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که در آن شــرکت داشــتند به همراه موضوعاتی جالب و خواندنی از 
تاریخچه ی انجمن را با هــم مرور خواهيم کــرد و در انتها به اهميت 
اصل گمنامــی و معرفی یک کتاب بســيار مفيــد خواهيم پرداخت.

درخواست ما از شما، همکاری صميمانه تر و انتقال آگاهی تان به دیگر 
دوســتان تان در سراسر ایران اســت. »فصلنامه ی مسير هوشياری« 
حامل پيام انجمن به زبان بسيار ساده است که هم درون انجمن و هم 
در قسمت روابط عمومی و دنيای خارج، مورد استفاده قرار می گيرد. 
متاســفانه بســياری از گروهها هنوز از وجود این مجله آگاهی ندارند 
مســئولين فروش نشــریات در نواحی، همکاران معنوی ما درباره ی 
مطلع نمودن گروهها از چاپ این فصلنامه، هســتند. البته ، بسياری 
از گروهها نيز  بــا قــرار دادن آدرس و روش های ارســال مطالب در 
قســمتی مخصوص از فضای جلســه، توجه اعضا را به آن جلب کرده 
که بابت این حرکت خالقانه، ازایشــان سپاســگزاریم و آرزو داریم با 
همکاری صميمانه ی خدمتگزاران انجمن در تمامی نواحی منطقه ی 
ایران، اعضای همه ی جلســات انجمن الکلی های گمنام در کشــور 
این فصلنامه را رویت کرده و داســتان های دوســتان همدردشــان 
را بخوانند. درخواســت ما از شــما فقط این اســت : مسير هوشياری 
مجله همه ی انجمن اســت و منتظر صدای همه انجمن خواهد بود.

سالمدوستمن؛
هر صبح آغازی جدید اســت و هر فصل، نشانه ای اســت برای تغيير 
پایيز در ميانه ی راه اســت، پيامــی برای مان به ارمغــان آورد که این 
فصل، فصل آزادی اســت. برگ ها به جــای اینکه تنهــا دارای رنگ 
ســبز باشــند، می تواننــد زرد، قرمــز، قهــوه ای و نارنجــی بودن 
را نيز انتخاب کننــد! اميدوارم حال دلتان هميشــه پایيزی باشــد.

پــس از چــاپ نســخه ی اول در تابســتان98، انتظــار اســتقبال 
گســترده ای از شــما عزیزان داشــتيم که این امر تا حدودی محقق 
نشــد. شــاید کم بودن آگاهی نســبت به اهميت »فصلنامه ی مسير 
هوشياری« باعث شدکه چند خطی در این باره با شما هم کالم شویم.

»فصلنامه ی مسير هوشياری« با بهره گيری از نمونه ی جهانی خود  یعنی 
»مجله ی گریپ واین«، کار خود را خيلی ساده آغاز کرد و همه ی هدف 
مجله این است که بتواند صدای مشارکت تمام اعضای انجمن باشد نه 

قسمتی از آن.
بنيانگذار انجمن آقای »بيل ویلســون« سال های زیاد از طریق همين 
مجله ی کوچک، پيام بهبودی را به سرتاســر جهان ارســال کرد که 
از آن به عنوان جلســات چاپی انجمن یاد می شــود و می دانيم یکی 
از دالیل مهم رشــد انجمن می تواند همين نشــریه ی ســاده باشد.

در این شــماره، داســتان بهبودی اعضاء و تصویری از اولين جلسه ای 

یادداشت سردبیر 
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ســالمی گرم به همه دوســتان همدردی که این داســتان را می خوانند. اميدوارم بتوانم تا حدی حال 
و هــوای روز اول ورود به انجمن الکلی هــای گمنام را برایتــان بازگو کنم. روزی کــه در تاریخ زندگی 
من و همه ی دوســتانی که با نظر لطف خداوند وارد انجمن می شــوند، مهم و فراموش نشــدنی است...

اگر بخواهم اولين روز از حضورم در یکی از جلسات انجمن را بيان کنم حقيقتا نمی توانم آنچه امروز اسمش 
را یک تجربه معنوی می گذارم، بطور کامل بيان کنم و به بازگویی ساده ی خاطره ی آن روز کفایت می کنم.
تجربه ای که قطعا همه ی دوســتانم آن را د اشــته اند و مثل من هميشه به خوشــی از آن یاد می کنند.

 یادش بخير با دوســتی که بارهــا او را در محل کار و در خيابــان کنار دفترش مالقات کــرده بودم به 
اولين جلســه رفتيم. من قبــال او را در مکانی خــارج از جلســات می دیدم. صحبتهایش بســيار آرام 
بخش بود اما به قول خودش حرارت اینگونه حرفها فقط در جلســات رســمی انجمــن کارگر می افتد.

بارها بــا او قرار گذاشــتم کــه باهم به یک جلســه برویــم اما نمی شــد. مــن تمایلم کم نبــود اما 
ظاهــرا هنوز وقتش نرســيده بــود. امــروز می دانم کــه ورود به یک جلســه، وقت و زمــان خودش 
را دارد و بایــد آن روز را از خداونــد طلــب کــرد و بایــد او بخواهــد تا ایــن کار خير، عملی شــود.

باالخره لطف خدا شامل حال من نيز شد و آن روز رسيد. ساعت شش و ربع صبح بود که دوستم  به دنبالم 
آمد. من قبال در زمان مصرف، همين اوقات صبح از خواب بيدار می شدم و مواد مخدر مصرف می کردم تا 
بتوانم روزم را آغاز کنم. اما آن روز خداوند می خواست به جای مصرف ماده مخدر، خودم را در یک جلسه 
پيدا کنم و آنجا خودم را بســازم. من جزیيات آن روز را بطور کامل در خاطر ندارم اما مهم ترین نکته ای 
آن، دیدن جمعيتی بود که همگی ســحر خيز بودند و با وقار و لبخند یکدیگر را هنگام ورود به جلسه در 
آغوش می گرفتند و وارد سالن ساده ای می شدند که با موکت کرم رنگی پوشيده شده بود. چيز ظاهری 
خاصی در آن اتاق بزرگ دیده نمی شــد اما صفای عجيبی داشــت که آدم را وادار به نشســتن می کرد.

جلسه ی آنها که امروز جلسه ی من هم به شمار می رود کنار یک ورزشــگاه بود. صدای خنده ی اعضای 
جلسه در داخل اتاق بيشتر از بيرون شنيده می شد. عجيب بود آنها آن وقت روز به چه چيزی می خندیدند؟ 
باورتان می شود که خنده هایشــان اصال مصنوعی نبود؟ باورتان می شــود که چقدر صميمانه همدیگر 

داستان مردی که چای الزم شده بود!
اولين جلسه ای که شرکت کردم ...
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را در بغــل می گرفتند و بعد از اشــاره خاصی که دوســت من به اعضا 
می کرد، آنها من را هم به همان صورت و حتی بيشــتر از ســایرین در 
بغلشان می فشــردند و آرام می گفتند: »دوســت عزیز خوش آمدی.«

 من تقریبا فهميده بودم که دوســتم من را به آنها معرفی کرده اســت 
و این صميميت بخاطر پارتی بازی اوســت. فکر می کــردم چون من 
رفيق یکی از اعضای قدیمی و خوشــنام آن جلســه هســتم اینقدر 
صميمانه تحویلــم می گيرند اما بعدا فهميدم اعضای جلســات الکلی 
های گمنام، افرادی را که تــازه به جمع آنها می پيوندنــد را تازه وارد 
خطاب می کنند و بــرای همه ی آنهــا احترام خاصی قائل هســتند.

آن روز جلســه رأس ساعت شــش و چهل و پنج دقيقه صبح آغاز شد. 
جلســه با لحظه ای ســکوت و ســپس خواندن یک دعای مخصوص 
رســميت گرفت. تعجب کــردم که اینجا یهو اینقدر رســمی شــد. 
اعضایی که تا چند دقيقه قبل باهم شــوخی می کردند و می خندیدند، 
ســاکت و آرام به حرفهای یــک نفر که پشــت ميزی نشســته بود، 
گوش می کردند. کســی که خــودش را الکلی ناميد و ســپس گفت: 
»من گرداننده ی این جلســه هســتم.« او لبخند مليحی داشــت و از 
پشــت ميز با بعضــی از بچه ها ، بــه آرامی خوش و بش هــم می کرد.

گرداننده جوان بود و خوش لباس، اصال ظاهرش به آدم معتاد نمی خورد. 
من هنوز در مرحله ترک جســمی ام بودم و بوی عرق بدنم، برای خودم 
آزار دهنده بود چه برسد به کنار دســتی هایم. آنجا که گرداننده از یک 
نفر خواست مطلبی برای اعضا بخواند، من کم کم از نگاه کردن به اعضا، 

دست برداشتم و به خودم و لباسهایم خيره شــدم. من لباس کهنه و 
رنگ و رورفته ای تنم بود و جورابهایم سوراخ بزرگی داشتند که خيلی 
سعی کردم آنها را از دید بقيه پنهان کنم. نمی دانم چرا فکر می کردم 
بقيه مواظب من هســتند. دوست داشــتم بدانم پيش خودشان چه 
فکری در مورد من می کنند. کمی نگران بودم و ميخواستم اینها را به 
دوستم بگویم و با بهانه ای جلسه را ترک کنم. اما حيف که دوستم کنار 
دســتم نبود و من بخاطر اینکه او ناراحت نشود مجبور شدم بنشينم.

دستی به صورتم کشيدم تا عرق پيشــانيم را پاک کنم و همان لحظه 
متوجه ته ریش زبرم هم شــدم. ای بابا اینم روی حس های بد قبليم...

من مثل هيچکدام از آنها مرتب نبودم. تازه متوجه شدم به جز دوستم 
که خيلی دورتر از من نشســته بود، هيچکس از اعضای جلسه را هم 
نمی شناسم و احساس غریبه گی هم به احساس حقارت قبلی من اضافه 
شد. در همين افکار بودم که دیدم گرداننده به تازه واردین عزیز امروز 
تبریک می گوید و آنجا بود که سعی کردم کمی به حرفهایش گوش کنم.

او اصال سخت حرف نمی زد؛ صحبتهایش بامزه بود و بخشی از آن هم 
تا حدودی خنده دار. لباس و قيافه اش اصال با حرف ها و داســتانهایی 
که از خــودش در زمان مصرف تعریــف می کرد جــور در نمی آمد.

مثال گفت: "در رستورانی کار می کرده است و بخاطر بی پولی و مصرف 
شدید مواد مخدر، مجبور می شد ته مانده غذای مشتری های رستوران 
را بخورد" یــا مواقع زیادی مجبور می شــد لباس و کفــش و مدارک 
شناســایی اش را به ســاقی اش بدهد تا در ازای آنهــا، ذره ای مواد به 
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اندازه برطرف شــدن خماری وحشتناک چند ســاعته، از او بگيرد.
اعضا به بعضی از داستانها و حرفهایش می خندیدند و من فکر می کردم 
به گرداننده برمی خورد، اما دیدم او بيشتر مشتاق بود تا از سوتی های 
بامزه اش بگوید! کم کم حس می کردم دست و پایم که بخاطرآن حالت 
عصبی و اســترس یک ربع قبل، محکم به هم چســبيده شده بود، از 
هم آزاد می شوند و خجالتم هم بخاطر حس هـــمدردی با گرداننده 
کمتر شد. خيلی جالب بود که رابطه ای در حال شکل گرفتن بود. من 
حرفهایش را باور می کردم و احساس نزدیکی عجيبی به بعضی از آنها 
در دلم پيدا شد. اشتراک عجيبی بين من و او وجود داشت که حاصل  
تالش برای پيدا کردن جنس مصرفی، پول و مکان مصرف بود. او سالها 
قبل، و من تا چند روز پيش، هردو مصمم بودیم با مصرف مواد و الکل 
زندگيمان را تباه کنيم. او سپس از نحوه آشنایيش با انجمن و سن پاکی 
و مواردی که به قول خودش تغييــرات زندگی امروزش بود حرف زد. 
بعد نوبت سخنران شد تا در مورد موضوعی که منشی جلسه انتخاب 
کرده بود، حرف بزند. نظم جلســه و سکوت اعضا، هنوز که هنوز است 
باور کردنی نيست. در سکوت زیبایی، همه ی اعضا به حرفهای سخنران 
گوش می کردند. عجيب بود که کســی، حرف کسی را قطع نمی کرد. 
منتظر بودم یکی صدایش را باال ببرد و بخواهد با سخنران بحث کند و 
حرفها و نظراتش را به چالش بکشد اما فکر کنم چون سخنران هم، مثل 
گرداننده بيشترین حرفها و تمرکزش روی داستان شخصی و تجربه 
خودش بود، نمی شد اعتراضی کرد. شاید هم چون جثه ورزشکارانه ای 
داشت کسی جرات بحث با او را نداشت. این افکار خنده دار نمی گذاشت 
بفهمم چه می گوید. صادقانه بخواهم بگویم فقط بخاطر دســت زدن 
بچه ها و تشویق های آنها بود که فهميدم حرفش تمام شد. منتظر بودم 
سخنران بعدی بياید. کمی هم خسته شده بودم. اما دیدم به اعضایی 
که سر جایشان نشسته اند، نوبت حرف زدن می دهند و آنها از مشکالت 
اتفاقات روزانه و مسائل شخصی خودشان صحبت می کردند. اینجای 
برنامه را تا آن لحظه بيشتر پسندیده بودم چون هم صحبت اعضا کوتاه 
بود و هم صداهای متفاوتی که می شــنيدم، اجازه نمــی داد افکارم و 
حواسم پرت شود. تقریبا اواخر جلسه بود که دوستی که من را به آنجا 
برده بود از جایش بلند شد و آمد کنار من نشست. او گفت: "وقتی که 
گفتند دوستان تازه وارد دستشــان را بلند کنند، دستت را بلند کن و 
بگو بنام خدا محمدم الکلی". به او نگاه کردم و پرسيدم چرا؟ در حالی 
که می خندید در گوشم گفت: "بخاطر اینکه دیگر مصرف نکنی و برای 
هميشه از شر مواد و الکل نجات پيدا کنی". می خواستم سوال بعدیم را 

بپرسم که گفت: »بگواالنوقتشه.«
من با همه ی ســختی اش، دســتم را باال بردم و جمله های دوستم را 

گفتم. هنوز دستم را پایين نياورده بودم که با صدای تشویق ها و دست 
زدنهای بچه ها که بيشترین صدا و با کيفيت ترین صدای تشویق  آن روز 
بود ُشکه شدم، کلی خجالت کشيدم و ســرتا پایم داغ داغ شد. یکی از 
بچه ها به سمتم آمد و من را بغل کرد و کتابی به من هدیه داد. او رفت 
سرجایش نشست اما تشویق بچه ها تمامی نداشت. منشی و گرداننده 
هم بخاطر احترام به من، از جایشان بلند شده بودند. بعد از تشویق اعضا 
دیدم دوباره دوستم سر جای قبليش رفت و نگذاشت بپرسم چرا این 
همه برای من اهميت قائل شدند؟ چرا مسئولين جلسه )فکر ميکردم 
گرداننده و منشی مدیران جلسه هستند( به احترام من باید از جایشان 
بلند شوند!؟ مگر من چه دارم!؟ نکته مبهمی بودکه سردرنمی آوردم...

حســابی خجالت می کشــيدم اما به همان انــدازه هــم، بدنم داغ 
شــده بود. احســاس می کردم جنس خوبی کشــيده ام و باورکنيد
چایالزمشــدهبودم. در انتهای جلســه که آن هم بــا دعایی تمام 
شد و برعکس شروع جلســه که همه نشســته بودند، این بار همه از 
سرجایشــان بلند شدند دســت همدیگر را گرفتند،حلقه ای تشکيل 
داده و همه بــا هم دعــا خواندند. بعــد از اتمام دعا تبریــک اعضا و 
بغل های آنها بيشــتر از ابتدای جلسه به داغ شــدنم کمک می کرد. 
از جلسه بيرون آمدیم و من هم مثل بقيه، داشتم چایی نبات خوشمزه ای 
که یکی از اعضا به من داده بود رامی خوردم که دوستم دوباره کنارم آمد، 
متفاوت تر از هميشه بغلم کردو گفت: "چطور بود؟" گفتم: کجا رفتی 
تو؟من خيلی سوال دارم. خيلی احســاس های متفاوتی سراغم آمده 
است، موضوع چيه؟" گفت: " االن حالت چطوره؟" گفتم: حالم که خيلی 
خوبه.گفت: "همين برای امروز کافيه. تو یکی از اعضای ما هستی، هر 
روز بيا و مطمئن باش جواب سواالتت را به زودی زود پيدا خواهی کرد."
محمد از مشهد
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چرا گمنامی؟ 

با درود فراوان بــه خوانندگان محترم فصلنامه ی مســير هوشــياری
از اینکه وقت خود را صرف خواندن مطالب ما می کنيد از شــما بســيار 

سپاسگزاریم.
در شــماره ی قبــل بصــورت بســيار مختصــر در مــورد گمنامی یا 
ناشــناس ماندن در انجمن الکلی های گمنام، با شــما ســخن گفتيم 
و در واقــع بــا نگاهــی بــه آخرین پيــام بيل کــه در مــورد اهميت 
این موضــوع بــود، مقالــه را به پایــان بردیــم. در این شــماره قصد 
داریم اصــل گمنامی را در ســه بخــش مورد بررســی قــرار دهيم.

بخشاول:نيازبهگمنامی
بيل دابليو در این مورد در کتاب انجمن بالغ می شود اینگونه توضيح می 
دهد: "به عقيده ی من تمام آینده مجموعه ی ما به این اصل حياتی وابسته 
است. اگر ما هميشــه روحيه و اصل گمنامی را حفظ کنيم هيچ گروه یا 
مانعی نمی تواند ما را از هم جدا کنــد. اگر این اصل را فراموش کنيم مهار 
نفسانيات را از دســت خواهيم داد و آرزوی پول، قدرت و اعتبار در ميان 
ما رایج خواهد شد، زمانی که این دیو ســرکش، ذهن و فکر ما را تسخير 
کند یقينا زمين خواهيم خــورد و از هم خواهيم پاشــيد. من خالصانه 
معتقدم این امر هيچ گاه اتفاق نخواهد افتــاد. هيچ یک از اصول انجمن 
به اندازه این یکی، شایســته ی مطالعه و به کارگيری بيشتر نيست، من 
به وضوح می دانم کــه گمنامی انجمن، کليد دوام طوالنی آن اســت "

همانطور که بيل در سطور باال توضيح می دهد، بنظر می رسد هيچ اصلی 
به اندازه ی گمنامی، ضامن بقای ما نيست و در واقع بدون گمنامی، انجمن 
الکلی های گمنام با این اثر بخشی، قادر به حيات نخواهد بود، اما آیا رعایت 

این اصل فقط بر روی انجمن چنين تأثير شگرفی دارد یا اینکه اعضاء نيز 
غير از موضوع انجمن تأثيرات شخصيتی را در خود احساس خواهند کرد؟

پاســخ ایــن پرســش در واقــع در اصــل دیگــری نهفتــه اســت 
کــه تواضــع نــام دارد یکــی از مهمتریــن آثــاری کــه ناشــناس 
مانــدن در افــراد بجــا مــی گــذارد، هميــن تواضــع اســت.

" مفهومگمنامیبهعنوانيکپياممعنوی" 
در کتاب 12قدم  و 12 سنت این چنين آمده است: "ما مطمئن هستيم 
که تواضع برخاســته از گمنامی، بزرگترین محافظی است که انجمن

 الکلی های گمنام دارد، گمنامی همان تواضع حقيقی در عمل است و امروز 
به عنوان یک ویژگی معنوی طوری فراگير شده است که راهنمای زندگی 
در انجمن و خارج  از در همه جای آن است. با داشتن روحيه ی گمنامی به 
عنوان عضوی از انجمن تالش می کنيم تا از خواسته های طبيعی خود را 
برای کسب افتخار شخصی،  در ميان دوستان الکلی خود و در برابر عموم 
مردم چشم پوشی کنيم. با کنار گذاشتن این نفسانيات انسانی معتقدیم 
هر یک از ما در ساخت پوشش حفاظتی که تمام مجموعه را می پوشاند 
سهيم می شــویم و زیر آن می توانيم رشــد کرده و با اتحاد کار کنيم."

اما چطور می توانيم این کار را انجام دهيم؟
کليدواژه:ايثار

در کتاب »انجمن بالغ می شــود« در این مورد اینگونه شــرح می دهد 
که: "ماده ی معنوی گمنامی، ایثار اســت از آنجایی که در ســنت های 
دوازده گانه به دفعات از ما خواســته می شــود که خواسته های فردی 
خود را به خاطر صالح همگانی کنــار بگذاریم، ما می دانيم که روحيه ی 
فداکاری که در گمنامی بــه خوبی نمود پيدا می کنــد مبنای همه ی 
این سنت ها اســت، و تمایل اعضای انجمن برای انجام این فداکاری ها 
اســت که دیگران را نســبت به آینده ی ما کاماًل مطمئن می ســازد "

بخشدوم-گمنامیبهعنوانيکانتخابشخصی
عليرغم اینکه کامال واضح است بيشتر ما به گمنامی معتقدیم ولی ممکن 
اســت در عمل به این موضوع، تفاوت های زیادی وجود داشــته باشد . 
 البته باید این امتياز یا حتی حق، برای هر فرد یا گروه وجود داشته باشد 
که با گمنامی به دلخواه خود برخورد کنند ولی برای انجام هوشمندانه ی 
 این کار ابتدا ما باید متقاعد شویم که این عمل برای همه ما مفيد است، 
در واقع ما باید درک کنيم کــه امنيت و کارآمدی آینده ی انجمن الکلی 
های گمنام به حفظ این اصل بســتگی دارد، هر یــک از اعضای انجمن 
از این حق برخوردارند که خود را با هر ميــزان گمنامی که می خواهند 
محافظت کنند و دیگــر اعضای انجمن باید به خواســته های او احترام 
بگذارند و حتی به او کمک کنند از جایــگاه دلخواهش محافظت کند.

به نظر می رســد اصل گمنامی در عمل اینگونه اســت کــه، هر فرد یا 
گروه تا چه انــدازه گمنامــی را کاهش دهــد و این تا حــد زیادی به 
خود آن فرد یا گروه بســتگی دارد امــا همه گروه ها یا افــراد زمانی که 
به عنوان اعضــای انجمن الکلی هــای گمنام می نویســند یا صحبت 
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می کنند باید مقيد باشــند که، هرگز نام کامل خود را فاش نکنند، اینجا 
خط قرمز گمنامی محسوب می شــود ما نباید نام کامل خود را از طریق 
رســانه ها، مطبوعات، تلویزیون و رادیو، برای عموم مــردم فاش کنيم . 
همه اعضــای انجمن برای حفظ هميشــگی هوشــياری خــود الزم 
اســت بســيار فروتن و متواضع باشــند، اگر این ویژگی ها برای افراد تا 
این حد حياتی هســتند بنابراین برای مجموعــه ی انجمن نيز حياتی 
خواهند بود. اگر ما اصل گمنامی را در برابر عموم مــردم به اندازه کافی 
جدی بگيریــم، این امــر می تواند تضميــن کند که جنبــش انجمن 
الکلی های گمنام تا هميشــه از ایــن ویژگی ممتاز برخوردار باشــد.

این تجربيات بــه ما می گویند کــه ما الکلــی ها، بزرگتریــن توجيه 
کنندگان جهان هستيم؛ اینکه ما با نيروی توجيه، کارهای بزرگی برای 
انجمن انجام می دهيم و با از دســت رفتن گمنامی ممکن است دوباره 
در طلب خواســته های قدیمی و مصيبت بار قدرت، اعتبار، شــهرت و 
پول برآیيم، همان تمایالت آرام نشــدنی که قباًل با عدم دســتيابی به 
آن ها ســراغ مشــروب می رفتيم، نيروهایی که اکنون در حال پاره پاره 
کردن جهان هســتند. بعالوه، این تجربيات بر ما آشــکار می سازند که 
اگر تعداد کســانی که گمنامی را آشــکارا کنار می گذارند زیاد شــوند 
روزی تمام مجموعه ی ما را با خودشان به تباهی کامل خواهند کشاند .

بخشسوم:شکستنگمنامی
مطمئناً هيچ  یک از اعضای انجمن الزم نيست برای خانواده، دوستان و 
همسایگان گمنام باشد اما در مقابل عموم مردم، مطبوعات، رادیو، فيلم 
و تلویزیون و رسانه های عمومی، آشکار ساختن نام کامل و تصویر، مرز 
خطرناکی است. این همان راه فرار اصلی برای نيروهای مخرب و ویرانگری 
است که در همه ما نهفته است، درِب این گریزگاه هميشه باید بسته بماند.

ما اطمينــان داریــم کــه اگــر ایــن نيروهــای نفســانی زمانی بر 
مجموعه ی مــا حاکم شــود، همانطــور که دیگــر جوامــع در طول 

تاریخ بشــر از بين رفته اند، نابود خواهيم شــد. اینکه فکــر کنيم که ما 
الکلی هایی که تــرک کرده ایم خيلی برتر یا قوی تر از دیگران هســتيم 
یا اینکه چون در این ســالهای گذشــته برای انجمــن  اتفاقی نيفتاده 
اســت، از این پس هم اتفاق نمی افتد، ســخت در اشــتباه هســتيم .

بيشــترین اميد ما در این نهفته اســت که مجموعــه ی تجربيات ما به 
عنوان یک الکلی و عضو انجمن، حداقل چيزی که به ما آموخته اســت 
قدرت عظيم ایــن نيروهای خود ویرانگر اســت، درس هایــی را که به 
سختی کسب کرده ایم باعث شــده  اســت کامال برای هر نوع فداکاری 
فــردی الزم برای حفــظ مجموعه ی ارزشــمند خود، آماده باشــيم  .

توجيهکنارگذاشتنگمنامی
کسانی که گمنامی را کنار می گذارند بر این عقيده اند که سنت گمنامی 
حداقل در مورد آن ها اشــتباه اســت. آنها فراموش کرده اند که در طول 
دوران مشــروب خواری همين اعتبار و رســيدن به خواسته های مادی 
هدف اصلی آنها بوده اســت؛ آنها درک نمی کنند که با کنار گذاشـــتن 
گمنامی، ناخواسته یک بار دیگر همان خواسته های قدیمی و خطرناک 
را دنبال می کننــد، آنها فراموش می کنند که حفــظ گمنامی اغلب به 
معنای فدا کردن خواسته فردی برای قدرت، اعتبار و پول است. آنها درک 
نمی کنند که اگر این خواسته ها در انجمن عموميت پيدا کند  مسير کلی ما 
تغيير خواهد کرد یعنی ما بذر تخریب مجموعه ی خود را خواهيم پاشيد .

تبعاتشکستنگمنامی
هر کس که  گمنامی خود را کنار بگــذارد باید به این فکر کند که ممکن 
اســت رویه ای بنا نهد که می تواند اصلی ارزشمند را برای هميشه از بين 
ببرد.  ما نباید هرگز به خاطر منافع زودگذر در حفظ سنتی کامال حياتی 
به خود تردید راه دهيم، ما همواره باید بخاطر داشــته باشيم که بيماری 
الکليسم هر روزه انسان های بی شماری را در جهان به نابودی می کشاند و

 خانواده های زیادی را از هم متالشی می کند و این موضوع، مسئوليت ما را 
در حفظ انجمن و رعایت مهمترین اصل آن یعنی گمنامی، بيشتر می کند .

در شــماره ی بعد بــه ابعاد بيشــتری از موضــوع گمنامــی، خصوصاً 
مقــدم دانســتن اصــول بــه شــخصيت هــا خواهيــم پرداخت . 

منابع :
کتاب زبان دل

کتاب انجمن بالغ می شود
کتاب پيدایش سنت ها

کتاب بهترین های گریپ واین
کتاب 12 قدم و 12 سنت

نامه های 1940 گروهها به بيل ویلسون
کتاب بهترین های بيل  
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ســالم فــراوان خدمــت دوســتان و یــاران مجلــه ی مســير 
هوشــياری؛  خســته نباشــيد و خدا قوت. من هم دوســت دارم مثل 
همدردهای دیگــرم، تجربــه ی خــود را با شــما در ميان بگــذارم. 
اســم من حســين و یــک الکلــی از کشــور دوســت و همســایه، 
افغانستان و ســاکن مشهد هســتم. متولد فروردین ســال 1361 در 
مشهد و 37 ســال ســن دارم. در یک خانواده معمولی نســبتا فقير با 
عقاید مذهبی به دنيا آمــدم. فرزند ارشــد خانواده و تک پســر بودم. 
قســمتی از دوران کودکی ام در مشــهد گذشــت که البتــه در همان 
دوران کودکی، به وطن برگشــتيم. در سن 8 ســالگی بود که دوباره به 
ایران آمدیم. در راه به محلی به اســم اردوگاه تربت جام )مهمانشــهر( 
مهاجرت کردیم. آن مکان یک محيط بســيار کوچک، بســته و شلوغ 
بود. مــن از همان کودکــی کمی شــر و خرابکار بودم. هميشــه ادای 
آدم بزرگهــا را در مــی آوردم!! از جمله ای که می گفت: »بــرو تو هنوز 
بچه ای«، خيلی بدم می آمد و باعث می شد بدتر تحریک شوم. دائم قصد 
داشــتم خودم را به دیگران ثابت کنم که من هم دیگر بزرگ شــده ام...

یکی از اشتباهات دوران بچگی ام  این بود که در انتخاب رفيق دقت نکردم 
و با آدمهای ناباب دوست شدم. به واسطه ی آنها با سيگار آشنا شدم اولين 
سيگاری که کشيدم اصال به من لذت نداد کلی سرفه کردم ولی بخاطر 
این که کم نيارم، این کار را ادامه دادم تا اینکه یک روز کامال ســيگاری 

شــدم. البته من قصدم این نبود که سيگاری بشــوم. فقط می خواستم 
در جمع لوتی  ها کم نياورم و بگویم بله ما هم بلدیم. طولی نکشــيد که 
با حشيش آشــنا شــدم. اما چون توُهم می زدم و خيلی ترسو می شدم، 
مصرف آن را ادامه ندادم. بواسطه ی همين دوستی ها مدتی بعد با الکل 
آشنا شدم.یادم می آید اولين باری که الکل مصرف کردم یکی از بچه ها 
به تمسخر به من گفت: »حسين تا حاال مشروب خوردی؟« خيلی بهم 
برخورد ناراحت شــدم، گفتم: »آره بابا به اندازه موهای سرت خوردم!«

اما وقتی اولين پيک را باال بردم، مثل همان اولين ســيگار، خوشم نيامد 
خيلی بد بود و گلویم ســوخت. ولــی به محض اینکه اثــرش را در من 
گذاشت عاشــقش شــدم. پيک بعدی، پيک بعدی و... ول کن نبودم. 
انگاری شجاع و نترس شده بودم و حتی دنبال دردسر و دعوا می گشتم. 
مدتها در مهمانشــهر تربت جام با دوســتان الــکل می خوردیم و دور 
هــم خــوش می گذشــت تــا اینکــه در محــرم ســال 76 آن را به 
چند دليل کنار گذاشــتيم. اول اینکــه محرم بــود، دوم اینکه محيط 
کوچک بود و نمی شــد در جایی که همــه همدیگر را می شناســند، 
زیاد بدمســتی کنيم چــون به قــول معــروف زود تابلو می شــدیم. 
طولی نکشــيد که بخاطر رفيق بــازی و مصرف الکل، درســهایم افت 
کرد و مجبــور به تــرک تحصيــل شــدم. پــدرم گفت: "حــاال که 
درس نمی خوانــی بایــد با مــن بيایی مشــهد و آنجا ســرکار بروی."

در فضای بــزرگ و آزاد مشــهد همه جــور آدم و اتاقــکار مجردی و 
موادهای گوناگون را دیدم واحساس آزادی بزرگی و خوشحالی خاصی 
داشــتم،دقيقامثلکودکیکهدرشکالتفروشــیرهاشدهباشد!

در اتاقهــای مجــردی ســنگبری خيلــی زود بــا تریــاک آشــنا 
شــدم. برعکس ســيگار و الــکل، اولين مــوادی بــود که بــار اولی 
کــه آن را مصــرف کــردم، بهــم چســبيد و خيلــی حــال داد. 
چنــد ســالی در دوران طالیی بــودم ماهی یکبــار از ایــن مجلس 
تا آن مجلــس، همــه دور هــم  مصــرف می کردیم. خيلــی لوکس 
مصــرف می کردیــم بــا شــيرینی، شــربت، ميــوه، چــای و ... 
ناگفته نماند که مادرم خبردار شده بود و اخطار می داد که مواظب باش 
مثل دایی و عمویت معتاد نشــوی! و من در جواب با اعتماد به نفس باال 
می گفتم: نه مادرجان! من مثل آنها بی عرضه نيســتم. من حواســم به 
خودم هست نگران نباش و ناگفته پيداست که غرور زیاد، کار دستم داد. 
بی آن که متوجه باشم از آن مرز بخصوص گذشتم و تاریکی های اعتياد یک 

روزگریبان گيرم شد. 

آزادی در مغازه شکالت فروشی
داستان یک مهاجر...
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از آن روز بــود که بدبختی، مشــکالت و گرفتاریهایم زیاد شــد و  ترک 
کردن های متعددم  شروع شد. می خواستم به دیگران ثابت کنم که من 
معتاد نيستم و ترک های کم دوامی هم داشــتم. در طول آن پاکی های 
کوتاه احســاس غرور و غره گی پيدا می کردم که »دیدی می توانم پاک 
بمانم پس من معتاد نيســتم« و توجيه برای مصرف دوبــاره. این روند 
چند ســالی ادامه داشــت. هر بار ترک و هربار جایگزین بــرای آن. یک 
دوره با الکل، یک دوره با قمــار، یک دوره با ورزش، یک دوره با عاشــق 
شــدن و همه آنها با شکســت مواجه می شد. خالصه، 15 ســال با این 
مسئله درگير بودم و هميشــه آرزوی یک پاکی طوالنی مدت را داشتم. 

 
در زمستان سال 1386 انگار مشهد در وسط عصر یخبندان قرار گرفته 
بود. هوا بســيار ســرد بود  و من در اوج مصرف، بيکار و بــی پول و غرق 
در مشــکالت مختلف دســت و پنجه نرم می کردم. واقعا بدبخت بودم 
احســاس می کردم در ته چاه نا اميدی و بيچاره گی هستم و هيچ راهی 
هم نبود. از همه کس و همــه چيز دلخور و ناراحت بــودم، با عزیزترین 
افراد خانواده ام قهر بودم؛ حتی با خدا. گالیه می کردم که »خدایا تو باعث 
مشکالت و بدبختی های من هســتی تو من را یک مهاجر افغانی خلق 
کرده ای، تو مــن را معتاد کردی، تو من را رها کردی که من درد بکشــم 
خدایا چرا  اینقدر با من دشمنی؟ تو خدای من نيستی تو خدای پولدارها 
هستی، تو خدای آدمهای خوشبخت هســتی تو خدای من نيستی!...«

تا اینکه یک روز و در ميان همه ی ایــن تنهایی ها و بدبختی ها، آن اتفاق 
قشنگ برای من هم افتاد. بهترین اتفاق زندگی ام بود. پيام انجمن را بصورت 
واضح و شفاف نداشتم کسی از دوستانم انجمنی نبود!  از گوشه کنار، از زبان 
این و آن پيام انجمن خيلی مبهم به من رسيد که جایی هست معتادها 
با حرف زدن با هم، پاک می مانند! قبولش نداشــتم مگر ميشود با حرف 
زدن مواد را ترک کرد. البته از چيز دیگری هم دلهره داشتم. می ترسيدم 
آنجا هم مثل جاهای دیگر، افغانی ها را راه ندهند و کارت ملی و پول از من 
بخواهند. اما با تمام این حرفها دوست داشتم یک بار انجمن را امتحان کنم. 

آخرین ماه های زمســتان 89 بود. محل کارم بلوارتوس بود. هر شــب 
 می دیدم دوســتان همدردم همان نزدیکی،  وارد جلســه می شــوند ، 
همدیگر را بغل می کنند و خوشــحال هستند. یک شــب یک افغانی . 
همشــهری خودم را دیدم و خاطرم جمع شــد که مهاجرین را هم راه 
می دهند. از طرفی بدجور وسوسه به ســراغم آمده بود. نمی دانم که چه 
شد، آن شب مهتابی از دوستانم جدا شدم به سمت جلسه رفتم . هرچند  
دوستان مصرف کننده ام کلی مسخره ام کردند اما من به راهم ادامه دادم.

بغل گرم خوش آمدگو، تلخی تمسخر دوستانم را از یادم برد. یک عمر آرزو 
داشتم که پدرم همين طور من را گرم بغل کند. برای اولين بار وارد یک 
جلسه شده بودم! چه سکوت یک دستی،  همه با نظم و ترتيب، خوش تيپ 
و خوش بو، نشسته بودند. به خودم گفتم پسر اشتباه آمدی، این ها معتاد 
نيستند! صحبت های گرداننده را شنيدم که می گفت تا صبح از خماری  به 
شدت می لرزید، گفتم نه درست آمده ام، خودش است. نوبت به تازه واردها 
رسيد.  سه نفر قبل من خودشان را معرفی کردند. چه تشویق لذت بخشی...

نمی دانــم که چطور شــد دســتم را بلند کــردم احســاس می کنم 
خدا دســتم را بلنــد کرده بــود و آن تشــویق دلچســب نصيب من 
هم شــد. شــبهای بعدی جذب مشــارکتهای صادقانه و بی ریای آنها 
شــدم. نود  روز نود جلســه معــروف آمدم و با قدم ها آشــنا شــدم.

آرام آرام جواب اکثر ســوالهایی که در ذهن داشــتم را گرفتم. آشنایی 
با انجمــن، بهترین اتفــاق زندگــی ام بــود. از این آشــنایی نزدیک 
به هشت ســال و نيم  اســت که می گذرد. دارم از زندگی لذت می برم. 
در  18 ماه پاکی و زمانی که خدمت نشــریات یکی از جلسات را داشتم 
ازدواج کردم و تشــکيل خانواده دادم .چند ســال بعد به لطف خدا، من 
و همســرم صاحب یک دختر ناز وسالم شــدیم که االن 5 ساله است.

من بهشــت را در انجمن پيدا کــردم و آزادی را درانجمن حس کردم . 
بــه اميــد موفقيتهــای روز افــزون برای شــما دوســتان مســير 
هوشــياری و همه ی خواننــدگان خوب و همــدرد ایرانــی و افغانی.
حسين از مشهد
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AA  یاران

انســان هــای غيرالکلــی کــه کمــک هــا و حمایــت هــای 
آنــان در پيدایــش و رشــد AA تأثيــرات شــگرفی داشــت .

این مقاله : دکتر سم شوميکر

تاریخ AA هميشه مملو از حضور زنان و مردانی است که هر یک به سهم 
خود در پيشرفت این انجمن نقش بسزایی داشــته اند ، اما گاهی وجود 
برخی اشــخاص نقش بنيادی و به ســزایی در شــکل گيری جمعيت 
ها و جنبش هــا دارد، همواره »بيل ویلســون« از چهــار دکتر بعنوان 
انســان هایی که بدون حضورآنها AA به وجود نمی آمــد ، یاد می کند :

دکتــر »ویليــام دانکــن ســيلک ورث«، »دکتــر ویليــام جيمز«، 
»دکتــر فرانــک بوخمــان« و »دکتــر ســاموئل شــوميکر«

در شماره ی قبل در مورد جنبش واشينگتونين و گروه آکسفورد و بخصوص 
ایده های بنياگذار آن، دکتر »فرانک بوخمان« که نقش کليدی در به وجود 
آمدن گام های دوازده گانه داشت، مطالبی را خدمت شما ارائه کردیم؛ اما 
در این مقاله قصد داریم بصورت مختصر درباره ی شخصی صحبت کنيم 
که کمکهای معنوی و مادی او، جان الکلی های زیادی را نجات داده است . 
»ساموئل مور شوميکر« در 27 دسامبر 1893 در بالتيمور ایالت مریلند 
آمریکا بدنيا آمد. وی با حضور در مدرسه ی شبانه روزی »سنت جورج« 
در نيوپورت رودآیلند و بعد از آن رفتن به دانشــگاه پرینستون در سال 
1912 به تحصيل ادامه داد. ســپس به چين رفت تا دوره های آموزش 
تکميلی و تجارت را بگذراند. در آنجا با »فرانک بوخمان« بنيانگذار گروه 
آکســفورد دیدار کرد. پس از گذراندن دوره های آموزشــی در چين، در 
سال 1919 به پرینستون بازگشت. او طی ســالهای 1922 تا 1933 به 
دفعات با فرانک بوخمان دیدار کرد و به همراه او مسافرت هایی به اروپا، 
خاورميانه و هند داشت. وی در ســال 1925 با هلن اسميت ازدواج کرد.

طی زمستان 1923 تا 1924 در حالی که به همراه بوخمان در سفرهای 
تبليغی مذهبی بود با کليســای کالواری تماس هایی داشت و از آنجایی 
که آنها به دنبال یک کشيش جوان و پر انرژی برای کليسای خود بودند، 
از او دعــوت کردند تا این ســمت را بپذیرد. با تالش او طی چند ســال 
اول، این کليسا پيشــرفت چشمگيری داشــت. همچنين با تشخيص 
دکتر ساموئل شوميکر - 1957او بنای کليســا که قدیمی بود، نوســازی شد. بين ســال های 1927 و 

1928 او بعضی از امالک کليســا را فروخت و ساختمان کالواری را که 
یک بنای چند منظوره بود ساخت و در ســال 1928 آن را افتتاح کرد.

در ســال 1951 طی تماس هایی که با کليســای پيتسبورگ داشت، 
اســقف اعظم آنجا از او برای ریاســت کليســای کالواری پيتسبورگ 
دعوت کرد و ســم نيز پذیرفت. پس از ده سال در ســال 1962 از آنجا 
بازنشســته شــد و در نهایت در 31 اکتبر 1963 در مریلند درگذشت. 

AAَسمشوميکر:يکیازدوستان
بيــل دابليــو یــک بــار در گریــپ وایــن نوشــت : "دکتــر ســم 
شــوميکر یکــی از ضــرورت هــای AA بــود. اگــر در روزهــای 
اوليــه سرپرســتی او نبــود، امــروز انجمــن مــا وجود نداشــت."

کمک های او برای AA حتی قبل از شروع شکل گيری انجمن وجود داشت، 
بعنوان ریيس کليسای کالواری، او خانه ی کالواری را بنا کرد که بعنوان 
خوابگاه برای مدتی از ابی تاچر ) کسی که به بيل کمک کرد ( پذیرایی 
کرد. همچنين هنگامی که سم در ســال 1934 عازم مأموریت شد در 
همان سفر بيل دابليو را  که در اواخر دوران مشروبخواریش بود مالقات کرد. 
سم جزء اولين اعضای گروه آکســفورد بود که در سال 1918، فرانک 
بوخمان ) مؤســس گروه آکســفورد ( را در چين مالقات کــرده بود .

ارتباط نزدیکــی که AA با گروه آکســفورد در اوایل داشــت در نتيجه 
همکاری مطمئنی بود که سم با انجمن و بيل دابليو داشت. او در ابتدا از 
تصميم بيل و سایر الکلی ها در مورد برگزاری جلسات مستقل از گروه 
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آکسفورد، خشنود نبود. اما بعدها وقتی در سال 
1941 انجمن را ترک کرد، از بيل برای اینکه گروه 
آکسفورد از AA حمایت نکرد، عذرخواهی کرد .

بيــل ویلســون صریحــاً اظهــار مــی کند: 
"ســم شــوميکر کليدهــای معنــوی کــه ما 

توســط آنهــا آزاد شــدیم را بــه ما ســپرد. "
ســه گام اول الکلــی هــای گمنام کــه نقطه 
شــروع هشــياری در برنامــه AA اســت، در 
اندیشــه ها و تجربيــات  از  بخش هایــی، 
معنــوی شــوميکر الهــام گرفتــه اســت .
بيل توضيحات بيشــتری می دهــد: "در اوایل

AA ایــده های خــودکاوی، پذیرفتــن نواقص 

شــخصيتی، جبران خسارات وارد شــده، و کار 
کردن با دیگران را مستقيماً از گروه آکسفورد و 
سم شوميکرگرفته بود و نه هيچ جای دیگری."

دکتر ســم شــوميکر به AA در شــکل گيری 
روش هایش کمک کرد. کمــک های مادی او به 
الکلی هایی که به کليسای کالواری پناه می بردند 
قابل وصف نيســت. کمک های معنــوی او که 
تأثير مســتقيمی بر دوازده گام و ماهيت برنامه 
بهبودی AA داشت، از اهميت بيشتری برخودار 
است. دوســتی بلند مدت و صميمی وی با بيل 
ویلســون و حمایت ها و کمک هایــی که برای 
بنيان نهادن انجمن بــه او کرد، تاثيرات عميقی 
در ســالهای آغازین و طفوليت انجمن داشت.   

 
منبع : بخش تاریخی سایت AA به آدرس ذیل

https://www.aa.org/pages/en_US/a-biography-of-

sam-shoemaker
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با توجه به فعاليت های رو به گسترش انجمن الکلی های گمنام ایران و سير 
صعودی و حرکت رو به جلو این انجمن باید تالش کرد از تمام ظرفيتهای 
موجود در کشور جهت معرفی و اطالع رسانی دقيق و موثر به اعضاء و سایر 

هموطنان بهره مند شویم . 
در این راستا با گسترش تبليغات مجازی و توجه به استفاده صحيح و کارآمد 
از ظرفيت رادیو و تلویزیون، فيلم وفضای مجازی  این انجمن با رعایت اصول 
گمنامی تک تک اعضاء اقدام به معرفــی انجمن از طریق نصب بنرها  در 
محل های پر رفت و آمد کرده اســت  که تقریبا همه نواحی در این مهم 

همکاری داشتند. 
با توجه به برگزاری هفته معرفی سمن ها به عموم مردم در مشهد انجمن 
الکلی های گمنام نيز برای معرفی به عموم مردم جامعه اقدام به برپایی غرفه 
هایی در پارک ملت، پارک بهار و پارک  زیتون نمود همزمان با این رویداد 
بازدید ریس محترم شورای شهر مشهد جناب مهندس حيدری از غرفه 
ناحيه یک در پارک ملت و جناب مهندس فيضی از غرفه ناحيه دو در پارک 

زیتون اميدوار کننده  بود. 
نصب بنرهای اطالع رسانی در بوستان ها، داروخانه های پر تردد یا مکانهای 
عمومی ورودی شهرها مورد توجه عزیزان هم وطن قرار گرفت که دو مورد 
از این فعاليتها در داروخانه مرکزی بجنورد و داروخانه قمر بنی هاشم نيشابور 
صورت گرفت.  برپایی جلســات گفتگو با اعضای تشکل های اسالمی و 
سازمان بهزیستی و پخش مستند معرفی انجمن الکلی های گمنام در برنامه 
فردای بهتر از صدا وســيمای مرکز خراسان رضوی و همچنين برگزاری 
کارگاههایی با موضوعــات رعایت گمنامی در فضای مجــازی و کارگاه 
معرفی نشریات مرتبط با پيام رسانی  در تاالر تربيت  و چاپ داستانهای 
اعضای انجمن در روزنامه خراسان در ستون اختصاصی با عنوان "در امتداد 
روشنایی"  از فعاليت های خارج از انجمن بوده است تا در راستای تحقق 

هدف اصلی انجمن هر بيشتر و آگاهانه تر گام برداریم. 
ماه گذشته در جلسه شورای منطقه الکلی ها ی گمنام ایران  با رای تمام 
اعضای دارای حق رای یک کميته به سایر کميته های خدماتی با نام کميته 
بایگانی برای مستند و قابل استفاده کردن تاریخچه و گزارشات و متون ادبی 

و جزوات انجمن تشکيل گردید. 
در همين راســتا و برای بهــره مندی هر چــه بهتر انجمــن از حقوق

سمن های اجتماعی، هيئت موسس در حال شکل گيری است  و جهت 
بررسی  وضعيت  ثبت انجمن شروع به فعاليت خواهد کرد . 

با توجه به حضور خانواده های محترم دوشادوش بيمارانشان چه در دوران  

در این خانه چه می گذرد؟ 

مصرف و چه در دوران بهبودی یکی از بهترین راههای معرفی انجمن به 
عموم جامعه از طریق خانواده های محترم اعضا است لذا در همين راستا 
جلسات باز  در شهرهای مختلف ازجمله تهران ، گلباف ، گلبهار ، چناران 

و اسفراین  برگزار گردید. 
با توجه به رشد و بلوغ انجمن در طی چند سال گذشته ناحيه خدماتی 
جدیدی در شهر سيرجان بعنوان ناحيه دوازده خدماتی آغاز به کار کرد. 

در سه ماهه گذشته جلسات تازه تاسيس که شروع به فعاليت کرده اند در 
نواحی خدماتی 16-12-8-2 بودند که تعدادشان به 19 جلسه رسيده 
و در شهرهای مشهد، کرج، قزوین، همدان، رفسنجان، کرمان، چابهار

بندر عباس، تربت جام و پاریز می باشند. 
در حال حاضرکل جلسات انجمن الکلی های گمنام ایران470 جلسه 

می باشد که از این مجموع 20 جلسه مربوط به بانوان است. 
مجموع کل خدمتگزاران انجمن بطور تقریبی تعداد 7500 نفر در 2400 
جلسه فعال در هفته هــــستند که در حال خدمت به هـــمنوعان خود

 می باشند.
همچنين در این بخش از فصلنامه خبرهای خوبی به همراه تصاویری از 
آغاز به کار جلسات جدید و سایر فعاليتهای کميته های روابط عمومی 
کميته کارگاه ها شامل کارگاههای آموزشــی، جلسات باز، شرکت در 
نمایشگاه، جلسات سالگرد، نصب بنرهای اطالع رسانی و حضور در جلسات 

هم نشينی با ادارات در سطح شهرها برای شما عزیزان داریم. 
این اخبار نشــانه ی لطف خداونــد و تالش خدمتگــزاران در مناطق 
و شــهرهای دوردســتی اســت که پيام انجمن الکلی هــای گمنام 
ایران به آنجا رســيده و موجب شــد  راه نجات برای همدردان در این 
مناطق وجود داشــته باشــد این موارد باعث روشــنی چراغ انجمن 
شده اســت؛ چراغی که ســال ها بود منتظر روشن شــدنش بودیم. 
اميدواریــم تعداد این جلســات جدید، هر روز بيشــتر از قبل شــود. 
با تالش خدمتگزاران انجمن در تمامی سطوح خدماتی در مرداد شهریور 
و مهرماه 1398 تعداد 18 جلسه در سراسر ایران به شرح زیر راه اندازی 

شده است: 
تهران 4، کرج 3، مشهد 2 ، تربت جام 1، قزوین 1،  همدان 1، رفسنجان 1 ،

کرمان 1، خواف 1 ، چابهار 1 ،بندرعباس 1 ، پاریز 1جلسه .
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عکســهای زیر گزارش تصویــری از فعاليتهای انجمن 
در ماه های مرداد، شهریور و مهر ســال 1398 می باشد.

جلسه  باز  ناحيه  پنج جلسه باز گلبافـ  با حضور بخشدار محترم 
آقای موسی پور

بازدید  آقای حيدری  ریيس  محترم  شورای شهر مشهد 
ناحيه 1

جلسه  باز  اســفراین

بازدید آقای فيضی عضو شورای شهر  مشهد جلسه باز رشت
 ناحيه 2
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امیدی برای یک روز پاک

به دوران قبل مصرف و جوانی ام که فکر می کنم به این نکته می رســم 
که اکثر چيزهای که الزمه پيشــرفت،  رشــد و بالندگی یک انســان 
اســت در زندگی من وجود داشــت؛ مثل پدر و مــادر خوب، حمایت 
مادی و معنــوی، تحصيالت، همســر پاک و مهربان و فرزند ســالم و 
... که شــاید هر کدام از این مــوارد، خود به تنهایی تاثيرات شــگرفی 
در زندگی یک انســان بگذارند  و چه بســا آدمهایــی بودند که بدون 
داشــتن هر کدام از این نمونه هــا و در بدترین شــرایط، به موفقيت 
های زیادی دســت پيدا کرده اند... که مثالهای بــارزی هم در ذهنم 
داشــتم و دارم، پس چرا من با داشتن پتانســيل های خوب و  مهم در 
زندگی، هميشــه بدنبال یک گمشده می گشــتم و چرا با وجود اینکه 
این موارد باعث رقم خوردن موفقيــت های مقطعی در زندگی من بود 
اما استمرار نداشــت و در نهایت کار من به تباهی و خودکشی رسيد؟

در زمان مصرف، اطالعات کافی نسبت به بيماری ام نداشتم و ضعف و 
ناتوانی شدید من در انجام کارهای روزمره ام که خودشان باعث بوجود 
آمدن ترس ها و آشــفتگی های زیادی  بود، دليلی شــد که هميشه 
به دنبال آدمهای قدرتمند و خاص باشــم تا شــاید با کمک آنها یا به 
پشتوانه ی قدرت شان هم روی ضعف هایم ســرپوش بگذارم و هم در 
زندگی ام بتوانم اعتباری کســب کنم و به ایده آلی که دوســت داشتم  
برسم و همين مسئله، باعث پر رنگ شدن وابستگی در زندگی شخصی 
و بروز مشــکالت فراوان ، رنجش ها و خراب شــدن رابطه هایم شد.

 گذشت و گذشت تا  اینکه به دليل همان وابستگی ها به افراد مختلف 
توسط یکی از دوســتانم با ســيگار ، و بعد مواد و الکل آشنا شدم و در 
اولين بار مصرف چنان قدرت و لذت اغوا کننده ای در من شکل گرفت 
که براستی فکر می کردم گمشــده ام  را پيدا کردم و خيلی زود دوران 
طالیی تمام شــد، اجبار به مصرف نيز در من شکل گرفت و جنبه های 
مختلف بيماری که جســمی، فکــری و روحی بود در من فعال شــد.

 طولی نکشــيد که تغييرات خاص دیگری هم در من دیده شد و حس 
کردم اخالقم خيلی عوض شده است، چيزهایی که امروز می دانم نواقص 
اخالقی هســتند، روی کار آمدند و تمام وقت من صرف مصرف مواد و 

رسيدن به اهداف فکری و پرداختن به همان نواقص شد. من غافل بودم 
که از این به بعد، سالمت عقلی هم در کار نيست و تا  توانستم خسارت های 
جبران ناپذیر و زیادی به اطرافيانم زدم. به قول معروف  اختيار زندگی 
به طور کل از دستم خارج شد و دیگر توان وميلی به زندگی نداشتم...

پس از مدتی به فکر ترک افتادم و راههــای مختلفی را از جمله تغيير 
شــهر، تغيير مواد مصرفی و مراجعه به پزشــک و روانپزشــک های  
مختلف انجــام دادم ولی همه ی آنهــا بی فایده بود تــا اینکه از طریق 
یکی از واســطه های پروردگار بــزرگ، با انجمن الکلــی های گمنام 
آشــنا شــدم. با حضوردرانجمن بود که فهميدم کنترل مسير درست 
زندگی به دليل عجز و ناتوانی من در برابر الکل و مواد  از دســتم خارج 
شــده و بهتر اســت برای نجات از آن، شکســتم را در مقابل مصرف 
آنها بپذیــرم. در انجمن، فهميدم کــه الکل و مواد، گمشــده ی من 
نيســت بلکه یک حس دروغين و اغوا کننده بوده که باعث ســقوط، 
خسارت، بی اعتباری و سرشکستگی من شده است و برای رسيدن به 
موفقيت و آرامش، نيازی به اضافه کردن مواد خارجی به  بدن نيست .

بعد از چنــد روز یک راهنمای مهربــان از ميان بچه های جلســه ای 
که در آنجا شــرکت می کــردم انتخاب کــردم و او به من پيشــنهاد 
کرد قبل از هــر چيزی باید بپذیــرم که یک الکلی و معتاد هســتم و 
با آدمهای عادی فــرق دارم و اگر بخواهم رشــد کنم بایــد از امروز با 
12 قــدم آشــنا شــوم و آنهــا را آرام آرام در زندگی ام بــه کار بندم.

از آن روز تا بحال که این نامه را برای شــما می نویســم، سعی کرده ام 
دســت کمک و یاری به ســمت بچه های انجمن دراز کنــم و از آنها 
بخواهم  در کنارم باشــند  و بدانم تا زمانيکه در دریای عشــق انجمن 
غوطه ور هســتم و در این مســير روحانی گام بر مــی دارم خود را از 
وسوســه مواد و الکل در امان نگه داشــته و می توانم برای 24 ساعت 
)یک فرصت روزانــه( از تمام وسوســه ها خــود را ایمن نگــه دارم. 
اميد از مشهد
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AA گنجینه ی با  ارزش

در تمامــی ادوار و تاریخچــه ی انجمــن الکلــی هــای گمنــام، مــی توانيــم اهميــت نشــریات را بــه خوبــی احســاس کنيــم. قبــل از 
انتشــار کتــاب بــزرگ و در ســالهای اوليه انجمــن با وجــود تالشــهای فــراوان اعضــاء اوليــه، تعــداد  آنهــا در کل دنيــا بــه 100 نفر

 نمی رســيد اما پــس از چاپ ایــن کتاب و انتشــار آن در سراســر جهــان، به یکبــاره تعداد گــروه هــا و اعضاء انجمــن، چندین برابر شــد. 
از اهميت نشــریات همين قدر کافی اســت که بگویيم اگر ما، فاقد کتاب و مجالت خاص بودیم، شــاید  امروزه انجمنی با این قدرت و این جمعيت 
در جهان وجود نداشــت. با مطالعه ی تاریخچه انجمــن درخواهيم یافت که بنيان گــذاران این حرکت عظيم، اهميت نشــریات را به خوبی درک 
کرده بودند و وقت و انرژی بســياری بــرای آن اختصاص می دادند و برای چاپ هر نشــریه، حساســيت و دقت بی شــماری به کار می بســتند. 
نشــریات از ســویی ابزاری اســت برای رســاندن پيام انجمن و نيروی محرکه ی آن و از ســویی دیگر ضمــن اهميت در بهبــودی اعضا، باعث 
اتحاد در انجمن نيز می شــود. در واقع نشــریات حافظ قدرتمندی اســت برای ســه ميــراث انجمن )بهبــودی - اتحاد- خدمــت( و در هر کجا 
و در هر گروهــی که اعضــاء و خدمتگزارانش با آن رابطه نزدیکتری داشــته باشــند، ميــراث انجمن نيز بــه دقت حفظ می شــود  و بلعکس در 
هر کجا که افراد با نشــریات بيگانه هســتند و به معلومــات و تجربيات اندک خود اتــکا می کنند،  بالفاصله چنددســته گی ایجاد شــده، اتحاد 
از ميــان مــی رود،خدمتگــزاران  از مســير اصلــی  وظایفشــان دور افتــاده و در نتيجــه از بهبودی شــخصی نيــز فاصله خواهنــد گرفت.

در کنار همــه ی اینها،  نشــریات از لحــاظ مالی بــه اســتقالل و خودکفایی انجمن نيــز کمک  مــی کند و ســود حاصل از فروش نشــریات 
در همــه جــای دنيــا بخشــی از موجــودی خزانــه ی  انجمــن را تاميــن می کنــد و چرخه هــای خدماتــی از حرکــت نخواهد ایســتاد.

در جهــت بهبــود بخشــيدن بــه وضعيــت نشــریات ترجمــه شــده و ميــز نشــریات ایــران، خدمتگــزاران شــما در کميتــه ی 
نشــریات هــر مــاه تعــداد جدیــدی از آنهــا را ترجمــه و بــه ميــز نشــریات اضافــه می کننــد تــا بــه اميــد خــدا در آینــده ی 
*نزدیــک، همــه ی نشــریات مــورد تایيــد دفتــر خدمــات جهانــی  بــا ترجمــه ی فارســی در دســترس شــما عزیــزان قــرار گيــرد.

* تا زمان چاپ این شماره از 157 قلم نشریات موجود در نشریات دفتر خدمات جهانی 126 مورد ترجمه، چاپ و در دفتر نشریات کل موجود می باشد.
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معرفیکتاب:تجربه،نيروواميد
پس از ایــن مقدمــه ی کوتاه،یکــی از کتابهــای قدیمــی انجمن 
را بــرای آشــنایی بهتــر شــما عزیــزان، معرفــی می کنيــم. 
کتابــی کــه مملــو از داســتانهای جــذاب و  خواندنــی اســت.

کتــاب »تجربه،  نيــرو و  اميــد« شــامل 389 صفحــه در 3 بخش 
می باشــد که بــا دو جلــد ســاده و گالينگور بــه چاپ می رســد. 

داستان انتشار کتاب تجربه نيرو اميد :
کتاب بزرگ الکلی های گمنام، اولين بار در سال 1939 به چاپ رسيد 
که شامل دو قسمت کلی بود؛ قسمت اول که توسط بنيان گذار انجمن 
نوشــته شــده بود و پيام انجمن الکلی های گمنام را منتقل می کرد 
شــامل 164 صفحه بود – این قسمت همان کتابی اســت که امروزه 
ترجمه فارســی آن در 212 صفحه به عنوان کتاب الکلهای گمنام در 
دسترس ما می باشد-  و قسمت دوم که بخش داستانی کتاب بود شامل 
داســتانهای زندگی افراد مختلف با شــرایط متفاوت از سرتاسر است. 
البتــه ایــن کتــاب بــه دو دليــل بــه big book  معروف شــد 
اول اینکــه کتاب مرجــع انجمــن اســت و دوم به خاطــر کمبود 
منابــع مالــی اعضــای اوليــه، بــا کاغــذ  ارزان قيمــت آماده ی 
چــاپ شــد و هميــن امــر باعــث قطــور شــدن کتاب گشــت.

 در ســالهای بعدی، این کتاب ســه بار مورد اصــالح و ویرایش قرار 
گرفت. ویرایــش اول )چاپ ابتدایــی( در ســال 1939ویرایش دوم 
در ســال 1955، ویرایــش ســوم در ســال 1976 و ویرایــش 

چهــارم و نهایــی آن در ســال 2001 بــه دســت اعضــا رســيد. 
اما ســوالی کــه ممکن اســت پيــش بيایــد و مرتبط با داســتان 
چاپ شــدن کتاب »تجربه، نيرو و اميد« هم هســت این اســت که 
دليل ویرایــش و اصالحــات کتاب بــزرگ الکلی هــای گمنام چه 
بــود؟ آیا ایــن کتاب طــی ســاليان متمــادی تغيير کرده اســت؟

جواب این اســت که در حقيقت قســمت اول این کتــاب که همان 
212 صفحه ی امروزی اســت و توســط »بيل ویلســون« نوشــته 
شــده اســت بدون هيچ گونه تغييری در همه ی ویرایش ها دســت 
نخــورده باقــی مانــد و همــان متــن مجــددا بــه چاپ رســيد. 
دليل این ویرایش ها، فقط به روز کردن قســمت داســتانی این کتاب 
بود، زیرا به مرور زمان و با رشــد انجمن، شــکل گيری سنت ها، فرم 
گيری گروه ها و... تجربيات تازه ای  در کل انجمن به دســت می آمد 
که نياز بود داســتانهایی که در کتاب چاپ می شــود  نيز به روز گردد. 
»بيــل ویلســون« در رابطه بــا ویرایــش دوم اینگونه می نویســد: 
»هدف اصلــی از بازنگــری کتــاب این اســت که بخش داســتان 
هــا را بــه روز نگه داریــم، تــا بخشــی از زندگــی کســانی را که 
نجــات یافتند بــه تصویر بکشــيم، زیــرا مخاطبان کتاب کســانی 
هســتند کــه هــم اکنون بــه جمــع انجمــن مــا پيوســته اند«

بنابراین در هــر نوبت از ایــن  ویرایش ها، با اعــالم در تمامی گروه ها 
در جهان، داســتانهای زیادی ارســال می شــد که  پس از بررسی و 
تحقيق، تعدادی از آنها جهت چاپ در ویرایش جدید انتخاب می شد.



ـیاری  نشریه مـسیر هوش
18انجمن الکلی های گمنام ایران 

 حال مسأله این بود که اگر در هر ویرایش تعدادی داستان به داستانهای 
قبلی اضافه شود، کتاب آنقدر بزرگ  می شــد که عمال چاپ، حمل و

نظــر  بــه  ممکــن  غيــر  آن  مطالعــه ی  و  جایــی  جابــه 
داســتانهای  از  تعــدادی  بــود  الزم  پــس  می رســيد. 
قدیمــی، حــذف و داســتانهای جدیــد جایگزیــن آن شــود.

 اما مشــکل بعدی ایــن بــود که با حــذف هــر داســتان، تعداد 
زیادی نامــه و تمــاس تلفنــی بــه دفتر انجمــن می رســيد که 
می پرســيدند: »چرا بعضی از داســتانها که به نظر آنهــا خوب بوده 
از کتاب حذف شــده اســت؟« و از آنجایی که در ميان داســتانهای 
ارسال شــده که تجربه ی شــخصی افراد بود، چيزی به نام »داستان 
بد« وجود نداشــت، حق با کســانی بود کــه اعتراض مــی کردند!

ایده ای که برای حل این مشکل وجود داشت این بود که داستانهایی 
که در هر ویرایش از کتاب بزرگ حذف می شوند را در کتاب جداگانه 
ای به چاپ برســانيم که این همان ایده ی اوليه ی تهيه و چاپ کتاب 
»تجربه، نيرو و اميد« بــود. اما این ایده هيچ وقــت به صورت جدی 
حمایت نشد تا اینکه در ســال 1997 در کنفرانس خدمات عمومی 
تصميم بر این گرفته شــد که ویرایــش چهارم کتــاب انجام گردد.

 پــس از آن، زیرمجموعــه ای از افــراد دارای صالحيت بــه عنوان 
کميته ی ادبی تشــکيل شــد و بــا انتشــار اطالعيه در سرتاســر 
جهان، بيــش از 1200 داســتان جدید به این کميته رســيد و پس 

از بررسی های ســخت و طاقت فرسا بيســت و پنج  داستان برای 
چاپ آماده شــد. در این ویرایش بيش از نيمی از داســتانهای قبلی 
با داســتانهای جدید جایگزین شــد زیرا تغيير و رشــد انجمن در 
ســالهای بين ویرایش ســوم و چهــارم بســيار چشــم گير بود.

 انجمــن، در ادامه ی حيات خود، تجربيات جدیدی کســب کرده و 
وارد عصر تکنولوژی و اینترنت شده بود؛ از جمله رساندن پيام توسط 
تکنولوژی به دورترین نقاط دنيا و همين طور تجربه ی جلسات آنالین 
و آشنایی همگان با  افرادی که سالهای طوالنی پاک بوده و تجربيات 
ارزشمندی به دست آورده بودند که باعث شد اکثر داستانهای قبلی از 
کتاب بزرگ حذف و داستانهای به روز و جدیدی جایگزین آنها شود. 
در نتيجــه، با زیاد شــدن تعــداد داســتانهایی که در طــول این 
ســالها حذف شــده بود اعضا در همان کنفرانس خدمات عمومی 
ســال 1997 با جدیت خواســتار چاپ کتاب جداگانه ای شــدند 
کــه تمامی داســتانهایی که در این ســه ویرایــش از کتاب حذف 
شــده بودند را در خود جای دهد. پس از جمع آوری داســتانهای 
درخواســتی، کتابی با نام »تجربــه، نيرو  و اميد« به چاپ رســيد. 
ایــن کتاب بــه دليــل دارا بــودن داســتانهای واقعی اشــخاص 
و همينطور ســالها تجربه ی آنها، کتابی بســيار مفيد و ارزشــمند 
اســت که می توان با مطالعــه ی آن، خود را پای صحبت کســانی 
دید کــه ســالها در انجمن تجربه کســب کرده و شــاهد رشــد 
و یــا در دوران بلــوغ انجمن، شــاهد بارور شــدن آن بــوده اند. 
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این کتاب دارای سه بخش است: 

بخشاول : شامل داستانهایی است که اولين بار در کتاب بزرگ به چاپ 
رسيده بود اما در ویرایش دوم در سال 1955 از این کتاب حذف شدند.

بيست و دو داستان در این بخش دیده می شــوند که حکایت افرادی 
است که قبل از سال 1939 )سال های اوليه شکل گيری انجمن( موفق 
به ترک شده بودند و در واقع، اولين اعضا انجمن الکلی های گمنام در 
دنيا می باشــند،که مطمئنا مطالعه ی داستانها و تجربيات این اعضای 
اوليه که با بنيانگذاران نيز در ارتباط نزدیک بودند برای هر الکلی جذاب 
خواهد بود. در این سالها،  جلسات هنوز شکل رسمی نداشت و بيشتر 
شــبيه دور همی بود و همينطور، ســنت ها هنوز شــکل نگرفته بود.

بخشدوم: شــامل هفت داســتان اســت که در ویرایش سوم یعنی 
در ســال 1976 از کتــاب بــزرگ حذف شــد. بنابرایــن این بخش 
داســتان افرادی اســت که از ابتدای شــکل گيری انجمن تا قبل از 
ســال 1976 موفق به ترک شــده و دوران بلوغ انجمــن را نيز تجربه 
کــرده و  تجربيــات خــاص آن دوره را برای مان نقــل خواهند کرد. 
بخشسوم: بيشــترین قســمت این کتاب مربوط به این بخش است 
که در آن بيست و سه داســتان ذکر شده و شــامل داستانهایی است 
که در ویرایش چهارم در ســال 2001 از کتاب بزرگ حذف شده اند. 
نویسندگان این داستان ها  تا ســال 1976در انجمن حضور داشته اند. 
بنابراین داســتانهای بخش ســوم مربوط به افرادی است که سالهای 
طوالنی را در انجمن ســپری کرده و طبيعتاً نســبت به نویسندگان 
دو قســمت اوليه، ســابقه ی حضور بيشــتری در جلســات ما دارند. 
در سال 2001 و در چاپ نهایی تعداد بيست و پنج  داستان برای چاپ 
انتخاب شد و جایگزین داستانهای قدیمی شد. داستانهایی که کامال به 
روز بوده و تجربه اعضایی است که عصر تکنولوژی را نيز تجربه کرده اند. 
برای مطالعه ی داستانهایی که در ویرایش نهایی اضافه شدند، می توانيد 
»کتاب بــزرگ« )big book( که به زبان فارســی نيز ترجمه و روی 
ميز نشــریات وجود دارد را مطالعــه نمایيد و داســتان هایی را که در 
تمام این ویرایش ها حذف شــده در کتاب تجربه نيرو اميد می خوانيم. 
در نهایت تاکيــد می کنيم، کتــاب »تجربه، نيرو و اميد« و قســمت 
داســتانی کتاب بزرگ الکلی های گمنام، از اهميت ویژه ای برخوردار 
است چرا که داستان زندگی الکليهایی اســت که پس از چندین سال 
بهبودی و حضــور در انجمن در کشــورهای مختلف جهــان تجربه 
خود را نقل می کنند و می توانــد این پيام را برای هــر خواننده ای به 
همراه داشته باشد که هر الکلی با هر شــرایط سنی، فرهنگی، قومی و 
قبيله ای و در هر گوشــه از جهان و در هر دهه و هر تاریخی که زندگی 
می کند چه در ســالهای دور و چــه در عصر حاضر، بــا رعایت اصول 
معنوی ساده ی این انجمن و ســپری نمودن مسير بهبودی، می تواند 

به خوشــبختی، زندگی شــاد و رضایت بخش بدون الکل دست یابد.
با خواندن این کتاب و این همه داســتان واقعی و تجربيات الکلی های 
مختلف، بــار دیگر واقعيت این جمله برای مان روشــن می شــود که: 
» به ندرت کســی را دیده ایم که راه ما را با جدیت بپيماید و به مقصد 

نرسد«
در انتها یــک پاراگراف از کتاب تجربه، نيرو و اميد فصل ســوم صفحه 
292 از داســتانی به نام مشــروب، رادیو، عصيان را با شــما درميان 
می گذاریــم و اميدواریم که با مطالعه ی این کتاب ارزشــمند که گنج 
با ارزشــی از تجربيات اســت در مســير بهبودی خود موفق باشيد . 

»اگر از من بپرسند که عالوه بر پيروی از دوازده گام، مهمترین فاکتور 
موفقيتم در این برنامه چه بــوده، باید بگویم: صداقــت. و مهم ترین 
شــخصی که باید با او صادق باشيد، خودتان هســتيد. اگر در داستان 
من چيزی هســت که برای شما آشناســت، پس همين حاال حرکتی 
بکنيد. تکرار می کنم، من یکی از خوشــبخت تریــن اعضای انجمن 
الکليهای گمنام هستم. آدم خوش شانســی که بسيار سپاسگذارم.«
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