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هنوز هفته ســی و هفتم بارداریم کامل نشــده بود .ماه آخر ،زمان معاینات
من
پزشکی شده بود هفتهای یکبار.
مادر ی
ک
ک
و
د
اون روز تصمیــم گرفتم ســه روز زودتر برم بیمارســتان .تــوی اتاق معاینه
ک اوتیس
م
ه
خانم دکتر متوجه نوســان تعداد تپش قلب امیرعلی شــد ،برای تشخیص
س
تم
بهتر سونوگرافی کرد و همینطور که پروب رو روی شکمم حرکت میداد و
با دقت مانیتور رو نگاه میکرد گفت :بند ناف پیچیده دور گردنش .ســریع
نشســت پشــت میزش و تند تند یه چیزایی نوشــت .همینطور که ســرش
پایین بود ،گفت :برات برگه بســتری نوشــتم ،امشبو می خوابی ،فردا صبح
درش میاریم .تا اون لحظه منتظر بودم بشــنوم چیزی نیســت یا فالن دارو
رو بخــور اتفاقــی نمــی افته اما با شــنیدن جمله آخــر لبم لرزیــد و یه موج
از اشــک تصویــر خانم دکتــر رو تار کــرد .گفتم :االن که خیلــی زوده! صدام
می لرزید .ســرش رو باال آورد با همون دســتش که خودکار الی انگشــتاش
بود به شــکمش اشــاره کرد و گفت :میخوام از اینجا َب ِرش دارم ،بذارمش
اینجات و بعد آغوشش رو نشون داد.
با چشــم اشــکی خندیدم .برگه رو با خوشــحالی گرفتم و رفتم .روزای اول
شــیر نمیخورد .شــیرمو میدوشــیدم و تو شیشــه بهش می دادم .تا اینکه
بیلی روبین خونش رفت باال و بهدلیل زردی بســتری شد .تو بیمارستان به
کمک پرســتارها ،باالخره شــیر خودمو خورد .عاشــق قیافهاش بودم ،مثل
همه نوزادها شکل قورباغه بود.
وقتــی نگاهــم میکــرد اخــم داشــت و بــه خاطــر دقــت زیــاد تو چهــرهام،
چشــماش هی چپ میشد .شب آخر وقتی تو بغلم داشت شیر می خورد
و آروم میخوابید ،به پرستار مهربون بخش نوزادان گفتم :وقتی تو بغلمه
انگار اون بیرون دنیایی وجود نداره .خانم پرستار دندوناش از لبخند بیرون
زد ابروش رو باال گرفت و گفت :حاال بذار برات بخنده ،شــعر بخونه ،خرید
کنه! خب ،این روزا امیرعلی نه برام شــعر می خونه و نه خرید میکنه ولی
وقتی گرم بازی خودشــه ،وقتی نگاهش میکنم مطمئن نیستم کدوممون
اون یکی رو به دنیا آورده.
کودکانه
مــن امیرعلــی رو بــه دنیا آوردم یــا امیرعلی مــن رو؟ این روزا که تولدشــه،
عاطفه تاجیک
تولــد یازده ســالگیش مــن باز به این فکــر میکنم که قبــل از تولد امیرعلی
من کی بودم ،اصالً میخواستم کی باشم؟ امیرعلی با اختالل به دنیا اومد.
اوتیســم ،زندگی قبل از تولد ،امیرعلی رو از دســتام چنگ زد و ریخت دور ،اون وقت امیرعلی دستان خالی من رو پر از
زندگــی واقعــی کرد .حاال از اون روزی که خانم دکتر امیرعلی رو گذاشــت توی بغلم ،مــن ،امیرعلی و زندگی رو با هم
به آغوش گرفتم.

قبل از تو
من که بودم

ســن و ســال دلیل موفقیت نیست اما کســانی که زیر  30ســال دارند شاید انگیزه
و شــور و شــوق بیشتری داشــته باشند .اما این شــور و شوق کافی نیســت و نیاز به
عوامــل دیگــر هم دارید .اگــر االن به نظرتان خیلــی موفق نبودهایــد نباید ناامید
شوید چون میتوانید با استراتژیهای بهتر بزودی به آنچه میخواهید برسید.
فقط باید بدانید که قبل از رســیدن به  30ســالگی بد نیســت تجربههایی داشــته
باشید و به نکاتی توجه کنید که نقش مهمی در رسیدن به موفقیت دارند.
ممکــن اســت ایدههایی را ارائه دادهاید اما رئیستــان با آنها موافقت نکرده
اســت .اما ناامید نشــوید .شاید باید دوباره ایدهتان را بررســی و کامل کنید .نقطه
ضعفهایــش را برطرف کنید و با یک ایده پختــه دوباره پیش بروید و آن را ارائه
کنید.
جوانهــای امــروز حســابی به نقــش اینترنت و ابــزار و امکانات آن در شــغل
آگاهــی دارند .حتماً میدانید که نباید بــه رزومههای کاغذی فقط اکتفا کنید و در
شــبکههای اجتماعی مخصوص شــغل فعال باشــید .اما یادتان باشد بهتر است
نام و عنوان شغل و تخصصتان را کمی تغییر دهید و با خالقیت آن را جالبتر
جلوه دهید تا بیشتر به چشم بیاید.
گاهــی الزم اســت فرصــت طلــب باشــید .مثــاً اگــر یــک جلســه پــر تنش را
میگذرانید با شــجاعت ســعی کنید بحث را به خط اصلیاش برگردانید .تقریباً
باید جلسه را به دست بگیرید و مسیرش را از تنش به آرامش برسانید .با این کار
هم خودتان تجربه بسیار خوبی به دست میآورید هم این توانایی و شجاعتتان
در ذهن مدیرتان میماند.
فکر نکنید بقیه خودشان باید بفهمند شما چه کارهای انجام دادهاید .خیلی
وقتهــا الزم اســت آنهــا را بیان کنیــد .البته به روش درســت .در مواقع مناســب
کارهایــی را کــه بــرای رشــد مجموعه و شــرکت انجــام دادهاید بیان کنیــد .به این
ترتیب بهعنوان یک کارمند فعال و مسئولیتپذیر شناخته میشوید.
فکــر نکنیــد بــرای اینکه پلههــای ترقــی را طی کنید بایــد هرکاری که از شــما
میخواهند انجام دهید حتی اگر دوست نداشته باشید یا در توانتان نباشد .شما
بایــد قبل از  30ســالگی یــاد بگیرید گاهی نه بگویید .ممکن اســت اوایل ســخت
باشد اما با این کار یکسری مرزها را مشخص میکنید و دیگر همه میدانند تا چه
موفقیت
حدی از شــما توقع داشته باشــند و مجبور نمیشوید زیر بار انجام کارهایی بروید
یگانه خدامی
که اذیتتان میکند.
شاید کار فعلی را دوست ندارید .پس بهدنبال کاری بهتر باشید اما مخفیانه.
این را هم باید یاد بگیرید که این تصمیمها و تالشهایتان را بلند اعالم نکنید .چون وقتی میگویید میخواهم سراغ کار دیگری
بروم مدیرتان دیگر روی شما حساب نمیکند و شما را جدی نمیگیرد .شاید هم کاری پیدا نکنید اما جایگاهتان را در کار فعلی
از دست میدهید.

قبل از  30سالگی
یاد بگیرید
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عزت نفس پایین
چه تأثیری روی روابط
زناشوییمیگذارد؟

عزت نفس و اعتماد
بــه نفــس بــا وجــود
همسرانه
تفاوتهــای زیــادی
عطیه میرزا امیری
کــه باهــم دارنــد ،اما
تکمیلکننــده هم هســتند .اعتماد به نفس به
معنای پذیرش خود است .وقتی کسی با تمام
نقصهایــی کــه دارد خــودش را بپذیــرد و در
راســتای پررنگ کردن نقاط مثبت و روشــنش
باشــد ،میگوییــم یــک فــرد اعتماد بــه نفس
دارد .اما اگر کســی به خودش احتــرام بگذارد
و در این راســتا به هرکســی اجازه ندهد که با او
هرطــور دلش خواســت رفتار کند ،با هرکســی
ارتبــاط نگیرد و در کل برای احترام به خودش
کوشــش کنــد ،میگوییــم آن فرد عــزت نفس
دارد .در ایــن مطلــب مــا بــه ایــن نکته اشــاره
میکنیم که چطور عــدم عزت نفس میتواند
باعث بههم خوردن تعادل زندگی شود.
)1توقعات بیجا و اشتباه:
وقتی کسی احساس ضعف میکند ،میکوشد
ایــن ضعف را بــا انتظــارات و توقعــات بیجا
پنهــان کنــد .مثالً فــردی که عــزت نفس کافی
نــدارد دائم در حال این اســت که بــا توقعات
بیجــای خود شــریک عاطفــیاش را امتحان
کنــد تا ببیند واقعاً دوســتش دارد یا نه .همین
عمــل باعــث میشــود آرام آرام زندگــی بــه
صحنه جنگ تبدیل شــود و تعــادل آن بههم
بخورد.
 )2متمایل نبودن به رابطه و ادامه دادن آن:
کمبــود عزتنفــس باعث میشــود بــه فردی
متعهــد شــوید کــه بــه شــما عالقهمند اســت،
حتــی اگــر عالقــهای بــه او نداشــته باشــید .در
ایــن حالــت ،برایتــان مهــم نیســت وارد چه
رابطهای با چه کســی میشوید .تنها چیزی که
برایتان مهم اســت این است که وارد رابطهای
شــوید که فردی به شــما توجه کنــد .به همین
دلیــل اگر آن رابطه مســموم باشــد فــرد از آن
بیرون نمیآید چون میترســد دیگر موقعیت
بهتری برایش فراهم نشود.
 )3ترس از صمیمیت:
فــردی کــه عــزت نفــس نــدارد دائمــاً از اینکه
شــرایط رو به پیشرفتی داشــته باشد ،احساس
تــرس میکنــد؛ چراکــه روابــط ســالم بــرای او
غریبــه و مصنوعــی هســتند .ممکن اســت در
چنین حالتی از ترس عقبنشــینی کند و حتی
از لحاظ عاطفی و جنسی نیز فاصله بگیرید.
 )4محافظه کاری:
تــرس عجین شــده بــا جان ایــن افــراد ،منجر
میشود که عالوه بر ترس از صمیمیت ،ترس
از ترک شــدن هم داشته باشــند .بنابراین قبل
از اینکه شــریک عاطفیتــان بخواهد ترکتان
کنــد ،شــما او را تــرک میکنیــد یا به طــور کلی
اصــاً وارد هیــچ رابطهای نمیشــوید .اگر باور
نداشــته باشــید که ممکن اســت مورد خیانت
قــرار نگیرید ،ممکن اســت از احتمال آســیب
عاطفــی و قــرار گرفتن در معــرض آن ،عمیقاً
احساس ترس کنید.
 )5انعطافپذیری بیش از حد:
تــا حــدودی بــه ایــن افــراد مهرطلــب هــم
میگوینــد .افــرادی کــه در هــر شــرایطی
جانفشــانی میکنند تا کسی را از دست ندهند.
این افراد هر بالیی در رابطه به سرشان میآید
ســکوت میکننــد و از اینکــه اعتراضــی کننــد
واهمه دارند.

