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"تلقي رسائل يسعد يومي! يبدو أن 
الرسائل التي أتلقاها من أصدقائي 

املنعزلني تأيت دائامً يف الوقت املناسب. 
إهنا تذكرين أن شخصاً بعيداً حياول 

التعرف عيل وهيتم بام يكفي ليكتب. 
أنا مهم لتعايف أشخاص آخرين وهم 

مهمون لتعايف."
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®زمالة املدمنني املجهولني



املنعزل - البقاء ممتنعني يف العزلة
املقدمة

ف "املنعزل" بأنه  إن الغرض من هذا املنشور هو أن نعرّ
مدمن منعزل جغرافياً يريد التعايف من اإلدمان. إذا كنت غري 
قادر عىل حضور اجتامعات زمالة املدمنني املجهولني، فنأمل 
أن يصل هذا املنشور إليك ويقدم حلوالً عملية لعيش حياة 

سعيدة ومرحة وحرة.
عىل الرغم من أن هذا الكتيب موجه خصيصاً للمدمنني 
الذين يتعافون يف املناطق النائية وغري القادرين عىل حضور 
اجتامعات املدمنني املجهولني املنتظمة، فإن أي مدمن يقرأ 
هذا الكتيب سوف يكتسب أفكاراً قيمة حول كيفية التعايف 
من مرض اإلدمان. اخترب معظمنا، يف مرحلة ما من تعافينا، 
آخرون  مدمنون  أيضاً  وهناك  والعزلة.  الوحدة  مشاعر 
أو  السمع  ضعف  بسبب  اآلخرين  عن  بالعزلة  يشعرون 
البرص أو إعاقات جسدية أخر. لذلك، سواء كنا منعزلني 
االقرتاحات  أن  نؤمن  فإننا  جغرافياً،  أو  جسدياً،  عاطفياً، 
املقدمة يف هذا الكتيب سوف تساعد أي مدمن عىل البقاء 

ممتنعاً وإجياد أسلوب جديد للحياة.
"كوين منعزالً يكون حمبطاً يف بعض االحيان، ولكن 
حيايت  جماالت  من  جمال  كل  يف  جهداً  أبذل  أن  اجلديدة. وكوين جزءاً من املدمنني املجهولني هو أمر عيلّ 
هبم  تَقِ  ألْ مل  أصدقاء  لدي  أن  أعرف  يل.  بالنسبة  مميز 
األمل  تعطيني  موجودون  أهنم  معرفتي  ولكن  بعد. 

". يف امليض قدماً
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مع  خالهلا  من  يتواصلوا  أن  جغرافياً  املنعزلني  للمدمنني 
العادي.  الربيد  أو  اإللكرتوين  الربيد  عرب  البعض  بعضهم 
املجال  تفسح  قد  التقليدية  غري  االجتامعات  هذه  فمثل 
للمدمنني املتعافني املنعزلني ملشاركة خرباهتم وقوهتم وأملهم 

من خالل املراسالت املنتظمة.
وهناك منشور آخر مفيد جداً للمدمنني يف املناطق النائية: 
جملة                                          . ويتم نرشها كل ثالثة 
الربتغالية،  األملانية،  الفرنسية،  اإلنجليزية،  باللغة  أشهر 
الطلب.  عىل  بناءً  رسوم  بدون  هبا  واالشرتاك  واإلسبانية، 
ويمكنك إضافة اسمك إىل القائمة الربيدية فقط عن طريق 
مراسلة مكتب اخلدمة العاملي. وستبدأ حينها يف تلقي املجلة 
بشكل منتظم. إهنا حتتوي عىل إشعارات مؤمترات املدمنني 
املجهولني القادمة، فضالً عن غريها من موضوعات مشاركة 
املدمنني  ألعضاء  اهتامم  ذات  وقراءات  ومقاالت  التعايف، 
التواصل  تشجيع  يف  جداً  مفيد  املنشور  فهذا  املجهولني. 
والوحدة عن طريق إطالعكم عىل تطورات زمالة املدمنني 

املجهولني يف مجيع أنحاء العامل.
املدمن  هي  املجهولني  املدمنني  تقدمها  خدمة  أهم  إن 
مدمناً  يساعد  ملدمن  العالجية  القيمة  إن  وتذكر،  املتعايف. 
اتصل   ، ممكناً ذلك  كان  فإذا   . إطالقاً هلا  مثيل  ال  آخر 
الربيد.  أو  اهلاتف  طريق  عن  إما  آخرين  متعافني  بمدمنني 
للمدمنني املجهولني،  اخلدمة العاملي  بمكتب  اتصلت  وإذا 
فسوف يساعدونك يف الوصول إىل أقرب مدمنني متعافني. 
تذكر أنك لست مضطراً ألن تشعر بالوحدة، عىل الرغم من 

أنك بمفردك.
املشاركة،  أمهية  أنسى  أن  عيل  جداً  السهل  "من 
من  وعجرفتي  كربيائي  يمنعني  عندما  وخصوصاً 
مشاركة مشاعر وأفكار ال أحبها أو ال أريد وجودها. 

عندما أكتب أشياءً عن نفيس، فإن هذا يساعدين."
قيمة املشاركة

ليس  الذين  املتعافني  للمدمنني  سهل  حل  هناك  ليس 
والدعم،  للزمالة  املجهولني  للمدمنني  حميل  جمتمع  لدهيم 
وعىل  ممتنعني.  البقاء  حقاً  نريد  كنا  إذا  ممكن  التعايف  لكن 
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الوصول للمساعدة
املدمنني املجهولني برنامج من اثنتي عرشة خطوة واثني 
التعايف،  إجياد  عىل  املدمنني  مساعدة  إىل  هيدف  تقليداً  عرش 
بغض النظر عن مكان وجودهم. ومن خالل ممارسة هذه 
املبادئ الروحانية، نحقق احلرية من اإلدمان النشط. نقرتح 
التي  املجهولني  املدمنني  زمالة  أدبيات  مجيع  قراءة  عليك 
فاحرض  متاحاً  ذلك  كان  وإذا  عليها،  احلصول  يمكنك 
ال  كانت  وإذا  املجهولني.  للمدمنني  فعالية  أو  اجتامعاً 
منطقتك،  يف  املجهولني  املدمنني  لزمالة  اجتامعات  توجد 
هبا  تبدأ  قد  أنك  من  الرغم  عىل   . واحداً وابدأ  قدماً  فامضِ 
وحدك، فإنك ال تعرف أبداً متى سيدخل مدمن آخر يعاين 
هذا  من  اخللفي  اجلزء  يف  النموذج  املء  الباب.  هذا  من 
الكتيب للحصول عىل جمموعة بداية جمانية وارسله ملكتب 

اخلدمة العاملي.
هناك العديد من خدمات املدمنني املجهولني املتاحة التي 
منها  البعض  ينسق  املنعزلني.  املدمنني  إىل  للوصول  هتدف 
جلان خاصة. ويف العديد من املناطق، هناك خطوط هاتف 
ونرشات  لالجتامعات،  دليل  املجهولني،  للمدمنني  حملية 
إخبارية. ويمكنك أيضاً احلصول عىل األدبيات وغريها من 
املعلومات األخر عن املدمنني املجهولني من أقرب مكتب 

منطقة أو إقليم.
من  متنوعة  جمموعة  العاملي  اخلدمة  مكتب  يوفر  كام 
دليالً  ينرش  حيث   . جغرافياً املنعزلني  للمدمنني  اخلدمات 
هاتفياً حيتوي عىل مجيع أرقام خط اهلواتف املعروفة لزمالة 
املدمنني املجهولني يف العامل. كام يرسل مكتب اخلدمة العاملي 
جمموعة بداية جمانية للمجموعات وحزماً للمعلومات عند 
أقرب  مكان  ملعرفة  االتصال  أو  الكتابة  ويمكنك  الطلب. 
اجتامع أو مكتب لزمالة املدمنني املجهولني. ويمكنك أيضاً 
من   األخر األسئلة  من  للعديد  إجابات  عىل  احلصول 
خالل اخلربة والقوة واألمل التي يتم مشاركتها ملجموعات 
زمالة املدمنني املجهولني حول العامل والتي تتم عرب مكتب 

اخلدمة العاملي.
لزمالة  املنعزلني"  "جمموعة  يف  املساعدة  أيضاً  جتد  قد 
يمكن  التي  الوسائل   إحد وهي  املجهولني.  املدمنني 
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ويستطيع مساعدتنا عىل أخذ اخلطوات الرضورية لتعافينا. 
لذلك، سواء كان ذلك هاتفياً أو عرب الرسائل أو من خالل 

أرشطة التسجيل، فقيمة املشاركة هي أساسية لتعافينا.
"أنا مدمن. بدأت أول اجتامع للمدمنني املجهولني يف 
هذه املدينة قبل أربعة أسابيع. أول اجتامع كان حيتوي 
االجتامعني  يف  وحدي  وكنت  فقط،  شخصني  عىل 
األخريين. ولكن سيحرض أشخاص أكثر يف األسبوع 
الغرفة  تلك  يف  وحدي  اجللوس  عند  حتى  املقبل. 
لساعة ونصف فأنا ال أشعر بالوحدة. أدعو فقط أن 
ممتن،  حقاً  أنا  ما.  شخص  مساعدة  من  يوماً  أمتكن 
تقديمه  خالل  من  لدي  بام  أحتفظ  أين  أعرف  وأنا 

". لآلخرين. أنا أحتاج إىل املدمنني املجهولني كثرياً
بدء اجتامع املدمنني املجهولني

بسيط  أمر  حقاً  إنه  جمهولني؟  مدمنني  اجتامع  تبدأ  كيف 
هو  جمهولني  مدمنني  اجتامع  لبدء  حقاً  حتتاجه  ما  كل   . جداً
األسايس،  النص  كتاب  التعاطي،  عن  االمتناع  يف  الرغبة 
من  مزيد  عىل  العثور  يمكنك  القهوة.  من  وعاء  وربام 
يف  املؤمتنني  واخلدم  املنشأة  اختيار  كيفية  حول  املعلومات 
اليشء  ولكن   The Group Booklet املجموعة  كتيب 
بدأ  فكلام  واملثابرة.  الثبات  عىل  احلفاظ  هو  أمهية  األكثر 
شخص  طريق  عن  كان  لو  حتى  جمهولني،  مدمنني  اجتامع 
واحد فقط، جيب أن يلتزم هذا الشخص باحلضور. وإذا مل 
يظهر أي شخص آخر، اقرأ من كتاب النص األسايس. لقد 
تعلمنا هذا الدرس من خالل جتارب متكررة وال يزال ينطبق 
حتى اآلن. فالعديد من اجتامعات املدمنني املجهولني بدأت 
هبذه الطريقة واآلالف من املدمنني اليوم أحياء وممتنعون ألن 
التزامهم  عىل  وحافظوا  عاتقهم  عىل  أخذوا  اثنني  أو  مدمناً 
بإبقاء باب املدمنني املجهولني مفتوحاً عندما حياول مدمنون 

آخرون احلصول عىل املساعدة.
يف بعض احلاالت، عندما يبدأ االجتامع ألول مرة يكون 
 سو يظهر  أحد  ال  األحيان  بعض  ويف   . حمدوداً احلضور 
من  احلاالت،  هذه  مثل  ويف  االجتامع.  بدأ  الذي  العضو 
املفيد أن تقوم ببعض أعامل اإلعالم مثل إعداد منشورات 

الرغم من أننا قد نكون املدمن املتعايف الوحيد ألميال حولنا، 
فال جيب أن نخاف من الوصول للمساعدة. هناك العديد من 
طرق االتصال بمدمنني متعافني آخرين، وأي اتصال مبدئي 
يمكن أن يستخدم كصلة التصاالت جديدة. إن العديد من 
املدمنني املنعزلني لدهيم أصدقاء باملراسلة يتواصلون معهم 
ملشاركة تعافيهم. ومن املهم أيضاً أن يكون لديك موجه أو 
االثنتي  اخلطوات  وممارسة  تعلم  عىل  ملساعدتك  شخص 
عرشة. وإذا مل يكن هناك أحد بالقرب منك لتطلب منه أن 
يكون موجهك، فال ختف من أن تطلب ذلك من شخص ما 
يف منطقه أخر. فيمكنكام كتابة الرسائل وإرسال األرشطة 
لبعضكام البعض وإجراء مكاملات هاتفية كلام لزم األمر. إن 
مشاركة مدمن آخر، سواء كان ذلك شخصياً أو عن طريق 
اهلاتف أو الكتابة، يمكن أن خيفف املشاكل حتى وإن مل تكن 

الردود فورية.
مل  بلد  يف  االمتناع  عن  العضوات   إحد شاركت 
وتبعد  خمتلف،  بلد  يف  موجهتها  وكانت  لغته.  تتكلم  تكن 
ومكاملة  اهلاتف  استخدام  عليها  كان  األميال.  من  العديد 
 نساء أخريات يف زمالة املدمنني املجهولني من بالد أخر
عرشة.  االثنتي  اخلطوات  تطبيق  يف  التوجيه  عىل  للحصول 
عىل  كانت  ولذلك  اإلدمان،  من  التعايف  أرادت  لكنها 
خالل  من  أنه  وجدت  وقد  املبادرة.  تلك  ألخذ  استعداد 
النساء  تلك  مع  رابطاً  ختلق  كانت  اهلاتفية،  املكاملات  تلك 
بموجهتها  تتصل  تعد  مل  قصري،  وقت  وبعد  األخريات. 
فقط، بل أيضا بأعضاء كانت موجهتها قد شاركت أرقامهن 
معها. وهي شاركت تلك األرقام مع نساء أخريات أردن 
التعايف من اإلدمان. وهبذه الطريقة استطعن مجيعاً املساعدة 
يشعرن  أصبحن  وفجأة،  البعض.  بعضهن  عىل  واالعتامد 
لسن  وبأهنن  عاملية  لزمالة  واالنتامء  الوحدة  من  بإحساس 
بلد  يف  وحده  كان  لشخص  وبالنسبة  اآلن.  بعد  وحدهن 
كانت  وحدها.  تعد  مل  بأهنا  عضوتنا  تشعر  بدأت  غريب، 
ومارست  ممتنعة  وظلت  املجهولني.  املدمنني  يف  عضوة 
طريقاً  آخر،  طريقاً  ووجدت  عرشة.  االثنتي  اخلطوات 

للتعايف وعيش حياة جديدة.
 ، متعافٍ مدمن  مع  املشاركة  بعد  أنه  مجيعاً  وجدنا  لقد 
نحن نشعر عىل نحو أفضل. فهناك شخص ما يفهم مرضنا 
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بالنسبة  مهمة  املجهولني  املدمنني  مواد  مجيع  "كانت 
الذي  األسايس  النص  كتاب  خصوصاً  لكن  يل، 
للمدمنني  الكتابة  وتساعدين   . مستمراً أمالً  يعطيني 
خالل  أيضاً  ما  يوماً  منعزلني  كانوا  الذين  اآلخرين 
هو  يشء  أهم  الشخيص  تعايف  ففي  اليومية.  احلياة 
من  عليه  أحصل  الذي  اهللا،  مع  الروحاين  االتصال 
والرسائل  موجهي،  األدبيات،  الكتاب،  خالل 
املوجهة للمنعزلني واملدمنني اآلخرين الذين قابلتهم 

يف مجيع أنحاء البالد."
األزمات

وبدون  املدمنني.  جلميع  كثرية  أشكال  يف  األزمات  تأيت 
احلفاظ  يف  ملساعدتنا  واجتامعات  آخرين  متعافني  مدمنني 
تصبح  أن  يمكن  الروتينية  فاملشاكل  متوازن،  منظور  عىل 
ممتنعني  البقاء  أن  االعتقاد  يف  نبدأ  وقد  أذهاننا،  يف  ضخمة 
واالستياء  الذات  عىل  الشفقة  مشاعر  وتثار  ثامره،  يؤيت  ال 
والغضب. وجيب علينا أن نضع يف اعتبارنا أنه أياً كان األمل 

الذي نختربه فسوف يمر.
بقائنا  ملجرد  ختتفي  وال  احلياة  من  جزء  هي  املشاكل  إن 
ممتنعني. ومع ذلك، ففي التعايف نجد أننا ننمو من خالل األمل 
وغالباً ما نشعر أن األزمة جتلب إلينا نعمة من خالل السامح 
كانت  ومهام  ممتنعني.  العيش  خالل  من  النمو  بتجربة  لنا 
واضح:  واحد  يشء  فهناك  لنا،  بالنسبة  مؤملة  احلياة  مآيس 
فقد  األسباب.  من  سبب  ألي  التعاطي،  عدم  علينا  جيب 
أظهرت خرباتنا أنه إذا وضعنا نصف املجهود الذي كنا نبذله 
يف التعاطي لكي نبقى ممتنعني، فلدينا فرصة ممتازة للحفاظ 

عىل تعافينا. فعندما نسعى للمساعدة نبدأ يف النمو.
ال  عندما  فعلها  أحب  التي  املميزة  األشياء  "بعض 
هي  اجتامع  يف  أكون  وال  املنزل  يف  أحد  هناك  يكون 
قراءة جملة                                ، كتاب النص 
األسايس، والكتابة ملنعزلني آخرين. فأي يشء حيدثني 
املدمنني  زمالة  بطريقة  والزمالة  واحلب  التعايف  عن 
املجهولني يساعدين عىل توجيه أفكاري. إن مصدري 

أو إعالنات عن اجتامعك يف أماكن حيث يمكن للمدمنني 
شائعة  أماكن  هي  اإلعالنات  ولوحات  الصحف  رؤيتها. 
يشء،  كل  قبل  ولكن  اإلشعارات،  هذه  ملثل  االستخدام 
بإعداد  وقم  مفتوحاً  املجهولني  املدمنني  باب  عىل  حافظ 
القهوة ودراسة كتاب النص األسايس للمدمنني املجهولني. 
وال تشعر باإلحباط إذا كانت بداية اجتامعك اجلديد صعبة. 
األسبوع  املجيء  وعاود   األخر اإلشعارات  بعض  ضع 
املقبل، وقم بذلك مراراً وتكراراً حتى يبدأ مدمنون آخرون 
يف املجيء إىل االجتامع، وال شك أهنم سوف يأتون. هناك 
ظلت  حيث  املجهولني  املدمنني  أعضاء  ذكرها  كثرية  أمثلة 
أو  واحد  بمشاركة  عام  إىل  تصل  ملدة  مفتوحة  اجتامعات 
اثنني فقط من األعضاء الدائمني. ثم، وبدون سبب واضح، 
امتألت الغرف بأناس يبحثون عن التعايف. وتتمتع العديد 
من تلك املجموعات اآلن ببضع سنوات من اخلربة يف محل 

رسالة التعايف بنجاح.
ويف كل ما تبذله من جهد، تذكر أن حتى القيام بأبسط 
األعامل سوف يساعدك عىل البقاء ممتنعاً وممتناً للتعايف. كن 
رصحياً مع مجيع األشخاص الذين تتحدث معهم، سواء كان 
رجل دين، مدير مستشفى، أو الرشطة املحلية. سيكونون 
لديك  كان  وإذا  لتقوله.  لديك  بام  مهتمني  األرجح  عىل 
إحد أدبيات املدمنني املجهولني لترتكها هلم، فهذا سيكون 
أن  املمكن  ومن  ممتنعاً  البقاء  يف  بجهودك  هلم  تذكري  بمثابة 
يرون  فعندما  االجتامع.  إىل  مدمن  لتوجيههم  البذرة  يمثّل 
أنك لست هناك من أجل التبشري أو التعدي عىل براجمهم، 
فإهنم لن يشعروا بالتهديد ولذلك قد يعرضوا املساعدة يف 
دعم اجتامع يف منطقتك. وربام يبدؤوا بسؤالك عن برنامج 
الشخصية  جتربتك  مشاركة  يمكنك  املجهولني.  املدمنني 
املدمنني  أدبيات  بعض  منحهم  أو  والتعايف،  اإلدمان  مع 
املجهولني وهكذا ستقوم بحمل رسالة املدمنني املجهولني 
ودع  املجهود،  ابذل  ثامرها.  ستؤيت  جهودك  الطريقة.  هبذه 
وبالتأكيد  ممتنعاً  تظل  سوف  األقل،  عىل  اهللا.  إىل  النتيجة 
والتقاليد  عرشة  االثنتي  للخطوات  فهمك  يزداد  سوف 
االثني عرش. وربام تكون أداة اهللا للمساعدة يف زرع بذور 

التعايف للمدمنني املجهولني يف جمتمعك.
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األكثر موثوقية للراحة والتنوير هو قويت العظمى. أنا 
ممتن جداً لتوصيل إىل اإليامن."

معايشة الربنامج
من  للتعايف  عملنا  برنامج  عرشة  االثنتا  اخلطوات  تُعترب 
مرض اإلدمان. ومن خالل ممارسة هذه اخلطوات باستمرار، 
نتوصل ملعايشة الربنامج. ومن خالل التطبيق املبارش هلذه 
والتواضع.  اإليامن،  التقبل،  نجد  شؤوننا،  كل  يف  املبادئ 

ونتعلم عيش احلياة وفقاً لرشوطها.
وخالل تعافينا، نتوصل إىل االعتامد عىل قوة أعظم من 
أنفسنا. ونتعلم أن من خالل طلب مشيئة اهللا لنا والقوة عىل 
تنفيذها نستطيع فعل أشياء مل نكن نعتقد أهنا ممكنة. وتصبح 
حياتنا جديرة باالهتامم، ولليوم فقط نفقد اهلوس بالتعاطي.
ألن  ذواتنا  عن  راضني  نصبح  أن  حتمل  يمكننا  ال  نحن 
مرض اإلدمان معنا أربع وعرشون ساعة يف اليوم. فاليقظة 
اليومية جتاه عيوبنا الشخصية أمر رضوري لتعافينا املستمر. 
ومن خالل معايشة اخلطوات، نبدأ يف الشعور بالراحة من 
هوسنا بذواتنا. ونتعلم أن سلوكياتنا وأفكارنا وردود أفعالنا 
تتغري. وبمرور الوقت نتعلم أننا لسنا وحدنا. ونبدأ يف فهم 

وتقبل من وما نحن.
حيتوي كتاب النص األسايس عىل العديد من االقرتاحات 
التي تعترب أساسية لتعافينا. وباستخدام هذه األدوات، فإن 
ومن  جديدة.  وحياة  أمل  إىل  يتحول  النشط  وإدماننا  يأسنا 
خالل معايشة اخلطوات االثنتي عرشة للمدمنني املجهولني 
فال هيم  املدمنني املجهولني العاملية،  جزءاً من زمالة  نصبح 

من أين نحن.
"كوين منعزالً يشعرين أحياناً بالوحدة الشديدة، لكن 
لدي إيامن اليوم بأنني لن أتعاطى لليوم فقط. أنا ممتن 
جداً لكوين جزءاً من املدمنني املجهولني. أنا أحبكم 
مجيعاً ولن أستطيع أبداً أن أعطي بقدر ما أخذت من 

كل أصدقائي يف املدمنني املجهولني."
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