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گفت« :مسخره ،چشماتو نبندی ها! آنقدر کر کر خنده اس».
من
ولی من از اول تا آخر چشمامو بستم جیغ کشیدم!
مادر ی
ک
ک
و
د
تونل وحشت شهربازی رو میگم!
ک اوتیس
م
ه
کی باورش میشه یه آدم گنده سی و شش ساله هنوز از تونل وحشت بترسه؟
س
تم
منمیترسم!
برای همین از اول تا آخرش چشمامو میبندم و جیغ میکشم.
چون تا حاال یه بارم چشمامو باز نگه نداشتم ببینم اون تو چه خبره!
شــاید اگــه همون دقیقه اول ،چشــمامو بــاز میکــردم و میدیــدم اون تو دقیقــاً چیه،
میتونستم مثل خواهرام بخندم ،ولی میترسم!
ما از هر چیزی که برامون گنگه میترسیم.
و آگاهی
این چیزیه که ترس رو از بین میبره
اوتیســم بــرای من یــه روزی مثل یــه تونل تاریک بود که نمیدونســتم چی توشــه ،چه
شکلیه ،اصالً ته داره؟ پیچ و خماش کجاست! کجاش قراره یه چیزی جلو پام سبز بشه
بخورم زمین! چشمامو بسته بود م جیغ میزدم!
هر مطلب ،هر کارگاه آموزش والدین اوتیسم ،هر جلسه کاردرمانی برای من چراغی بود
که یکی یکی روشن شد .حاال من وسط دنیایی هستم که افقش رو میبینم ،مانع و چاله،
بلندیهاش اندازه خودشونن ،نه مثل تصور یه آدمی که ترسیده بزرگتر و غیرقابل عبور.
و همینطــور دنیا ،اونم برای من مثل تونل وحشــته .اینکــه آدم میدونه اون تو چیز واقعاً
ترسناکی وجود نداره ،ولی بازم میترسه .چون اساساًآزادی مسئولیت میاره .اصوالً ما آدما
ترجیــح میدیــم کار آســونه رو انتخاب کنیم .خوبه آدم توکلش به خدا زیاد باشــه و همه
امورش رو به خدا بســپاره  ،خوبه تقدیرت رو بپذیری ،اما خدا بنده اش رو تنها اینجوری
نمیپســنده .خدا بنده اش رو پویا میخواد .خدا از بنده «زندگی با چشمان باز» میخواد.
من و خواهرام هر دو تونل رو به انتها رســوندیم و بلیت بازی مون صرف یک دور ســوار
شدن قطار و عبور از این تونل شد .من میتونستم یکبار دیگه این بلیت رو بگیرم و دوباره
از ایــن تونل عبور کنم و ســعی کنم جبران کنم و لذت ببــرم ،ولی این کار رو نکردم چون
نمیخواستم از جمع شادمون جا بمونم و از فرصت های لذت مراحل دیگه شهربازی
کودکانه
عقب بمونم .میبینید ،مثل زندگی .شهربازی مثل زندگیه و تونل وحشتش هم مثل این
عاطفه تاجیک
دنیــا .همه مون روزی ایــن مرحله از زندگیمون یعنی دنیارو طی میکنیم ،بعضی ها با
چشم باز و در حالی که لذت بردن ،بعضی ها با چشم بسته و فقط از تصور اینکه میخواد
چی پیش بیاد ،با ترس و دلهره ،و در حالی که دائم دنیارو به کام خودشون تلخ کردن ،این تونل رو به آخر میرسونن در حالی که برای هر دو
فرصت به پایان رسیده .و قرار نیست کسی از قافله جا بمونه ،الجرم نمیتونه برگرده! من یه مادرم .مادر یک کودک اوتیسم .که میخواد وقتی
از این دنیا میره ،راضی از این فرصت بره .من اینجا با شما رضایتمندی رو تمرین میکنم .زندگی با چشمانی باز را.

نمیخوام
چشمامو ببندم

اگــر دوســت داریــد در زندگی کاریتــان تغییری ایجــاد کنید اول ســال فرصت
خوبی اســت .مخصوصاً کسانی که از شغلشان زیاد راضی نیستند سال جدید
را میتوانند با شــغل جدید آغاز کنند و حســابی نو شــوند .داشــتن شــغلی که
دوســتش دارید باعث میشــود انرژی مضاعفی برای سال جدید داشته باشید
و بســیاری از مشــکالتی که در سال گذشته با آن ســر و کله زدید از بین برود .اگر
برای این کار مردد هستید با خواندن این نکات دیگر میتوانید مطمئن شوید:
شغل جدید ،یکنواختی را میشکند .در واقع باید سعی کنید امسال با سال
گذشته متفاوت باشد و تغییر شغل بخوبی میتواند این تفاوت را ایجاد کند .با
پذیرش شــغل جدید و با پذیرفتن چالشهای جدید و ایجاد هدفهای جدید
و حتی محیط کاری و همکاران تازه میتوانید یکنواختی را بشکنید.
شــاید سال گذشــته بهدلیل اینکه شــغلتان آنقدرها مورد عالقهتان نبوده
و از آن ناراضی بوده اید نتوانســته اید عالیق و اســتعدادهایتان را بخوبی کشف
کنید ،اما تغییر شغل که تغییر بسیار مهم و بزرگی محسوب میشود میتواند
کمک کند عالقههای تازهای در خودتان پیدا کنید و حتی بعد از مدتها ببینید
در زمینــهای کــه فکرش را نمیکردید اســتعداد دارید .انگیزهای که شــغل تازه
بــه شــما میدهد این مســیر را برایتان راحتتر میکند و شــما بــا ذهنی بازتر و
عالقهای بیشتر میتوانید به استعدادهایتان برسید .البته همه اینها در صورتی
اســت که شغل جدیدتان مورد عالقهتان و همان باشد که میخواهید نه اینکه
روالی مثل سال قبل را طی کنید.
در شــغل جدیــد بــا افراد تازه آشــنا میشــوید ،همکارانی پیــدا میکنید که
میتوانیــد از آنهــا و همکاریتان نــکات تازهای یــاد بگیرید .شــاید اولش کمی
دلهــره آور باشــد امــا همــکاری افــراد جدید یکــی از بهتریــن راهها برای رشــد
شــخصی و حرفهای اســت چون تعامل با افراد جدید شما را در معرض افکار
و ایدههــای جدیــد قرار میدهد و کمــک میکند تا مهارتهــای ارتباطیتان را
باال ببرید.
شــغلی که دوســتش ندارید باعث میشــود به مرور در خودتان فرو بروید
و اعتمــاد بــه نفستان کاهــش پیدا کنید اما حضور در شــغلی جدیــد که مورد
عالقه شماست و میتوانید توانایی هایتان را در آن ثابت کنید اعتماد به نفس
موفقیت
تازهای به شــما میدهد .ضمن اینکه ممکن اســت درآمد بیشــتری هم داشته
یگانه خدامی
باشــید و شرایط برای ارتقای شغلی و پیشرفتتان فراهم شود .این هم باعث
بیشتر شدن اعتماد به نفس است.
باید در ســال جدید نکات و چیزهای تازهای یاد بگیرید و شــغل تازه این امکان و فضا را برایتان فراهم میکند .یادگیری
یــک مهــارت جدید یا مقداری از اطالعات به شــما کمک میکند جســارت بیشــتری برای تصمیمهای بزرگتــر پیدا کنید و از
طرف دیگر ذهنتان را برای مبارزه با مشکالت و حل آنها آماده میکند.

سال جدید
شغل جدید
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صمیمیت
در زندگی زناشویی

بنیادیتریــن اصــل
یــک زندگــی باکیفیــت
همسرانه
و معقــول ،نیــاز بــه
عطیه میرزا امیری
صمیمیــت اســت کــه
این نیاز خود از نیاز بنیادیتری به نام «دلبســتگی»
نشــأت میگیــرد .زوجهایــی کــه در زندگــی خــود
صمیمیت بیشــتری باهم دارند ،تنشهای کمتری
را تجربه میکنند و به عبارتی قبل از اینکه باهم زن
و شــوهر باشند ،شبیه دو دوست نزدیک و صمیمی
باهــم زندگــی میکننــد .ایــن صمیمیــت  9مؤلفــه
دارد کــه در زیر هریک از ایــن مؤلفهها را به اختصار
توضیح میدهیم.
)1صمیمیــت عاطفــی :صمیمیت عاطفــی به این
معناســت که زن و شــوهر تمام احساســات مثبت و
منفی خود را با همســرش ســهیم شــود .به عبارتی
غمخــوار و شــریک شــادی یکدیگر باشــند .الزمه به
وجــود آمدن ایــن صمیمیت داشــتن «همدلی» با
یکدیگر اســت .همدلــی کردن در شــادیها و غمها
ایــن امنیــت را در افراد بــه وجود مــیآورد که موقع
بــروز هیجانات خــود ،به شــریک عاطفیشــان پناه
ببرند و حسی را که دارند با او در میان بگذارند.
 )2صمیمیــت روانشــناختی :توانایــی افشــای
موضوعات مهم و شــخصی خود با همســر که برای
ایــن امر باید در ابتدا امنیت فــرد در رابطه تضمین
شده باشد ،یعنی فرد ترس از طرد یا مسخره شدن
یا تنبیه را نداشته باشد.
)3صمیمیت عقالنی :درمیان گذاشتن عقاید و افکار
و باورهای فرد با همسر خود ،در برگیرنده این مؤلفه
اســت .مهمتریــن عنصــری که فــرد بایــد در ایجاد و
نگهــداری صمیمیت عقالنی داشــته باشــد« ،نقش
گزینی» اســت .نقش گزینی یعنی فــرد بتواند جهان
را از دریچه چشمان همسرش ببیند و او را درک کند.
 )4صمیمیــت جنســی :در میــان گذاشــتن افــکار،
احساســات ،انتظــارات و حتــی خیــال پردازیهــای
جنسی با همسر ،جزء فاکتورهای این مؤلفه است.
 )5صمیمیت جســمی (غیر جنسی) :نیاز به تماس
جســمی و فیزیکی با همســر را صمیمیت جســمی
میگوینــد .صمیمیــت جســمی عبــارت اســت از:
گرفتن دستهای همسر و در آغوش کشیدن او.
 )6صمیمیت معنوی :در میان گذاشتن افکار ،باورها
و تجربههــای خــود در مــورد موضوعــات مذهبــی،
اخالقــی ،متافیریک ،معنای زندگی ،رابطه با خدا و
جهان پس از مرگ با همسر.
 )7صمیمیــت زیباشــناختی:در میــان گذاشــتن
احساســات ،افــکار ،باورهــا ،تجــارب فــرد در مــورد
چیزهایــی کــه بهدلیــل زیباییشــان دوســت دارد.
موسیقی ،شعر ،نقاشــی و تمام فعالیتهایی را که
جنبه هنری داشــته باشند میتوان در این حیطه در
نظر گرفت.
 )8صمیمیــت اجتماعــی و تفریحــی :انجــام
فعالیتهــا و تجــارب لذت بخــش با یکدیگــر .این
فعالیتهــا میتواننــد در برگیرنــده فعالیتهــای
خانوادگــی ،اجتماعــی ،دوســتانه و حتــی دو نفــری
باشند.
 )9صمیمیــت زمانــی :ایــن مؤلفــه میتوانــد تمام
حیطههــای قبلی را در خود جــای دهد .صمیمیت
زمانــی بدیــن معناســت کــه افــراد چقــدر دوســت
دارنــد در زندگی زناشــویی ،برای همســر خود وقت
صــرف کنند .برخــی افراد تمام وقتــی را که خارج از
وقــت کاری دارند با همســر خود میگذارند و برخی
دیگــر زمــان کمتــری را در اختیــار زندگی زناشــویی
و همسرشــان میگذارنــد و بیشــترین ترجیحشــان
بــه تنهایی یا گذراندن وقت با دوستانشــان اســت.
هرچه این صمیمیت بیشــتر باشــد ،کیفیت زندگی
زناشویی باالتر میرود.

