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گوشــه ای از ســالن کاردرمانــی ،روی صندلیهــای مخصــوص والدیــن
من
نشســتهام .هر گوشــه ســالن یــک کاردرمان با کــودک ُمراجع خود مشــغول
مادر ی
ک
ک
و
د
کشــش و ماساژ اســت .روبهرویم امیرعلی زیر دســت کاردرمانش ،کشش و
ک اوتیس
م
ه
ماســاژ میگیرد .اضطراب ناشــی از اوتیســم همه عضالتش را ســفت کرده.
س
تم
کاردرمانــی کمک میکند دامنــه حرکاتش از این کمتر نشــود .خدا میداند
چقــدر دردناک اســت .عصــر آخرین شــنبه از اولین ماه ســال نود و هشــت
اســت .در همان ابتدای کالس صدای گریه یکی از بچهها که بلند میشــود،
ســر درد و بعضی فقط
بقیــه بچهها ،یکی یکــی به گریه میافتند .بعضی از ِ
حافظه ترسشــان بهکار افتاده اســت .بیشتر به شــیون پرندگان در دام صیاد
میمانــد .بچههــای خســته ،به ســتوه آمده ،طی چهــل و پنج دقیقــه با هم
گریه میکنند ،با هم خســته میشــوند و با هم ســاکت میشوند .گریه برایم
جایگاهــی پیدا کــرده که دیگر نمیتوانم بــه هر بهانه گریه کنم .راســتش از
گریه خجالت میکشم.
آن طرف ســالن یک گلدان بزرگ پتوس ،دســتانش را به سقف رسانده و از
آنجا دور تا دور اتاق چرخیده .پنجرههای قدی و نمایی از شهر که پیداست.
بــا هــزاران خانه و هــزاران آدم .هر خانه یک کودک .یک کــودک که احتماالً
مهمتریــن دغدغــه اش تاریخ شــروع تعطیالت مدارس اســت .امــا از این
پنجرهها ،صدای گریه به تمام شهر میرسد و در میان ازدحام و برنامههای
شب عید مردم گم میشود .چقدر اینجا را دوست ندارم ،حتی با آن گلدان
پتوس ،با آن کاردرمانهایی که از قلبشــان ،آســمانی بلند پیداست ،درست
مثل پنجره هایش.
پــدری ،کودکــش را از بغل همســرش میگیرد ،تند تند اشــکهای دخترک
را پــاک میکنــد و زیر لب میگوید :آخــه من نمیدونم اینا بــه چه درد بچم
میخــوره! مادر فقط نگاهش میکنــد .پدر نگاهش را میدزدد .انگار جواب
ســؤالش را خودش خوب میداند .با خودم فکر میکنم االن باید تمام این
مــادران کجا باشــند و اینجا هســتند؟ ادامــه نمیدهم .پایــم را روی افکارم
میگــذارم .چشــمانم را میبنــدم و تصــور میکنــم پشــت در اتــاق زایمان
کودکانه
نشســتهام .کودکانــی در حــال تولد هســتند .حلما ،پنــدار ،پارســا ،امیرعلی.
عاطفه تاجیک
دستانشــان ،پاها و گردنشان در حال تولد است .گریه آنها یعنی هنوز با درد
خــو نگرفتهاند  .وقت کالس به انتها میرســد .کودکان بــه آغوش مادران باز
میگردنــد .طوفــان فرومینشــیند .و تنها کمی بعد صدای خنده فضــا را پر میکند و همچنان کودکانی با اشــتیاق از در
مرکز خارج میشــوند و کودکانی با چشــمانی نگران وارد می شــوند .کودکانی که تولدشــان تکرار میشــود و مادرانی که
سالن کاردرمانی را دوست ندارند.

این کودکان هر روز
متولد میشوند

کارآموزی یکی از مراحل مهمی است که بسیاری از ما قبل از ورود به بازار کار آن
را تجربــه میکنیم .دورهای که میتواند باعث آشــناییمان بــا بازار کار ،رفتارهای
بیــن کارمندان ،روشهــای ارتباطی کســب و کار ،قوانین کار و ...شــود .اما ممکن
اســت با کارهای اشــتباه هیچ بهــرهای از ایــن دوره نبریم .یکــی از تأثیرگذارترین
اشــتباهات جملههایی هســتند کــه به کار میبریم و شــاید به نظرمــان زیاد تأثیر
نداشــته باشــند اما مسیر کاریمان را تغییر داده و حتی عوض میکنند .به همین
دلیل بهتر اســت برای کســب بهترین نتیجه از این دوران نکاتی را رعایت کنیم و
با پشتوانهای محکمتر وارد بازار کار شویم.
ایــن کار در حــوزه وظایــف مــن نیســت :گفتــن ایــن جمله نشــان میدهد که شــما
انعطاف الزم برای انجام دادن وظایف مختلف را ندارید .به جای این جمله بهتر است
مهارتهای خود را افزایش دهید .البته این توصیه به این معنا نیست که هر چه از شما
خواستند انجام بدهید .اگر وظایفی کامالً بیربط به شما محول شود ،قبول نکنید.
چه زمانی تصمیم به اســتخدام نیرو دارید؟ وظیفه شــما و در واقع چیزی که
به پیشــرفت شــما کمک میکند ،این اســت که با تمرکز کارتان را انجام دهید اما
گفتن این جمله نشــان میدهد که تمرکز شــما روی استخدام است و برای انجام
وظایف به طور کامل آماده نیستید.
نــه ممنــون .نمیتوانــم شــرکت کنــم و حضور داشــته باشــم :ممکن اســت
همــکاران از شــما دعوت کننــد در فعالیتی با آنها مشــارکت کنیــد .فعالیتهای
غیرکاری .مثالً در یک مســابقه ورزشــی ،رفتن به رســتوران و ....این پیشنهادها را
رد نکنید .این مواقع بهترین زمانها برای آشــنایی بیشــتر بــا افراد و فضای کاری
آنها اســت .شــما بهعنوان کارآموز باید تالش کنید تا بیشترین روابط ممکن را در
محل کار ایجاد کنید.
حوصلهام سر رفته :اگر مدام ابراز خستگی و بیحوصلگی کنید و جملههایی
مثــل ایــن را بگوییــد به نظــر میرســد زیاد برای کار مناســب نیســتید یا همیشــه
میخواهید شــکایت کنید و این اصالً تأثیر خوبی ندارد .به جای گفتن این جمله
اگر از کاری خسته و کسل شده اید میتوانید در کارهای دیگر نیز به طور داوطلبانه
به همکاران کمک کنید یا از مدیر بخواهید تا وظایف جدیدی به شما محول کند.
مــی شــود تکرار کنید؟ بهتر اســت همیشــه و بخصوص در جلســهها یا وقتی
موفقیت
مدیرتــان نکتــهای درباره کار به شــما میگوید دفترچه یادداشــتی همراه داشــته
یگانه خدامی
باشــید و نکات را یادداشــت کنید .مدیر شــما در مواقع مختلف موضوعاتی را به
شما آموزش میدهد پس سعی کنید این موضوعات را یادداشت کنید.
نمیتوانم این کار را انجام بدهم :قبل از ابراز مشکل و ناتوانی خود ،سعی کنید به تنهایی راه حلی برای آن پیدا کنید .البته
قرار نیســت شــما بتوانید تمام مســائل و مشــکالت را حل کنید و اگر مسألهای خیلی دشوار اســت باید با افراد مسئول و با تجربه
مشورت کنید.

جمالتی که در کارآموزی
نباید بگوییم
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نبایدهایرابطه
با خانواده همسر

وقتی دو نفر با یکدیگر
زناشــویی
پیمــان
همسرانه
میبندنــد و وارد
عطیه میرزا امیری
یــک زندگــی مشــترک
میشــوند ،مــورد هجــوم بایدهــا و نبایدهایــی
از ســوی خانوادههــای یکدیگــر قــرار میگیرنــد.
صحبتهــا و گاه دخالتهای بیجایی که باعث
میشــود زن و شــوهر بــا یکدیگــر به جــر و بحث
بپردازنــد .از همیــن روســت کــه یکــی از عمــده
دالیل طــاق و جدایی افراد ،خانوادههاســت که
دلیــل ایــن امر ،ناآگاهــی در مورد ارتبــاط گرفتن
با خانوادههاســت .چند اشــتباه رایــج وجود دارد
که معمــوالً زوجهای جوان دربــاره خانوادههای
خــود و همسرشــان مرتکــب میشــوند .بایدها و
نبایدهای عمدهای که عدم رعایتشان منجر به
سمی شدن روابط میشود و گاه زندگیها را از هم
یپاشاند.
م 
در ایــن مقالــه مــا بــه شــما میگوییــم کــه اگــر
میخواهیــد رابطهتــان بحرانــی نشــود ،ایــن 3
«نباید»ها را رعایت کنید:
رازهای خانه را برمال نکنید
با همسرتان توافق کنید که چه چیزهایی را نباید
به خانواده همسرتان بگویید .یادتان باشد که هر
خانواده جدیــدی رازهای خودش را دارد و برمال
شــدن ایــن رازها هم اســتقالل خانــواده جدید را
زیر ســؤال میبــرد .گاهی هم گفته شــدن برخی
از حرفها و تعریف کردن از جزئیات زندگیتان
بــرای بقیــه هیچ ضــرری بــه شــما نمیزنــد اما
همیــن امــر راه را بــرای دخالــت کــردن بقیــه در
یتان ،باز میکند.
زندگ 
همیشه هم نظرخواهی نکنید
اول از همه بســنجید که والدین همسر یا والدین
خودتــان چــه طــور شــخصیتی دارنــد .گاهــی
شــخصیت والدیــن جوریســت کــه بعــد از هــر
مشــورت کردنی ،انتظــار دارند که حتمــاً و لزوماً
نظر آنها را اجرا کنید و اگر غیر این شود دلخوری
بــه بار میآیــد .اگر جنبه ایــن را دارند که فقط در
مقام مشــورت با آنها حــرف بزنید ،با آنها حرف
بزنید و نظرشان را بپرسید .اما اگر حس میکنید
نظرخواهی کردن مســاوی است با در منگنه قرار
گرفتن و آنها نظر را با دستور اشتباه میگیرند ،در
کل نظر خواهی نکنید.
خودتان هم دخالت نکنید
بلــه! درســت اســت .بعضــی افــرادی دربــاره
مســائل خانــواده همسرشــان ،از ظاهر تــا باطن
امــور ،دخالــت میکننــد و بعــد از آن راه را برای
دخالــت متقابل باز نگــه میدارند .مثالً از شــما
میپرســند نظرت در مــورد این خواســتگار برای
خواهر شوهرت چیســت؟ این جور وقتها برای
دخالت کردن وسوســه نشــوید .فقط بهتر اســت
بگویید« :هر جور که خودتان صالح میدانید ».یا
اگر نظری شفافتر میدهید وارد جزئیات نشوید
و جزئیگویی نکنید.
اولویتها را فراموش نکنید
وقتی وارد زندگی مشترک میشوید ،همسر شما
اولیــن اولویــت را برایتــان دارد .بنابرایــن لزومی
ندارد سر هر مسأله ریز و درشتی پای خانواد هتان
را وســط بکشــید .بــرای مشــورت گرفتــن ،نظــر
خواســتن ،درددل کــردن و همــه جوانب زندگی
اولویــت اول همســرتان اســت .اگــر دائــم در هر
شــرایطی از خانــواده خــود کمک بخواهید و ســر
هر چیز کوچکی پای والدینتان را وســط بکشید،
این کارتان هیچ نتیجهای ندارد جز بدبین کردن
همســرتان نســبت به خانوادهتان و میدان دادن
به خانوادهتان بــرای دخالت کردن در هر چیزی
از زندگیتان.

