ایــن  شــاید 
بــه عقیــده صادقانــه  الکلــی،  یــک  دیــد  یــه  زاو از  کرده ایــم، حداقــل  تجربــه  را ســالها  تجارتــی 
ســال  در  چقــدر  الکلیســم  کــه  می دانســت  او  گــر  ا می زنیــم.  لبخنــد  محتــرم  مــرد  ایــن 
یــاد  ز احتمــال  بــه  آنهــا  مؤسســه  می شــد.  شــوک  دچــار   

ً
احتمــاال برمــی دارد،  خــرج  برایــش 

کــه  یــم  دار اعتقــاد  مــا  دارد.  خــود  حمایــت  چتــر  یــر  ز در  را  مســتعدی  افــراد  و  الکلی هــا 
حتــی هســتند.  بی اطــالع  مشــکل  ایــن  شــیوع  ازمقیــاس  اکثــرًا  بــزرگ،  ســازمانهای   رؤســای 
گــر شــما احســاس می کنیــد در ســازمان شــما مشــکل الکلیســم وجــود نــدارد، شــاید ارزش یــک  ا

کنیــد. کشــف  نــگاه دوبــاره را داشــته باشــد و شــما مطالــب جالبــی 
کــه  درایــن فصــل از الکلی هــا به عنــوان مردمــی آشــفته و بیمــار یــاد شــده اســت. امــا آنچــه 
دوســت عزیــز مــا، معــاون آن ســازمان درنظــر داشــت مشــروبخواران دائم الخمــر و یــا مســتان پرســر 
کــه البتــه در مــورد آنهــا سیاســت ســازمان مذکــور بــدون شــک مناســب اســت امــا  و صــدا بوده انــد 

معــاون محتــرم بیــن اینگونــه مردمــان و الکلی هــا تفــاوت قائــل شــده اســت.
شــود.  الکلــی  کارمنــد  صــرف  حــد  از  بیــش  توجــه  و  وقــت  کــه  نیســت  انتظــاری 
نــدارد.  انتظاراتــی  چنیــن  یــک  اســت  بهبــودی  راه  در  و  اســت  درســت  کارش  کــه  کارمنــدی 
کار  شــما  بــرای  ماشــین،  مثــل  برعکــس  بلکــه  نمی کنــد،  تحمیــل  را  خــود  تنهــا  نــه   او 

گوی شما خواهد بود. ز مرگش دعا می کند و تا رو
کنــون خــود ســازمان کوچکــی تأســیس کــرده ام و دو نفــر از کارمندانــم الکلی هســتند، آنها  مــن ا
کــه نــه؟ آنهــا طــرز تلقــی و بینــش جدیــدی در  بــه انــدازه پنــج فروشــنده معمولــی فــروش دارنــد، چــرا 
کــه  کرده انــد و از یــک زندگــی بدتــر از مــرگ نجــات یافته انــد و مــن از تمــام لحظاتــی  زندگــی پیــدا 

کــرده ام لذتهــا بــرده ام. صــرف کمــک بــه آنهــا 
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ــرای بیشــتر مــردم عــادی مشــروب خــوردن مفهومــش، مصاحبــت، معاشــرت و تصــورات و  ب
یش آزاد می کنــد.  خیــاالت خــوش رنــگ اســت. مشــروب مــردم را از دل واپســی، یکنواختــی و تشــو
یباســت  که زندگی ز رد و فرد حس می کند  احســاس زندگی لذت بخشــی با دوســتان بوجود می آو
ران آخــر مشــروبخواری مــا، داســتان اصــاًل اینطــور نبــود. لــذات قدیــم کامــاًل از بین رفت و  امــا در دو
گذشــته را دوباره  فقط خاطره هائی از آنها باقی ماند و ما دیگر هرگز نتوانســتیم لحظه های خوش 
کنیــم. مــا بــا ســماجت آرزو می کردیــم تــا بلکــه بتوانیــم ماننــد گذشــته از زندگــی لــذت ببریــم.  زنــده 
یــای رقت انگیــز و دردآوری  وسوســه پیداکــردن یــک معجــزه جدیــد بــرای کنتــرل مشــروبخواری، رو
بــرو می شــدیم. هرچــه مــردم مــا کامــی بیشــتری رو  شــده بــود. مــا هرچــه بیشــتر ســعی می کردیــم، بــا نا
بــه  مــا  وقتــی  می شــدیم.  ر  دو بیشــتر  زندگــی  و  اجتمــاع  از  مــا  می کردنــد،  تحمــل  کمتــر  را 
تنهائــی  ســرد  ابــر  شــدیم،  او  دیوانــه  دنیــای  لــرزان  کنان  ســا و  درآمدیــم  شــاه«  »الــکل  بندگــی 
کــرد.  پیــدا  یکتــر  تار و  شــدیدتر  تراکمــی  ر  مــرو بــه  و  شــد  گســترده  مــا  زندگــی  آســمان  بــر 
کــه مــا  کنیــم  کثیــف پنــاه می بردیــم تــا شــاید مصاحبــی پیــدا  کــن پســت و   بعضــی ازمــا بــه اما
کوتاهــی داشــت و پــس از لحظــات فراموشــی، بــا چهــار ســوار  کنــد امــا دوام  را بپذیــرد و درک 
مشــروبخواران  می شــدیم.  بــرو  رو یــأس  و  عجــز  ســردرگمی،  وحشــت،  سرنوشــت،  ســهمگین 

ســرخورده مفهــوم ایــن ســطور را بــه خوبــی درک می کننــد!
ــد:  ی ــی مشــروب نخــورده اســت احتمــال دارد بگو کــه مدت گاهــی اوقــات مشــروبخوار قهــاری 
کار می کنــم و  ــرای مشــروب خــوردن تنــگ نشــده، هــم حالــم بهتــره، هــم بهتــر  ــم ب »مــن اصــاًل دل
گرفتــار ســابق، مــا بــه ایــن لطیفــه لبخنــد  هــم بیشــتر بهــم خــوش می گــذره« بعنــوان مشــروبخواران 

می زنیــم.
کــه در تاریکــی از تــرس ســوت می زنــد تــا بلکــه روحیــه خــود  کودکــی اســت  دوســت مــا مثــل 
حاضــر  رود،  در  قصــر  بتوانــد  کــه  صورتــی  در  و  باطنــًا  و  می زنــد  گــول  را  خــود  او  کنــد.  تقویــت  را 
تکــرار  را  ســابق  بازیهــای  هنــوز  او  بپــردازد.  را  قیمتــی  هــر  مشــروب،  بطــر  چنــد  بخاطــر   اســت 
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یرا از هشیاری خود راضی و خوشحال نیست و نمی تواند زندگی را بدون الکل مجسم  می کند، ز
کند. آنوقت  که حتی نتواند زندگی را چه با الکل و چه بدون آن تحمل  زی برســد  کند. شــاید رو
است که با تنهائی بصورتی که تعداد کمی با آن آشنا هستند آشنا می شود و خود را بر لبه پرتگاه 
که زندگی خاتمه یابد و همه چیز تمام شــود. شــما ممکن اســت  کرد  خواهد یافت. آرزو خواهد 
گاهــی از چگونگــی رهائی ما از منجالب بگوئید: »بســیار خوب، من آمــاده ام اما آیا قرار  پــس از آ
اســت زندگیــم ماننــد بعضــی از پرهیزکارانی که می بینم، خشــک و بی روح و یکنواخت باشــد؟ 
که  ید  کنم اما چطور می توانم؟ آیا چیز بدردبخوری دار که باید بدون مشروب زندگی  من می دانم 

کند؟« بتواند جای آنرا پر 
یــت  عضو آن  و  تــر  باال مراتــب  بــه  جانشــینی  دارد،  وجــود  جانشــینی  الــکل  بــرای  بلــی، 
و نواختــی  یــک  دلواپســی،  از  شــما  آنجــا  در  اســت.  گمنــام  الکلی هــای  انجمــن   در 
ید. تخیالتتان پرمی گشــاید و زندگی ســرانجام مفهوم پیدا می کند. بهترین  یش آزاد می شــو تشــو
و رضایت بخش تریــن ســالهای زندگــی شــما در مقابل شماســت و بدیــن ترتیب ما و شــما هردو 
انجمنی پیدا می کنیم. می پرسید، چطور این اتفاق می افتد و در کجا یک چنین مردمی را پیدا 
خواهم کرد؟ شــما این دوســتان جدیــد را در محله های خود مالقات خواهیــد کرد. الکلی های 
یــادی در نزدیکــی شــما وجــود دارنــد که مانند سرنشــینان یک کشــتی شکســته، بــدون آنکه از  ز
کن شــهر بزرگی هســتید،  گر شــما ســا ر می میرند و نابود می شــوند. ا دستشــان کاری برآیــد بــه مرو
صدها نفر ازاین اینگونه افراد را می توانید در اطراف خود پیدا کنید. چه ثروتمند و چه فقیر، چه باال و 
چه پائین، آنها اعضاء و دوستان آینده الکلی های گمنام هستند. شما در میان آنها دوستان ابدی 
خواهیــد یافــت و بوســیله هم بســتگی های جدیــد و فوق العاده ای،بــا آنها پیونــد خواهید خورد. 
آری شــما به کمک یکدیگر بر مشــکالت غلبه خواهید کرد و دوشــادوش هم رهسپار سفر دسته 
ید و به  جمعی خود خواهید شــد. آنوقت اســت که شــما با مفهوم ازخودگذشــتگی آشــنا می شو
کرد و به معنای واقعی  یافتن دوباره زندگیشــان، فداکاری ها خواهید  خاطر نجات دیگران در باز

»همسایه خود رامانند خود دوست بدار« پی خواهید برد.
امــکان کــه  برســد  نظــر  بــه  طــور  ایــن  ظاهــرًا  اســت   ممکــن 

افــراد  اینگونــه  بــرای  دوبــاره  بــودن  ثمربخــش  و  احتــرام  خوشــحالی،    



.آینده. 181   فصل.یازدهم:.چشم.انداز

کنید چطور ممکن اســت آنها بتوانند از این یأس و ناامیدی و  وجود نداشــته باشــد. شــاید فکر 

بدنامی و بدبختی خالص شــوند؟ جواب ســاده است، همانطور که این اتفاقات برای ما افتاده 

اســت، برای شــما هم به همان ترتیب خواهد افتاد و در صورتی که از صمیم قلب آنرا آرزو کنید 

یم که  یــت دهیــد و آمــاده بهره گیری از تجربــه ما باشــید، در آن صورت اطمینــان دار و بــدان اولو

برایتــان به وقوع خواهد پیوســت. ما هنوز در عصــر معجزات زندگی می کنیم و بهبودی ما دلیلی 

برای اثبات آن است.

آرزو   الکلیســم،  بین المللــی  امــواج  بــر  کتــاب  ایــن  صفحــات  شــدن  گســترده  از  پــس 

دنبــال  را  پیشــنهاداتش  و  نماینــد  توجــه  آن  نــدای  بــه  درمانــده  الکلی هــای  کــه  یــم  دار

بــه خــود،  بســتر  از  بپاخاســتن  از  پــس  آنهــا  از  بســیاری  کــه  یــم  دار اطمینــان  مــا   کننــد. 

گمنــام در هــر  یــاری مبتالیــان دیگــر خواهنــد شــتافت و شــاید بدیــن ترتیــب انجمــن الکلی هــای 

کــه بدنبــال راه نجاتنــد. کســانی باشــد  شــهر و دهکــده ای شــکوفا شــود و پناهــگاه 

در فصــل پنجــم »چگونگــی عملکــرد« شــما ایده هائــی در مــورد روش مــا بــرای بازگردانــدن 

کــه از طریــق شــما چندیــن خانــواده،  کردیــد. حــال فــرض می کنیــم  کســب  دیگــران بــه ســالمتی 

کــه قــدم بعــدی چیســت؟ بــه نظــر  کنــون شــما می خواهیــد بدانیــد  گرفته انــد و ا ایــن راه را در پیــش 

یخچــه رشــد انجمــن مــا اســت. ر تار مــا بهتریــن راه نمایــش چشــم انداز آینــده، مــرو

ســالها پیــش، )ســال 1935( یکــی از اعضــای انجمــن مــا بــرای انجــام معاملــه ای بــه شــهری 

ران  کــه از لحــاظ تجارتــی ســفر خوبــی از آب درنمی آیــد. در آن دو در غــرب آمریــکا ســفر می کنــد 

دوســت مــا موقعیــت مالــی بــدی داشــت و موفقیــت در معاملــه مذکــور می توانســت او را دوبــاره 

کشــیده می شــود و معاملــه  کــرات بــا جروبحــث بــه دعــوا  کنــد. مذا بــه روی پــای خــود اســتوار 

کــه بیــش از چنــد مــاه از  ســرنمی گیرد. ســرخورده و نگــران از بی اعتبــاری و افــالس، دوســت مــا 

کی  یش نمی گذشــت و هنــوز جســمًا ضعیــف بــود، احســاس می کنــد کــه موقعیــت خطرنا هشــیار

کســی؟ کنــد، امــا چــه  کــه بــا او صحبــت  کســی را بیابــد  دارد و بهتــر اســت 

اقامتــگاه هتــل  راهــروی  در  مــا  دوســت  غم انگیــز  ز  رو آن  ظهــر  از  بعــد   در 

در بــود.  خــود  صورتحســاب  تکلیــف  فکــر  در  و  مــی زد  قــدم  خــود    
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کلیســاهای منطقــه قــرار داشــت و در طــرف   یــک طــرف راهــرو، یــک تابلــوی شیشــه ای راهنمــای 
کــه ایســتاده بــود  دیگــر راهــرو، درهــا بــه طــرف بــار قشــنگی بــاز می شــد. او از همــان نقطــه ای 
گــر بــه آنجــا بــرود و بــرای خــود  می توانســت جمعیــت ســرخوش داخــل بــار را ببینــد. بــا خــود گفــت ا
کنــد قــدری آرامــش خواهــد یافــت امــا بــدون مشــروب شــاید نتوانــد جــرأت  مصاحبــی دســت و پــا 

کنــد و تعطیــالت آخــر هفتــه اش در تنهائــی بگــذرد. کســی را پیــدا  حــرف زدن بــا 
گر  کــه مشــروب نمی توانــد بخــورد امــا با خود فکــر کرد چــه ایــرادی دارد ا البتــه او می دانســت 
پشــت میــزی بنشــیند و بــا یک نوشــابه غیرالکلــی دل خود را خوش کند؟ ناســالمتی شــش ماه 
کــه هشــیار بود. شــاید حاال دیگــر می توانســت از پس یکــی دو گیــالس برآید. بیشــتر از آنهم  بــود 
یر پایش در حال آب شــدن اســت. دوباره همان  نخــورد! ترس برش داشــت. احســاس کــرد یخ ز
گیــالس اول، بــه ســراغش آمــده بــود. ســتون فقراتــش شــروع  وسوســه غافلگیرکننــده و قدیمــی 
بــه لــرزش کــرد. به ســرعت روی خــود را بطــرف دیگر راهــرو برگرداند و به ســوی تابلــوی اعالنات 
کلیســاهای منطقــه، راه افتــاد. صــدای جمعیــت خــوش گــذران بار و طنیــن موســیقی هنوز به 
گوش می رســید. پیش خود فکر کرد، مســئولیت هایم چه می شوند، به سر خانواده ام چه می آید، 
کــه نمی داننــد چگونــه بهبــود یابنــد و خواهنــد مرد چــه خواهد شــد. آها،  تکلیــف الکلی هائــی 
داشــته وجــود  شــهر  ایــن  در  بایــد  یــادی  ز الکلی هــای  قطــع  بطــور  الکلی هــا،  آن   بلــی 

باشــند، شــاید بتوانم از طریق کلیســا یکی از آنها را پیدا کنم. در این لحظه دوســت ما احســاس 
کــه عقلــش دوباره بر ســر جــای خود آمده اســت. پــس از شــکرگزاری به درگاه خــدا، نام  می کنــد 
گــذارد. کــرد و قــدم بــه داخــل باجــه تلفــن  کلیســاهای تابلــوی اعالنــات را انتخــاب   یکــی از 
کــه در گذشــته مــرد معتبر و   دوســت مــا بــه کمــک یک کشــیش بــا یکــی از الکلی های آن شــهر 
 محترمــی بــود آشــنا شــد. این شــخص بــه پائین ترین و آخریــن مراحــل مأیوس کننده الکلیســم، 
 شــدیدًا نزدیک شــده بود و موقعیت بسیار بدی داشت. همسرش ناخوش و فرزندانش نابسامان
پرداخــت حســابهایش  صــورت  و  داشــت  قــرار  حــراج  خطــر  در  بودند.خانــه اش    
یــاد ز کوشــش  بــا  و  داشــت  تــرک  آرزوی  مأیوســانه  اینکــه  بــا  بــود.  نشــده    
کــه  می دانســت  او  نمی کــرد.  پیــدا  فــراری  راه  امــا  بــود  کــرده  آزمایــش  را  مختلفــی  راههــای    
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کند. 1 کاماًل درک  حالتی غیرطبیعی دارد ولی نمی توانست مفهوم الکلی بودن را 

پــس از اینکــه دوســت مــا تجربیــات خــود را بــا ایــن شــخص در میــان گــذارد، اعتراف کــرد که با 

ر نگاه دارد. او لزوم یک تجربه  یاد از مشروب، دو وجود سعی فراوان، نیروی اراده اش نمی تواند او را ز

کاماًل درک می کرد اما روش پیشــنهادی ما را بهای ســنگینی برای آن  روحانی را پذیرفته بود و آنرا 

می دانســت. ایــن مــرد شــدیدًا نگــران بــود کــه مبــادا دیگــران از بیمــاری او اطــالع پیدا کننــد و مانند 

 تمــام الکلی هــا تصــور می کــرد فقــط چند نفری داســتان او را می دانند! می گفــت چرا باید در مقابل

ــده  کنــم، باقیمان گرفتاری هــای خــود اعتــراف  ــه  ــه ب کــه ممــر درآمــد مــن هســتند احمقان کســانی 

کاری  کار خــود را بــه آتــش کشــم و خانــواده خــود را بیشــتر عــذاب دهــم؟ او حاضــر بــه هــر  کســب و 

کار. بــود بجــز ایــن 

کــه توجهــش بــه مطالــب دوســت مــا جلــب شــده بــود،  علیرغــم ایــن جــر و بحث هــا، ایــن مــرد 

گذشــت و او همچنــان بــه مشــروبخواری ادامــه  کــرد. مدتــی  دوســت مــا را بــه خانــه خــود دعــوت 

کنتــرل مشــروبخواری اســت،  ردن  کــه تصــور می کــرد در حــال بدســت آو داد و درســت در زمانــی 

گرفتــار شــد.  ک مشــروبخواری دیگــر  ره وحشــتنا دوبــاره اختیــارش را از دســت داد و در دام یــک دو

کــه می بایســت بــا  ره هــا خاتمــه داد و متوجــه شــد  کــه بــه بقیــه دو ره ای بــود  ره، دو بــرای او ایــن دو

بــرو شــود و شــاید خداونــد هــم قــدرت انجــام آن را بــه او بدهــد. مشــکل خــود صادقانــه رو

گاه شوند  یا زد و برای کســانی که می ترســید از داستانش آ ز دل به در این مرد ســرانجام یک رو

حکایــت خــود را تعریــف کــرد و از اینکــه مــردم آنقــدر بــه راحتــی او را فهمیدنــد متعجــب شــد و 

همچنیــن فهمیــد که بســیاری از آنها داســتان مشــروبخواری او را از مدتها پیش می دانســته اند. 

یان رســانده بــود رفت، در  ز اتومبیــل خــود را برداشــت و بــه ســراغ افــرادی که بــه آنها ز او همــان رو

کنــد، مخصوصــًا کار می توانســت زندگــی او را نابــود  یــرا ایــن  یــد، ز  راه از تــرس بــه خــود می لرز

کتــاب  کتــاب آمــده اســت و داســتان دکتــر بــاب در آخــر  1  -  ایــن داســتان مالقــات اول بیــل و دکتــر بــاب اســت. داســتان بیــل در اول 
خواهــد آمــد. 
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خانــه  بــه  خوشــحال  ولــی  کوفتــه  و  خســته  شــب  نیمــه  او  امــا  داشــت،  کــه  کاری  نــوع  بــا   

بعــدًا  کــه  همانطــور  نــزد.  مشــروب  بــه  لــب  هرگــز  دیگــر  بعــد  بــه  ز  رو آن  از  و   بازگشــت 

زنــه بزرگی در اجتماع خود تبدیل شــده اســت  بــه نظرتــان خواهــد رســید این شــخص اکنون به و

کاماًل از بین رفته است. یش در ظرف چهار سال  ومشکالت اصلی سی سال مشروبخوار

یادی بر سر راهشان قرار داشت. آنها هردو  برای این دو دوست زندگی آسان نبود و مشکالت ز

زی بوســیله تلفن با سرپرستار یک  متوجه شــدند که لزومًا باید از لحاظ روحانی فعال باشــند. رو

بیمارستان منطقه ای تماس می گیرند و نیاز خود را برای او تشریح می کنند و سئوال می کنند که 

آیا یک الکلی تمام عیار برایشان سراغ دارد؟

بســتری  اینجــا  در  بدمســتی  »بلــی،  یــد  می گو و  می دهــد  مثبــت  جــواب  سرپرســتار 

ســر  اصــاًل  می خــورد  مشــروب  وقتــی  اســت.  زده  کتــک  را  پرســتارها  از  نفــر  دو  کــه  اســت 

گذشــته مــاه  شــش  ظــرف  اســت.  خوبــی  بســیار  مــرد  درهشــیاری  امــا  نمی شناســد  پــا   از 

یند او زمانی یکی از وکالی مشهور این شهر بوده  هشــت بار در اینجا بســتری شده اســت، می گو
است ولی ما همین چند لحظه پیش مجبور شدیم او را محکم به تخت ببندیم.« 1

خوب، در اینجا یک الکلی تمام عیار وجود داشت اما به نظر نمی رسید که وضعیت چندان 

امیدوارکننــده ای داشــته باشــد. بهره گیری از اصــول روحانی در مــورد اینگونه مســائل، آنطور که 

ید، او  ران نبود. با اینحال یکی از دو دوســت به سرپرســتار می گو اکنون قابل درک اســت در آن دو

را به یک اطاق خصوصی ببرید تا ما برسیم.

ز بعــد عضــو آینــده الکلی هــای گمنام، با چشــمان بی نــورش به دو نفر غریبــه ای که در  دو رو

کنار تخت او نشســته بودند خیره شــده بود. می پرســید: »شــما که هســتید، چرا مرا به یک اطاق 

رده اند؟ من همیشه در قسمت عمومی بیمارستان بستری می شدم.« خصوصی آو

کــرون اوهایــو  گــروه در ا 1  -  ایــن داســتان مالقــات اول بیــل و دکتــر بــاب بــا نفــر ســوم الکلی هــای گمنــام اســت و نتیجــه آن تشــکیل اولیــن 
در ســال 1935 بــود. 
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یم. ید ما راه حلی برای مرض مشروبخواری تو دار کنندگان می گو یکی از مالقات 

درحالــی کــه یــأس و ناامیــدی بوضــوح در چهــره مرد بســتری خوانده می شــد جــواب داد، نه 

که از اینجا  کند، من رفتنی هســتم. دفعه قبل  کمک  فایده ای ندارد، هیچ چیز نمی تواند به من 

مرخص شــدم در راه منزل دوباره مســت کردم و حاال دیگر می ترســم از در بیمارســتان بیرون بروم 

رم.  من اصاًل از این قضیه سردر نمی آو

ــرای بیمــار صحبــت  ــه مشــروبخواری خــود ب ــه مــدت یــک ســاعت از تجرب ایــن دو دوســت ب

کردنــد و بیمــار مرتبــًا در وســط حــرف آنهــا می گفــت مــن هــم همینطــور، مــن هــم همینطــور، مــن 

هــم همینطــور مشــروب می خــورم.

کــه مــرد بســتری از آن رنــج می بــرد حــرف زدنــد  ایــن دو دوســت در مــورد مســمومیت شــدیدی 

کــه چگونــه ایــن مســمومیت باعــث تحلیــل رفتــن بــدن الکلــی می شــود و افــکار  و توضیــح دادنــد 

ــرای بیمــار بــه تفصیــل  گیــالس اول، ب ــاره جــّو فکــری قبــل از  ــه انحــراف می کشــد. آنهــا درب او را ب

گفتنــد. ســخن 

نفــر خــوب تمــام  بلــه مــن هــم درســت همانطــور هســتم، شــما دو  یــد  مــرد بســتری می گو

مطالــب را می دانیــد امــا چــه نتیجــه ای دارد. شــما بــرای خــود آدمــی هســتید، مــن هــم زمانــی 

کــه  کــه از شــما شــنیدم حــاال بیشــتر از همیشــه می بینــم  ــا حرفهائــی  ــودم ولــی دیگــر نیســتم و ب ب

کردنــد و عضــو  کنــم. در ایــن موقــع دو دوســت شــروع بــه خندیــدن  قــادر نیســتم مشــروب را تــرک 

کــه آنهــا بــه چــه می خندیدنــد. ایــن دو دوســت تجربــه  گمنــام تعجــب می کــرد  آینــده الکلی هــای 

کــه انجــام می دادنــد برایــش توضیــح   کردنــد و در مــورد اقداماتــی  روحانــی خــود را بــرای او تعریــف 

کلیســا داشــتم امــا درد مــرا درمــان نمی کــرد.  ــا  گفــت زمانــی رابطــه محکمــی ب دادنــد. مــرد بیمــار 

کــردم و قســم  کــه تقــاص بدمســتی شــب قبــل را پــس مــی دادم بارهــا دعــا  زهائــی  مــن درصبــح رو

کــه دیگــر هرگــز لــب بــه مشــروب نزنــم امــا قبــل از آنکــه ســاعت بــه نــه برســد، دمــم دوبــاره  خــوردم 

کــرده بــود و قــدری پذیراتــر بــه نظــر  ز بعــد مــرد بســتری بــا خــود فکرهایــش را  تــوی خمــره بــود. در رو

کــه  می رســید. می گفــت شــاید شــما درســت می گوئیــد و هــرکاری از خــدا برمی آیــد امــا زمانــی 

کمــک چندانــی نکــرد. مــن ســعی می کــردم بــه تنهایــی بــا مســئله مشــروب خواری بجنگــم، خــدا 
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ز ســوم او زندگــی خــود را بــه دســت آفریــدگار ســپرد و رضایــت خــود را بــرای انجــام هرکاری  در رو

ــوز  ــا اینکــه هن ــش آمــد و ب ــه مالقات ــا ب ــد م ز همســر دوســت جدی ــرد. آن رو ک کــه الزم باشــد اعــالم 

ــی  کنــد امــا متوجــه شــد تغییرات ــه وضــع شــوهر خــود اظهــار امیــدواری  جــرأت نمی کــرد نســبت ب

ز بعــد از ظهــر  در او پدیــد آمــده اســت. آری تجربــه روحانــی دوســت مــا شــروع شــده بــود. همــان رو

ــرون  ــتان بی ــرد آزاد از در بیمارس ــک م ــوان ی ــه عن ــید و ب ــود را پوش ــهای خ ــا لباس ــد م ــت جدی دوس

ــا آنکــه  کــرد. او ب رفــت. دوســت مــا بعدهــا حتــی وارد سیاســت شــد و در انتخابــات هــم شــرکت 

ــت و  ــه آن می رف ــوط ب ــس مرب ــا و مجال گردهمائی ه ــه  ــرد و ب ــی می ک ــخنرانی های انتخابات ــًا س مرتب

ک او  یــادی را بیــدار بــود ولــی بــا یــک تفــاوت جزئــی در انتخابــات بازنــده شــد امــا چــه بــا شــبهای ز

کــرده بــود. کــردن خــدا، خــود را نیــز پیــدا  کــرده بــود و بــا پیــدا  خــدا را پیــدا 

ــزد و تبدیــل بــه یــک  از آن زمــان )مــاه جــون 1935( ایــن مــرد دیگــر هرگــز دســت بــه مشــروب ن

کــرد و بــرای  کمــک  یــادی در راه بهبــودی  عضــو محتــرم و مفیــد اجتمــاع شــد. او بــه مــردان ز

کــه مدتهــا از آن غائــب بــود منبــع قدرتــی شــد. کلیســائی 

کردنــد بایــد آنچــه را  گــروه در آن شــهر بــه ســه نفــر رســید. آنهــا حــس  بدیــن ترتیــب تعــداد ایــن 

کوشــش  کرده انــد بــا دیگــران ســهیم شــوند و اال از میــان خواهنــد رفــت. پــس از چندبــار  کــه پیــدا 

یــان مــا خبــردار شــده بــود  کــه از جر بی نتیجــه، باالخــره نفــر چهــارم پیــدا شــد و از طریــق دوســتی 

کــرده بــود و آنهــا نمی توانســتند  بــا مــا آشــنا شــد. ایــن جــوان بی بندوبــار پــدر و مــادر خــود را متحیــر 

ــا نــه. آنهــا مردمانــی مذهبــی بودنــد و از اینکــه  کنــد ی کــه آیــا می خواهــد مشــروب را تــرک  بفهمنــد 

کلیســا داشــته باشــد ســخت متحیــر بودنــد. کاری بــا  فرزندشــان مایــل نبــود هیــچ 

بــرای ایــن جــوان، مشــروبخواری بــا زجــر و شــکنجه تــوأم بــود و ظاهــرًا هیچکــس نمی توانســت 

کــه بــه بیمارســتان بــرود و در همــان اطاقــی  کــرد  کاری بــرای او انجــام دهــد، بــا اینحــال موافقــت 

کــه دوســت وکیــل مــا چنــدی پیــش در آن بــود، بســتری شــد.

بــه  شــروع  مدتــی  از  پــس   . می رونــد  او  مالقــات  بــه  نفــر  ســه  بیمارســتان   در 

را  روحانــی  مطالــب  ایــن  شــما  کــه  آنطــور  یــد،  می گو و  می کنــد  زدن   حــرف 

انجــام  بــه  حاضــر  مــن  و  می آیــد  درســت  نظــرم  بــه  می کنیــد،   مطــرح 
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آن هستم. تازه دارم متوجه می شوم که گویا بزرگترها در این مورد حق داشته اند. بدین ترتیب نفر چهارم 

هم به جمع ما اضافه شد. 

یــان راهــروی هتــل برایــش پیــش آمــده بــود، در آن شــهر  کــه جر ران، مــردی  در تمــام ایــن دو

گذاشــت و  باقــی مانــد و پــس از ســه مــاه دوســت اولــی، مــرد وکیــل و جــوان تــازه وارد را بــه جــا 

کــرده بودنــد و  ــازه ای در زندگــی پیــدا  ــو و ت کامــاًل ن کــرد. ایــن مــردان چیــز  بــه شــهر خــود مراجعــت 

ر ایــن امــر بــه  کننــد امــا بــه  مــرو کمــک  کــه بــرای حفــظ آن بایــد بــه الکلی هــای دیگــر  می دانســتند 

کــه ثمــره ایثــار اســت تــوأم شــد.  آنهــا خانــه و امکانــات  ری  صــورت محرکــی ثانــوی درآمــد و بــا ســرو

ــه  ــود را ب ــه خ ــت اضاف ــحالی وق ــا خوش ــتند و ب گذاش ــال  ــتان مبت ــار دوس ــود را در اختی ــدود خ مح

ز آمــاده بودنــد تــا تــازه واردان را در بیمارســتان  آنهــا دادنــد. ایــن مــردان در تمــام ســاعات شــبانه رو

ــا  ــا آنکــه در چنــد مــورد ب گــروه آنهــا بزرگتــر شــد و ب ر  کننــد و بــه مالقاتشــان برونــد. بــه مــرو بســتری 

کــه حداقــل خانــواده شــخص  بــرو شــدند امــا در اینگونــه مــوارد ســعی کردنــد  شکســتهای تلخــی رو

اقــل آنهــا از رنــج و دلهــره خــالص شــوند. کننــد، تــا بلکــه ال مبتــال را بــا زندگــی معنــوی آشــنا 

پــس از هجــده مــاه آنهــا موفــق شــدند هفــت نفــر دیگــر را بــه گروه خــود اضافه کننــد. آنهــا مرتبًا با 

گرد هم نیایند.  که شبی این مردان و زنان  یکدیگر در رفت و آمد بودند. به ندرت اتفاق می افتاد 

کــه چطــور می تواننــد کشــف خــود را بــا  آنهــا خوشــحال از خالصــی خــود، دائمــًا در ایــن فکــر بودنــد 

ر مرســوم شــد در یک شــب  تــازه واردان درمیــان بگذارنــد. ســوای گردهمائی هــای خودمانــی، به مرو

 هفتــه جلســات مخصوصــی تشــکیل دهنــد تــا هرکــس کــه مایــل بــه زندگــی در روال معنــوی اســت

کنــد. بــه اضافــه معاشــرت و دوســتی، هــدف اصلــی ایــن جلســات بوجــود  بتوانــد در آن شــرکت 

رنــد و مطــرح  کــه تــازه واردان بتواننــد مشــکالت خــود را بدانجــا بیاو ردن محیــط و وقتــی بــود  آو

کننــد.

ر کار مــا مــورد توجــه غیرالکلی هــا قرار گرفــت. یک زن و شــوهر خانــه بزرگ خــود را در  بــه مــرو

یــب مــا قــرار دادند. ایــن زن و شــوهر بعدهــا آنچنان مجذوب شــدند  اختیــار گــروه عجیــب و غر

یادی بــه این خانــه آمدنــد، آنها با  کــه خانــه مذکــور را وقــف کار مــا کردنــد. زنهــای بالتکلیــف ز

کــه دردشــان را می فهمیدند آشــنا شــدند و از زبــان شــوهران این زنها، داســتانی   زنهــای دیگــری 



  188 ALCOHOLICS ANONYMOUS / گمنام الکلی های 

را کــه بــر ســر الکلی هــا می آیــد شــنیدند و در مــورد چگونگــی بســتری کــردن شــوهران یاغی خود 
برو شــوند، همچنین مردان  راهنمائــی شــدند و آموختنــد کــه چگونه با لغزشــهای بعدی آنهــا رو
کاماًل بجا نیامده بود به این خانه  که از بیمارســتان مرخص شــده بودند و هنوز حالشــان  یادی  ز

گذاردند. آمدند و از آستانه آن قدم به دنیای آزاد 
کنان  ــه جــواب ســئوالهای خــود رســیدند و جــذب ســا ــه ب ــن خان الکلی هــای بســیاری در ای
آنهــا  بــه بدبختی هــای خــود می خندیدنــد و بدبختی هــای  کــه  کنانی   ایــن خانــه شــدند، ســا
بــه بیمارســتان  در  کــه  کســانی  تأثیــر  تحــت  شــدیدًا  الکلی هــا،  می کردنــد.  درک  نیــز   را 
و خانــه  آن  بــه  آمــدن  از  پــس  جهــت  بدیــن  و  می گرفتنــد  قــرار  می آمدنــد  آنهــا   مالقــات 
در کــه  احساســی  می شــدند.  تســلیم  فــورًا  خــود،  داســتان  شــبیه  داســتانهائی   شــنیدن 
مــردان  نــگاه  در  کــه  توصیفــی  غیرقابــل  حالــت  و  می شــد  خوانــده  زن هــا  چهــره   خطــوط 
وارد تــازه  بــه  هــم  بــا  همــه  پرانــرژی،  محیــط  آن  ر  هیجــان آو جــو  اضافــه  بــه  داشــت،   وجــود 

کرده است. که عاقبت بهشت را پیدا  مژده می دادند 
تــازه وارد وجــود داشــت. هیــچ احســاس  بــرای مشــکالت  در اینجــا یــک راه حــل عملــی 
کنان، از تســاوی واقعــی  کار نبــود. همگــی ســا ــده نمی شــد. تشــریفاتی در  کســی دی مخالفــی از 
کشــش غیرقابــل مقاومتــی  برخــوردار بودنــد و حالــت درک و پذیــرش بی غــل و غــش ایــن مردمــان، 

داشــت.
تــازه وارد و همســرش در زمــان تــرک آن خانــه، از فکــر اینکــه خواهنــد توانســت بــه دوســتان 
کــه  می دانســتند  آنهــا  نمی گنجیدنــد.  پوســت  در  کننــد،  کمــک  خانواده هایشــان  و  مبتــال 
کــه ایــن غریبه هــا را  کرده انــد و اینطــور بــه نظــر می رســید  یــادی بــرای خــود پیــدا  دوســتان جدیــد ز
ــم  ــا ه ــب آنه ــتند نصی ــد و می دانس ــده بودن ــا را دی ــا معجزه ه ــناخته اند. آنه ــش می ش ــالها پی از س
کنــون می توانســتند حقیقــت واال و خالــق مهربــان و پرقــدرت خــود را  خواهــد شــد. آری آنهــا ا

ــد. کنن ــم  تجس
ــتاد  ــا هش ــصت ت ــه ش ــان ب ــه تعدادش ک ــازه وارد را  ــه ت ــش آن هم گنجای ــه  ــن خان ــر ای ــال دیگ ح
ر و نزدیــک بــه طــرف ایــن خانــه جــذب  یــادی از دو نفــر در هفتــه می رســد نــدارد. الکلی هــای ز
محالتــی  از  یکــی  در  می آینــد.  آنجــا  بــه  اطــراف  شــهرهای  یادیــاز  ز خانواده هــای   می شــوند. 
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گمنــام زندگــی می کننــد. فکــر می کنیــم  کــه بــا مــا ســی مایــل فاصلــه دارد پانــزده نفــر از الکلی هــای 
کنــد. 1 ز  زی تعــداد آنهــا از صدهــا هــم تجــاو رو

گمنــام، فقــط شــرکت در جلســات و مالقــات بیمــاران نیســت، بلکــه  زندگــی مــا الکلی هــای 
فرزنــدان  میــان  رفــع اختالفــات خانوادگــی دیگــران، وســاطت  کمــک در  گذشــته ها،  جبــران 
کــردن و پــول قــرض دادن بــه یکدیگــر، از جملــه  کار پیــدا  مغضــوب و والدیــن و در صــورت لــزوم 
زمــره زندگــی مــا اســت. از نظــر مــا هیچکــس آنقــدر بی اعتبــار و خــراب نیســت کــه نتــوان  کارهــای رو
ــت و  ــی و رقاب ــالف طبقات ــا اخت ــد. م ــدی باش ــر ج ــه اگ ــت، البت ــد گف ــه او خوش آم ــاز ب ــوش ب ــا آغ ب
کشــتی مشــترکی بــه ســنگ خورده ایــم،  کــه در  یــم. مائــی  حســادت را بــا لبخنــد از میــان می بر
کــه قلــب و فکــر خــود را معطــوف رفــاه  یــر پرچــم یــک خــدا متحــد شــده ایم و مائــی  کــه در ز مائــی 
کــه بــرای بعضــی از مــردم مهــم اســت اهمیــت نمی دهیــم.  کرده ایــم، دیگــر بــه آن مســائلی  دیگــران 

یــان اســت. در شــهرهای شــرق آمریــکا هــم، همیــن اتفاقــات بــا شــرائطی متفــاوت در جر
مــواد  معتــادان  و  الکلی هــا  بــرای  معروفــی  بیمارســتان  شــهرها،  ایــن  از  یکــی  در 
بســتری  بیمارســتان  ایــن  در  مــا  اعضــای  از  یکــی  پیــش  ســال  شــش  دارد،  وجــود  مخــدر 
خــدا  حضــور  بــار  اولیــن  بــرای  بیمارســتان  ایــن  دیوارهــای  میــان  در  مــا  از  بســیاری  بــود. 
دارد، مــا  گــردن  بــر  بزرگــی  حــق  بیمارســتان  ایــن  مســئول  پزشــک  کرده ایــم.  احســاس   را 
کار مــا بــا مــا  یــش را نســبت بــه  یــرا بــا وجــود احتمــال لطمــه زدن بــه شــغل خــود، عقیــده خو ز

گذاشــت. درمیــان 
و  یــر  ز از  کــه  آنجــا  از  و  می کنــد  توصیــه  خــود  بیمــاران  بــه  را  مــا  راه  مرتبــًا  پزشــک  ایــن 
بــا  را  بهبــودی  تــوان  و  آمادگــی  کــه  می کنــد  انتخــاب  را  افــرادی  اســت،  گاه  آ مــا  کار  بــم 
بیمارســتانیم  ایــن  ســابق  بیمــاران  کــه  مــا  از  بســیاری  و  باشــند  داشــته  روحانــی  شــرائط 
همــان  بــه  نیــز  غیررســمی  جلســات  شــهر  ایــن  در  یــم.  می رو آنجــا  بــه  کمــک  بــرای 
شــرکت آن  در  یــادی  ز تعــداد  و  می شــود  تشــکیل  دادیــم  توضیــح  قبــاًل  کــه   صورتــی 
در کــه  مســاعی هائی  تشــریک  همــان  و  آشــنائی ها  زود  همــان  و   می کننــد 
آمــد و  رفــت  مــا  دارد.  وجــود  هــم  اینجــا  در  می شــد،  پیــدا  غربــی  شــهر   آن 

کتاب در سال 1939 نوشته شده است. 1  -  این 
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یم و مبادالت بسیار مفیدی را در آینده پیش بینی می کنیم. یادی در بین این دو شهر دار  ز

پیــدا  خــود  محــدوده  در  انجمنــی  مــا،  الکلــی  همســفران  تمــام  زی  رو یــم  دار آرزو 
کار  در  مــا  از  بســیاری  اســت.  پیوســته  حقیقــت  بــه  تاحــدی  کنــون  ا آرزو  ایــن  کننــد، 
تــا  دو  کوچــک  گــروه  چندیــن  کنــون  تا می کنیــم.  یــادی  ز ســفرهای  و  هســتیم  فــروش 
 پنــج نفــره، در چندجــای مختلــف از طریــق تمــاس بــا دو مرکــز بزرگتــر مــا تشــکیل شــده
کــه امــکان داشــته باشــد در ایــن  کــه بــه ســفر می رونــد تــا آنجــا  اســت. آن عــده از اعضــای مــا 
کوچــک  گروههــای  کمکــی بــه  گردهمائی هــا شــرکت می کننــد. بــا ایــن عمــل، هــم دســت 
ــر  ــود او را دیگ ــبز می ش ــافر س ــر راه مس ــر س ــه ب ک ــه هائی  ــری وسوس گ ــم اغوا ــود و ه داده می ش
یــاد مســافرت  کــه ز کــرد. در مــورد ایــن مطالــب می توانیــد از اعضائــی  منحــرف نخواهــد 

ــد. 1 کنی ــئوال  ــد س می کنن
کار  یادتــر شــده اســت. شــما هــم می توانیــد همیــن  یادتــر و ز بدیــن ترتیــب عــده مــا ز
کارتــان را شــروع  کتــاب  بــا در دســت داشــتن ایــن  را انجــام دهیــد و حتــی یــک تنــه و 
کار  کــه شــما بــرای شــروع  کتــاب تمــام آنچــه را  کــه ایــن   کنیــد. مــا امیــدوار و معتقدیــم 

بدان نیازمندید درخود دارد.
ــا خــود می گوئیــد، حــال خوشــی   ب

ً
مــا می دانیــم شــما در چــه فکــری هســتید، احتمــاال

کــه هســتم، پــس چطــور ممکــن اســت بتوانــم اینــکار را انجــام دهــم.  کــه نــدارم، تنهــا هــم 
تــر از قــدرت خــود دســت  کــه به منبــع قدرتــی به مراتــب باال امــا می توانیــد، فرامــوش نکنیــد 
کــه مــا بــدان  کــردن چیــزی  کپیــه  گرفتــن یــک چنیــن منبــع پشــتیبانی،  یافته ایــد. بــا در نظــر 

توفیــق یافته ایــم، فقــط نیــاز بــه تمایــل، صبــر و تــالش دارد.
نقــل  بزرگــی  شــهرک  بــه  مــا  انجمــن  اعضــای  از  یکــی  پیــش  چنــدی 
نگذشــته  آنجــا  در  او  اقامــت  از  بیشــتر  چندهفتــه ای  هنــوز  کــرد،  مــکان 
هــر  در  منطقــه  آن  الکلی هــای  درصــد   

ً
احتمــاال شــد،  متوجــه  کــه  بــود 

داســتان ایــن  اســت.  بیشــتر  هــم  بــزرگ  شــهرهای  از  حتــی  مربــع،   کیلومتــر 
کشــور  گروههــا بــه 88/000 در 134  کتــاب در ســال 1939 نوشــته شــده اســت. در ســال 1990 تعــداد  کــه  1  -  بــه خاطــر داشــته باشــید 

مختلــف رســیده اســت.
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ز قبــل از نوشــته شــدن ایــن فصــل اتفــاق افتــاد. مســئولین امــور آن منطقــه، بــه مســئله ای   چنــد رو
یــادی نشــان دادنــد و دوســت مــا، مطالــب خــود را بــا  کــرده بــود توجــه ز کــه دوســت مــا عنــوان 
کــه مســئولیت هائی در مــورد امــور روحــی و روانــی افــراد آن منطقــه بــه  روانپزشــک سرشناســی 
گذاشــت. ایــن روانپزشــک ضمــن ابــراز عالقــه نســبت بــه مســئله،  گرفتــه بــود، درمیــان  عهــده 
کــه آیــا  کــرد  بســیار مشــتاق یافتــن هرگونــه راه حــل قابــل اجرائــی بــود، بنابرایــن از دوســت مــا ســئوال 

برنامــه ای در نظــر دارد؟
کــه بطــور  گرفــت و پذیرفــت  پــس از شــنیدن داســتان دوســت مــا، دکتــر تحــت تأثیــر قــرار 
آزمایشــی روش مــا را در بیــن بیمــاران الکلــی خــود و بعضــی از بیمــاران الکلــی یــک مرکــز درمانــی 
ــتان  ــک بیمارس ــی ی ــش روان ــس بخ ــا رئی ــز ب ــی نی ــد. ترتیبات کن ــان  ــود امتح ــو آن ب ــه او عض ک ــر  دیگ
ــه آنجــا می افتــد هــم بتواننــد  کــه سروکارشــان ب ــی  ــا بعضــی از تیره بختان ــزرگ دولتــی داده شــد ت ب

شــامل ایــن برنامــه شــوند.
از  بعضــی  شــاید  کــرد،  خواهــد  پیــدا  فراوانــی  یــاران  زودی  بــه  مــا  دوســت  ترتیــب  بدیــن 
کــه دیگــر هرگــز نتواننــد از جــای برخیزنــد امــا تجربــه مــا  آنهــا چنــان بــه زمیــن خــورده باشــند 
یــت  عضو بــه  می گیرنــد،  تمــاس  مــا  بــا  کــه  کســانی  از  نیمــی  از  بیشــتر  کــه  می دهــد  نشــان 
خــود  راه  شــهرک،  ایــن  الکلی هــای  از  نفــر  چنــد  وقتــی  آمــد.  درخواهنــد  گمنــام  الکلی هــای 
نماینــد،  کشــف  زندگــی  بــه  بازگشــت  بــرای  را  دیگــران  بــه  کمــک  لــذت  و  کننــد  پیــدا   را 
ــا بــرای تمــام الکلی هــای آن  کنــد و ت یــان را متوقــف  آن وقــت دیگــر هیــچ چیــز نمی توانــد ایــن جر
کــه می تواننــد و می خواهنــد بهبــود یابنــد موقعیــت و امــکان بهبــودی فراهــم نشــود، ایــن  شــهرک 

کــرد. یــان همچنــان ادامــه پیــدا خواهــد  جر
یســندگان  شــما هنــوز هــم ممکــن اســت بگوئیــد، امــا مــن از مزایــای تمــاس مســتقیم بــا نو
یــاد مطمئــن نیســتیم. جــواب آن در دســت خداســت.  ایــن مــورد مــا ز کتــاب بی بهــره ام. در 
ــه  کــه در تمــام مواقــع تکیــه گاه واقعــی شــما خداونــد اســت و او ب بنابرایــن بخاطــر داشــته باشــید 

یــد. 1 ر یــد پدیــد آو کــه آرزو دار کــه چگونــه انجمنــی را  شــما نشــان خواهــد داد 
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کتــاب مــا فقــط و فقــط جنبــه پیشــنهادی دارد، مــا می دانیــم کــه بســیار کــم می دانیــم، امــا خداونــد 
کــه  کنیــد  کــرد. در دعــای ســحر از او ســئوال  مرتبــًا اســرار بیشــتری بــرای شــما و مــا فــاش خواهــد 

کنــم؟ کمــک  کــه هنــوز بیمــار اســت  کســی  ز چطــور می توانــم بــه  امــرو
کــه از جیــب  کتابتــان درســت باشــد، جــواب خواهــد رســید. امــا واضــح اســت  گــر حســاب و  ا
یدادهــای عظیمــی  کنیــد تــا رو ردگار درســت  کــرد. رابطــه خــود را بــا پــرو خالــی نمی تــوان بخشــش 

در زندگــی شــما و دیگــران پدیــد آیــد. آری، اینهــا واقعیــات بــزرگ زندگــی مــا هســتند.
کــه درک می کنــی بســپار، قصــورت را بــه او و همنوعانــت اقــرار  ای دوســت، خــود را بــه خدائــی 
کــن و بــه مــا بپیونــد.  ری ایثــار  کــه بدســت مــی آو گذشــته را جبــران نمــا و از آنچــه  کــن، خرابیهــای 
مــا در مجمــع روحانــی همــراه توایــم و در مســیر سرنوشــت خیــرت، بطــور قطــع بــا بعضــی از مــا 

کــرد. خــدا یــار و نگهــدارت باشــد. مالقــات خواهــی 
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ــا، از  ــت م ــیس جمعی ــخ تأس ــت و تاری ــام اس گمن ــای  ــس الکلی ه ــی از دو مؤس ــاب یک ــر ب دکت

 زمــان هشــیاری او در دهــم جــون ســال 1935 شــروع شــده اســت. او در ســال 1950 دنیــا را 

گفت. بدرود 

گمنــام را بــه بیــش از 5/000  دکتــر بــاب در طــول دوران هشــیاری خــود، پیــام الکلی هــای 

گــذارد. در  الکلــی زن و مــرد رســانید و خدمــات پزشــکی خــود را بــه رایــگان در اختیــار آنهــا 

کــه یکــی از نزدیکتریــن دوســتان جمعیــت   )Ignatia( طــول ایــن دوران، خواهــر روحانــی ایگناتیــا

ــاب را دســتیاری  ــر ب ــو دکت کــرون در ایالــت اوهای مــا اســت در بیمارســتان ســنت تومــاس شــهر ا

می کــرد. 

مــن در یــک دهکــده کوچــک هفــت هــزار نفــری در ایالــت نیوانگلند بدنیــا آمدم، تــا آنجا که به 

بی حتی آبجو  تر بــود، هیچگونه مشــرو یــاد دارم ســطح اخــالق منطقــه مــا از حــد معمــول بســیار باال

در فروشــگاههای دهکــده مــا پیــدا نمی شــد. مگــر در فروشــگاه مرکــزی دولتــی و فقــط در صــورت 

کــردن مســئول فروشــگاه بــه نیــاز مبــرم، امــکان تهیــه نیــم بطــر مشــروب وجــود داشــت و در  متقاعــد 

کــه بعدهــا فهمیــدم درمــان تمــام  غیــر ایــن صــورت مشــتری مجبــور بــود دســت خالــی و بــدون آنچــه 

دردهاســت فروشــگاه را تــرک کنــد. بعضــی از مردمانــی کــه برایشــان از بوســتون و یــا نیویــورک مشــروب 

 فرســتاده می شــد، از طــرف بیشــتر اهالــی غیرقابــل اعتمــاد و نامعقــول تلقــی می شــدند. در منطقــه

 ما هزار کلیسا و مدرسه بود و من تحصیالت اولیه خود را در آنجا شروع کردم.

مــادرم  و  پــدر  بــود.  قــادری  مــرد  و  داشــت  اشــتغال  تخصصــی  کار  یــک  بــه  مــن  پــدر 

هــوش لحــاظ  از  و  می کردنــد  شــرکت  آن  فعالیتهــای  در  و  بودنــد  کلیســا  عضــو  دو   هــر 

تر بودند. و استعداد نیز به مراتب از سطح متوسط اجتماعی باال



  194 ALCOHOLICS ANONYMOUS / گمنام الکلی های 

بدبختانــه مــن تنهــا فرزنــد خانــواده بــودم و شــاید ایــن مطلــب باعــث بوجــود آمــدن احســاس 
گرفتــن الکلیســم در مــن بــازی  کــه رل مهمــی در شــکل  خودخواهــی در مــن می شــد. احساســی را 

کــرد.
ــنبه  ــل یکش ــا، کالس انجی ــه کلیس ــودم ب ــور ب ــًا مجب ــتان تقریب از زمــان کودکــی تــا دوران دبیرس
گاه مراســم دعــای عصــر چهارشــنبه بــروم. ایــن  صبــح، موعظــه یکشــنبه، کالس دوشــنبه شــب و 
یــر ســلطه والدینــم خــارج شــوم دیگــر  مطالــب باعــث شــدند باالخــره تصمیــم بگیــرم کــه هــر وقــت از ز
هرگــز قــدم بــه کلیســا نگــذارم و تــا چهــل ســال بــر ایــن تصمیــم خــود باقــی مانــدم، به جــز در مــواردی که 

نرفتــن بــه کلیســا می توانســت بــه ضــررم تمــام شــود.
کشــور رفتــم. در  ــه یکــی از بهتریــن دانشــکده های  ــه مــدت چهــار ســال ب پــس از دبیرســتان ب
کــه همــه  آنجــا مشــروب خــوردن ماننــد یــک درس اصلــی مجــزا دنبــال می شــد و بــه نظــر می رســید 
ز بیشــتر و بیشــتر می خــوردم و از آن لــذت فراوانــی می بــردم و  در آن شــرکت داشــتند. مــن هــر رو
ز بعــد از مشــروبخواری  رد. در صبــح رو ــار نمــی آو ــه ب ناراحتــی بدنــی و مالــی چندانــی هــم برایــم ب
کــه رفقــای هــم پیالــه ام از  ظاهــرًا مــن بهتــر از بقیــه قــادر بــودم دوبــاره ســرپا شــوم، در صورتــی 
ران  بدشانســی و یــا شــاید خوش شانســی شــدیدًا دچــار حالــت تهــوع می شــدند. مــن در تمــام دو
کنــم تقریبــًا از اول  کــه فکــر  زندگیــم حتــی یکبــار هــم ســردرد نگرفتــه ام و ایــن باعــث می شــود 
الکلــی بــوده ام. بنظــر می رســد کــه تمــام زندگیــم بــدون توجــه بــه حقــوق، خواســته ها و خواهشــهای 
دیگــران فقــط صــرف جواب گوئــی بــه امیــال خــودم می شــد. ایــن طــرز تفکــر در طــول زمــان بــه 
کــردم، از دیــد همکالســان هم پیالــه ام  ر در مــن شــدیدتر می شــد. باالخــره دانشــکده را تمــام  مــرو

ــودم امــا رئیــس دانشــگاه در ایــن مــورد نظــر دیگــری داشــت. فارغ التحصیــل برجســته ای ب
کــردم و در  کار بــرای یــک مؤسســه بــزرگ تولیــدی  پــس از آن بــه مــدت ســه ســال شــروع بــه 
گو و مونتــرال فروشــنده وســائل راه آهــن، انــواع موتورهــای بنزینــی و  شــهرهای بوســتون، شــیکا

وســائل ســنگین آن شــرکت بــودم.
کــه جیبــم اجــازه مــی داد مشــروب می خــوردم و هنــوز تقــاص چندانــی  در ایــن ســالها تــا آنجــا 
گاهگاهــی صبحهــا دچــار رعشــه های خفیفــی  بابــت مشــروب خواری هایم پــس نمــی دادم امــا 

می شــدم.
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کارم به خاطر مشروبخواری به هدر رفت. ز  درتمام مدت سه سال، فقط یک نصف رو
کشــور ثبــت  حرکــت بعــدی مــن تحصیــل پزشــکی بــود و در یکــی از بزرگتریــن دانشــگاههای 
کــه ظرفیــت  گذشــته دنبــال می کــردم. از آنجــا  کــردم. مشــروبخواری را بــا شــدتی بیشــتر از  نــام 
یــت انتخــاب  گروههــای مشــروبخواری بــه عضو یــادی بــرای صــرف آبجــو داشــتم در یکــی از  ز
ــه  ــا آنک ــا ب زه ــیاری از رو ــدم، بس ــته آن درآم ــای برجس ــی از اعض ــورت یک ــه ص ــه زودی ب ــدم و ب ش
کالس می شــدم و  کامــاًل بلــد بــودم، بــه خاطــر رعشــه های صبحگاهــی مجبــور بــه تــرک  درســم را 
کــه مبــادا  کالس را نداشــتم و می ترســیدم  گاه جــرأت داخــل شــدن بــه  بــه خوابــگاه برمی گشــتم. 

یــم بــرود. کننــد و آبرو مــرا پــای تختــه صــدا 
ــر شــد. پــس از یــک  در بهــار ســال دوم دانشــگاه، وضعیــت مــن از حالــت بــد وارد مرحلــه بدت
ره طوالنــی مشــروبخواری بــه ایــن نتیجــه رســیدم کــه نخواهــم توانســت کالســهایم را تمــام کنــم.  دو
ــتانم  ــی از دوس ــه یک ــه ب ــی ک ــا در دهات ــدم ت ــوب ش ــی جن ــردم و راه ک ــع  ــود را جم ــاث خ ــن اث بنابرای
تعلــق داشــت بمــدت یــک مــاه اقامــت کنــم. پــس از آنکــه مغــزم از حالــت غبارآلــود بــدر آمــد متوجــه 
کار احمقانــه ای اســت و بهتــر اســت دوبــاره بــه مدرســه برگــردم. بعــد از  کــه تــرک تحصیــل  شــدم 
ــتند.  ــدان موافــق نیس ــن چن ــت م ــورد بازگش ــئولین در م ــه مس ک یافتــم  ــه دانشــگاه در مراجعــت ب
ــات  کالس برگــردم و در امتحان ــه ســر  ــه مــن اجــازه داده شــد ب ــاد ب ی گفتگوهــای ز باالخــره پــس از 
کــه نتیجــه نمراتــم بســیار خــوب بــود امــا مســئولین دانشــگاه از دســت مــن خســته  کنــم  شــرکت 
کــه وجــودم مایــه دردســر اســت. ســرانجام پــس از چانه زدنهــای آزار  گفتنــد  شــده بودنــد و بــه مــن 
کردنــد نمــرات مــرا بدهنــد و مــن بــه یــک دانشــگاه معــروف دیگــر رفتــم. در آنجــا  دهنــده موافقــت 
کــه همکالســانم مجبــور شــدند بــه پــدرم اطــالع دهنــد  وضــع مشــروبخواری مــن آنقــدر وخیــم شــد 
ــت و  ــه ای نداش ــا نتیج ــد، ام ــدارم آم ــه  دی ــن ب ــع م ــه وض ــامان دادن ب ــد سروس ر به امی و او از راه دو
بهای  گذشــته مشــرو مــن همچنــان بــه باده گســاری مشــغول بــودم و خیلــی بیشــتر از ســالهای 

مردافکــن می خــوردم.
شــروع  را  ســخت  و  ســفت  مشــروب خواری  دوره  یــک  نهائــی  ازامتحانــات  قبــل  درســت 
نــگاه دارم.  را در دســت  قلــم  کــه نمی توانســتم  یــد  آنچنــان دســتم می لرز کــردم. در ســر امتحــان 
کالســهایم  دوبــاره  باالجبــار  و  دادم  تحویــل  ســفید  کامــاًل  را  ورقــه ام  امتحــان  ســه  در   حداقــل 
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کامــاًل  بایــد  باشــم،  داشــته  فارغ التحصیلــی  خیــال  اگــر  کــه  می دانســتم  کــردم.  تجدیــد  را 
لحــاظ  از  چــه  را  خــود  شایســتگی  و  کــردم  هــم  را  کار  ایــن  و  کنــم  دوری  مشــروب   از 

انضباطی و چه درسی در برابر مقامات دانشگاه به ثبوت رساندم.
کــه همــه آرزوی کار درآنــرا  موفقیــت مــن در نشــان دادن قابلیتهایــم باعــث شــد در بیمارســتانی 
داشــتند بــرای دو ســال بــه عنــوان انتــرن پذیرفتــه شــوم. در ایــن دوســال مــن آنچنان ســرم شــلوغ بود که 
بــه نــدرت می توانســتم حتــی پــای خــود را از بیمارســتان بیــرون بگــذارم و نتیجتــًا نمی توانســتم بــرای 

خــود گرفتــاری درســت کنم.
ــول داشــتم و هــم  ــردم. حــال هــم پ ک ــاز  ــی در جنــوب شــهر مطبــی ب ران انترن ــس از اتمــام دو پ
گیــالس  کــه یکــی دو  یافتــم  کــه دچــار ناراحتــی معــده شــده بــودم، بــه زودی در وقــت و از آنجــا 
یهــای  یاده رو کــه ز مشــروب ناراحتــی معــده  ام را برطــرف می کنــد و بدیــن ترتیــب طولــی نکشــید 

ــاره شــروع شــد. ســابق دوب
ــه  ــار داوطلبان ران تقــاص پــس دادن جســمی شــدید شــروع شــد و حداقــل دوازده ب ــن دو در ای
گیــر  و بــه امیــد معالجــه در آسایشــگاهها بســتری شــدم. حــاال بیــن دهــان اژدهــا و دم عقــرب 
ــراب  ــم خ ــوردم اعصاب ــر می خ گ ــت و ا ــده ام درد می گرف ــوردم مع ــروب نمی خ ــر مش گ ــودم. ا ــرده ب ک
کشــیده شــد. در آنجــا  کارم بــه بیمارســتان  می شــد. پــس از ســه ســال تحمــل ایــن وضــع باالخــره 
کــه دزدکــی برایــم مشــروب بــه  کننــد امــا مــن یــا از رفیقــم می خواســتم  کمــک  می خواســتند بــه مــن 
رد و یــا الــکل بیمارســتان را می دزدیــدم و بدیــن ترتیــب مرتبــًا حالــم بدتــر می شــد. بیمارســتان بیــاو

باالخــره پــدرم مجبــور شــد از دیــار خــود دکتــری برایــم بفرســتد و او بــه طریقــی توانســت مــرا بــا 
کشــید تــا توانســتم از خانــه قــدم بــه بیــرون بگــذارم و  خــود بــه خانــه پــدرم ببــرد. حــدود دو مــاه طــول 
گرفتــن طبابتــم بــه دفتــر خــود برگشــتم.  دو مــاه دیگــر هــم در آن اطــراف بــودم و ســپس بــرای از ســر 
کــه  کــه ایــن اتفــاق یــا حرفهــای دکتــر و یــا هــردو آنقــدر باعــث تــرس مــن شــده بودنــد  تصــور می کنــم 

تــا زمــان غدغــن شــدن مشــروب در آمریــکا دیگــر بــه آن لــب نــزدم.
شــدن  )قدغــن  اساســی  قانــون  هیجدهــم  تبصــره  شــدن  یــب  تصو  بــا 
و  می کــردم  امنیــت  احســاس  مــن   )1919 ســال  یــکا  آمر در  الکلــی   مشــروبات 
چنــد   می توانــد  خــود  اســتطاعت  تناســب  بــه  هرکــس  کــه   می دانســتم 
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ــم  ــی ه ــر مدت گ ــی ا ــه حت ــود. در نتیج ــام می ش ــا زود تم ــر ی ــه دی ک ــرد  ــروب بخ ــه مش ــا جعب ــری ی بط

کــه مقــدار  یــاد باشــد. در آن زمــان هنــوز نمی دانســتم  مشــروب می خــوردم دوام آن نمی توانســت ز

تقریبــًا نامحــدودی مشــروب دولتــی وجــود دارد و اطبــا می تواننــد بــدان دسترســی داشــته باشــند 

کــه بعدهــا متــداول شــد هیــچ اطالعــی نداشــتم. در ابتــدا  و در مــورد مشــروب خانگــی هــم 

کتــم  کــه قبــاًل باعــث فال کــه دوبــاره عادتــی را  یــاد طــول نکشــید  یم متعــادل بــود. امــا ز مشــروبخوار

گرفتــم. شــده بــود از ســر 

گرفت. یکی ترس از بی  خوابی و دیگری ترس  ظرف چند ســال بعد، دو نوع ترس در من فرم 

گر نتوانم چند ساعتی هشیار  که ا از تمام شدن مشروب. با آنکه مرد عاقلی نبودم اما می دانستم 

رم و در نتیجه از مشــروب هم خبری نیســت. بنابراین در بیشــتر  بیاو باشــم پولی هم نمی توانم در

مواقع با وجود وسوسه شدید، از خوردن مشروب در صبح خودداری می کردم اما در عوض مقدار 

یادی قرص مســکن برای التهابات و تشــنجاتی که شدیدًا آزارم می دادند مصرف می کردم. گاه  ز

تســلیم وسوسه صبحگاهی می شــدم که در آن صورت پس از چند ساعت قابلیت کار کردن را 

از دست می دادم. این کار باعث می شد که شانس قاچاق کردن مشروب به خانه ام برای غروب 

ز کمتر شــود و نتیجتًا شــب نخوابی و عذاب و ســپس تشــنجات غیرقابل تحمل صبح را به  آنرو

دنبال داشــت. در پانزده ســال بعدی من آنقدر حواســم جمع بود که وقتی مشروب می خوردم به 

پهایی کــه عضو آن بودم  بیمارســتان نــروم، مریــض هم بــه ندرت می پذیرفتــم. گاه در یکی از کلو

خــود را مخفــی می کــردم و همینطــور عــادت کرده بودم با اســمی عوضــی در هتلها اطــاق بگیرم 

گــر قــول می دادند کــه سرزنشــم نکنند دوبــاره به خانه   پیدایــم می کردنــد و ا
ً
امــا دوســتانم معمــوال

برمی گشتم.

یــادی بطری مشــروب  وقتــی همســرم بعــد از ظهرهــا از منــزل بیــرون می رفــت، مخفیانــه تعــداد ز

بــه خانــه می بــردم و آنهــا را در ذغــال دانــی، قفســه لباســهای کثیــف، بــاالی ســر در، بــاالی تیرهــای 

یرزمیــن پنهــان می کــردم و از یخدانهــای قدیمــی و بشــکه های کهنــه و  ســقف و شــکافهای کــف ز

کســتر هــم اســتفاده می کــردم امــا هیچ وقــت از مخزن آب مســتراح اســتفاده نکردم  حتــی منقــل خا

کــه همســرم مرتبــًا آن را بازرســی می کــرد. در ــه نظــر خیلــی آســان می آمــد. بعدهــا فهمیــدم  ــرا ب ی  ز
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یــک می شــد، شیشــه های بغلــی مشــروب را داخــل یــک دســتکش   روزهــای زمســتان کــه هــوا زود تار
یم در حیــاط بــه طــرف ایــوان پشــت در اطــاق پرتــاب  پوســتی می گذاشــتم و از محــل جاســاز
یــر پله هــای پشــت خانــه  رد قبــاًل آنــرا در ز کــه مشــروب قاچــاق برایــم مــی آو کســی  می کــردم. البتــه 

ــردارم. ــا مــن در فرصــت مناســب آنهــا را ب جاســازی می کــرد ت
و  را می گشــت  امــا همســرم جیبهایــم  تــوی جیبــم می گذاشــتم  را  بطری هــا  اوقــات  گاهــی 
کوچــک چهاراونســی را پــر از  کار مخاطره انگیــز شــده بــود و بعدهــا بــرای مدتــی شیشــه های  ایــن 
ــا  کار ت ــن  ــردم، ای ــه می ب ــه داخــل خان ــم می گذاشــتم و ب ــوی جوراب ــی ت مشــروب می کــردم و چندتائ
 Wallace( »مدتــی خــوب پیــش رفــت تــا اینکــه مــن و همســرم بــه خانــه دوســتی بــه نــام »واالس بیــری
کــه راز جــوراب برمــال  گ بــوت انــی« )Tugboat Annie( دعــوت شــدیم و در آنجــا بــود  Berry( در »تــا

شــد. در مــورد داســتان بســتری شــدنم در بیمارســتان ها و آسایشــگاه مایــل نیســتم وقــت صــرف 
کنــم.

ــد. بخاطــر  ــرده بودن ک ــا قطــع رابطــه  ــا م کلــی ب ــًا بطــور  ــن مــدت دوســتانمان تقریب در ظــرف ای
ــه  ــه خان ــی را ب ــردن کس ــوت ک ــرأت دع ــرم ج ــه همس ــدیم و ن ــوت می ش ــی دع ــه بجائ ــم، ن ــت کردن مس
داشــت. تــرس مــن از شــب نخوابــی باعــث می شــد هرشــب مســت کنــم امــا بــرای خــرج مشــروب روز 
بعــد مجبــور بــودم حداقــل تــا ســاعت چهــار بعدازظهــر مشــروب نخــورم. ایــن وضــع بــه اســتثنا یکــی 
دو وقفــه بــه مــدت هفــده ســال ادامــه پیــدا کــرد. پــول درآوردن، مشــروب گرفتــن و قاچــاق آن بــه منــزل، 
یــادی قــرص مســکن تــا بتوانــم پــول دربیــاورم  کــردن، حــال خــراب صبــح روز بعــد و مقادیــر ز مســت 
و غیــره بــه صــورت کابــوس وحشــتناکی درآمــده بــود. بــه همســر، فرزنــدان و دوســتانم بارهــا قــول داده 
بــودم کــه دیگــر مشــروب نخــورم و بــا آنکــه قولــم بــا خلــوص نیــت بــود امــا حتــی بــرای یــک روز هــم دوام 

نداشــت.
کــه اهــل امتحــان راههــای مختلــف هســتند بهتــر اســت تجربــه خــود را در مــورد  بــرای کســانی 
کــه راهــم را پیــدا  کــردم  کنــم. وقتــی مشــروب آزاد شــد و آبجــو دوبــاره بــه بــازار آمــد تصــور  آبجــو بازگــو 
کــرده ام و می توانــم تــا آنجــا کــه بخواهــم آبجــو بخــورم. فکــر می کردم آبجــو ضرری نــدارد و هیچکس 
کــردم.  ــر  ــه را از آبجــو پ ــم ســرداب خان ــا اجــازه همســر خوب ــا آبجــو مســت نمی شــود، در نتیجــه ب ب
ز کــه مقــدار مصرفــم حداقــل بــه یــک جعبــه و نیــم یعنــی 36 قوطــی در رو یــادی نگذشــت   مــدت ز



کابوس.دکتر.باب. 199  

 رســید. ظــرف دومــاه ســی پونــد چــاق شــدم، قیافــه ام مثــل خــوک شــده بــود و تنگــی نفــس ناراحتــم 
می کــرد. بعــد متوجــه شــدم کــه اگــر دهــان انســان بــوی آبجو بدهــد دیگــران نمی توانند بفهمند کــه او چه 
مشــروبی خــورده اســت. بنابرایــن شــروع بــه قاطــی کــردن آبجــو بــا الــکل خالــص کــردم امــا از آنجــا کــه ایــن 

تجربــه نتیجه بســیار بــدی داشــت آنرا متوقف کــردم. 
کــه تعــادل، ســالمت  گروهــی آشــنا شــدم  کــه آبجــو را امتحــان می کــردم بــا  رانــی  در آن دو
بــا آزادگــی صحبــت  بــدون خجالــت و  بــه خــود جــذب می کــرد. آنهــا  و خوشــحالی آنهــا مــرا 
کــه ایــن عــده  کــه مــن هرگــز قــادر بــه انجــام آن نبــودم. اینطــور بــه نظــر می رســید  کاری  می کردنــد، 
در همــه مواقــع از آرامــش برخوردارنــد و ســالمند و از همــه مهمتــر خوشــحال بــه نظــر می رســیدند 
امــا مــن در بیشــتر اوقــات از خــود بــه شــدت شــک داشــتم و نــاآرام بــودم. ســالمتیم در خطــر بــود و 
کــه در مــن نیســت و آن  کامــاًل بیچــاره شــده بــودم. احســاس می کــردم در آنهــا چیــزی وجــود دارد 
می توانــد بــه مــن کمــک کنــد. ســپس متوجــه شــدم کمبــود مــن روحانیــت اســت کــه برایــم چنــدان 
جالــب نبــود امــا فکــر می کــردم ضــرری هــم نمی توانــد داشــته باشــد. حــدود دو ســال و نیــم وقــت 
ــا مشــروبم را هــم هرشــب می خــوردم. هــر چیــزی  کــردم ام ــن زمینــه  خــود را صــرف مطالعــه در ای
کــه فکــر می کــردم چیــزی بارشــان هســت  کــه بدســتم می رســید می خوانــدم و بــا تمــام کســانی  هــم 

صحبــت می کــردم.
یــان عالقمنــد شــد و بــا آنکــه هیــچ گاه احســاس نکــردم کــه ممکن  ر بــه ایــن جر همســرم بــه مــرو
کــه مــن هــم ادامــه دهــم. حــال  اســت دوای درد مــن باشــد امــا عالقــه همســرم باعــث می شــد 
کنــد و ادامــه دهــد، مــن  چطــور همســرم در آن ســالها توانســت ایمــان و شــهامت خــود را حفــظ 
کــه مدتهــا پیــش مــرده بــودم. اینطــور بــه  کــه ادامــه نــداده بــود، می دانــم  نمی دانــم امــا در صورتــی 
یــم. حــال  کــه مــا الکلی هــا بــه نحــوی خاصیــت انتخــاب بهتریــن زنهــای دنیــا را دار نظــر می رســد 

کــه مــن جوابــی برایــش نــدارم.  گیرنــد مطلبــی اســت  چــرا بایــد آنهــا مــورد شــکنجه های مــا قــرار 
گفــت  و  زد  تلفــن  بــه همســرم  ز شــنبه  رو یــک  از ظهــر  بعــد  در  ران، خانمــی  در همیــن دو
کنــد  کمــک  مــن  بــه   بتوانــد  داشــت  احتمــال  کــه   او  ازدوســتان  یکــی  بــا  مالقــات  بــرای 
بــودم بــه خانــه آمــده  بــود. مــن مســت و الیعقــل  آنــروز، روز قبــل از روز مــادر   بــه خانــه اش برویــم. 
از  بــاال  طبقــه  در  و  بــودم  گذاشــته  میــز  روی  داشــتم،  خــود  بــا  کــه  را  بزرگــی  گلــدان  ازقــرار   و 
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کــرد. بــا آنکــه حــال خوبــی  ز بعــد، آن خانــم دوبــاره تلفــن  ر مســتی بــه خــواب رفتــه بــودم. رو زو
نداشــتم امــا بــه خاطــر ادب، بــا مالقــات موافقــت کــردم ولــی از همســرم قــول گرفتــم کــه بیشــتر از پانــزده 

دقیقــه در آنجــا نمانیــم.
درســت ســاعت پنــج بعدازظهــر وارد خانــه شــدیم و وقتــی بیــرون آمدیــم ســاعت یــازده و پانــزده 
کــردم و بالفاصلــه مشــروب خــوردن را  دقیقــه بــود. پــس از آن دو بــار دیگــر مــن بــا آن مــرد مالقــات 
ز جهــت شــرکت  ــرای چنــد رو ــا حــدود ســه هفتــه دوام داشــت. پــس از آن ب کــه ت کــردم  متوقــف 
یســکی  کــه عضــو آن بــودم بــا قطــار بــه شــهر آتالنتیــک رفتــم. در راه تمــام و در جلســات انجمنــی 
موجــود در رســتوران تــرن را خــوردم و چندیــن بطــری هــم قبــل از رســیدن بــه هتــل خریــدم. در آن 
ز دوشــنبه تــا بعــد از شــام  ز یکشــنبه، تــا شــب مشــروب خــوردم و مســت و الیعقــل بــودم. رو رو
کــردم و تــا می توانســتم در بــار  هشــیار مانــدم و مشــروب نخــوردم امــا بعــد از شــام دوبــاره شــروع 
ــنبه  ــه ش ــم. س کن ــی  ــا را خال ــه بطریه ــه بقی ک ــم  ــم رفت ــه اطاق ــس از آن ب ــوردم و پ ــروب خ ــل مش هت
یــزی، بــا  ر کــردم و تــا ظهــر دیگــر ســر از پــا نمی شــناختم. بــرای جلوگیــری از آبرو از صبــح شــروع 
کــردم و در راه ایســتگاه قطــار دوبــاره مقــداری مشــروب خریــدم. در ایســتگاه  یه حســاب  هتــل تســو
کــه  رم تــا آنکــه در خانــه دوســتی  مدتــی منتظــر قطــار شــدم امــا اتفاقــات بعــد را دیگــر بخاطــر نمــی آو
ــه همســرم خبــر داده  ــه خــود آمــدم. آن مــردم نیکــوکار ب ــاره ب در نزدیکــی آنجــا زندگــی می کــرد دوب
بودنــد و همســرم هــم دوســت تــازه  یافتــه ام را بــه ســراغم فرســتاد. دوســتم مــرا به خانــه بــرد و در 
گیــالس مشــروب در آن شــب و یــک بطــری آبجــو در صبــح  ــرار داد و ضمنــًا چنــد  رختخــواب ق

ز بعــد بــه مــن داد. رو
کــه ایــن ســطور را  کــه آخریــن مشــروبم را خــوردم، اکنــون  آن روز، دهــم جــون ســال 1935 بــود 

ز می گــذرد. رو آن  از  از چهــار ســال  بیــش  یســم  می نو
گفــت  چــه  مــرد  آن  کــه  اینســت  برســد  نظرتــان  بــه  اســت  ممکــن  قاعدتــًا  کــه  ســئوالی 
داشــته  خاطــر  بــه  داشــت.  تفــاوت  بودنــد  کــرده  و  گفتــه  دیگــران  آنچــه  بــا  کــه  کــرد  چــه  و 
کســانی  از  بســیاری  بــا  و  بــودم  خوانــده  یــادی  ز مطالــب  الکلیســم  مــورد  در  مــن  کــه  باشــید 
کــرده یــاد  ز صحبــت  می داننــد  کــه  می کردنــد  فکــر  یــا  و  می دانســتند  چیــزی  آن  مــورد  در   کــه 
بــود گذرانــده  مشــروبخواری  بــه  را  کی  وحشــتنا ســالهای  مــرد  ایــن  امــا  بــودم    
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کــه مــن  ــا همــان وســیله ای  ــر از همــه ب  و تمــام تجربه هــای میگســاری را درخــود داشــت و مهمت

ــورد  ــود. او در م ــه ب ــفا یافت ــی، ش ــه روحان ــک طریق ــی ی ــودم، یعن ــرده ب ک ــن آن  گرفت ــکار  ــعی در ب س

کــه بــدون شــک مفیــد بــود امــا مهمتــر از هــر چیــز او اولیــن  گــذارد  الکلیســم اطالعاتــی در اختیــارم 

یــد و ســخنانش در مــورد  بــرو شــده بــود و می دانســت چــه می گو کــه تــا آن زمــان بــا مــن رو کســی بــود 

بیمــاری الکلیســم از تجربه هایــش سرچشــمه می گرفــت، او جــواب تمــام ســئواالت را داشــت و 

کتــاب پیــدا نکــرده بــود. کــه آنهــا را از تــوی  واضــح بــود 

کنــون ســالمم و آبــروی خــود را دوبــاره  خالصــی از آن جهنــم لعنتــی موهبــت بزرگــی اســت. ا

کارم بــا  رده ام و از احتــرام همکارانــم برخــوردارم. زندگــی خانوادگــی ام ایــده آل اســت و  بــه دســت آو

آنکــه وضــع اقتصــاد خــراب اســت، از ایــن بهتــر نمی توانــد باشــد. 

یــادی صــرف می کنــم کــه آنچــه آموختــه ام بــا طالبــان  و نیازمنــدان در میــان بگــذارم  مــن وقــت ز

و بــرای آن چهــار دلیل دارم: 

1 – احساس وظیفه می کنم.

کار لذت بخشی است. 2 – برایم 

کســیکه وقــت خــود را صــرف رســانیدن ایــن پیــام بــه مــن  3 – بــا انجــام آن بدهــی خــود را بــه 

کــرد می پــردازم.

4 – هربار که آنرا انجام می دهم قدری بیشتر خود را دربرابر لغزش بیمه می کنم.

ــرک  ــا دو ســال و نیــم پــس از ت ــراد جمعیــت مــا، وسوســه مشــروب در مــن ت برعکــس بیشــتر اف

چنــدان تخفیــف پیــدا نکــرد و تقریبــًا همیشــه آنــرا احســاس می کــردم امــا هرگــز بــه مرحلــه تســلیم 

نزدیــک نشــد. از اینکــه می دیــدم دوســتانم مشــروب می خورنــد و مــن نمی توانــم، شــدیدًا رنــج 

کــه زمانــی منهــم از یــک چنیــن امتیــازی  ر پذیرفتــم  می بــردم امــا خــود را عــادت دادم و بــه مــرو

ــت،  ــده اس ــه ش گرفت ــس  ــن پ ــاز از م ــن امتی ــدید، ای ــتفاده ش ــوء اس ــر س ــا در اث ــوده ام ام ــوردار ب برخ

ــرا هیچکــس مســئول آن نیســت و هیــچ  ی کنــم ز ــورد داد و هــوار  ــن م ــدارد در ای ــن لزومــی ن بنابرای

ــزد. ر مشــروب در حلــق مــن بری ــا زو کســی ســعی نکــرده اســت ب وقــت 
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یــد و یــا هرگونــه  کــه بــه خــدا بی اعتقادیــد یــا بــه وجــود او شــک دار گــر شــما فکــر می کنیــد  ا
گــر  یــد برایتــان متأســفم. ا کتــاب را بپذیر کــه مطالــب ایــن  ر روشــنفکرانه مانــع از آن می شــود  غــرو
کــه بــه تنهائــی از پــس ایــن مشــکل برآئیــد، بــه  یــد  کافــی قــدرت دار هنــوز تصــور می کنیــد بــه انــدازه 
کلــی و بــرای همیشــه  گــر واقعــًا و حقیقتــًا مایلیــد مشــروبخواری را بــه  خودتــان مربــوط اســت امــا ا
کــه  یــد در آن صــورت مــا می دانیــم  کمــک احتیــاج دار کــه بــه  یــد و حــس می کنیــد  کنــار بگذار
ردن یــک گیــالس مشــروب صــرف  کــه بــرای بدســت آو گــر نیمــی از زحمتــی را  یــم و ا جوابتــان را دار
یــرا پــدر آســمانی پشــتیبان شــما  ید، ز یــد، مســلمًا موفــق می شــو می کنیــد، در ایــن راه بــکار بر

خواهــد بــود.
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گمنــام هســتند، ایــن انجمــن تفــاوت بیــن  کنــون در حمایــت الکلی هــای  کــه ا کســانی  از نظــر 
ــرای  بدبختــی و هشــیاری و در بســیاری مــوارد بیــن مــرگ و زندگــی را نشــان داده اســت و البتــه ب
ــه آنهــا دسترســی پیــدا نشــده اســت هــم، ایــن مطلــب می توانــد صــادق  کــه هنــوز ب الکلی هائــی 

باشــد.
کنــون هیــچ جمعیتــی بــه انــدازه مــا بــه اینکــه دائــم مؤثــر باشــیم و بــه یکدیگر بســتگی  بنابرایــن تا
کنیــم  کــه بایــد بــا یکدیگــر همــکاری  داشــته باشــیم نیــاز نداشــته اســت. مــا الکلی هــا می دانیــم 
یــم. مــا معتقدیــم ســنت های  از بیــن می رو کثرمــان باالخــره در تنهائــی  و متفــق باشــیم و اال ا
کــه »چطــور  گمنــام، بهتریــن جــواب تجربــه مــا بــه ایــن ســئوال اســت  دوازده گانــه الکلی هــای 
بــرد را داشــته باشــد؟« و »چطــور می توانــد  کار گمنــام می توانــد بهتریــن  جمعیــت الکلی هــای 

ــرود؟« ــد و از میــان ن یکپارچــه بمان
کــه  ــه صــورت خالصــه ای  ــام ب گمن ــه« الکلی هــای  در صفحــه بعــد، »ســنت های دوازده گان
کامــل  کنــون در میــان مــا متــداول اســت بــه نظــر خواهــد رســید، ایــن فــرم،  فشــرده متــن اصلــی و  ا
ــار در ســال 1946 بــه چــاپ  کــه بــرای اولیــن ب گمنــام اســت  ســنت های دوازده گانــه الکلی هــای 
یخــی بیشــتری برخــوردار اســت، آنــرا نیــز در  کامــل از صراحــت و ارزش تار کــه متــن  رســید. از آنجــا 

کرده ایــم. صفحــات بعــد  منظــور 





سنت های دوازده  گانه

گیــرد. بهبــودی هریــک از مــا بــه یگانگــی  کار مــا قــرار  1. منافــع مشــترک مــا بایــد در رأس 

دارد. بســتگی  گمنــام  الکلی هــای 

ردگار مهربــان اســت، بدانگونــه  گروهــی مــا فقــط یــک مرجــع وجــود دارد و آن پــرو 2. در ارتبــاط 

کــه خــود را در وجــدان گــروه بیــان کنــد. پیشــوایان ما خدمتگــزاران صادقند و حکومــت نمی کنند.

گمنام تمایل به ترک الکل است. یت در الکلی های  3. تنها الزمه عضو

گروههــا و الکلی هــای  کــه بــه دیگــر  گــروه بایــد مســتقل باشــد، بــه اســتثناء مــواردی  4. هــر 

گمنــام در جمــع تأثیــر بگــذارد.

ــه  ک ــه الکلی هائیســت  ــام خــود ب ــک هــدف اصلــی دارد و آن رســاندن پی ــروه فقــط ی گ 5. هــر 

ــد. ــوز در عذابن هن

گمنــام هرگــز نبایــد هیــچ موسســه مرتبــط و یــا هــر ســازمان دیگــری را تأییــد  6. الکلی هــای 

یــرا  گمنــام را بدانهــا بدهــد، ز کمــک مالــی نمایــد و یــا اجــازه اســتفاده از نــام الکلی هــای  کنــد و یــا 

کــه مســائل مالــی، ملکــی و شــهرت مــا را از هــدف اصلــی خــود منحــرف ســازد. ممکــن اســت 

یافت نکند. کمکی از خارج در کاماًل خودکفا باشد و  گمنام باید  گروه الکلی های  7. هر 

ــا  ــی م ــز خدمات ک ــا مرا ــد ام ــی بمان ــه ای باق ــه غیرحرف ــرای همیش ــد ب ــام بای گمن ــای  8. الکلی ه

کننــد. کارمندانــی اســتخدام  می تواننــد 
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یم امــا می توانیــم هیأتهــا و  گمنــام، هرگــز نبایــد متشــکل شــو 9 . مــا تحــت عنــوان الکلی هــای 

گــروه مســئول باشــند. کــه مســتقیمًا در برابــر  کمیته هائــی تشــکیل دهیــم 

10. الکلی هــای گمنــام هیــچ عقیــده ای در مــورد موضوعــات خارجــی نــدارد و نــام الکلی هــای 

گمنــام هرگــز نبایــد وارد بــه مســائل اجتماعی شــود.

11. خــط مشــی روابــط عمومــی مــا بنــا بــر اصــل جاذبــه اســت نــه تبلیــغ، مــا بایــد همیشــه 

کنیــم. گمنامــی خــود را در ســطح مطبوعــات، رادیــو و فیلــم حفــظ 

کــه  ر ایــن اســت  گمنامــی اســاس روحانــی تمــام ســنت های مــا می باشــد و همیشــه یــادآو  .12

اصــول اخالقــی را بــه شــخصیت ها ترجیــح دهیــم.
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کامل  متن 
گانه سنت های دوازده  

گمنام.نشان.داده.است: .الکلی.های. تجربه.ما.در

نتیجتــًا  اســت،  کل  از  کوچکــی  جــزء  فقــط  گمنــام  الکلی هــای  اعضــای  از  هریــک   .1

کثــر مــا یقینــًا خواهیــم مــرد. بنابرایــن  گمنــام بایــد بــه حیــات خــود ادامــه دهــد، و اال ا الکلی هــای 

منافــع مشــترک مــا در رأس قــرار دارد و رفــاه فــردی بالفاصلــه بــه دنبــال آن قــرار می گیــرد.

کــه  گروهــی مــا فقــط یــک مرجــع نهائــی وجــود دارد و آن خداونــد مهربانــی اســت  2. در ارتبــاط 

گــروه بیــان می کنــد. خــود را در وجــدان 

برگیــرد، بنابرایــن بــه  کــه مبتــال بــه الکلیســم هســتند در یــت مــا بایــد تمــام افــرادی را  3. عضو

یــت  کــه تمایــل بــه بهبــودی دارنــد جــواب رد داده نخواهنــد شــد و هرگــز عضو هیــچ یــک از کســانی 

ر  مــا بــه پــول یــا تمکــن بســتگی نخواهــد داشــت. وقتــی دو یــا ســه الکلــی بــه منظــور هشــیاری دو

ــه  ــر آنکــه ب گمنــام بنامنــد، مشــروط ب گــروه الکلی هــای  هــم جمــع شــوند، می تواننــد خــود را یــک 

گــروه بــه هیــچ جــا بســتگی نداشــته باشــند. عنــوان 

ــه  کنــد و ب گــروه مراجعــه  ــه وجــدان  ــد ب ــه خــود فقــط بای ــوط ب گــروه در مــورد مســائل مرب 4. هــر 

گروههــای دیگــر نیــز تأثیــر  کــه ایــن مســائل بــر  هیــچ مرجــع دیگــری جوابگــو نباشــد، امــا در صورتــی 

کمیتــه ایالتــی هرگــز نبایــد بــدون  گــروه یــا  کــس یــا  بگــذارد، مشــورت بــا آنهــا الزم اســت. هیــچ 

کــه ایــن اقــدام تأثیــر  کمیتــه خدمــات عمومــی، بــه اقدامــی دســت بزنــد  مشــورت بــا هیــأت امنــای 

گمنــام داشــته باشــد. در مــورد اینگونــه مطالــب منافــع مشــترک  مهمــی در سرنوشــت الکلی هــای 

یــت دارد. مــا اولو
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5. هرگــروه الکلی هــای گمنــام بایــد موجودیــت روحانــی داشــته باشــد و تنهــا هدفــش رســاندن 

پیــام خــود بــه الکلی هــای دردمنــد باشــد.

6. مســائل مالــی، ملکــی و مرجعیــت بــه آســانی ممکــن اســت مــا را از هــدف روحانــی و اصلــی 

کــه واقعــًا مــورد نیــاز باشــد،  کنــد، بنابرایــن بــه نظــر مــا هــر ملــک قابــل مالحظــه ای  خــود منحــرف 

بایــد بــه طــور مجــزا بــه ثبــت رســد و اداره شــود تــا بدیــن ترتیــب مســائل مالــی از روحانــی جــدا 

کــن مــورد  کار تجارتــی شــوند و اما گمنــام هرگــز نبایــد وارد هیــچ  گروه هــای الکلی هــای  باشــد. 

کــه نیــاز بــه محــل و مدیریــت  پهــا و بیمارســتانهائی  کلو گمنــام ، ماننــد  اســتفاده الکلی هــای 

ــا آنهــا  ــزوم ب ــدون تعهــد در صــورت ل ــه و ب ــد آزادان ــروه بتوان گ ــا  ــه اداره شــوند ت گان ــد جدا ــد، بای دارن

کننــد و اداره  گمنــام اســتفاده  ــام الکلی هــای  ــد از ن ــه مؤسســات نبای گون ــن  کنــد. ای قطــع رابطــه 

آنهــا بایــد فقــط در مســئولیت کســانی باشــد کــه از نظــر مالــی مؤسســات مذکــور را تأمیــن می کننــد. 

گمنــام هســتند ترجیــح داده می شــوند امــا  کــه عضــو الکلی هــای   مدیرانــی 
ً
پهــا معمــوال کلو بــرای 

گمنــام مجــزا باشــند و تحــت  کامــاًل از الکلی هــای  بیمارســتان ها و مکانهــای بازســازی بایــد 

کــس همــکاری  گمنــام می تواننــد بــا هــر  گروههــای الکلی هــای  نظــر پزشــکی اداره شــوند. بــا آنکــه 

کننــد امــا ایــن همــکاری هرگــز نبایــد بــه طــور مســتقیم و یــا غیــر مســتقیم بــه حــد بســتگی و یــا تأییــد 

کننــد. گمنــام هرگــز نبایــد خــود را بــه هیــچ چیــز وابســته  گروههــای الکلی هــای  برســد. 

7. گروههــای الکلی هــای گمنــام باید کاماًل خودکفا باشــند و فقــط از طریق کمک داوطلبانه 

ــن هــدف  ــه ای ــر خــود را ب ــد هرچــه زودت گروههــا بای ــا همــه  ــه نظــر م اعضــای خــود تأمیــن شــوند. ب

پهــا، بیمارســتان ها و  کلو گروههــا،  ری هرگونــه اعانــات خارجــی چــه از طریــق  برســانند. جمــع آو

کــردن  ک اســت. قبــول  گمنــام بســیار خطرنــا ــام الکلی هــای  ــا اســتفاده از ن ــا مؤسســات دیگــر ب ی

کــه نوعــی تعهــد به دنبــال داشــته باشــد عاقالنــه نیســت.  پیشــکش های بــزرگ و  هرگونــه اعانــه ای 

انباشــته هــم  روی  مشــخصی  هــدف  بــدون  گمنــام،  الکلی هــای  مالــی  موجودی هــای  گــر   ا
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تــر رود باعــث نگرانــی مــا می شــود. تجربــه بارهــا بــه مــا نشــان   شــود و مقــدار آن از ذخیــره معینــی باال

کــه هیــچ چیــز بــه انــدازه کشــمکش های مالــی، ملکــی و مرجعیــت نمی توانــد میــراث  داده اســت 

روحانــی مــا را بــه خطــر انــدازد.

گمنــام بایــد بــرای همیشــه غیرحرفــه ای باقــی بمانــد. مفهــوم حرفــه ای از نظــر  8. الکلی هــای 

ره بــا الکلی هــا در مقابــل پــول و یــا بــه عنــوان شــغل اســت امــا مــا می توانیــم  مــا مــددکاری یــا مشــاو

ــه  کــه در صــورت نبــودن آنهــا ب ــی را انجــام دهنــد  ــا همــان خدمات کنیــم ت الکلی هــا را اســتخدام 

ــب  ــوق مناس ــوان حق ــوص می ت ــات مخص ــه خدم گون ــن  ــرای ای ــود. ب ــذار می ش گ ــا وا غیرالکلی ه

ــوان مــزدی پرداخــت. کار دوازده قــدم معمولــی، هرگــز نمی ت ــرای  کــرد. امــا ب پرداخــت 

گمنــام بــه حداقــل تشــکیالت و ســازمان نیــاز دارد و بهتــر اســت  گــروه الکلی هــای  9. هــر 

کوچــک می تواننــد منشــی  گروههــای  گــردش باشــد.  گــروه بــه نوبــت بیــن اعضــاء در  رهبــری 

گروههــای بزرگتــری  کمیته هــای نوبتــی برگزیننــد و  ــزرگ می تواننــد  گروههــای ب کننــد.  انتخــاب 

ارتباطــات تشــکیل  یــا دفتــر  کــه در مناطــق پرجمعیــت هســتند می تواننــد دفتــر مرکــزی  هــم 

 یــک منشــی تمــام وقــت اســتخدام می کننــد. هیئــت امنــای 
ً
دهنــد. بــرای اینگونــه دفاتــر معمــوال

گمنــام هســتند،  الکلی هــای  کمیتــه خدمــات عمومــی  واقــع  مــا در  مرکــز خدمــات عمومــی 

مــا  داوطلبانــه  اعانــات  یافت کننــدگان  در و  گمنــام  الکلی هــای  ســنت های  نگهبانــان  آنهــا 

تأمیــن  یــورک  نیو در  مــا  عمومــی  خدمــات  دفتــر  مخــارج  اعانــات  ایــن  طریــق  از  می  باشــند، 

گروههــا اجــازه دارد روابــط عمومــی مــا را در مجمــوع  از طــرف  امنــا  کمیتــه هیــأت  می شــود. 

کمــال مجلــه اصلــی جمعیــت )The A.A. Grapevine( مــا را تضمیــن  کنــد و تمامیــت و  اداره 

بــا  و  اعتمــاد  مــورد  خدمتگــزاران  و  اســت  خدمــت  نمایندگی هــا  ایــن  تمامــی  آرمــان  نمایــد. 

 تجربــه مــا در واقــع پیشــوایان حقیقــی مــا هســتند. آنهــا از ســمت های خــود بــه عنــوان پایــگاه 
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بــه  احتــرام  آن  ثمربخشــی  کلیــد  و  نمی کننــد  حکومــت  آنهــا  نمی کننــد.  اســتفاده  مرجعیــت 

اســت. هســتی 

گمنــام درگیــر شــود هرگــز  کــه جمعیــت الکلی هــای  گروه هــا و یــا اعضــای آنهــا بــه طریقــی   .10

کننــد، بخصــوص در مســائل  نبایــد هیــچ عقیــده ای در مــورد مســائل بحث انگیــز خارجــی ابــراز 

گروههــای الکلی هــای  بــه مشــروبات الکلــی و فرقه هــای مذهبــی.  سیاســی، مســائل مربــوط 

گمنــام بــا هیچکــس هیچگونــه مخالفتــی ندارنــد و در مــورد اینگونــه مســائل نمی تواننــد هیچگونه 

کننــد. عقیــده ای ابــراز 

گمنامــی شــخصی همــراه باشــد.  11. برخــورد اجتماعــی مــا در ســطح عمومــی بایــد بــا رعایــت 

کننــد. اســامی و  گمنــام بایــد از تبلیغــات پرســروصدا پرهیــز  بــه نظــر مــا اعضــای الکلی هــای 

گمنــام نبایــد از رادیــو یــا فیلــم پخــش شــود و یــا در  یــر مــا بــه عنــوان اعضــای الکلی هــای  تصاو

زنامــه و امثــال آن بــه چــاپ برســد. روابــط عمومــی مــا بایــد بنــا بــر اصــل جاذبــه باشــد نــه تبلیــغ.  رو

کننــد. یــم دوســتانمان مــا را توصیــه  یــم و بهتــر اســت بگذار مــا هرگــز نیــاز بــه تعریــف از خــود ندار

گمنامــی از لحــاظ روحانــی اهمیــت  یــم اصــل  گمنــام اعتقــاد دار 12. مــا اعضــای الکلی هــای 

کــه اصــول اخالقــی را بــه شــخصیت ها ترجیــح  دهیــم. فروتنــی  ر آنســت  فراوانــی دارد و یــادآو

واقعــی را در زندگــی خــود حقیقتــًا رعایــت کنیــم و همیشــه مراقــب باشــیم کــه موهبت هــای بزرگــی 

کــه شــامل حالمــان شــده اســت باعــث ضایــع شــدنمان نشــود و تــا ابــد در حالــت شــکرگزاری از 

آفریــدگار خــود باقــی بمانیــم.



تجربه روحانی

گــر در مطالعــه  کتــاب آمــده اســت. ا واژه تجربــه روحانــی و بیــداری روحانــی بدفعــات در ایــن 
یم، خواهیــم دیــد تغییــر شــخصیت الزم بــرای بهبــودی از الکلیســم، بــه طــرق  کتــاب دقیــق شــو

مختلفــی در افــراد بوجــود آمــده اســت.
ــن  ــه ای ک ــود  رده ب ــن تصــور را بوجــود آو ــرای بســیاری از خواننــدگان ای ــا، ب کتــاب م چــاپ اول 
گهانــی و  تغییــر شــخصیت ها یــا تجربه هــای روحانــی بایــد بــه صــورت یــک تغییــر و تبدیــل نا

عظیــم باشــد امــا خوشــبختانه ایــن نتیجه گیری هــا حقیقــت نــدارد.
گهانــی تشــریح  کتــاب، چندیــن مــورد از تغییــر و تبدیلهــای انقالبــی و نا در فصل هــای اولیــه 
کــه یــک چنیــن حالتــی حتمــًا بــرای بهبــودی الزم  شــده اســت و بــا آنکــه منظــور ایــن نبــوده اســت 
کــه بــرای بهبــودی لزومــًا بایــد یــک تجربــه  کرده انــد  اســت امــا بســیاری از الکلی هــا نتیجه گیــری 
گهانــی و خارق العــاده بــه آنهــا دســت دهــد و ســریعًا بــا تغییــرات بزرگــی در احساســات  روحانــی نا

و طــرز تلقــی آنهــا دنبــال شــود.
ــًا  ــی مرتب ت ــا آنکــه در میــان هزارهــا الکلــی عضــو جمعیــت مــا یــک چنیــن تغییــرات و تحوال ب
کلــی و همگانــی نیســت و بیشــتر اعضــای مــا  اتفــاق می افتــد امــا بــه هیــچ وجــه یــک قاعــده 
یلیــام جیمــز )William James( روانشــناس آنــرا »نــوع آموزشــی« نامیــده  کــه دکتــر و بــه تجربــه ای 
ر و بــه آهســتگی در انســان بوجــود  کــه بــه مــرو اســت دســت می یابنــد. نــوع آموزشــی نوعــی اســت 
کــه در  می آیــد. بســیاری از اوقــات دوســتان یــک تــازه وارد مدتهــا قبــل از خــود او متوجــه تغییراتــی 
ــی اساســی در  کــه تغییرات ــازه وارد هــم باالخــره متوجــه می شــود  ــد آمــده اســت می شــوند و ت او پدی
ــه  ــه زندگــی پیــدا شــده اســت امــا عامــل ایــن تغییــرات از وجــود خــود او ب واکنشــهایش نســبت ب
کــه غالبــًا ظــرف چنــد مــاه از ایــن  گرفتــه باشــد. نتیجــه ای  تنهائــی نمی توانســته اســت سرچشــمه 
گرفتــه می شــود، بنــدرت ممکــن اســت حتــی پــس از ســالها تزکیــه نفــس انفــرادی بدســت  طریــق 

آیــد.
کــه بــه یــک سرچشــمه  اعضــای مــا بــه جــز چنــد اســتثناء عاقبــت همگــی متوجــه می شــوند 
نهانــی درونــی دســت یافته انــد و ایــن سرچشــمه را بــه عنــوان درک شــخصی خــود از یــک نیــروی 

ــد. ــخیص می دهن ــوق تش ماف
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گاهــی از ایــن نیــروی برتــر خمیــره اصلــی تجربــه روحانــی اســت.  کثــر مــا فکــر می کنیــم آ ا
گاهــی« می نامنــد. آ را »خــدا  ایــن حالــت  مــا  اعضــای مذهبــی 

بــرو شــود، قابــل بهبــودی  کــه بتوانــد صادقانــه بــا مشــکل خــود رو بنــا بــه تجربــه مــا، هرالکلــی 
ــا  ــد. تنه ــدود نکن ــی مس ــای روحان ــر روی ایده ه ــود را ب ــکار خ ــه اف یچ ــه در ــر آنک ــروط ب ــت، مش اس

کــه می توانــد باعــث شکســت مــا شــود انعطاف ناپذیــری و یــا انــکار مغرضانــه اســت. چیــزی 
رد.  کســی بوجــود آو بــه نظــر مــا روحانــی بــودن ایــن برنامــه نبایــد هیچگونــه اشــکالی بــرای 

نــدارد.  برگــرد  برو و  بهبــودی هســتند  اولیــه  اصــول  و صداقــت،  روشــن بینی  تمایــل، 
گاهــی اســت، دلیلــی علیــه تمــام دالیــل  کــه مخالــف هرگونــه آ »در زندگــی، اصلــی وجــود دارد 

اســت و انســان را در جهــل ابــدی نــگاه مــی دارد، ایــن اصــل، قصــاص قبــل از جنایــت اســت.«

هربرت اسپنسر      
)Herbert Spencer(                                



 نظریه پزشکی
گمنام  در مورد الکلی های 

ــکان  ــکی و پزش ــع پزش ــام، جوام گمن ــای  رت از الکلی ه ــیلک و ــر س ــد دکت ــن تأیی ــس از اولی پ
یــر بوســیله پزشــکانی کــه در کنگــره  نقــاط مختلــف دنیــا نیــز مــا را مــورد تأییــد قــرار دادنــد. نظــرات ز
ــال  ــه س ک ــره  کنگ ــن  ــت. در ای ــده اس ــراز ش ــتند اب ــور داش ــورک حض ی ــکی نیو ــه پزش ــاالنه جامع س

گمنــام بــه حضــار داده شــد. گزارشــی بدیــن مضمــون در مــورد الکلی هــای  1944 تشــکیل شــد 
کنــدی )Dr. Foster Kennedy(  متخصــص اعصــاب: »جمعیــت الکلی هــای  دکتــر فاســتر 
گرفتــه  کار  کنــون انســانها بــدان پــی برده انــد بــه  کــه تا گمنــام دو منبــع از بزرگتریــن نیروهائــی را 
ــی  گروه ــزه  ــا غری ــان ی ــا همنوع ــزش ب ــزه آمی ــری غری ــب و دیگ ــع مذه ــن دو منب ــی از ای ــت، یک اس
ــی مــورد تأییــد  ــا قدردان ــی عظیــم را ب ــد ایــن ســالح درمان ــه نظــر مــن جامعــه پزشــکی بای اســت. ب
یــرا در غیــر اینصــورت محکــوم بــه بی تفاوتــی هســتیم و بخاطــر از دســت دادن  رســمی قــرار دهــد، ز
کار چندانــی از پیــش نمی بــرد، مقصــر  کــوه را از جــا می کنــد و علــم پزشــکی بــدون آن  کــه  ایمانــی 

خواهیــم بــود.«
کولیــر )Dr. G. Kirby Collier( روانپزشــک چنیــن اظهــار می کنــد: »بــه نظــر  کربــی  دکتــر جــی. 
کــه قــادر اســت بهتریــن نتیجــه ممکــن  گمنــام جمعیــت خودســاخته ای اســت  مــن الکلی هــای 
رد. هــر  کــه از فلســفه آنهــا سرچشــمه می گیــرد بدســت آو گروهــی  کــردن رهنمون هــای  را از دنبــال 
کــه بتوانــد شــاخص بهبــودی 50 تــا 60 درصــد داشــته باشــد ســزاوار  روش درمانــی و فلســفه ای 

توجــه اســت.«
دکتــر هــری. م. تیبــو )Dr. Harry M. Tiebout( روانپزشــک: »مــن بــه عنــوان روانپزشــک دربــاره 
کار  کــه  کــرده ام و بــه ایــن نتیجــه رســیده ام  یــاد فکــر  گمنــام ز رابطــه بیــن تخصصــم و الکلی هــای 
کــه بیمــار از طریــق آن بتوانــد درمــان و یــا  کــردن راهــی اســت  کثــرًا آمــاده  اصلــی مــا روانپزشــکان ا
کمــک از خــارج را بپذیــرد و تصــور می کنــم وظیفــه روانپزشــک از میــان بــردن مقاومــت درونــی 
اثــر  کــه در  تــا بلکــه او بتوانــد از درون شــکفته شــود و ایــن همــان نتیجه ایســت  بیمــار اســت 

گمنــام بدســت می آیــد.« عملکــرد برنامه هــای الکلی هــای 
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یــکا  ر )Dr. W.W.Bauer( ســال 1946 در برنامــه جمعیــت پزشــکان آمر دکتــر دبلیــو دبلیــو بــاو
»جمعیــت  داشــت:  اظهــار  می شــد  پخــش  ســی  بــی،  ان،  رادیــوی  سرتاســری  شــبکه  از  کــه 
گمنــام نــه ارتــش آزادی بخــش الکلی هــا اســت و نــه یــک جمعیــت ضــد مشــروبات  الکلی هــای 
کســانی  کــه هرگــز نبایــد مشــروب بخورنــد و بــه  الکلــی اســت. اعضــای ایــن جمعیــت می داننــد 
کمــک می کننــد. در یــک چنیــن جــوی، الکلی هــا  کــه بــا آنهــا مشــکل مشــترکی داشــته باشــند نیــز 
ــه یــک قــدرت  کــه ب ــد  ــر »خودمشــغولی« بیــش از حــد خــود غلبــه می کننــد. آنهــا می آموزن کثــرًا ب ا
ز هشــیار  ــه رو ز ب کننــد. آنهــا رو ــه دیگــر الکلی هــا رهــا  کمــک ب مافــوق متکــی شــوند و خــود را در 

زهــا بــه هفته هــا تبدیــل می شــود و هفته هــا بــه ماههــا و ســالها.« می ماننــد. رو
دکتــر جــان اف اســتوفر )Dr. John F. Stouffer( رئیــس بخــش روانپزشــکی بیمارســتان عمومــی 
ایــن  در  کــه  »الکلی هائــی  یــد:  می گو گمنــام  الکلی هــای  بــا  خــود  تجربــه  مــورد  در  فیالدلفیــا 
الکلی هــای  و  ندارنــد  را  درمــان خصوصــی  اســتطاعت هزینــه  بســتری می شــوند  بیمارســتان 
کنیــم و حتــی در آن  کنــون توانســته ایم بــه آنهــا پیشــنهاد  کــه مــا تا گمنــام بهتریــن وســیله ای اســت 
ــا مــا می افتــد هــم دگرگونــی شــخصیتی چشــمگیری  کــه مجــددًا سروکارشــان ب تعــداد معــدودی 

دیــده می شــود.«
کــه مقالــه ای از طــرف یکــی از  کــرد  جمعیــت روانپزشــکان آمریــکا در ســال 1949 درخواســت 
کنگــره ســاالنه آن جمعیــت خوانــده شــود.  گمنــام تهیــه شــود تــا در  اعضــای قدیمــی الکلی هــای 
پــس از انجــام ایــن کار مقالــه مذکــور در نشــریه ماهانــه روانپزشــکی آمریــکا در نوامبــر ســال 1949 بــه 
کثــر گروههــا قــرار دارد و یــا می تــوان  کنــون بــه صــورت جــزوه در دســترس ا چــاپ رســید. ایــن مقالــه ا
 Three talks to 10163 بــه نــام .Grand Central Station New York N.Y 459 Box  : آن را از طریــق
ــام Bill on Alcoholism نامیــده می شــد و قبــل از آن  ــه ن کــه قبــاًل ب  .Medical Societies by Bill W

کــرد. بــه نــام Alcoholism the Illness معــروف بــود تهیــه 



جایزه السکر
The Lasker A Ward

گمنام داده شد، خالصه ای از مطالب  در سال 1951 جایزه السکر به جمعیت الکلی های 
یر به نظرتان می رسانیم. درج شده در اعطانامه مذکور را در ز

بــه  را  الســکر  گــروه   1951 ســال  جایــزه  یــکا،  آمر جامعــه  ســالمتی  انجمــن  »بدینوســیله 
گمنــام اهــدا می کنــد. ایــن جایــزه بــه خاطــر قدردانــی از روش منحصــر بــه فــرد و موفــق  الکلی هــای 
ــه شــما تعلــق  ــام الکلیســم ب ــه ن ــا یــک مشــکل عمومــی و اجتماعــی قدیمــی ب شــما در برخــورد ب
کــه بدامــن  کیــد شــما بــر اینکــه الکلیســم یــک بیمــاری اســت، آن لکــه اجتماعــی را  می گیــرد. تأ
گمنــام بــه  یســان از الکلی هــای  یخ نو زی تار ک می کنــد. شــاید رو الکلیســم وارد شــده اســت پــا
کــه یــک وســیله جدیــد بــرای  کننــد، پدیــده ای  عنــوان یــک پدیــده بــزرگ پیشــرفت اجتماعــی یــاد 
کــه برپایــه همبســتگی در ابتــال  کــرده اســت، وســیله درمانــی تــازه ای  خدمــت بــه اجتمــاع عرضــه 
بــه یــک بیمــاری مشــترک بنــا شــده اســت و در بهبــود بســیاری از امــراض دیگــر بشــر نیــز می توانــد 

مؤثــر واقــع شــود.«





گمنام نظریه مذهبی در مورد الکلی های 

گمنــام  الکلی هــای  نثــار  را  خیرشــان  دعــای  مختلــف،  مذاهــب  روحانیــون  تمــام  تقریبــًا 
کرده انــد.

گمنــام پدیــده ای  یــد: »الکلی هــای  پــدر روحانــی ادوارد داولینــگEdward Dowling( 1( می گو
راءالطبیعــه  اســت طبیعــی، لیکــن در نقطــه ای قــرار دارد کــه طبیعــت در نزدیکتریــن تمــاس بــا ماو
کــه در آن حقــارت تبدیــل بــه فروتنــی می شــود. در موزه هــای آثــار هنــری و یــا  اســت، نقطــه ای 
کنســرتهای ســمفونی یــک حالــت روحانــی وجــود دارد و کلیســای کاتولیک اســتفاده از آن را تأیید 
کاتولیکهــا در  گمنــام هــم ایــن حالــت روحانــی وجــود دارد و شــرکت  می کنــد. در مــورد الکلیهــای 
کاتولیکهــای  کاتولیک هــای سســت تبدیــل بــه  کــه  آن تقریبــًا بــدون اســتثناء باعــث می شــود 

بهتــری شــوند.«
گمنــام، اصــل  یســد: »اســاس روش الکلیهــای  کلیســای حیــاط )Episcopal( می نو مجلــه 
کمــک  کمــک نکنــد، بــه خــود هــم نمی توانــد  واقعــی مســیحیت اســت. انســان تــا بــه دیگــران 
ــی  ــود بیمه گ ــن خ ــد. ای ــی( می نامن ــود بیمه گ ــای آن )خ ــام را اعض گمن ــای  ــه الکلی ه ــد. برنام کن
کــه آنهــا از لحــاظ جســمانی، عقالنــی و روحانــی بازســازی شــوند و صدهــا زن  باعــث شــده اســت 
کــه بــدون ایــن روش درمانــی منحصــر بــه فــرد و مؤثــر، امیــدی برایشــان نبــود احتــرام خــود  و مــردی 

رنــد.« را مجــددًا بدســت آو
کــرده بــود، دکتــر  پــا  گمنــام بر کفلــر بــرای معرفــی الکلیهــای  کــه آقــای را در مهمانــی شــامی 
امرســون اظهــار داشــت: »بــه نظــر مــن از دیــدگاه روانشناســی مزیتــی در روش ایــن جمعیــت وجــود 
کــه بــا ایــن پدیــده  کــرد. تصــور می کنــم در صورتــی  کــه نمی تــوان مشــابهی بــرای آن پیــدا  دارد 
ژه از حــدود تصورات  یــا همین طــور هــم هســت امکانــات آینــده ایــن پــرو عاقالنــه رفتــار شــود کــه گو

مــا خــارج باشــد.«

1  -  پدر روحانی دوست قدیم و عزیز الکلی های گمنام که در سال 1960 مرحوم شد.





گمنام  چطور با الکلی های 
کنیم؟  تماس حاصل 

گمنــام وجــود دارنــد. آدرس مــا  گروههــای الکلی هــای  کانــادا  یــکا و  در بیشــتر شــهرهای آمر
کنیــد. در شــهرهای  کلیســا می توانیــد پیــدا  زنامــه، پلیــس و یــا  را از طریــق راهنمــای تلفــن، رو
ــب دادن  ــرای ترتی ــد ب ــان بتوانن ــا و خانواده هایش ــا الکلی ه ــد ت ــری دارن  دفت

ً
ــوال ــا معم گروهه ــزرگ  ب

 )A.A کننــد، ایــن دفاتــر بــه نــام مصاحبــه و بســتری شــدن در بیمارســتان ها و غیــره از آن اســتفاده 
و یــا Alcoholics Anonymous (در دفتــر تلفــن ثبــت شــده اند.

یــورک اســت و هیئــت امنــای  مرکــز خدمــات جهانــی الکلی هــای گمنــام در آمریــکا - شــهر نیو
خدمــات عمومــی، معتمدیــن، مســئولین دفتــر خدمــات عمومــی، شــرکت خدمــات جهانــی و 

مجلــه ماهانــه مــا )Grapevine( در همیــن مرکــز هســتند. 
ــا دفتــر مرکــزی مــا تمــاس  کنیــد ب گمنــام را در اطــراف خــود پیــدا  گــر نمی نوانیــد الکلی هــای  ا
کــه گروهــی در نزدیکــی  گــروه را برایتــان ارســال کنیــم. در صورتــی  یــد تــا فــورًا آدرس نزدیکتریــن  بگیر
ــادی  ی کــه تأثیــر ز ــگاری  شــما وجــود نداشــته باشــد، از شــما دعــوت خواهــد شــد از طریــق نامه ن
کــه الکلــی  یــد  گــر شــما دوســت یــا فامیلــی دار کنیــد. ا در بیمــه هشــیاری شــما دارد بــا مــا مکاتبــه 
ــا  گمنــام از خــود نشــان نمی دهــد، پیشــنهاد می کنیــم ب ــه الکلی هــای  اســت و تمایلــی نســبت ب
گروههــای  کــه مرکــز جهانــی  یــد. ایــن دفتــر  گروههــای خانوادگــی »االنــان« تمــاس بگیر دفتــر مرکــزی 
گمنــام تشــکیل  کثــرًا از زنــان، شــوهران و دوســتان اعضــای الکلی هــای  خانوادگــی االنــان اســت ا
گــروه منطقــه خــود را از طریــق ایــن دفتــر پیــدا  شــده اســت. شــما می توانیــد آدرس نزدیکتریــن 

کنیــد. کنیــد و در مــورد مشــکالت و مطالــب خــود بــا آنهــا مکاتبــه 
AI-Anon Family Group Inc.

Box 862 Midtown Station

New York. N.Y. 0862-10018 U.S.A
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ســنت های  شــخصی.  بهبــودی  بــرای  هســتند  اصولــی  گمنــام  الکلی هــای  »دوازده گام« 
کــه در  ــرای خدمــات جهانــی«  دوازده گانــه وحــدت اعضــا را تضمیــن می کننــد. »دوازده مفهــوم ب
ســال 1962 توســط Bill.W. یکــی از بنیان گــذاران ســازمان نوشــته شــده، تعــدادی از اصــول مربــوط 
کــه عناصــر مختلــف ســاختار خدماتــی  کنــد  بــه هــم را عرضــه می کنــد تــا اطمینــان حاصــل 
کــه بــه آنهــا خدمــت می کنــد مســئول  کســانی  گمنــام جوابگــو باقــی  مانــده و در برابــر  الکلی هــای 

باقــی بمانــد.
خدمــات  »کنفرانــس  توســط   1974 ســال  در  می آیــد  یــر  ز در  کــه  مفاهیــم«  مختصــر  »فــرم 

اســت. شــده  تهیــه  اجتماعــی« 
گمنــام همــواره در  کامــل خدمــات جهانــی الکلی هــای  1 - مســئولیت نهائــی و اختیــارات 

کل اعضــای ماســت. وجــدان جمعــی 
گمنــام، بــرای تقریبــًا همــه مقاصــد عملــی، بــه  کنفرانــس خدمــات عمومــی الکلی هــای   - 2

صــورت صــدای فعــال و وجــدان مؤثــر تمامــی انجمــن مــا در امــور جهانــی آن درآمــده اســت.
 - گمنــام  الکلی هــای  عناصــر  از  هرکــدام  بــه  بایــد  مــا  مؤثــر،  رهبــری  تضمیــن  بــرای   -  3
کمیته هــا و مدیــران  کنفرانــس، هیئــت خدمــات عمومــی و شــرکت های خدماتــی، اعضــاء، 

کنیــم. اعطــا  یــک »حــق تصمیم گیــری« ســنتی  اجرایــی - 
کــردن« ســنتی داشــته باشــیم  ــد یــک »حــق شــرکت  4 - در تمــام ســطوح مســئولیت، مــا بای
ــا حــق  ــر مســئولیت های خــود، دارای نماینــده ب ــه نســبتی معقــول در براب ــه مــا اجــازه دهــد ب کــه ب

رأی باشــیم.
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5 - در تمامــی ســاختار ســازمانی مــا، یــک »حــق اســتیناف« ســنتی بایــد غالــب باشــد تــا 

بدیــن طریــق عقایــد اقلیــت شــنیده شــود و شــکایات شــخصی از توجــه دقیــق برخــوردار شــود.

کــه قوانیــن اصلــی و مســئولیت های  ــه رســمیت می شناســد  ــن مســئله را ب ــس ای کنفران  - 6

کــه بــه عنــوان هیئــت خدمــات عمومــی عمــل می کننــد بــه اجــرا درآیــد. فعاالنــه 

کــه بــه  7 - »اعالمیــه و اساســنامه هیئــت خدمــات عمومــی« ابزارهــای قانونــی هســتند 

»اعالمیــه  کننــد.  اداره  و  یــت  مدیر را  جهانــی  خدمــات  امــور  می دهنــد  اختیــار  امنــا  هیئــت 

کنفرانــس« یــک ســند قانونــی نیســت، ایــن اعالمیــه بــرای رســیدن بــه تأثیــر نهایــی خــود بــر ســنت 

تکیــه دارد. گمنــام  الکلی هــای  مالــی  کمک هــای  و 

کلــی و مالــی هســتند.  یــزان اصلــی و اداره کننــدگان سیاســت های  8 - هیئــت امنــا برنامه ر

گانــه و دائمــًا فعــال را داشــته و ایــن اختیــار را از طریــق توانائــی  آنهــا حــق نظــارت بــر خدمــات جدا

خــود در انتخــاب همــه مدیــران ایــن نهادهــا اعمــال می کننــد.

ــل  ــا غیرقاب ــی م ــی آت ــرد و ایمن ــر عملک ــه خاط ــطوح ب ــام س ــوب در تم ــی خ ــری خدمات 9 - رهب

کــه زمانــی توســط بنیان گــذاران ســازمان  چشم پوشــی اســت. رهبــری خدمــات جهانــی اولیــه 

ــود. ــه ش گرفت ــده  ــر عه ــا ب ــت امن ــط هیئ ــد توس ــًا بای ــت لزوم ــده اس ــال می ش اعم

10 - هــر مســئولیت خدماتــی بایــد بــا یــک اختیــار خدماتــی معــادل آن همــراه باشــد و در ایــن 

مــورد دامنــه آن اختیــار بــه خوبــی تعریــف شــده باشــد.
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11 - هیئــت امنــا همیشــه بایــد دارای بهتریــن کمیته هــا، مدیــران خدماتــی، مدیــران اجرایــی، 

ران ممکــن باشــد. ترکیــب، صالحیت هــا، مراحــل اجــرای عملیــات، و حقــوق  مســئوالن و مشــاو

کــه همیشــه بایــد تحــت توجــه شــدید آنهــا باشــد. و وظایــف موضوعاتــی اســت 

کــه  کــرده و مراقبــت می نمایــد  گمنــام را رعایــت  کنفرانــس روح و ســنت الکلی هــای   - 12

کــه تهیــه منابــع و ذخایــر عملیاتــی  هرگــز در خطــر تبدیــل شــدن بــه مرکــز ثــروت و قــدرت درنیایــد، 

کــدام از اعضــاء خــود را در  کــه هیــچ  ــی آن را تشــکیل دهــد،  ــی اصــل اساســی سیاســت مال کاف

کــه  کــه بــدون داشــتن صالحیــت نســبت بــه دیگــران اختیــار داشــته باشــد  موقعیتــی قــرار ندهــد 

کثریــت آراء، همــه تصمیمــات مهــم خــود  کــه ممکــن باشــد بــا ا از طریــق بحــث، رأی و هنگامــی 

کــه اعمــال آن هرگــز جنبــه تنبیــه شــخصی نداشــته و هرگــز مخالفــت عمــوم را  کننــد  را اتخــاذ 

ــه آن خدمــت  کــه ب ــه عهــده نگیــرد و ماننــد انجمنــی  کارهــای دولــت را ب تحریــک نکنــد و هرگــز 

ــد. می کنــد، همیشــه در اندیشــه و عمــل دمکراتیــک باقــی بمان


