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کوچکتــر  کــه دوســال از مــن  مــن نیمــا هســتم و هشــت ســال دارم ، و بــرادرم امیــد 
کتــاب خوانــدن  را خیلــی دوســت داریم  ،چون پدر و مادرمان همیشــه  اســت، هــر دوی مــا 
کتاب هــای عکــس دار را دوســت دارد؛من  هم  کتــاب خوانده انــد ،بــرادرم بیشــتر  برایمــان 
گــر نداشــته باشــد،ولی داســتانش  کتــاب هایــم عکــس داشــته باشــد، امــا ا دوســت دارم 
کــه  کتــاب هایــی می خوانــم  گاهــی بــرای امیــد  جــذاب باشــد، تــا آخــر می خوانمــش؛ مــن 

عکــس دارد.
که اتیســم،  گفته   امیــد مبتــا بــه اختــال اتیســم اســت ؛ســارا درمانگــر بــرادرم، بــه مــن 

کــه همیشــه  بــا امیــد هســت. پــدر و مــادر مــن وقتــی امیــد هنــوز ســه  یــک اختــال اســت 
کــه   گــر مــادر و پدرهــا زود بفهمنــد  کــه او اتیســم دارد. ا ســالش تمــام نشــده بــود فهمیدنــد 

کــودک آن هــا مبتــا بــه اتیســم اســت و مثــل مــا بــه موقــع بــه او آمــوزش بدهنــد؛ می تواننــد به 
کــه بهتــر شــود. کننــد  کمــک  کــودک خــود خیلــی 

کــه در خانواده  کتــاب بــه شــما پــدر و مادرهــا و خواهــر و برادرهایــی  مــن مــی خواهــم در ایــن 
کــودکان مبتــا بــه اتیســم چــه  یــا اطرافتــان بچــه ای مثــل  امیــد  داریــد، بــا زبانــی ســاده  بگویــم 
ویژگــی هایــی دارنــد؛ و اعضــای خانــواده ی مــا چگونــه بــا همــکارِی هــم توانســتند بــه بــرادرم 
ــتقل تر  ــه روز  مس ــد و روز ب ــام ده ــودش انج ــش را خ کارهای ــرد   ــاد بگی ــا ی ــد ت کنن ــک  کم ــد  امی

شــود.
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امیــد مثــل بچه هــای دیگری 
کــه مــن وشــما می شناســیم، نیســت. بقیــه بــا 

او فــرق دارنــد. امیــد مبتا به اتیســم اســت ؛ می دانید 
ــه  ک تیســم چیســت؟ می خواهــم برایتــان توضیــح بدهــم  اُ

امیــد چه طــور دنیــای اطرافــش را حــس و درک می کنــد.
کســی حــرف می زنــد، بــه چشــم های او نــگاه  ــا  امیــد وقتــی ب

کنــد و هــم بــه  نمی کند؛چــون او نمی توانــد هــم بــه چشــم او نــگاه 
کنــد. گــوش  حرف هایــش 

پــدر ومــادرم می گوینــد، بچه هــای دیگــر بــا امیــد فــرق 
دارنــد. آن هــا تقریبــا نزدیــک دو  ســالگی اش، فهمیدنــد، 

ــه شــش  ک تیســم اســت . امیــد حــاال  ــه  اُ او مبتــا ب
کارهایــش را خــودش  ســاله  اســت، خیلــی از 

انجــام می دهــد. 
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کــه مبتــا بــه  کارهــا بــرای  بچه هایــی  انجــام دادن خیلــی از 
اتیســم  هســتند، ســخت اســت؛ مثل تنها دست شــویی رفتن، 
کــردن. چــون یادگیــری آن ها  ک زدن، تنهــا حمــام  تنهــا مســوا
شــما  بــه  می خواهــم  مــن  دارد.  فــرق  دیگــر  بچه هــای  بــا 
کارهایی را انجــام بدهد  گرفــت  کــه امیــد چــه طور یــاد  بگویــم 

کــه قبــا بلــد نبــود آن هــا را انجــام بدهــد.
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کوچک تــر مــن بــا این کــه شــش ســال دارد، هنــوز خیلــی  بــرادر 
خــوب نمی توانــد حــرف بزنــد، بــرای همیــن ممکــن اســت نتوانــد 
خــوب منظــورش را بــه شــما برســاند، یــا بــا دیگــران ارتبــاط برقــرار 
گاهــی دچــار  بــرای خوابیــدن وغــذا خــوردن هــم  کنــد. او حتــی  

می شــود. مشــکل 
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شــلوغ  جاهــای  اصــا  او 
اذیتــش  وصــدا  ســر  نــدارد.  دوســت  را 

ــه جــای شــلوغی می رویــم، امیــد  می کنــد. وقتــی ب
از خــودش صداهایــی عجیــب وغریــب درمــی آورد . مــن 

مــن  بــرای  امیــد  درمانگــِر  امــا  می کشــیدم.  خجالــت  اول هــا 
کــه امیــد عمــداً ایــن صداهــا را در نمــی آورد. او ایــن  توضیــح داد 

کم تــر بشــنود و  کــه آزارش می دهنــد،  کار را می کنــد تــا صداهایــی را 
تــو نبایــد بــرای ســروصداهای عجیــب وغریبــش خجالــت بکشــی 

ناراحــت شــوی. و 
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من وخیلی از بچه های 
دیگر، از این که پدرومادرمان  بغلمان 
کنند، خوش حال می شویم. اما امید بغل 

کسی بغلش می کند،  کردن را  دوست ندارد. وقتی 
که مثل امید  دردش می گیرد. چون بچه هایی 
مبتا به اتیسم هستند ، دچار مشکات 

حسی اند.
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امید 
و  دوشـنبه  شـنبه،  روزهـای 

کلینیک می رود تا مربی اش،  چهارشـنبه به 
یک شـنبه،  روزهـای  بدهـد.  آمـوزش  او  بـه  سـارا، 

بـه  دیگـر  مربـی  یـک  هـم  پنج شـنبه  و  شـنبه  سـه 
خانـه ی مـا می آیـد تـا خیلـی چیزهـا را به او یـاد بدهد. 
هسـتند  اتیسـم  بـه  مبتـا  کـه   بچه هایـی  و  امیـد 

بایـد سـاعت های زیـادی را در خانـه آمـوزش 
ببیننـد.
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کشــید  خیلــی طــول 
کند  کلینیک عــادت  تــا امیــد  بــه 

گریــه نکنــد. چــون او  و وقتــی آن جاســت، 
ــار می بینــد، می ترســد.  ــرای اولیــن ب ــه ب ک از جاهایــی 

روســری مامــان همیشــه بــا او بــود چــون بــوی مامــان را مــی داد . 
کلینیــک روســری  این طــوری امیــد احســاس امنیــت داشــت. ولــی تــوی 

گوشــه ی لبــاس امیــد زد  کــم از عطــرش را بــه  گرفتنــد و مامــان یــک  را از امیــد 
تــا بــوی مامــان همیشــه بــا او باشــد.

کــه مامــان بــه لبــاس امیــد می زنــد، زیــاد باشــد  گفــت: نبایــد عطــری  ســارا 
چــون بویایــی او خیلــی قوی ســت و بــوی زیــاد هــم اذیتــش می کنــد. حــاال 

کــه مامــان  کــه مامــان پیشــش نیســت، حــس می کنــد  وقت هایــی 
کنــارش هســت  ،چــون بویــش را حــس می کنــد.

 مامــان می گویــد ســارا خیلــی مهربــان اســت. فکــر 
می کنــم امیــد هــم او را دوســت دارد. چــون بــا 

ســارا رابطــه ی خوبــی دارد. 
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شیطنت های 
ممکــن  و  اســت  زیــاد  خیلــی  امیــد 

اســت همــه چیــز را بــه هــم بریــزد. امــا ســارا و مــا 
ــا او حــرف بزنیــم  ــا صــدای بلنــد ب ــد ب ــه نبای ک می دانیــم 

ــه مــا از  کنیــم. چــون او می ترســد واعتمــادش را ب و دعوایــش 
می دهــد. دســت 

گاهــی ممکــن  کــردن را بیشــتر دوســت دارد و  امیــد تنهایــی بــازی 
ــرود.  کنــد وحوصلــه اش ســر ن ــازی  ــاق تنهــا ب ــوی ات اســت ســاعت ها ت
بعضــی وقت هــا چند ســاعت با چرخ ماشــین اســباب بــازی اش، بازی 
می کنــد و خســته نمی شــود. مــن ولــی بــا او فــرق دارم. از بازی هــای 

تکــراری خوشــم نمی آیــد و تنهایــی حوصلــه ام ســر مــی رود. ولــی 
گاهــی بــا او هم بــازی می شــوم. اولــش ناراحــت می شــود  مــن 

امــا مــن ســعی می کنــم یــک جــوری راه نزدیــک شــدن 
ــا اجــازه  کنــم ت ــا او را پیــدا  و همبــازی شــدن ب

کنیــم.  دهــد بــا هــم بــازی 
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کًا امید کارهای تکراری  زیاد انجام می دهد. 
می کنـد،  تکـرار  بـار  چنـد  را  جملـه  یـک  مثـا 
را  ودسـت هایش  می شـود  هیجـان زده  گاهـی  
جلـوی صورتـش تـکان تـکان می دهـد و جیـغ 
یـا حتـی   گریـه می کنـد،  یـا  می زنـد، می خنـدد 
ممکـن اسـت بـه خـودش آسـیب برسـاند. امـا 

و  گفتاردرمانـی  جسمی_حسـی،  کاردرمانـِی  بـا 
روز  هـر  کـه  کارهـای دیگـر  و خیلـی  بازی درمانـی 

می شـود. بهتـر  و  بهتـر  می دهـد،  انجامشـان 
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امید 
ــت  ــی دوس ــازی را خیل ــازل و خانه س پ

و  مــن  بــا  دارد  دوســت  طــور  همیــن  و  دارد 
کــه  دارد  دوســت  و  کنــد  بــازی  حبــاب  ســارا 
ماشــین هایش را تــوی یــک ردیــف، پشــت ســرهم 
کســی جــای یکــی از آن هــا را عــوض  گــر  بچینــد و ا

کنــد، ناراحــت می شــود چــون تغییــر وجابه جایــی 
هرچیــزی، اذیتــش می کنــد. ولــی مــا بــا امیــد 

کــم تغییــر را قبــول  کــم  کار می کنیــم تــا 
کنــد.
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گفتــم بویایــی امیــد خیلــی حســاس اســت. بــرای  کــه  همــان طــور 
که مثل او، مبتا به اتیســم هســتند، ممکن  همیــن،  امیــد و بچه هایــی 
اســت هرغــذا، یــا هــر میــوه  یــی را نخورنــد. ممکــن اســت فقط چنــد نوع 
کــه چــه طــوری بــا امیــد  گرفتــه  میــوه یــا غــذا را بخورنــد. مامــان مــن یــاد 

کشــید. کنــد تــا او بتوانــد میــوه بخــورد. ایــن کار خیلــی طــول  کار 
کمــی اســانس هــر میــوه را  بــا پنبــه زیــر بینــی   مامــان  هربــار مقــدار 
کــم  کنــد و بتوانــد  کــم بــه بــوی میوه هــا عــادت  کــم  امیــد مــی زد تــا او 

کــم میــوه بخــورد.
دیــر  شــب ها  او  دارد.  مشــکل  هــم  خوابیــدن  بــرای  امیــد 
گاهــی ممکــن اســت تمــام شــب  ــد و زود بیــدار می شــود و  می خواب
کاردرمانــی جســمی را  شــروع  ــا صبــح بیــدار باشــد. امــا از وقتــی  را ت
کم تــر شــده و بهتــر می توانــد بخوابــد. کــرده، مشــکات خوابــش 

ــد نظــم وترتیــب داشــته باشــد  کارهــای روزمــره ی او بای همــه ی 
بــرای همیــن مامــان  برنامــه ی هــر روزش را برایــش نوشــته و عکــس 
کــه بایــد انجــام بدهــد، روی دیــوار اتاقــش چســبانده.  کارهایــی را 
کاری را بایــد انجــام بدهــد و مضطــرب  این طــوری امیــد می دانــد چــه 

نمی شــود. 
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وقتی هـم قـرار اسـت چیـزی در برنامـه  ی امیـد تغییـر 
کنـد، مامـان از قبـل آن را بـه او می گویـد تا آماده باشـد.  
آدم  یـا  برویـم،  هـم  جدیـدی  جـای  باشـد  قـرار  گـر  ا
جدیدی را ببینیم، برای او از قبل توضیح و عکسش 
کار، برادرم دیگر مضطرب  را نشـانش می دهد. با این 

بـه  یـا  را انجـام می دهـد.  کار  نمی شـود و راحت تـر آن 
کـه قـرار اسـت برویـم، مـی رود. بـا ایـن برنامـه  آن جایـی 

کارهایـش را خـودش انجـام بدهـد.  امیـد می توانـد 

26



یــاد  ومــن  ومــادرم  پــدر  بــه  امیــد  درمانگــر   گفتــار 
از  چیــزی  یــا  می زنیــم،  حــرف  امیــد  بــا  وقتــی  داده 

از  بزنیــم،  حــرف  وشــمرده  آرام  می خواهیــم،  او 
کمــی هــم به او  کنیــم و  کوتــاه اســتفاده  جمله هــای 
زمــان بدهیــم تــا بفهمــد مــا چــه  می گوییــم و از او 

می خواهیــم. چــه 
کار تــازه  ای یــاد می گیــرد، مامــان  وقتــی امیــد  
از او فیلــم می گیــرد. بعــد بــا هــم می نشــینند و 
کــردن  فیلــم را می بیننــد. مامــان در هنــگام نــگاه 
کــه چــه  بــه فیلــم بــرای بــرادرم توضیــح می دهــد 

کار خیلــی تاثیــر  کاری انجــام داده. بابــا می گویــد ایــن 
انجــام  را  کار  ایــن  مــن  وقت هــا  بعضــی  دارد.  خوبــی 

می دهــم و بــا دقــت بــرای امیــد توضیــح می دهــم.
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بــرادرم پریــدن روی ترامپولیــن را دوســت دارد. 
بــازی می کنــد  زیــاد  را هــم دوســت دارد و  بــازی  تــاب 

امــا از بعضــی چیزهــا هــم می ترســد مثــل بلنــدی،  امــا بــا 
کــم شــده. کاردرمانــِی جســمی االن ترســش خیلــی 
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کــه  را  کتاب هایــی  امیــد 
عکــس ونقاشــی دارنــد، بیشــتر دوســت 

خیلــی  تصویــر  بــا  او  این کــه  بــرای  دارد، 
کــردن یــاد می گیــرد. وقتــی قــرار  گــوش  راحت تــر از 

گــر همــراه بــا  کســی چیــزی را بــه او یــاد بدهــد، ا اســت 
حــرف زدن، تصویــر آن را هــم نشــانش بدهــد، بهتــر یــاد 

می گیــرد.

امید 
کــه عکــس و  کتاب هایــی را 

بیشــتر دوســت  نقاشــی دارنــد، 
تصویــر  بــا  او  این کــه  بــرای  دارد، 

یــاد  کــردن  گــوش  از  راحت تــر  خیلــی 
کســی چیــزی  ــرار اســت  می گیــرد. وقتــی ق

گــر همــراه بــا حــرف زدن،  را بــه او یــاد بدهــد، ا
ــاد  ــر آن را هــم نشــانش بدهــد، بهتــر ی تصوی

. د می گیــر
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مــا حــاال مــی دانیــم و قبــول 
و  نــدارد  اتیســم هنــوز درمــان  کــه  ایــم  کــرده 

کــه مثــل او مبتــا بــه  کودکانــی  کمــک بــه امیــد و  تنهــا راه 
کــه آن هــا را بــه همیــن شــکلی  اتیســم هســتند، ایــن اســت 
کنیــم و بــه  کــه هســتند، یعنــی بــا ویژگــی هــای  اتیســم قبــول 
ــرای همیــن  ــه درمــان او ؛ ب کــودک  باشــیم ،ن دنبــال آمــوزش 
مــا بــه دنبــال آمــوزش دادن بــه امیــد هســتیم تــا او بتوانــد یــاد 
کارهای  شــخصی خود   کــه ممکــن اســت   بگیــرد ،تــا جایــی 

کمــک   کســی انجــام بدهــد و مســتقل باشــد؛  را بــدون 
اینطــوری هــم امیــد و هــم مــا  خوشــحال و 

راضــی هســتیم .
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