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تقدیم به روح بزرگوارپدرعزیزم که هرچه آموختم 

 از اوست

                                                                                                                                                                  راهنمای نازنینم سرکارخانم راضیه پارسایی گرانقدر       باتشکروقدرانی ازاستاد

                                                                                                                                           که سالهاعاشقانه درحال آموزش وتربیت کودکان طیف اتیسم زحمت بسیارکشیده اند

ودرتصحیح نوشته های این کتابچه ی راهنماجهت آموزش روش تدریس به مادران یاری ام 

 .کردند

 .ندکمی در زندگی یاری و همراهی تشکر از همسر مهربانم که مرا

 .من مادر قوی تر و معلم بهتری ساختتشکر از پسر عزیزم که از همچنین 

کنم؛ تقدیم میومربیان کودکان اتیسم  این کتاب را به والدین فرزندان طیف اُتیسم 

 آموزش نقاشی به فرزندان وشاگردانشان منظوربه

 سم هستم.طیف خیلی خفیفی از اتی ؛ خودم نیزهستماتیسم  خفیف )من مادر فرزند طیف 

 اما   باشمهنر شیراز میهای نقاشی بوده و مدرس طراحی در دانشکدهام تحصیلیۀ رشت

 (ت)اسامی بچه ها تغییر داده شده اس(.... نیستمبخش وتوان ،پزشکشناس، روانروان

 

 

کودکان اتیسم و روش تدریس نقاشی والدین ومربیان ۀ نحو

 دیاشاگردشانبه فرزن کودکان با نیازهای ویژه
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 )آموزش انواع خط(: قسمت اول

 کهحاال دست کودک را گرفته و درحالی .و دو طرف آن نقطه بگذارید چین رسم نماییدروی صفحه نقطه _۱

ت به از راسم وصل کنید؛ را با کشیدن خط به هها نقطه ،کنممی این نقطه را به این نقطه وصل :گوییدمی

 .از پایین به باالو  ه پاییناز چپ به راست، از باال ب ،چپ

  

 

 

 

 

حاال  ،آن هم بارها و بارها ،هابه کودک و گرفتن دستش و خط کشیدن روی نقطه چینکردن بعد از کمک

دست در ابتدا  .تنهایی انجام دهد )ین کار را بهاهمین تمرین را سرمشق قرار دهید و از کودک بخواهید 

تشویق و هیجان را  ،در حین کار .بخواهید کار را ادامه دهد( سپس از اوید، دهکودک را بگیرید و توضیح 

 چاشنی کار خود قرار دهید.

و در صفحه خودتان نیز چنین ) دو نقطه رسم کردهچین نقطه بدونکودک، ۀ در صفح ،بعد از این مرحله

 .از شما تقلید کنداز کودک بخواهید سپس  ؛کاری را انجام دهید

ه صورت بو  بزنیداید نگی که از قبل کمی رقیق کردهقلم موی متوسطی را برداشته و داخل ر بعد،ۀ در مرحل

بخواهید اینبار با  حرکت کنید. حاال از اوها و با نوک قلم مو روی خط در دست کودک قرار دهیدعمودی 

 رنگی کند.را ها  نقطهمو ز قلمرنگی و با استفاده اهای خط

 دهید چگونه خط بکشد.در دست کودک بگذارید و به او آموزش  کش رادر تمرین بعد، خط

خط را با  تا را بگیریددیگرش  سپس دست کش را روی صفحه نگهدارید؛و خطیک دستش را بگیرید ابتدا 

 د.مداد یا خودکار بکش
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 قسمت دوم

 آموزش دایره و بیضی:

 نکته:

ریختگی و هما از بهود قرار دهید ترا کنار دست خها وسایل نقاشی و رنگ ،با کودک در حین کار*

 .مستأصل نشویدکودک  وپاش و نافرمانیریخت

د و کامالً به اوضاع دهیمی در دست کودک قراررا شده موی آماده رنگیمداد و کاغذ یا مقوا و قلم ،نهایتاً*

 مسلط هستید.

 .تفاده نماییدعنوان شابلون اسبزرگ بههای شابلون دایره درست کنید یا از نوار چسب  -۱

، رسم کنید ایدکوچک و بزرگی را که قبالً روی مقوا درست کردههای لطفاً دست کودک را گرفته و دایره

 .هید خودش با شابلون دایره بکشدحاال از کودک بخوا

 .درا آماده نماییبزرگ رسم کنید و دور از چشم فرزندتان با کاتر یا تیغ جراحی شابلون های روی مقوا دایره

 اش را به او نشان دهید.پرتقال، مثل سیب و نمونهمثل  ،دایره، مثل توپ :در حین کار بگویید

 با نقطه چین انواع دایره را رسم کنید.بردارید و روی آن  𝐴3یا𝐴4یک مقوای _۲

 را به هم وصل کنیم.ها دست کودک را بگیرید و بگویید نقطهسپس )

این  تمام ، مثل ماه.مثل سیب، مثل پرتقال ،مثل توپ )گردی(  )توپ(  کردن بگویید )دایره(در حین رسم

شان به او نواقعی و عینی صورت بهعکس و فیلم و استفاده از تصویری را بدون نوشته و فقط با های مثال

 د.ندازیدادن شکل را برای کودک جا بیدهید. از همان ابتدا، تطبیق
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 ا روی فهمیدن و درک کودک کار شود.ابتداز همان باید 

 حاال از او)دایره بکشیدچین نقطه بعدی دست کودک را گرفته و بداهه بدون شابلون و بدونۀ مرحلدر -

 د خودش دایره بکشد.یبخواه

 ن روش دایره، کار شود.تمرین بعدی )بیضی(: دقیقاً به هما

 

 

 

 

 

که  یگبا کمک قلم مو و رن ،تنهایی با شابلون دایره و بیضی بکشددش بهاز اینکه کودک یاد گرفت خو بعد

ون برداشتن شابلون از روی بداید که قلم مو را عمودی در دست کودک قرار دادهحالیدر ،کمی رقیق شده

ید بردار شابلون را از روی صفحه ،بعد از این مرحله مختلف و متنوع بزنید.های را رنگها داخل دایره ،صفحه

 .محیط دایره را بکشد و بگویید دور دایره خط بکش و از کودک بخواهید

 .رنگی خط بکشیدهای دست کودک را بگیرید و یکی یکی دور دایره
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مر مستکردن باشد. بعد از این مراحل و طیمی آموزش مراحل کشیدن بیضی و رنگ کردنش هم مثل دایره

 و حتی نامش را بگوید. آن را بشناسدضی بکشد و تواند دایره و بیمی کودک ،و تکرار تمرینات

 تواند، فقط بفهمد و رسم کند کافی است.نمی اگر کالم ندارد،

 قسمت سوم

 آموزش مربع:

 را مرحله به مرحله به هم وصل کنیدها نقطه گذاشته و دست کودک را گرفته و نقطه -۱

            0                  0   

              

 خودش رسم کند. حاال از کودک بخواهید

 گذاشته و دست کودک را گرفته و مربع را رسم کنید.چین نقطه -۲

 

 خودش رسم کند. حاال از کودک بخواهید

 

 

 ید.به همین ترتیب با کودک کار کنضلعی را هم چند و ضلعیشش ،ضلعیپنج ،ستاره ،حاال مستطیل، مثلث

 ناخت عینی و ذهنی با او کار کنید.تطبیق( و مقایسه را برای ش)دادنیادتان باشد تطابق  ،در ضمن کار

  باید اشکال را در محیط بفهمد و تفکیک کند. کودک

 زمان با طراحیآموزش نقاشی هم

ی را قلم موی نازک  ،دیگر وصل کند و خط صافی بکشدۀ را به نقطای بعد از اینکه کودک یاد گرفت نقطه

 قبل از این کار با مداد کشیده باشد( حاال)را به هم وصل نمایید. ها کنید و نقطهکمی رقیق  یآغشته به رنگ
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ف روی خط صا گیرید و با نوک قلم مو و دست اوقلم موی نازک را عمودی نگه دارید، دست کودک را ب

از  بعد،ۀ . در مرحلاز کودک بخواهید خودش انجام دهد . سپس. این تمرین را بارها تکرار کنیدحرکت کنید

 دور اشکال سپس ،ید رنگ بزنددهمی به دست اوتری که ید داخل اشکال را با قلم موی پهنکودک بخواه

 را خط بکشد.

 در محیطآنان را بشناسد و این اشکال را و  و... بکشد ،تواند با دست آزاد مربع، مستطیلمی حاال کودک

 تشخیص دهد.اطرافش 

 .نیداشی را با اشکال هندسی شروع کآموزش نق

 ها،شامل گل اند؛مایید که با اشکال هندسی رسم شدهجو بفرومدل نقاشی از اینترنت جستتعدادی 

به ترتیب مرحله  ،از روی مدل ها.میوه آبزیان، ،حشرات ،هاآدم چهارپایان گیاهخوار و گوشتخوار(،)حیوانات

 به کودک آموزش دهید. هبه مرحل

 یضیمن اول یک ب. به او بگویید: تقلید کنداز شما ودک بخواهید کاغذ دیگری رسم کنید و از کۀ روی برگ

 ات بکش.حاال تو مثل من، توی صفحه ،کشممی

 .رویدبه همین منوال تا پایان کار پیش ب .نشان دهیدرا  شکل دایره تانبا انگشتان روی کاغذ کودک

یا  بار یکهر  زرافه، و... ،زککفشدو به شکل گل برسید. ،اشکال هندسی پیوستن مرحله به مرحلۀهمبهاز

 به کودک بیاموزید. ... راچند شکل از یک حیوان و

 آمیزی را شروع کنید.رنگ

مو را عمودی بگیرید و با نوک قلم مو دور اشکال را جدا جدا رنگ کنید، ، قلمابتدا دست کودک را گرفته

 .رنگ کند یکی یکیرا ها حاال از کودک بخواهید داخل آن

 :را به نقاشی اضافه کنید و به کودک بگوییدها گل روی چمن و درخت ،آسمان ،زمین ،مرحله بعد از این

 در تمام مراحل رنگ زدن کمکش کنید. ،اطراف و بیرون شکل را رنگ میزنیم

رار بدهید و در کنار کودک و ... را کنار دست خود قپالت و ،آب ،رنگ، دستمالشامل لطفاً وسایل نقاشی 

 هید.یید و رنگی کنید و به دست کودک بدقلم مو را خودتان بشو بنشینید. ریباً روبروی کودک،، تقمیز زاویۀ
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 بریدن و کوالژ کردن،آموزش قیچی

از کودک  .ستهباز، ب :قیچی را باز و بسته کنید و بگویید. و دستش را بگیریدپشت سر کودک بنشینید  _۱

 .کمکش کنیددر این کار  ؛و قیچی کندبخواهید روی خط برش دهد 

حاال از کودک بخواهید خودش  .کردن را یاد بگیردرها باید تکرار شود تا کودک قیچیاین تمرین بارها و با

دن تا در بریکنید رها باز و کنید کمک دوباره و کنید  یشرهاسپس قیچی کند و شما کمکش کنید و 

 .مستقل شود

نخور دردرنگی مجالت بههای و عکس های کادوکاغذکاغذهای رنگی و  ،از مقواهای رنگی ،بعد از این مرحله

 ید.زیبا مثل نقاشی برسهای به شکلکردن تا بدون رنگ و سپس بچسبانیداستفاده کنید برای بریدن 

ن کردقلقلی  و خط درست ،جدا جدا ورز دادنکارهایی نظیر  ،هاکردن رنگ، بدون مخلوطبا کمک خمیر بازی

 را به کودک آموزش دهید.

 ا بگیرید و با دست او انجام دهید.ت کودک ردس

، سپس روی مقوای سفید یا رنگی چیدمان کنید و با انگشت گیرد یاد می او به مرور تمام مراحل کار را

 فشار دهید که به صفحه بچسبد.

 .ایدون رنگ، با خمیر نقاشی درست کردهبدون مداد و بد

  .رنگی استفاده کنیدهای پارچه و برگ ،سنگ ،باتاز حبو ،در چسباندن روی مقوا و شکل درست کردن

 مرغ، روی قاشق چوبی، روی تخمسفالیۀ روی بشقاب و کاسروی کوزه،با کودک  ،روی سنگ صاف و پهن

 لذت تنوع در نقاشی را تجربه کند.  کار کنید تاو...  سفالی

 زیه ودرمانی و تج. بحث نقاشیامیدوارم والدین به تسلط در آموزش به کودکانشان رسیده باشند ،در پایان

صرفاً مادری هستم نقاش و طیف اُتیسم  ام؛را در این اموزش مطرح نکرده تحلیل و تفسیر روانی کار کودکان

 دهم.می را به کودکان اُتیسم و اختالالت استثنایی آموزشکردن که نقاشی
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با توضیحات  از آموزش نقاشی مجددا به دورۀ دیگری

 پردازیمکاملتری می 

 اتیسم طیف کودکان به نقاشی آموزش روش

 آموزشبه او  و بازی تصویر راه را از کلمات میتوانم شدم متوجه میکردم کار نقاشی فرزندم با که زمانی

 من بشود معلمم او و را رفتار حتی ،انداختم راه نمایش و صوت ضبط و آیینه را با سازیجمله کم کم .بدهم

 .بچه بشوم

 ملهج چند اگر حتی بگیرد شکلها روایت کرد کمک ونقاشی شد کار واردکردن تعریف و قوللنق کم کم

 .نداشت وجود

، ارتباط، همکاری، تمرکز، حواس هماهنگی، تصویری مطابقتتصویر،  درک، مطلب درکبه مرور،

 و دازبن ،بگیر و بده بازی ، توپمانند ۀ روزمر تمرینات در دادن نشان العمل عکس سریع و فرز، شنویحرف

 یفطاخیر  سال چهارۀ مادران تجارب حاال .شد واقعی و رفت فراتر نقاشی از و گرفت بیرونی شکل ...و بردار

 و انکودک خدمت در وام کرده تلفیق بودنم نقاشی مدرس با را وفرزندم خودم بودن(آسپرگرخفیف) اتیسم

 .برایشان مفید باشد شاید مینویسم هایمهتجرب از والدین برای روز هر .میپردازم تدریس به والدین

 اتیسم کودکان به نقاشی آموزش

 دمیباش مچ و انگشتان و المسه از گرفتنکمک و ظریف مهارتهای به کمک و ورزیدست برای راهی. 

 چشم و دست هماهنگی 

 همکاری و شنویحرف زمان شنوایی و چشم و دست و نقاشی کادر و تصویر مطابقت 

 انرژی و هیجانیۀ تخلی 

 همکاری 

 بازگویی و توضیح و بازگویی و تصویر درک و کالمی ارتباط و چشمی ارتباط  

 آموزش از پس اجرا و العملعکس و دستورپذیریۀ نحو و نظم و مندیقانون 

 میباشد کار روند از جزیی  دقت و تمرکز و توجه 

 کار و است جداگانه نقاشی طریق از درمانیروان و نقاشی تفسیر و وتحلیلتجزیه یا.درمانینقاشی بحث و

 .نیست من
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 کودکانم نقاشی کالس برای نیاز مورد وسایل 

ی سفیدی که براق و پشت طوسی نباشد. پاستل روغنی)لطفا مقوا کن، دفتر نقاشی بزرگ،پاک ،مدادتراش

رازی  چسب قیچی، مقوا و کاغذهای رنگی، خمیربازی، رنگ،رنگی نرم، گواش دوازده(،مدادگچی نباشد

خت موی تقلم سفره، بند،پیش موها،قلمکردن ای جهت پاکدستمال پارچه مرغی،تخمپالت شبیه جا بزرگ،

 هجده هشت، پنج، یک،

 

 آموزش دایره

 کنید.  درست بزرگ شکل دایره مقوایی شابلون_۱

 را مداد کهدرحالی و گرفته را کودک دست سپس .دربیاورید مقوا داخل بزرگۀ دایر یک که صورت این به

دهید تا  حرکت شده داده تکیه شابلون به درحالیکه دایره درمحیط مداد را اید، نوکنگه داشته عمودی

 بکشد.  را بزرگۀ دایرکودک 

 کنید درست عدد چند ،بزرگ تکیهای دایره با شابلون این از 

دن کررسم زمان در، کار نحی در .است کشیده دایره که دهید نشان کودک به و شابلون را بردارید حاال _۲

 و درک روی واقعی مدل و ذهنی و عینی تصویرهای با و  سیب مثل توپ مثل، گردی، دایره کنید: تکرار

 کارکنید نیز کودک مطابقت و فهم

 و ددهی قرار بچه دستدر  عمودی شکل به را شده رقیق کمی که گواشی رنگ به آغشته موییقلم حاال_3

 آموزش دهید.اید گرفته را دستش کهدرحالی کودک به را زدنرنگ قلم نوک با

 بدون را آموزش و کنید استفاده خاصشۀ روحی و کودک دارقلق زبان و بازی و خنده از کار مراحل تمام در

 .ببرید پیش قاطعیت ولی باشادی بداخالقی

 کودک هب را دایره و بردارید را شابلون حاال ،ایدکشیده مداد با قبالً کههایی دایره تک تککردن رنگ از بعد

 است. کرده رنگ را داخلش و کشیده دایره خودش که ببیند تا دهید نشان

 بکشید. روغنی پاستل با را هابعضی وبکشید  مدادرنگی کمک به ایرنگیهای دایره اینبار _4

 .بدهید کودک دستبه  را روغنی یاپاستل مدادرنگی باز
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 را شابلون اید، دوبارهگرفته را دستش کهدرحالی. بیاموزید او به راکردن رنگ و را بگیرید دست کودک

 بدهید. نشان او به است کشیده شما کمک به فرزندتان کهرا هایی دایره تمام و بردارید

 بگیرید تا را دستش و دهید قرار عمودی کودک دست درو  بردارید را رنگیپر پاستل ،مرحله این در _۵ 

 .بکشد خط را هادایره دور شما کمک با باید او کند. دورگیری را یرنگهای دایره تمام

 روی یخط ایدایره پررنگ رنگی یا تیره مداد با بخواهید کودک از و بکشید چیننقطه بارا  ایدایره حاال _۶

 کنید. کمکشنیز  مرحله این در ؛بکشدچین نقطه

 مدادی با را هادایره که بخواهید کودک از د وبکشی خطی مختلفهای دایره رنگی مدادهای با باراین _۷

 .نرود یادتان را کودک به کمک؛ کند رسم پررنگ

 ایرهد صفحه این داخل من .تو مال یکی من مال یکی: بگوییدو  بگذارید هم کنار کاغذ دو مرحله این در _۸

 با ؛گیریمب را دستش کهاین بار بدوناما این میکنیم کمکش باز ؛بکش دایره خودتۀ صفح توی تو میکشم

 .میکشد را دایره او و آوریمکردن در میادای رسم سفیدۀ صفح توی انگشت با خالی دست

 چهب با حاال همین از را تقارن و میکشیم دایرهنیم آن طرف یک و میکنیم رسم عمودی خط یک باراین_ ۹

 روبکشاش دیگه نصف تو روکشیدم دایره نصف میکنیم: من کار

 دبکش دایره میخواهیم کودک از حاال _۱۱ 

 قسمت دوم

                        بیضی آموزش

 دککو از و ،بیضی میگوییم آموزش حین در فقط ؛میباشد دایره آموزش روش مثل بیضی آموزشهای تمام

 .بفهمد تا دهیممی نشان او به را شکلبیضی اشکال کند و تکرار میخواهیم

 اتیسم کودکان به نقاشی آموزش 

 سومقسمت 

 ...و مثلث ،مستطیل ،مربع دار مثلزاویه هندسی اشکال آموزش

 ونشابل از گرفتنکمک و  هم به هاسرأکردن وصل و هانقطهکردن وصل ها،چیننقطه کمک بها ر بخش این

 دهیم.آموزش می
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  چهارمقسمت 

 با عدب و کنید قیچی انخودت مختلف رنگهای و باریک و پهن و بزرگ و کوچکبه صورت  را هندسی اشکال

 .بسازید کودک با را گیاهان و حشرات و حیوانات انواع ،آدم .بیندازید راه چیدمان بازی کودک

ثهای مثل و کوتاه و بلند و پهن و باریکهای مستطیل ،بزرگ و  کوچکهای بزرگ، بیضی و کوچکهای دایره

ی منحن ...وه شاخ ،چمن، ابر شکلبه  یزیگزاگ خطهایبکشید.  را مختلف اشکال و بزرگ و کوچک و پهن

ست در آدمگربه و همچنین  گاو، اسب، ی مانند حیوانات شانچیدمان با و بدهید برش رنگی مقواهای را با ...و

 کنید.

 را کنار بگذارید و کودک خودش چیز همه . بعدنمایید تمرین با کودکو گوگل سرچ کنید  در را چیدمانش

 .بکشد ذهنی

 پنجمقسمت 

ید بکشرنگی آدم ماژیک و مداد پاستل روغنی، مقواهای رنگی، مختلف،های بازی رنگخمیر   گواش، مداد،با 

 چیدمان با کودک کار کنید. یوانات، گیاهان را مثل تمرین قبلو ح

 ششمقسمت 

 شود خشک بگذارید دوباره بکشید نقاشی موقلم با طراحی بدون آن روی شد که خشک بگذارید رنگ زیر

 .کنید کار زمینه روی دوباره بعد ۀمرحل

 را کار روش آموزشی  دی سی در که کنیممی ایجاد را ...و منظره سپس ؛است ایمرحله چند نقاشی این

 دید. خواهید

 هفتمقسمت 

 د:بگویی بچه به بگذارید و خودتان جلوی مدادی و کاغذ بدهید و مدادی و کاغذ کودک به ،طراحی شروعدر 

 .بکشیم گل هم با میخواهیم. تو مال مداد یکو  من مال مداد یک. تو مال کاغذ یکو  من مال کاغذ یک

 دهید شنشان را واقعی گل خود دهید و نشان کودک به ایدکشیده بیضی و دایره با قبل از که را گل نقاشی

 .گل کند تکرار بچه و ،گل :بگویید .دهید نشان را واقعی گل از عکس و

 حاال .شیدبک دایرهتان در صفحهسپس ؛ امصفحه توی شکلی این انقدری میکشم هدایر یک من حاالبگویید: 

 از بعد .شبک دایره جااین بگویید و دربیاورید را دایره ادای با انگشتتان ؛اتصفحه توی بکش دایره یک تو
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 کودک از یدشکمی که ایبیضی هر و  بکشید دایره دور تکبهتک رابا بیضی گلبرگها ،کشید را دایره کهاین

ادا  شاصفحه روی با دستتان؛ بکش هم تو کشیدم من کن نگاهبگویید:  .بکشد اشنقاشی در بخواهید

 .گل کند کرارت بچه گل و بگو، گلبکشیم. بگویید:  گل میخواهیم ،بکش بیضی جااین بگویید و دربیاورید

 تا بیا کن شروع جااین از .بکش مه تو میکشم خط دوتا بکش. هم تو میکشم را گلۀ ساق من حاالبگویید: 

 ،بکش هم تو ،جوریاین میکشم برگ حاال. کن وصل جااین به جااین از دوباره حاال بسه... بیا، بیا، بیا ،جااین

 رو داخلش حاال .گل بگو ،گل کشیدیم؟ چی ما .برگ میشه طرفاون دایرهنیم یک طرفاین دایرهنیم یک

 .میکنیم رنگ

 دسته ب عمودیبه صورت  و بزنید رنگ داخل را موقلم ،کنید رقیق کمی را رنگ ،بگذارید دخو کنار را پالت

 نباشد. بچه جلوی کشیده نقاشی شروی که مقوایی جزچیز  هیچ. بدهید بچه

 رنگ اخلد بزنیدو  کنید خشک، رابشویید موقلم بسازید. را چیز همه و ساقه گلبرگها و تکبهتکرنگ  حاال

ۀ ایرد و گلبرگها تکتک. نه دیگه جایرا،  این داخل فقط ؛کن رنگ را جااین بگویید و بچه دست بدهید

 و دینچن هم باز. کنید کنترل و بگیرید را بچه دستکاهی  .کنید رنگ متفاوت رنگ یک را هریک را وسط

 شما. کمک به بکشد تواندمی بزرگ بزرگ صفحه در گل چند

 روغنی تلتروپاس تیره رنگیمداد با ،نقاشی شدنخشک از بعد .باشید تهنداش کار اطراف و زمینهپس بهفعالً 

 .بشود زیبا نقاشی تا بپردازید محیطی خطوط و نقاشی دورگیری به تیره

 هشتمقسمت 

 به پیش بروید. اشکال چیدمان طبق هربار

 .کنید کار کپی کودک با مدل طبق را چیز همه اشکال طراحی با باراین

 نهم قسمت

رنگ  وسایل مختلفو با گواش  ؛ سپساطرافش را بکشید بعدبکشید؛ دیگر  و اشکالآدم هرچیزی  یا با مداد

 او ،کودکۀ روی صفحدستتان  های نمایشیبا راهنماییو شما در کاغذ خود میکشید  ،در این مرحله .بزنید

 .دوسایل کار کنیۀ کالژ و با هم؛ بعد مرحله به مرحله رنگ کنیدکشد. میدر کاغذ خود 
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 دهمقسمت 

 .کنید قرینه را کار

ا از قبیل رتمام چیزهای قرینه  .نصفش رو من میکشم نصفش رو تو بکش :خط عمودی بکشید و بگوییدیک 

 کار کنید. و... مسجد کوزه، چهره، آدم،

 یازدهم قسمت

 کپی از مدل

ۀ نحوهمچنین ن و و پایا شروع با انگشت ،مرحلهبه مرحله  .من میکشم تو هم توی کاغذت بکشبگویید: 

 ید.هنمایش بد ترسیم را

 دوازدهمقسمت 

 نگاه و فرزندتان شنیدن و  تانگفتن با فقط و دهید قرار کودک روبروی را ایساده وسفیدسیاه خطی مدل

 .دهید آموزش او به راکردن کپی ،مدل به کردنش

 سیزدهم قسمت

قبلی  ، اشکالمدل بدونتواند حاال می کودک ...و بکش خروس ،بکش بکش، گل بگویید: اسب کودکتان به

 .بکشد  شده است حفظ... و طراحی و خمیربازی  تمرین و چیدمان از که را

 چهاردهم قسمت

 فیلم، ارهاینب در ،قبل دوهفته یکیاز بکشیم.  ...خانواده و ،بازار ،فوتبال زمین ،بگویید، مزرعه کودکتان به

 مکان آن او را به و کنید بازی کودک با خودتان یا باشید دهدا نشانش عروسکی نمایشیا  ، عکسقصه کتاب،

 .بفهمد را موضوع کنید و  کمک او درکبه  تا ببرید

 پانزدهم قسمت

 کند. نقاشی فهم و درک با است شده حفظ واید داده یادش قبالً  را هرچه ذهنیبه صورت  تواندمی او حاال

 شانزدهمقسمت 

 کند. لمس بفهمد و و کند تکرارتا  بکشید حرفشبه  و بزنید حرف زیاد با او اول روز از
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 زرافه ثلخودش م ونقاشی قصه.تصویر یک قول ونقلکردن تعریف تا برسدبه ...و سیب توپ مثل،گردی،دایره

 ..........بلنده و قدش ،میخوره برگ

 هفدهمقسمت 

 لیقب روشهای تمام از تمرین این در ؛کنید کار با او را ذهنی و موضوعی پارک و ،خانواده مثل مفاهیمی حاال

 تهداش کودک با وپاسخپرسشو  چشمی ارتباطو تدریس،  کار حین در مدام باشد یادتان .کنید استفاده

 کنید. استفاده آموزش حین در متنوع و تلفیقی نقاشی وسایل تمام از باشید و

 هجدهمقسمت 

 بگیرید وسفیدسیاه پرینت A4 کاغذ در ،خطی و طراحی فقط صورت به را آدم از ایساده نقاشی مدل_ ۱

 بازیهمسخر و خنده با ؛بکشید خط بابارها و بارها را  عکس تلق روی از ماژیک با و بگذارید شفاف تلق زیر

 کم بعد .کنید کمکش و بگیریدرا  بچه دست .بشود تکرار مختلف عکسهای با ،بازی این .بازی و مسابقه و

 .کنید رها کم

 رنگپر را هاخط روی مشکی رنگیمداد با بخواهید بچه از و بکشید آدم کاغذ روی رنگکم رنگی مداد با_ ۲

 .بکشد

 .کنید رها را دستش آهسته بعد. کنید کمکش و بگیرید را بچه دست

 .بکشد خطچین نقطه روی که بخواهید کودک از و بکشید کاغذ روی آدم از چیننقطه_ 3

 یک تو الم مداد یک بگوییدو مداد بگذارید  دو و. تو برای یکی من یبرا یکی: بگویید بگذارید کاغذ دو _4

 ار کشیدن محل انگشت با ،جااین .بکش اتصفحه توی من مثل تو میکشم بیضی من حاال .من مال مداد

 دکنی کمک کودک به ؛آوریددر صفحه روی را بیضی ادای انگشت با و بدهید نشان کاغذ روی کودک به

 .بکشد بیضی

 من االح .کوچیک سیاهۀ نقط، جااین .بکش تو میکشم دیگه چشم یک من .بکش تو میکشم چشم من حاال

 به را بچه چشم آیینه با .هست ماهی مثل کن نگاه رو من چشم .میکشم ماهی چشمش سیاهۀ نقط دور

 .دهید نشان خودش

 مثل، برگ شبیه نممیک وصل میکشم هم پایین .بکش هم تو میکشم نقطه باالی دایرهنیم یک من حاال

 .بکش هم تو کشممی گردن من حاال .بکش ابرو هم تو کشممی ابرو من حاال .شد درست واقعی چشم .ماهی

 بیهش .پنج ،چهار ،سه ،دو ،یک؛ تاست پنج انگشت .دست حاال، پیراهن یا بلوز یا دامن حاال ،سرشونه حاال
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 را چهب دست. چینیچین من مثل؛ بکش وچولوک کوچولو دایره شبیه ،بزن دور ،بزن پیچ ،گل شبیه ،ابر

 بپیچ .سهب ،ترمز، بیا ،بیا ،بیا .نقطه این به کن وصل نقطه این از .بکش پا حاال. کنید کمکش و بگیرید

 گوش .عه. دایره یک، گرد، بزن دور ،بزن دور .کفش حاال .بعدی پای حاال .باال برو حاال .ایست ،طرفیاین

 تموم مونآدم .بکش هم تو کشممی مو من .بکش هم تو ،کشممی گوش من شد؟ چی موهاش کو؟ آدممون

 .تونستی .شد

 یهندس اشکال با را خودش و بایستد قدیۀ آین جلویسپس  .بدهید کودک دستبه  بردوایت ماژیک_ ۵

 .کنید کمکش مرحلهبهمرحله .بکشد قبلی آموزش طبق

 .بدهید یادش باراین تقارن طریق از_ ۶

 نصف تو مکشمی رو سرش نصف منبگویید:  .بکشید بیضی ونیمهنصف طرف یک .بکشید یعمود خط یک

 ...و بکش رو طرفشاون تو کشممی رو گردنش طرفاین من .کن کامل رو سرش تو .بکش رو اشدیگه

 .بکشد راهنمایی و کمک و توضیح بدونو  شما با زمانهماز کودک بخواهید  .بکشید آدم حاال_ ۷

، کشب سر اول .کنید کمکش مرحلهبهمرحله .بکشد و کند نگاه آن روی از تا بگذارید کودک یجلو مدل_ ۸

 ...و چشمش حاال

 ولی ،یدباش ناظر فقط و نکنید کمکبه او  .کند کپی مدل بهکردن نگاه با فقط بخواهید کودک از حاال_ ۹

 .کنید کمک خواست کمکاگر 

 .کنید تمرین را کشیدن ذهنی بکشد. آدمهاوبارها بار ذهنیبه صورت  تواندمی کودک حاال_ ۱۱

 

 

 

 

 

 

 



 18                                                          ()روش آموزش نقاشی ان طیف اُتیسمومربیان کودکبرای والدین  وتمرینکتاب راهنما                                               

 

 

های ای از خاطراتم از جلسات اول برخی از شاگردان طیفگوشه

 مختلف اُتیسم در کالس نقاشی

 

 گزارش از جلسات اول بعضی از شاگردان کالس نقاشی کودکان اُتیسم

 از سال نود و پنج تا اوایل نود و هفت 

آمد و بلند بلند وی و والدین داخل کالس در حال رفتای، با مربکه هر بچه صداو سرو ی و ازدحامتوی شلوغ

آویزان، وارد شد و سرش را به این های ساله با ریش و سبیل و مچ دست۱۶بودند، نوجوانی کردن صحبت

و به تک تک  بی هدف، به سقف ،مات  و مبهوت و گنگ و پرت و بی حوصله ؛چرخاندمی طرف و آن طرف

 .پشت میز نشست ،روی صندلی کرد.می افراد داخل اتاق نگاه

 خوبی ؟ .سینا .روبرویش نشستم: سالم

 .خوبم .سالم -

 نقاشی دوست داری؟ -

 .دوست دارم -

گره  فشرد و دست هایش را در هممی و دندان هایش را محکم به همشده بود تمام اعضای بدنش منقبض 

 .کرده بود

 پایین..جلو.بیار باالی سرت.هات رو باز کندست .سینا -

مداد را گذاشتم در  .چرخاندم و تک تک انگشتانش را تا و باز و بسته کردم ،)مچ دستش را صاف کردم

 دستش و دستش را گرفتم و خط کشیدم.

 .کارم رو تکرار کن، حاال تو بکش ،سینا -
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به هیچ وجه انگار ولی  ،هامن، مربی ها، بچه ،یدر، دیوار، میز و صندل .کردمی نگاه )همه چیز را با دقت

شت وح و که مضطربحالیدر ؛کردمی طرف نگاهطرف و آننبود و فقط به اینکه خواسته بودم  متوجه کاری

و بود  در حالت فشردگی و انقباض و کامالً بدنش هایش در هم گره خورده بودو دندانها و دستبود زده 

 .اش جمع و قوز کرده بودترقوههای و استخوان سرشانه ها

 .نفس عمیق بکش، اینطوریصاف بشین  و  .سینا -

 (ق کشیدن و مجبورش کردم انجام بدهد.شروع کردم به نفس عمی)

 راحت باش. .هایت رو فشار نده خالهخودت را شل کن، دهن و دندان .سینا -

 (کردمی داد و به پسرش و به من نگاهمی گشت و توضیحاتی به منمی دورش ،مادر نازنینش، جوان و زیبا)

ش انبساط و راحتی عضالت یکسری تمرینات ورزشی بدید، روی ،داخل منزل ،به مادر گفتم: لطفاً  به سینا

ط، خ ،با مدادی که توی دستشه. دستش را بگیرید هایش توی هم گره بخوره.کار کنید. اجازه ندید دست

 هایش از این حالت در بیاد.د، تا مچ دست و انگشتشکسته بکشیمنحنی و صاف و  وطدایره و خط

باید با احتیاط به دست و مچ هنگام نقاشی پیش خودم، مطمئن شدم، حالت معلولیت و فلجی دارد و )

 (، کمک شود.انگشتان 

 (خواست گوش بدهدنمی سررفته و کالفه شده بود واش زودتر از وقت کالس با مادرش رفت، چون حوصله)

روی سنگ صاف و پهن و تخت که از قبل جمع کرده بودم رنگ سعی کردم با گواش  ،که برودقبل از این

 .دکراه مینگ و به افراد داخل کالس؛ به سقف ی نکردو همکاررا هم نتوانست انجام دهد کار کند، ولی آن 

 همراه با خانم معلم همراهشخوشحال و مشتاق به کالس آمد؛  ،بعد چهارده روز

 داد و انجاممی با ذوق گوش .سینه اشۀ آورده بود جلوی میز و میز چسبیده بود به قفساش را صندلی

 کشیدم.مینقاشی  گرفتم ومیدستش را باید  داد. البتهمی

ین همچن ط خط و دایره و بریدن و چسباندن،فق .کردمی داد و تکرارمی ولی جالب ماجرا، اینجا بود که گوش

 داد.می او هم انجام ؛ اورا یادش دادم و مجبورش کردم بکشدن کرددایره و خط کشیدن و رنگ

دیگر خبری از حالت  .و ذهن متمرکزی داشت که لذت بردم آن روز بدن راحت، دست آزادسینا انقدر 

ر گویا د.نبودها دستکردن گرهو  کردناسپاسم عضالنی و دپرس و قفل شدن فک و دهان و سرشانه و قوز
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ها یذوق مرب با خواست برود، خیلی به او خوش گذشت.نمی دلش دیگر .ر کرده بودندمنزل حسابی با او کا

 کرد و میل به رفتن نداشت.می و کالس را نگاهها و بچه

 .ساله وارد شد 42بعد، سبحان ۀ چهل و پنج دقیق .بعدی تایم

 .و خیلی باوقار و آقا و مؤدب .بی اعتنا ،ظاهری جدی، متکبر ،هیکلی تنومند

 . من هم روبرویش نشستم.روی لبش، پشت میز نشست ،بخندی مردانه و موقربا ل

 .سالم سبحان -

 .سالم -

 .موافقی؟ .بهت یاد بدمای خوام طراحی حرفهمی -

 موافقم -

 (ه و سادگی یک بچه دوساله را داشتاو لحن روبات، مانند صدای آهست)

 .لو رفتاش در بدو آموزش، کودکی

در حین تمرینات خط و  .که خیلی خیلی ساده بود امساله روبرو شدهای دوبچه با دفعه متوجه شدمیک

 گفتم بکش، متوجه شدم تواناییمی کشیدم ومی در حالیکه دستش را گرفته بودم وو...  مربع و مستطیل

 کشیدن دایره و خط منحنی را ندارد.

 و دستش را گرفته بودم ،یره کشیدنشمتمرکز شدم روی دا .ایراد کار را پیدا کرده بودم .دیگر سمج شدم

 .کشیدممی دایره

 .تو دایره بکشحاال  !سبحان -

  ...کشیدمی ولی او خط صاف

 .بکشد توانستنمی او ...بیست بارده بار،  ،دو بار ،یک بار

 (کرد.می نشسته بود و به من کمک ریف و محترمی بود و در کنار اومرد ش ،پدر سبحان)

 .ماساژ بدیدو ن را بچرخانید لطفاً مچ دست سبحا -
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 (مچ دست پسرش را ورز داد و چرخاندپدر )

 .تکرار کن !سبحان -

 (.شدنمی ممتوجه منظورتوانست، نمی او)

ای یا خرید وسیله یا گل رسها وسایل ورزشی توی پارکبا  ؛کار کنیدروی توانایی مچش  ،لطفاً در منزل -

 تونه دایره یا منحنینمی تا نتونه مچ دستش را بچرخونه .هبچرخون یک چیزی که مچ دستش رو ؛تو خونه

 .تونیم دایره بکشیمنمی حل نشه مااش تا این مسئله بکشه.

از روی صندلی بلند شدم و گل رس آوردم و دستش را گرفتم و گل رو به طرز چرخوندنی، چرخوندم و 

 .البته با گرفتن دستش و کمک پدرپ درست کردم؛ تو

 .آروم بچرخون و توپ گرد درست کن .ندهگل را فشار  -

 .سبحان طوطی وار تکرار کرد:آروم

 (گل بود.کردن در حال له ،به جای توپ درست کردن ولی او))

 (کردمی با هر کلمه من، عاشقانه و مدل پناه آوردن و اجازه و تائید گرفتن به پدرش نگاه)

ای در ادامۀ صحبت من به پسرش ! و جملهبابا !گفت: بابا جانممی پدر هم در جواب آن نگاه قشنگ فقط)

 (توضیح داد

ها یک سری هم بدون هیچی با دست خالی، کاغذ رنگی و چسباندن و بریدن،کردن رسیدم به کاغذ قیچی

ست توانمی گرفتیم،می در حالیکه نوبتی، من یا پدرش دستش رامراحل،  را برید و چسباند. در تمام این

 .هرچند ناقص و نامرتب و نادرست؛ انجام بدهد کارها را

 چیزی را به خاطر آورد و گفت: ،مقدمهدفعه پدر بیبعد، یک

عد کنه و بمی پنکه را ریز ریز .ی فنی استهااش عاشق کاراز بچگی ....تا پنکه داره۱۲۱سبحان توی خونه  -

 .شه همین آدمهنمی میگید استادکاره و باورتون بینیدوقت آچارکشی، شما ب .کامل سوار میکنه

 .ریختم دیدنی بود. ماتم برده بود .چند ثانیه قشنگ هنگ کردم ،من هاج و واج
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ونه من دنمی .پس مشکل از جای دیگه هست .باید، باید بتونه دایره بکشه ،پس با این اوصاف باید !!!عه -

 ؟خواممی چی

 (عزمم را جزم کردم.)

 .توپ بکش ،دایره ،گرد سبحان! -

نج پوچهل بعد از .دهد انجاماین کار را  و از او خواستمکشیدم و دایره  کردم و دستش را گرفتم بارها تکرار)

ایره، دایره پشت د سبحان شروع کرد به دایره کشیدن؛ دفعهیک  ،وقفهدقیقه گفتن و تمرین و تکرار بی 

ره موفق شده بودم و خباال .ریختممی اراده از خوشحالی اشکبی ،من. روان و راحت و مسلط ،پشت سر هم

 (همکاری کرد.

 تایم بعدی

 .وپنج دقیقه جدید شروع شدچهل

 .بود گریه بدو وقرار و عصبی و کالفه و درحال بدوساله وارد شد؛ بی ۸رژان 

 دوید و ناراحت بودمی خورد  ومی به خودش پیچ

پشت  ،ودخالصه به هر ترتیبی ب .دداستانی بو ،اینکه فقط این بچه بشیند و از در بیرون نرود و کالفه نباشد 

بعد مداد را رها کرد یک چرخی توی کالس  .میز نشست و آنقدر راحت شروع به کشیدن کرد که ماتم برد

 .بدو توی راهرو انجام دادزد و صداهای نامفهوم و جیغ و سروصدا و بدو

 .ی را تکمیل کردیمآمیزبا گواش، رنگ .کالس و پشت میز نشاندمش دنبالش رفتم و برگرداندمش سر

 او را برد. و پدرشروژان تمام شد 

 

 .ساله بود 42نفر بعدی، علی 

 .زنن دست :اصغریخانوم.  میریم پیش بعد ،گفت: برو بشین می زد؛می بلند بلند با خودش حرف ،علی

 .نریز  هم به .کردی شلوغ چرا .ساکت
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 (زد.می رفت و با خودش حرفمی هو با سرعت راکرد می بلند تکرار بلندهایش را بارها حرف)

 تایم بعدی

 دیگری بودم.ۀ متأسفانه من مشغول کار با بچ

 و امر .توی مخش تکرار میشه ،علی را به مربی هایم سپردم ولی به مادرش گفتم : جمالت شما و پدرش

حین کار با  در .دیگه نگو .یک بار گفتی فهمیدم .دیگه تکرار نکن :به مربی گفتم به علی بگو .نهی تعطیل

 داشتم.نظارت ها و طرز کارشون با بچهها به مربی ،شاگرد خودم

 .کالس تمام شد ،خالصه آن روز

 یکی از روزهای هفته

از لحاظ ارتباط کن  و گوشحرف  ادب،ای آرام، بابچه. ساله وارد شد و پشت میز نشست۱۱حاال حمیدرضا 

مادرش سنگ تمام گذاشته  .لذت بردم اش واقعاًشنویفتار، از حرفدست دادن ر بود.عالی  چشمی

دی بناز نظر ضمایر و افعال  و زمانها بندیجمله در، فقط همه چیز کار کرده بود .عالی بود،بچه بود.

 کشید.می فهمید ومی دادممی گفتم و آموزشمیرا  زمان آموزش، هرچه مشکل داشت.

این  .تو بکشوشش رو من کشیدم، اون یکی گوشش رو این گ .جا دو تا خط بکشاینجا دایره بکش، این-

! موهاش عه بکشیم. گردنش رواش رو تو بکش. رو من کشیدم، اون یکی چشم و مژه چشم و مژه

 شکمش رو نکشیدیم. رو یادمون رفت.

عد ب شکل گرفت؛ آدم که کجا بکشد،دادن ایندن دایره و بیضی روی کاغذ و نشانداو همینطور، با نشان

 اوایل کار، کالسها ک،و... و باالخره نقاشی کامل شد. بعد بادکن درخت،

 هر کودک یک معلم داشته باشد، اما هر جلسه با غیبت شد و قرار بودمی گروهی برگزار

 وبود فرسا و سخت گیری بداهه داشت، طاقتمواجه بودیم. کار نیاز به خالقیت آنی و تصمیمها مربی 

 خسته ،از طرفیو نداشت اقتصادی  ۀصرفها برای معلم کم بود. بسیارها بچهۀ شهریهمچنین 

کل محیط و ما برایشان  .هم بی قرار بودندها بچه دانستند از نظر برخورد چه کنند.نمی شدند ومی

 و حرفشان قرار کنیمارتباط برتا باکودک بتوانیم  نشاندممی والدین را کنار بچه و خودم غریبه بودیم.

 پس والدین را کنار خودم و  برد،می زمان ن کار را بفهمیم. ای
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 طرز کار را  چنینهم بچه نترسد و همو هم به من برای فهم حرف بچه کمک کنند تا  نشاندممی بچه

 یاد بگیرند و در منزل با کودک تمرین کنند.

 

  ساله 44ورود شایان 

 فقط ،حرف زدنی وجود نداشت .وارد شد ومصدای زیاد و کلمات نامفهبا سرو ،بلند و تپلی و هیکلیپسری قد

 .زدمی پرید و دستمی دوید ومی

بسکتبال های اداهاش، عین بازیکن ،فیزیکش، رفتارش ببخشید این بچه استعداد بسکتبال داره. !آقای صادقی

 ،دشاصالً کالس بسکتبال ببری شپارک ببرید .توی خونه باهاش شبیه بسکتبال بازی راه بندازید هست.

 و پریدن و دستکردن خیزو دورکردن  جهت دویدن و دست باالبه این بی .خصوصی کار کنندبا بچه ی ول

نه باهاش شما و همسرتون توی خو حتما باید .هدف بدید معنا،بیو ای هدف و کلیشهزدن و اداهای بی

 .و در منزل تمرین و تکرار کنید مداوم و مستمر کار کنید

دفعه من ماندم و . یکآمدندها نمیدر رفت و آمد بودند و متأسفانه اکثر مربیمختلف و والدین های بچه

ردم و کرا کنترل میها هم باید کل بچه کنترل اوضاع سخت شده بود. .شش تا بچه و نهایتاً یکی دو همکار

 نترلک درا که معلم نداشتنهایی بچه گرفتم. همۀمی نحوه آموزش بر طبق رفتار بچه را تحت نظرباید هم 

و  ،شلوغی ،هاکردند ولی ناراضی بودند از وضعیت نابسامان کالس ها، معلممی کردم. مادر و پدرها کمکمی

 .نظمیبی

رکشاپ وصرفاً دیگر قضیه  ،دیگر داستان فرق کرده بود .کار آمدن نداشتند تمایل به همکاری و سر هامربی

سات باید طی جلها بچه شدنشان بود. پذیرو آموزشها موضوع تصحیح رفتار بچه نبود؛بازی و تفریح و رنگ

شد؛ آن هم با می و هم رفتارشان درستکردند برقرار میگرفتند و هم ارتباط می هم نقاشی یاد ،پیاپی

 ای برای حل مشکالتشان شد.ای به نام نقاشی. نقاشی ترفند و بهانهبازی

هم برایم زجرآور  ،هاو کنترل آموزششان به بچهکردن نهیو  . امرکار را بلد نبودند مربی ها، از این به بعد 

خاص خودشان بودند و نقاشی و گرافیک بودند و دارای سبک و سیاق های التحصیلچون هریک فارغ ،بود

نمیتوانستند معایب و محاسن  دادند؛می فقط نقاشی درسها آن ،امابودند.  بدیلبا سواد و هنرمندانی بی
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  اُتیسم رااصالها آن کنند.ایجاد تغییر  شاناشی جلسه به جلسه تغییر دهند و در رفتار و گفتاررابا نقها بچه

 کلی از اینترنت سرچ کرده بودند. یاطالعات فقط ،شناختندنمی

 

 روزهای بعد و جلسات بعد

تا  ؛ روهیگ به جای یکی دو ساعت ،تصمیم به این شد که هر چهل و پنج دقیقه فقط دو بچه بیایند ،نهایتاً

را آموزش ها که دانشجوی سال آخر کاردانی نقاشی بودند زیر نظرم در سکوت بچهها من و یکی از مربی

 بدهیم.

 داد.نمی آموزشگاه راۀ کفاف این همه مربی و اجار شهریۀ بچه ها

آوردند و می دیگر را درادای هم شدند،می ریختگی و آشفتگیهمدچار به ،هم در شلوغی و گروهیها بچه

 .دادندمی تقلید صداها و حرکات هم را انجام

باعث عصبی شدن و کالفگی  سروصدا و شلوغی .زدندمی بلند بلند با هم حرفو کردند نمی مادرها رعایت

ریختگی دو بچه شد و مدیر مؤسسه همباعث بهها نامنظم بودن و نابلدی مربیمتأسفانه  .شدها میبچه

 .نقاشی اُتیسم شدهای کالس کردنمجبور به تعطیل

 

 ایبعد از وقفۀ دو سه هفتهها شروع کالس

مان کالس شد.می کارروی آن شد و می سکوت معایب بچه کشف در ،شروع شد. وقت کار دوباره کالس

 بازی و کارت داخل کالس آوردیم و به والدین تمرینو اسبابآیینه  بازی نبود.یا رنگ فقط آموزش نقاشی

و چه چه در منزل، همکاری والدین چه در زمان آموزشم  .برای رفتار و گفتار و تمرکز فرزندانشان دادممی

ر و شان بهتتر شدند و تمرکز و ارتباط و همکاریجلسه آرام و آرامبهجلسهها بچه بود. العادهو فوقنظیر بی

 گرفت.می داشت شکلها شد و نقاشیمی بهتر
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 .نفر بعدی وارد شد

 گاز گرفتن اشکلیشه .وارد شد ،عاشق تولد و عروسی و جشن و کادو و ایروبیک و لباس پرنسسی ،زهرا

عالم   درهای باید همۀیعنی  به این بود که در باز باشد؛و حساسیتش  بود.ریختگی همبازوی خودش وقت به

 .ادرای زهرا نیفتسختی پیش رفت و اتفاقی بو چهارم بهسوم  ،دوم ،اول خالصه، جلسۀ .هستی بسته باشد

 .شد رفتار و گفتار و ارتباطش را کنترل کردنمی وجههیچبه

 .شاگرد دیگری داشتمچون  رسیدمنمی من کردند.می کاربا او کردند و می همکارم ایشان را مهار ،تمام وقت

 .دار شدماینکه خودم مسئولیت زهرا را عهدهتا 

او مدام در حال نمایش  .ریختگی نداردهمبهزهرا اصالً  متوجه شدم ،جلسات پیاپیطی به مرور زمان و 

ا ردهیکی از م ،قاطع و بدون هیچ رحمی و مقدمهبی دفعهیک .است، برای باج گرفتن از مادرشکردن بازی

 ...ساکت .بشین .دستت رو گاز نگیر .. نکنبشین ،با صدای بلند داد زد

 (.رفتزهرا نشست و دیگر دستش را گاز نگ ،در کمال تعجب)

ای که به مادرش دادم برنامه. شروع شدرفتارش وقت پایان تایم، مجدداً  ،به محض ورود مادرش به کالس

ین ا تا اینکه درست بشه. باج نمیدی  .اصالً و ابداً اهمیت نمیدی، به هیچ وجه حتی رنگت نمیپرهاین بود: 

 ...کارت گذاشته سر .نمایش هسترفتارش 

 (تونید بخونید.می که در فصل بعدی ،و بچه برای جلو آینه دادمیکسری تمرینات به مادر )

د و خبری از تر شزهرا جلسه به جلسه آرام، آرام و آرام .مادر نهایت همکاری را در منزل انجام داد ،الحق

 .ریختگی نبودهمگاز گرفتن دستش و به

 .حرف زدنش و حساسیت شدیدش به درهای باز فقط مانده بود

 

 از سینا گزارش کارم

 .مخصوصاً در مچ دست و انگشتانش ،سینا هیچ معلولیت جسمی ندارد طی دو جلسۀ اخیر، متوجه شدم

 ...بود گرانگیزی تنبل و بازیبه طرز حیرت
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 مو فرمان هایم را اجرای کالس، دارد موبهها دیدم که عین مابقی بچهمی به  مرور زمان و در کمال تعجب

 .زرافه و درخت و برکه و اردک کشیدیم ،تن اشکال، به کمک همبا کنار هم گذاش .کندمی

البداهه کشیدن و حتی شروع کرد  به خطوط فی .کردمی و عالی رنگ همه حواسش به کاغذ بود ،بعد

 .وتاب دادن به خطوطپیچ

 کنی ؟ یعنی چی؟ صفحهمی چرا سقف را نگاه !بازی گفتم: سینابا شوخی و خنده و مسخره ،جلسه قبلش

 غش غش خندید( .ات را نگاه کن

 .این کار رو نکن یعنی خیلی عادی و معمولی گفتم:

 (داد)او هم فهمید و انجام 

  .اما کمی درباره علی بگویم

با مادر  پدر و .این کار رو نکنو این کار رو بکن بهش نگید و بهش نکنید به مادرش گفتم: دیگه امرو نهی 

 .تون عین روبات هستلحن .عادی رفتار کنید ،غزش تکرار میشههاتون توی مرفح. هماهنگ باشیدهم 

 عادی باشید. .اتیسم دارهفرزندتون اصال یادتون بره  .عادی حرف بزنید

چسبد به پدر و مادر علی یاد دادم و تمرین برای می من که به ضمیررا و افعالی  منروش آموزش ضمیر 

 منزل دادم.

علی   ،در طی جلسات بعدی تمرینات را انجام دادند. ،موبهمو ،انگیزیحیرتبه طرز  ،نظیراین پدر و مادر بی)

م آن ه ، جز گاهی دیده نمیشد کهاز او تکرار جمالت کن شد.گوشوقار و حرفآقا، با ،آرامای تبدیل به بچه

 (.مرور محو شدبه

 

 کنم.می تان تعریفبرای دشان جالب بوکه شرایطرا دیگر  ماجرای شهاب و الینا و چند بچۀحاال 

 دوست ندارم. نمیخوام بیام.: فریاد زد عین روبات ،با صدایی از ته گلو و خاص ،در بدو ورود ،شهاب)

داشت با خواهش و تمنا و التماس پیش آسانسور نشسته بود و مادرش  ،در حالیکه روی نیمکت ورودی)

 (کرد که سر کالس بیاید.می اشراضی
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 .خیلی جدی نگیر ش کن.ول :به مادرش اشاره کردم

 (بعد رفتم سمت شهاب.)

 .چطوری؟ بیا بریم نقاشی .سالم -

 .خوشم نمیاد .من دلم نمیخواد بیام .من دوست ندارم .من نمیخوام -

 .ول کن بیا .محلش نده بعد هم به مادرش گفتم: .ما که رفتیم .خوب نیا -

 (.کشیدن و توضیح دادن با صدای بلند و شروع کرد به نقاشیس آمد چند دقیقه بعد، شهاب سر کال)

 .این کوهه، حاال کمی رنگ آمیزی .این خورشیده -

سه چهار جلسه بدین منوال  (.ما و آموزش دادنمانهای کشید و کاری نداشت به حرفمی خالصه داد)

 .ساکت .معلم نیستی .تو شاگردی شهاب! :دفعه بلند گفتمکه یک تا اینکه جلسه پنجم ششم بود. گذشت

 .تو باید گوش بدی و یاد بگیری .ساکت !شهابو من دوباره تکرار کردم:  یک نگاهی کرد و دوباره ادامه داد

 (.سپری شد ،آن جلسه ،)باالخره

 بعدۀ جلس

 .توی آسمون بکشیم ،خیلی دور یک پرنده شهاب گفت:

 .کشیدم ۷من هم شبیه 

 .یکهو صدایش را باال برد و هوار کشید

 .ابااین چیه ؟ برو ب -

 من هم گفتم:

ق ح .این رو دوست ندارم .بهتر بکش .بگو، لطفا .زنمؤدب حرف ب زنی؟می چرا داد .صدات رو بیار پایین -

 .مؤدب حرفت رو بزن .ادبی نداریداد زدن و بی

و واج نگاهم کرد و ماتش (هاج .کم و قاطع با شهاب حرف نزده بودمح اینطور هیچکس ،)انگار تا به حال

 برده بود.
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 ،اشمانند و دستوریاز موضع باال و صدای فریاد ،لحن متکبرانه .تمام شددفعه انگیزی یکبه طرز حیرت)

 (.کالً تعطیل شد

 به مادرش هم گفتم:

 .قهر میکنه، محلش ندید هروقت .این لحن حرف زدن رو نمیدید بهشبا ۀ ابداً، اجاز  -

های چشم ،خوشمزه، ریزه میزه .وارد شد ،با کت و شلوار ،ساله به نام محمود ۵یک پسر کوچولوی  ،تایم بعدی

 .درکو عالی از نظر ادب، شخصیت و پدر و مادرش، ماه  .درشت

به همه جا بمالد و اصال و دستش را توی رنگ کند   ،خواست بدود و یا نهایتاًمی ولی محمود کوچولو، فقط

 .اعصاب نقاشی نداشت

هم کشید و رنگ کرد ولی عالقه هایی م تالشم را کردم و یک چیزچهار پنج جلسه به این وضع گذشت، تما

 .نشستنمی نداشت، حتی

 به مادرش گفتم:

 .استعدادش چیه؟ -

 .نمیدونم -

 به چی عالقه نشون میده؟ -

 .ورزش کشتی، آره عاشق کشتی هست -

 .ببرش کشتی .نقاشی؟اش چرا آوردی .خوب -

 یعنی میتونه؟ -

 .چرا نتونه؟ -

 .محمود خوش تیپ را به ورزش کشتی ببرندقرار شد، 
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 ساله 5نفر بعدی امیرحسین 

 .بود باباییو لوس  ،جیغوجیغ

چون امیرحسین، به حد  ،دانست چطور آرامش کندنمی مادرش هم بنده خدا .ریختمی اشک گوله گوله

 .زیادی لج باز و بی قرار بود

 ،فقط همین کار را دوست داشت .بزند رنگ ،نفقط یکی دو جلسه توانستیم گل رس بازی کنیم و روی آ

 .مدن داخل کالس و نشستن و آرام کردنش بوداش آمشکل اصلی

 .کردمی هوا میرفت و یک چیزی را چپ یا منفجربه جیغش  ،گرداندممی یک دقیقه سرم را بر

 .فهمیدم داستان چیهبه مرور زمان و طی جلسات، 

هر روز مادرش شاغل بود و انواع و اقسام معلم داشت و  رفت، چونمی کودکصبح ها مهد ،این بچه

و  .خسته بود و اعصاب مارا نداشت ،آمدمی وقتی به کالس نقاشی بنابراین، .رفتمیمختلف های کالس

 محیط برایش غریبه و بزرگ بود.

 .بگذارید درباره شاگردم الینا حرف بزنم

 .اُتیسم نداشتهای عادی و طبیعی بود و هیچ ربطی به بچه ،الینا، همه جوره

 .دنده و لجباز و از موضع باال بودستمر با او کار کرده بود فقط، یکچون مادرش پیاپی طی چند سال م

 .حرف، حرف خودش بود .دستوری بود رفتارش

 بود.فتار و رفتار از همه لحاظ در گ ،و متمرکز و عالیبود مند به نقاشی هنهایت عالقبی وگرنه

لذت  و باا .خوشگل کشیدیمهای داد و کلی نقاشیمی حرفم را گوش .با هم رفیق شدیم .خالصه الهی شکر

با ذوق  آوردیم. اودرمیدار آوردیم و صداهای خندهمی خندیدیم و مسخره بازی درمی کرد و با هممی کار

 .کردمی همکاری

 .طورهمین هم خودم ،دیگر بچه ها، روی دور افتادند
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 جدید، اضافههای که یک سری بچه .و دیگر، زیرسازی با رنگ و شکل پیدا کردن، روی آن را شروع کردیم

 .شدند

 

 سری جدیدهای بچه

 .مبحث جدیدی به نام ابوالفضل کوچیکه

 .گفتنمی غیر از دو کلمه، هیچ .نشستنمی پشت میز .گرفتنمی که به گفته مادرش، مداد دستش

کرد و اصرار داشت می لرزید و گریهمی .ولویی، ریز نقش، سفید و بور وظریف و مظلوم وارد شدکوچ پسر

 .که احساس امنیت کند مدورش حلقه بزنیمان به ما بچسبد و با دستهایبغلش کنیم و 

 انگار احساس راحتی نداشت( .ترسیدمی شدت ناراحت شدم، او از چیزیبه)

ن و سرکار گذاشتکردن فیلم بازی ،)کل ماجرا!عه .کردممی فقط نگاهش ،زمتعجب و فک باهای بعد با چشم

 ...بود

 مادرش گفت:

 .منم پیشتون نباشم، وگرنه دست میندازه ،دلتون نسوزه، فقط قاطع و محکم و جدی برخورد کنید -

 

 جلسه بعد 

یرون ب ،از زیر میز و .عین ماهی، سرخورد رفت پایین پشت میز. ابوالفضل کوچولو را روی صندلی نشاندم

 ،بیرون آمد،و از زیر میز .سرخورد رفت پایین ،و عین ماهی ،نشاندمش پشت میز .دوباره بغلش کردم ،آمد

داد می مداد را کنار گذاشت و خودش را سر ،مداد را دستش دادم .نشاندمش پشت میز .دوباره بغلش کردم

در حالیکه مداد  دادم.می و مداد را دوباره دستشو من توی هوا، گرفتمش، مینشاندمش  ،رفت زیر میزمی و

 کشیدم و گفتم: می در دستش بود و دستش را گرفته بودم، دایره

 .بکش -
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و  کارم را تکرار ،عین یک ساعت).از زیر میز درمی آمد .خوردمی کرد و لیزمی کرد و گریهمی خط خطی

 .باالخره از رو رفتتکرار کردم(

 ...ساکت شد و مداد را دستش گرفت ،باالخره ابوالفضل نشست

 تمرین به مادر()

و از  .تمرینات را انجام داد ،برو لیوان بیار و...)مادر تک تک .مثال بگو .کارهای کوچولو، بهش بده ،توی خونه

 گرفت خوشحال شد(می مداد دستو نشست می اینکه دیگر پسرش پشت میز

 ..مدادشاز کردن و استفاده .حال مانده بود، حرف زدنش

 

 بعدۀ هفت

 یکی پر از توپ کوچک ،داخل کالس گذاشتم، یکی خالی ،دوتا سبد بزرگ

 بندازیم توی سبد خالیه. ،از این سبد توپ برداریم ،ابوالفضل

 .شبیه قدم زدن ،توپ شدیم( بعد دستش را گرفتم مشغول بازی توی سبد انداختن  باهم حسابی)

 .حاال پای چپ ،پای راست -

 .حاال بپریم

 .حاال بیا توپ  را با پامون شوت کنیم -

 .بره هوا ،بنداز باال با دستت، بزن زمین -

 .کلی بازی کردیم( ،خالصه)

 ..حاال توپ رو با دستت بگیر بنداز برای من -

 (..خوشحال و سرحال بود خندید ومی دیگه غش غش)
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 اش ادا و اصول بازی ،نیست بازی .داره آموزش میده .معلم هست !یک دفعه، متوجه شد، عه ،وسط بازی

 .همکاری نکرد عمداً .طرف دیگری پرت کردبه عمداً توپ را  .شروع شد

 

 بعدۀ هفت

خیلی خوشحال و  سرحال با مادرش آمدند  .منتظر ورود ابوالفضل به کالس بودم ،توی راهرو ،آسانسور در

و ادا و اصول و  ..و مادر ازش گرفت ...موبایل دستشه !عه ،داخل راهروی آموزشگاه رسید تا دم کالس، دیدم

 .شروع شد ،هاعه هه گفتن ،گریه و عه هه

 داستان چیه؟( ،)تازه فهمیدم

 ..پسر کوچولو، تمام مدت، آویزان موبایل مادر و داداش و بابا و تلوزیون و لپ تاپ بود تا دم در کالس ها

 ه موبایل است.برای رسیدن بو...  فهمیدم تمام مقاومتش برای ارتباط و آموزش

 پس به مادرش گفتم:

 .باج دادن تعطیل .موبایل تعطیل -

   به موبایل منتفی شد(اش گوش دادند و همکاری کردند و وابستگی ،مامان گل شون)

 

 بعدۀ جلس

 رنگی و الگوهای بزرگ و کلی وسایل بازی.های من و ابوالفضل وسط توپ .ولو شدیمها بازیتوی اتاق اسباب

 را نشانش دادم،ها قرمزها را به من بدهد، حاال زردها و کارت شکل ،خواستم از ابوالفضل

 .هاپ .هاپ ،هاپو -

 .ما .گاو، ما -
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خندید و بعد شروع کرد به بازی با احجام رنگی  و من همچنان مشغول آموزش می ابوالفضل غش غش)

بی  ،کردمی ظاهر قضیه بود، وانمودداد و مشغول بازی خودش بود، اما این نمی و اصالً اهمیتا .دادن بودم

 توجه است(

 گفت:می خورد ومی مادرش حرص

 .حواسش نیست اینکه اصالً !هاسرکارمون گذاشته -

 .رو کنهاش کاری نداشته باش، ما آموزشمون رو میدیم اونم بازی .کنه نیستمی ولی وانمود ،چرا هست -

 شش دانگ حواسش اینجاست.

 .مون داره میکنهه، مسخراینجوری که نمیشه ،نه -

ت اون در حال ثب ...میریزه بیرون بعداً همه رو ،مقاومت میکنه، ولی داره ضبط میکنه، نگران نباشداره  ،نه -

 ..کردنه

 

 یک شاگرد جدید

 مرد کوچک وارد شد. ،یک شاگرد کوچولوی خوش تیپ

 پشت ،بود. خیلی باوقار و مردانهو نگاهش خیلی خوشمزه  .رفت، خیلی آقامی مردانه، راه ،سهراب کوچولو

 میز نشست و نگاهم کرد، که خوب، حرف حسابت چیه؟

 گرفت و سرش را دست کشیدم و گفتم:ام منم خنده

بس که با  ،آدم روش نمیشه بهش درس بده .خیلی باکالسه .کت و شلوار و کراوات تنش کن .مامانش -

 .شخصیته پسرت

دهد، تمرکز نداشت، حواسش . نه اینکه نخواهد انجام بدادنمی سهراب کوچک، دستورات را درست انجام)

خیلی ضعیف بود. قدم  ،انداختن و گرفتن و پس انداختن. بازی کردیمتوپ .به همه جا بود، جز کاغذ

ازوهایش از یک حدی، صاف تر ب ،توانست دستورات را عملی کند، دستهایش را باال بردمنمی برداشتیم،
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با تمرینات مکرر مشکل بچه را  ،درمان این معایب را تصحیح کند و در منزلبا کارنمیشد. قرار شد مادر 

 حل کند.(

 خیلی کوچک با مداد.های جز دایره. هیچ نقاشی نکشید ،تمام به همین منوال گذشت ومرد کوچک یک ماه

 .آخرین نفر ،آخرین .تابستانیهای کالسۀ درست،آخرین جلس

 عالقه به رنگ گواش نشان داد.که کمی ای لحظه ،سهراب کوچولو

وقتی مادر با جعبه جدید وارد کالس شد. باید چهره و حالت  ،مادرش را فرستادم، یک جعبه گواش نو بخرد

 ..دیدیدمی این بچه را

از این همه استقبال و لذتش  زده؛و نفس عمیقی کشید و هیجان اشکشید روی صورت و کلهمی دست

 .و هم بغض کرده بودیمخندیدیم می هم .متعجب شدیم

نقاشی  ۵۱×۷۱شش تا کاغذ  ،آن روز سهراب کوچولو، نهایت تمرکز و همکاری و توجه را نشان داد و پنج

 کشید.

 ..ترم تابستان پایان یافتهای کالس

 

 پاییز()شروع ترم جدید

 مکان جدید، کلینیک پارسا نام داشت، یک مطب مانندی بود، شبیه به خانه.

اش را باز . دفتر نقاشیبود زبانبسیار مشتاق و شیرین ،دب وارد شد، که صورتی پهن داشتتپل و مؤای بچه

ت را از درخ ،انگیز بود. داخل قسمت فوقانیحیرتاش کشیده بود که رنگ آمیزی نقاشی با مداد رنگی کرد؛

کامال  ،و سیاقی بریده، به سبک ،هاشورهای مقطع و کوتاه و بریده ،انواع سبزها و زردها در جهات مختلف

-شبیه کارهای وان گوگ ،رنگ کرده بود، که خاص طراحان و نقاشان تخصصی بود. یک چیزیای حرفه

 !ولی این همه مهارت در رنگ آمیزی .گوگن و امپرسیونیست ها، فقط یک درخت در صفحه

ه و شاخ ،مجددا، دوست داشت درخت بکشیم ولی جدید یادش بدهم، درخت دیگر با کودک کار کردم

سیدیم وقتی ر .کُند استاش و گیرایی ...فهمدمی دیر ،رفتیم که متوجه شدممی را داشتیم عالی پیشها برگ
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 له اوب .تواند بکشدنمی دیدم بچه ،کشیدیمکوچولوهای منحنی ،به ابر کشیدن و اطراف درخت را منحنی

 .متناوب حرکت بدهدکوچک و های ممتد و نیم دایرههای توانست دستش را برای منحنینمی

فقط کمی  .کامال عالی و عادیۀ دانستم داستان از چه قرار است، او عالی بود از همه لحاظ، یک بچمیحاال 

توانست نمی متناوب مثل دور ابر و درخت راهای کوچک و نیم دایرههای کند بود و منحنیاش گیرایی

 دست بچه را گرفتم و این اشکال .این قضیه کردم وار معطوف بهتمام تمرکز و تالش و دقتم را سمج .بکشد

این  . قرار بهکردم، پشت سر هممی مدام کارم را تکرار توانست امانمی ،را کشیدم و از کودک خواستم بکشد

 مادر در منزل، تمرین را ادامه دهد.که  شد

 

 چهل و پنج دقیقه بعد

 .بود خندانو  ورعالی، خوش ،ساله وارد شد، کامالً طبیعی ۸یک پسر بچه 

متوجه شدم اصالً خنده او به خوش آمدگویی و خوشحالی ورود  ،کار را با خنده و سرحال شروع کردیم

اصالً متوجه من و  .کردنمی تمامش هم .مشغول خندیدن بود متأسفانه بی جهت و بی وقفه ...ربطی ندارد

 هاییک کوچولو، دیالوگ ،گفتمی شد، یک ذره اخبارمی فرکانس عوض ،بعد عین رادیو .کالس هم نبود

پدر و مادر های توی تلوزیون و یک کمی هم حرفهای توی کارتنهای یک مقدار حرف ،ترکیهای سریال

 )او دچار هذیان گویی بود(...صدا و سیمای خودمانهای و مهمانی و توی کوچه و آهنگ

 فاو بی وقفه و بی هد .تمرکزش به کار بستمن کردتمام تالشم را برای معطوف .رسماً نبود ...او کامالً نبود

 مادرش را صدا زدم و گفتم: .شدمی عوض ،خندید و امواج و فرکانس پخششمی

باید زیاد روی توجه و کنید؟ می توی خونه مدام بی وقفه تلوزیون روشنه؟ مدام کانال عوض !ببخشید -

 .کار کنیمبچه  تمرکز

 (.را دقت نکرد و انجام  نداداش یک کلمه ،کردم )تمام مدتی هم که در کالس با او کار
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فقط خیلی آهسته و دور کند  بودطبیعی و نرمال شهمه چیز بود.بسیار عالی و سبزه روای نفر بعدی بچه

مادر پیگیری  ،قرار شد کمبود آهن  یا کمبود یک ویتامین. آن هم شک کردم به کم خونی یا برای .بود

 داستان چیه؟ ببیند ،کند

 

امیرحسین پنج ساله، بعد از وقفه بین ترم تابستان و ۀ ود با وقار و محترم و مؤدبانور

 پاییز

 ...رفت پشت میز نشست ،، خیلی آقاو گریه و اذیت بدون جیغ و داد ،امیرحسین

اله مچها فقط مقوا همراهش نبود، کاغذ ،خالصه تا تونستم با او رنگ آمیزی کار کردم و حسابی کیف کرد

 .شد

 ای بسیار پاکبود و چهرهمظلوم  ،صدا پشت میز نشستبی ،ساله معصوم و ساکت وارد شد ۱3ری دخت

را پوشش هایی درست کردیم، بعد هم روی آن یک قسمت ،با رنگ بازی و لذت زیاد، پس زمینه داشت.

را ها ریکا قرار شد ریزه .خوشگل پیدا شد توی کارۀ را باقی گذاشتیم و چند پروانهایی دادیم و یک قسمت

 را دوست داشت و خوشحال از کالس خارج شد.اش با پاستل روغنی انجام بدهیم، بسیار زیاد نقاشی

 

 نفر بعدی

 ساله بسیار مضطربی وارد شد. ۸-۹پسر بچه 

 .خوامنمی ،گفت : نهمی مدام

 (.اصالً و ابداً، حاضر به همکاری نبود، اصالً نگاه نمیکرد) 

 ،خواند و معلم  خصوصی اشمی که در آن درسای استثناییۀ مدرسهای علمدر حین کار، متوجه شدم م

و مدام این بچه از  .و هم بزن، تگویند می زنند و به والدین هممی با خشونت و کتک و توهین، بچه را

 .هستحال کتک و فحش خوردن و تحقیر در ها جانب مربی
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آمد می داشت خوشش ،کالس، تازه از کالس و من اواخر .را عوض کندها مدرسه و معلم خالصه قرار شد

 که وقت تمام شد و رفت.

 

 داخل یک آموزشگاه هنری ،محل کار جدید

 نند و بسیارساله با استعداد و بی نظیری بود که تنها عیبش لحن روبات ما ۱3یک پسر  ،امشاگرد بعدی

 .بود همه چیز عالی بود، و گرنهاش ساده

 ،به سلیقه خودش .بود ،مسلط به زبان انگلیسی و عربی، آن هم از طریق تلوزیونای و باز حرفهشطرنج او

 عکس یک الک پشت واقعی را سرچ کردیم و با گواش با هم روی مقوا کشیدیم.

متوجه شدم  .دادنمی زد و اصال حرف گوشنمی ساله بود که اصال حرف ۵-۶نفر بعدی یک پسرکوچولوی

و  فقط بازکه اینکار شده، پس شروع کردم به  ،با این بچه ،اطالعات باالپخش و پال و نامنسجم و زیاد و 

 دقیقه، تکرار  4۵ یعنی عیتمام کردم.بسته شدن دست را باهاش کار

صه خال کردند. پدرشان هم کنار بچه نشسته بودند و کمک می و تکرار و تکرار فقط همین کار و تمرین.

 یکی طی زمان طوالنی به کودک داده شود.یکی تمرین و آموزش که  ین شدقرار به ا

مورد بعدی دختر کوچولوی زیبا و ظریف و ساکتی با گیسوی بلند وارد شد، مثل باربی، مثل سیندرال، 

 (.بودند )مادر و دختر عین ماهبود خوشگل 

اش لیاصکاراکتر  یکهو .را هم شروع کردیمو...  دختر کوچولو تا اینجای ماجرا را خوب بود، نقاشی و نشستن

گرفت و خودش شروع کرد به کشیدن، حاال دستش بود  هرچه را توی مو وپاستل و قلم ،خیلی بامزه .رو شد

مهم این بود که حرف گوش بدهد و رنگ آمیزی و ساماندهی نقاشی را به نتیجه برسانیم. اصالً و ابداً 

مشغول ها با آن .نار دیوار آموزشگاهکهای کرد، بعد هم همه چیز را رها کرد و رفت سراغ کوزهنمی همکاری

نفری یک پاستل ) .از آنها یک هدیه داد ش یک موجود زنده بود و به هریکهر کوزه سفالی برای .بازی شد

 روغنی، نفری یک مداد رنگی(.

پرید می کشیم ( یک دفعهمی یعنی مثال ما داریم نقاشی)من و مادرش شروع کردیم به نمایش بازی کردن،

 کشید و رنگ می آورد توی نقاشی ما یک خطی و پیتیمی او دستش ر
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اش همه !عه)که، رفت. یکبار که بی مقدمه آمد و کار را شروع کرد و مشغول رنگ زدن بود دید می می زد و

 (خالصه من و مادرش خودمان را کشتیم .نقشه است و از صحنه خارج شد

به منزل وقتی قرار به این شدکه  )نداد که نداد.مان محل .و غش کرده بودیم ازخندهکردن از فیلم بازی

 فرمان بدهد و اطاعتش را درست  ،مادر دقیقه به دقیقه به او در قالب بازی ،رفت

 کند.(

 مادرش گفت:

 تر است و برایش تکراری نیست.جدیدبریدن و چسباندن  -

 ن فقط ساماندهی کنم(خواهد بکشد و ممی جلسات بعد، کوالژ کار کنم و او هر چه دلش )قرار شد

 

 گزارش کار از کیان کوچولوی سه سال و نیمه

رو میگه و کالم نداره. خیلی بدو بدو میکنه. باید توی هوا باهاش نقاشی   -بیا –بده  -آب -مامان -کیان، بابا

 باهاش بازی کنی له و لورده بشه.کردن کار کنه و ده بار وسط نقاشی کار

 یی میاد میشینه توی بغلت مدل فضولی میاد توی کله ات. اصال نگاهت نمیکنه. بعد یکهو

 موقع خداحافظی هم خوب براندازت میکنه که برو خیر پیش.

 

 پارسای شش ساله اتیستیک

یکهو  ...شناگر ماهری هست. پدر امروز از مهارت این بچه درعمق زیاد بدون آموزش داشت می گفت

 و توی ژیمناستیک هم عالیه. ولی  ...کنهمی دیدیم با مربی ها، پارسا داره شنا

 و ...ونه و مدام  با انگشت هاش سرگرم این بازیهپیچدست چپش را مدام به هم میهای همین بچه انگشت

 این عادت نمیگذاره به هیچ کاری برسه. تمرکزش رو گرفته هست. اش کلیشه
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اهه هر راهی رو امتحان کردم نشد. انجام نمیده و عالقه و دقت نداره. یک مکار رو ت و دتا جاییکه نمیبین

تمام حواسش  واش تا دستش و بیناییدو .کار کردم باهاشکردن خمیربازی و قیچییک ساعت امروز 

قرار شد، والدین در تمرینات  .خودشه همینه .آره ...و یادش رفت با انگشت هاش بازی کنهدرگیر بود 

به  تا برسونمشمهم تر خمیربازی استفاده کنند  پیچوندنی، بریدنی، چسبوندنی، رنگ کردنی و از همه

 دست.های دیدار و مهارت تعادل در تمرکز

 

 گزارش کار از نازی شاگرد دوازده ساله اتیستیک در دو ماه و نیم پیش

 از قطار سوار شدن، پله برقی و ارتفاع .بودحوصله پرخاشگر، بددهن، عصبی و بی

حاال بعد از هفت هشت  زد.می گرفت و جیغمی ت خودش رو گازداد و دسمی رو هلها و بچها. ترسیدمی

نازی آروم تر و خوشحال مادر در تکرار و تمرینات، ۀ باهاش و دو ماه و نیم زحمات بی وقفکردن جلسه کار

 از ارتفاع ترسش . برقی داره کنار میادشده. او قطار سوار شد و با پله

 لبخند روی .بددهنی دیگه اصالً نداره. بچه متعادلی شدههست ولی کمتر شده تا حدودی. پرخاشگری و 

 لبش هست و از وقتی مادر بافتنی یادش داده دیگه خیلی بچه آرومتر شده طی 

این کشفیات برای  .قراری و گاز گرفتن دست خودش حذف شدهجیغ زدن پرخاشگری و بی گزارش مادر.

 کنه.می رسیم که خوشحالمونمی تایج خوبیمن و مادر در روند کار خستگی مون رو درمیبره و به ن

 

 گزارش کار از آوش

دستش و داره. اه نمیکنه و لجبازی و مقاومت شدید برای نشستن و آموزش اصالً همکاری نمیکنه نگ

 تمرکزش مشکل نداره فقط .میتونه نقاشی بکشه .انگشتهاش و وضعیت جسمانی و هوشش مشکل نداره

ونروز ا .کنهمی نمیخواد همکاری کنه، و شدیداً مقاومت و لجبازی ،بنشینه خواد حرف گوش بده نمیخوادنمی

 دادم دستش می ،گرفتنمی یک ساعت پاستل رو

ی وقت .و چسباندنکردن کرد؛ دوباره، دوباره، دوباره تا باالخره از رو رفت و شروع کرد به خط خطیمی ولش

 ستل دستش گرفت و خط کشید.که باالخره آوش پا مادرش اومد خیلی خوشحال شده بود
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 . توی نقاشی کشیدن می کردامیرحسین جدیده ؛ جلسات اول هیجان زده بود و با خوشحالی همکاری 

نمیاد پشت میز بشینه ولی وقتی  ...االن نه کنه. رو کنترلاش تونست شادینمی آنقدر خوشحال بود که

ه بالفاصله بعد از اتمام کار ب کن ترینه، امادترین و حرف گوش با رنگ قلم مو شروع میشه شاکردن نقاشی

از خانواده پرسیدم باهاش تمریناتم را زیاده . بی قرار و کالفه است و آروم و قرار نداره .بمب اتم شبیه میشه

هاش در طول هفته زیاد کردید؟ گفتند نه. احساس کردم آموزشاش روی کردید؟ سخت گرفتید؟ خسته

رفتن بدمینتون و توپ گو بعدی توی پارک تشکیل بشه  جلسۀکه به این شد  پس قرار. کالفه شدهو  بوده

خواهیم جلسات بعدی ببریمش. می و پس دادن شبیه والیبال بازی کنم باهاش. دوچرخه سواری و کوه هم

تلفظ حروف رو هم نداره و کلمات و جمالت ناخوانا داره.  .این بچه هنوز هماهنگی حواس پنجگانه رو نداره

یکی یکی زیر نظر توانبخش و پزشک باید  حاال همه چیز بچه رو لو داد.باید کار بشه. نقاشی ها این یور

 کنم تا به تعادل برسد. می بازی وار راه رو هموار ،معلم نقاشی من .پیش برود

 

 گزارش از گلسای هشت ساله 

حرف زدن و بزن  دار. رمز خندهحرف میزنه خنده رو، غلط غلوط و خوشمزه ،گلسا ،شاگرد سال نود و پنج

خندیدیم و باهاش حرف  خوشگل کشیدیم و بازی کردیم وهای قدش و مسخره بازی داریم. کلی نقاشی

 .نظیرم و نشد ادامه بدیمدوست بی ،برداری شد توسط خانم زهره اسالمیفیلمها آموزش کار کردم.و  زدم

 یک فیلم ام خانم فرزانه کشاورز دوست دیگه

ازنین دیگه تدوین رو انجام داد و هر چی گشتم گلسا رو پیدا نکردم یکهو امروز صبح مامانش زنگ زد ساز ن

 برداری.امۀ فیلمگفت پنج شنبه میاد کالس و از پس فردا گلسا ده ساله رو خواهم داشت و اد

 

 گزارش کار از مانی پنج ساله 

 .از دو ماه مانی فقط به اعداد عالقه داره بعد .بودآسپرگرخیلی خفیفی که قبالً باهاش خیلی کار شده 

اعداده. لوس حرف میزنه و به نقاشی عالقه نداره و تمرکزش روی اعداد هست فقط متمرکز اش کلیشه

 سالم نمیده قایم میشه. پایینه.



 42                                                          ()روش آموزش نقاشی ان طیف اُتیسمومربیان کودکبرای والدین  وتمرینکتاب راهنما                                               

 

 

عادی خیلی شبیه هست. تغییرش رو خیلی متوجه نمیشم اما در ۀ االن کمی بهتر شده. ولی در کل به بچ

 ات رفتارش داره به مرور و به آرومی تصحیح میشه.کل جزئی

 

 ساله اتیستیک 44گزارش کار از آریانای 

 با تعجب حرف هام رو گوش میداد و رنگ زدن رو واج وارد آموزشگاه شد.و هاجومات  ،بچهسال گذشته 

 .انجام  میداد

 بچه کامل کرد. دو سه جلسه بعد گلدون قشنگه رو روی بوم کشید و مادر توی خونه نقاشی رو با

مثل خواننده های اپرا و اصالً یک ؛ بدون کالم رفتمی کشید ومی کمکم روی بوم هر هفته یک نقاشی با

 خوند و بازی میکرد با صداها به می چیز عجیبی با صداش آواز

 و بسیار زیبا و نقاشی رو هم خیلی دوست داره.ای طرز حیرت انگیزی حرفه

 

 گزارش کار از فاطمه 

پیچیدگی عضالت مچ دست و ضعف عضالت. خواب آلودگی شدید. رفتار بسیار شبیه افراد سی پی. ۀ کلیش 

روی اون صورت . قدر زیاده که قلب آدم رو به درد میارهکه معصومیتش اون انهصدا و مظلومبیهای خنده

من  وداره   یساکتی که عضالتش خیلی تحت کنترلش نیست. چشم هاش معصوم و مهربون و نگاه نافذ

 باید با این بچه ارتباط برقرار کنم.

 گزارش کار از محمدرضا

ها شود اطرافشو موقعیتنمی خوب نگاهت میکند ولی اصالً متوجه. محمدرضا تمرکز و همکاری ندارد

و را نخور ها متوجه رنگ .کندها مییکدفعه دستش رو داخل رنگ ،دستورات رو متوجه نمیشه .نیست
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است و و عالی نیست.فقط هاج و واج نگاهت میکنه اما از نظر جسمانی سالم و قوی و...  ندهنت را باز ک

 خوب و هیچ مشکل ظاهری ندارد.هم اش ارتباط چشمی

 

 گزارش کار از امیرعباس چهار ساله

 ،امیرعباس مداد بعد از دوماه. ..مفصل باهاش قبالً کار شده.آسپرگر خیلی خفیف که گفتاردرمانی و 

به زور  م.توننمی خودت بکش من .، بلد نیستمتونمنمی گفتمی گرفت مدامنمی و دستشرمو قلم ،پاستل

مادرش گزارش کار از  کرد.نمی اهو نگحرف بزنه ولی سکوت میکرد بود  . بلدکشیدیمی باید ازش حرف

 نشانم داد. ،تنهایی و بداهه زنبور کشیده با تمام جزئیاتخانه را که به

 سمت موسیقیای عدهام نقاشی کار کرده ،و در جلسات پیاپیام کنون کودکان زیادی را دیدهتا ۹۵از سال 

 ...سمت ورزش وای عده ،رفتند

الب بهتر است در ق. شودمی قصه طوالنی. را نمیتوانم بنویسمها خاطرات تمام جلسات بعدی و تک تک بچه

 نم.نهاد کبه والدین راهکارهای ساده را پیش ،تمرین و کارۀ کتابچ

 دهم. امیدوارم به درد والدین بخورد.می بعد روش کارم را در حد کلی آموزشهای در فصل

 

 خاطرات و گزارش کارم با کودکانم در سال نودوهشت

 شونصبور و محترم ومادر عزیزم متین اولۀ جلس

 نودوهشت آبان هجدهم

 رکت درحالیکه .کرمانی شبیه داشت ودشخ مخصوص ولهجه لحن یکبود  میزههریز .شد کالس وارد متین

 گفتمی بار یک ثانیه ده هر شدنش خارج تا و سالم شدگفت وارد. بزنه حرف بلده هستندوترکی قشقایی

 باریکسالته؟ چند گفت باریک بعد .گفت سالم هزارتا شش و پنجاه جمعابیرون  بره کلینیک از . تاسالم

 بعد .شهسال شونزده بزرگه داره سیبیل سالشه؟گفتم چند ؟تکجاس اتبچه دیگه بارکو؟یک اتبچه گفت

 گفت گهدی باریک .بریم شدم خسته یعنی .خسته گفت دیگه باریک .شدم خوب خوردی؟گفتم سرما گفت
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 وبمخ من و علیک سالم و ویریهیرو این توی منم .بابا خورد رو مونمخ گفت مامانش به دیگه بارخوبی؟یک

 رسم و ،دایره تویکردن رنگ وکشیدن  خط و هانقطهکردن  وصل و دایره ،لمهسا وششچهل و خوبی تو

 یدیمکش نقاشی شریکی و شد چی نفهمید .دادم خوردش به رو گل و علف و درخت و اسب کشیدن و بیضی

 اسخوپپرسش و بود دیالوگ هاسالم تمام .سالم گفتم منم .سالم گفت دوباره هم آخرش .شد تموم کالس و

 .دادم ادامه خودش سبک به رو فتمانگ منم و

 عزیز متین دومۀ جلس مهر باران کلینیک ،آذرنودوهشت عصردوم شنبه

 قاشین به شروع و بستم رو بندشپیش درآورد رو کاله و کاپشن .شد وارد عالی و خوب خیلی مادر با متین

 بزار نک استراحت بده تکیه گفتم مادر به کرد. کمک من پای به پا مادر بعد .خسته گفت کار وسط .کردیم

 بیرون برم اصالً بزار بعدمادرگفت. باش راحت ،قرارکنیم بر ارتباط ماباهم

 درس تا بزنه حرف میخواست فقط میگه چی نبود معلوم اصال و حرف حرف حرف ،زد حرف متین بعدش

و  کیزور ۀگری جارانف صدای و شد اتم بمب به تبدیل متین بعد چندثانیه .سروتهبی و ربطبی حتی ...ندم

 چش بودم مونده وواج هاج ...جنگلها توی برقی اره شد و گلوش توی انداخت رو صدابلند شد.  اشالکی

 .سردمه بگو خوب! خاله گفتم. رهآ گفت؟ سردته گفتم ...نشست و پوشید کاله و شده؟بعدکاپشن

 .میکنه گریه خون اینجوری که ردمآواش بچه سر بالیی چه بود مونده خدا بنده ،اتاق توی اومد مامان بعد

 درآورد رو کالهش و کاپشن بعد .نمیخوام نقاشی میگه گفتم و بودم کرده هنگشده و  دپرس منم

 از ادنمی خوشم هیچ. ساکت .بیرون بروگفتم  کردم بلند رو صدام دیگه من. سروصدا به کرد شروع دوباره

 هویک .نیومد خوشم هیچ رو صداها و اداها این .آقایی ماشاهلل مردی ،نیستی که دوساله .لوسهای بچه

 اگه! فیلمیه عجب گفتم مادر بهشد.  خوشحال و پوشید دوباره رو کاله و کاپشن و شد باز نیشش

 رو گواش رنگ میاد؟ بدت چی از گفتم بعد .هست نمایشی و عمدی ولی میشدم نگران بود ریختگیهمبه

 سروصداها این. ندارم دوست رو هارنگ این معلم خانم بگو رهندا گریه خوب گفتم. این گفت و داد نشون

 نیست الزم

 تجمال با کردمی تلف رو وقت بیخودی خیلی .بدم درس نگذاشت ولی شد تمومکالس  خدا شکر خالصه

 تولید مخوف صداهای و زدن زور واسه نشست کنه همکاری باید و سکوت جز نداره راهی دیگه دید. عمدی

 نگو. یادم بدش گواش از نگو بزنیم رنگ گواش با میخواستیمکشیدیم.  گل و دایره ابلونش با فقط. کردن

 بینهب آموزش باید و بپیچونه و بزنه حرف سرهیک نمیتونه کهاین از نگو. شد ناراحت بیرون رفت مامانش

 تراشید بهانه و انداخت راه قشقرق و زد دور رو کالس
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 مهر باران کلینیک آذرنودوهشت دوم

 اتیستیک، سالههفت متین

 واجوهاج .کشیدن عربده و زدن زور به کرد شروع و کالس وسط شد آدامس و اتاق کف کرد پهن رو خودش

 چی؟ یعنیاالن  حرکتش این نمیفهمیدم ،شدم خنگ کال بعد چرا؟ آخه بودم مونده

 ؟یکهویی انقدر چرا آخه ولی، بود کامالنمایشی، نبود ریختگی هم به مسلما

 مداشت دوباره بعد ...و است خسته میاد جیشش میاد خوابش حتما خوب کردممی فکر این به داشتم بعد

 !هم به ریخت رو کالس ریلکس چه نگاه! راحتند هابچه چه! عه میکردم فکر

 میخواهیم.بشین.خاله! متین گفتممی و میگذشت سرم از فکر هزارتا هی و بودم هنگ که جورهمین بعد

 باشه وسل هرکی و نمیاد خوشم ادبیبیاز گفتم وقتی .گذاشته کارم سر که میدیدم اشتمد.بکشیم نقاشی

 ،وضاعا این توی .شدم بازنده من و شد برنده که غافل دلای دیدم .شد باز نیشش .نمیدم درسش و بره باید

: تگف و دش کالس وارد ،خونه بریم که میکرد گریه خون که فرزندش صدای با وحشتزدهو  سراسیمه مادر

 شده؟ چی

 نمیخوام نقاشی میگه هیچی: گفتم منگی کمال در منم

 .شکر الهی شد تموم کالس خالصه

 

  آذرنودوهشت نهم

 مهر باران کلینیک

 شدند واردکالس مادرزیباشون همراه تمیز و براق و آراسته ،شیک خیلی عزیزم متین

 هم با یکل .اصال نداشت لجبازی و  بریم بریم .بود عالی همکاریش. داد گوش بیشترزد و  حرف کمتر متین

 راست به چپ از ؛دادم خوردش به دایره شونصدتا هیروویری این توی .زد حرف برام هم ترکی و خندیدیم

 نفس نگذاشتم .دادیم زدن حرف تندۀ مسابق و چطورم من چطوری تو و کشیدن آدم و چپ به راست از

 بازیمسخره و خنده و قدش بزن کلی .نخوره جم که بچه روی بود کرده تیز عقاب عین هم مامان. بکشه

 .شد تموم کالس شیک خیلی و بفهمه رو زمان بچه نگذاشتیم معلم و مادر خالصهدرآوردیم. 
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 کرد شروع نودوهشت آبان یازدهم شنبه رواش پاییزی ترمۀ جلس اولین عزیزم آریای

ند. کرد احوالپرسی و سالم و پورحسن استاد پیش رفتندو  شدند کلینیک وارد بامادر اخالقخوش و رومآ

 فقطنداشت،  مخالفت اداواصول و دادوقال هیچ .شد کالس واردرویش خنده و شادۀ چهر همون با آریا بعد

 گفت ؟گذشت خوش خبرآریا؟مسافرت چه گفتم .خوبه گفت ؟خوبه گفتم بستم رو در و پنجره .سردمه گفت

 دیگه .کن تعریف برام گفتم .سالمتی گفت خبرا؟ چه گفتم .دربرد روام خستگی شادش و رومآۀ چهر و بله

 .کردم شروع باهاش رو آموزش

 حرف ینقاش وقت باشه داشته هیجانی تخلیۀ بچه این بزار گفتند هم پوریحسن استاد عید از قبل پارسال

 تخلیه دبزاری، نشید مانع کشید هرچی و سنگ، تفنگچاقو،  .بکشه ادم نقاشی توی حتی ،بشه خالی بزنه

  باشید داشته ذهنتون توی رو این خوب .باشید شنونده فقط و بگه و بشه

 دوستش ،وحشیه :گفت باهاش کار کردم گوزن و گرگ و پلنگ و شیرو هرچی  اومد نودوهشت سال حاال

 .ندارم

 باشه گفتم

 داد گوش موموبه دقت با .باهاش کنم کار رو خروس و اردک و تیغیجوجه و الکپشت و گورخر کرد قبول

 ...بازیشهر برم باید خداحافظ گفتمیو کشیدمی خمیازه مدام. اومدمی خوابش .زد طرح و

 رتپ طرفمبه  مداد، باال اون از چیستا و آموزشگاه تاصندلی ده باالی میرفت که افتادم پیش چهارسال یاد

 و.نمیداد گوش و نمیکرد اریهمک و کردمی نگاه خشم و آوردوباغضبدرمی گوشخراشی صدای؛ کردمی

 بود سخت باهاش کار

 خسته نباشید. آریاجان عزیز پدرو  مادر و درمانگران و هامعلم

 

   آذرنودوهشت نهم

 مهر باران کلینیک

 .شدند کالس وارد تیپشونخوش خوشگل مامان با، گلدسته، آقا پارچهیک عزیزم راد آریا

 روزهای و هستند کجا هاآدم و بکش آدم چندتا گفتم هم بعد .کردم کار آدم بعد .کردم کار چهره ،بچه با

 هستای بچه تنها. کرد تعریف و زد حرف کلی و اخیر روز چند این سخت مسائل .کشید رو شیراز شلوغ

 .تهس راوی هم داره توضیح و قصه هم بکشه میتونه ذهنی هم کپی هم عینی هم که اتیسممهای بچه بین
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 یراخ سال چند پارسایی خانم و پورحسن آقای مثل نظیریبی اساتید ماه و بابای و مامان. عالیه بچه این

 .کردند کار اساسی باهاش

 ذهنی طراحی و خالقیت در و شده حاضر کالسم سر وقفه بار دو یکی با حاال تا نودوپنج سال آریا راد از

 .هست نظیربی

 

  نیمه و سال ده عزیزم راد آریا

 کل .داد ادامه خودش رو بقیه ،بدم یاد رو لیوان و کوزه طراحی بهش اومدم .مهر نبارا کلینیکهای بچه از

 امروز ولی، کرد تفسیر رو توضیحات و وقایع تمام کشید و رو شاپوکافی فودیفست و آشپزخونه وسایل

 بگیرم فیلم و بشنوم نتونستم  شلوغ و بود گروهی کالس

 

 آذرنودوهشت وسوم بیست

 مهرنودوهشت وپنجم بیست کوچولو امیرحسین جلسه دومین

 اومتمق خیلی .بره تا زد جیغ دیگه برگشت وقتی  .بردش مادر کالس توی اومد پرید گلسا کالس وسط

 محل بچه قلدریهای به من .آورد کم و شد عصبی مادر اما، باشه خودش حرف حرف که سرسختی و کرد

 تاررف از بود ناراحت مادر اما، بهتربود خیلی ینامیرحس ،پیشۀ جلس نسبت به .دادم ادامه رو کارم و ندادم

ردیم ک درست رنگی کاغذ و چسب با که خروسی از نشد که کرد انقدراذیت .میکرد گریه سرهیک کهاش بچه

 .بگیرم فیلم و عکس

 

 مهرنودوهشت هجدهم. عزیزم امیرحسین اول جلسۀ

 روی بود انداخته سایه بلندش هایمژه .بود مشکی ابروو  چشم سالۀ چهار سه حدود کوچولوی پسر

 وجیغ باقشقرقداشت.  قد وجب ونیم قرمزای قلوه هایلب و کوچولو کوچولو هایندندو .یشهاگونه

 کل. میریخت اشکگوله گوله  و بود مضطرب و کردمی مقاومت سخت .شد کلینیک وارد ودادوسروصدا

 باهاش هوا توی و سیار و علقش رسماً، مو مادر من دقیقه وپنج چهل توی .بود شده پر صداش از کلینیک

 زا لی،ونبود جذاب براش هم روغنی پاستل و خمیربازی .نداد نشان موقلم و رنگ بهای عالقه .کردیم کار

 دوباره خداحافظی وقت .شد ساکت، آخر ربع یک .آمد خوشش رنگی مقواهای چسباندن و چیدمان و کوالژ
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 بازیشلوغ و گریه و جیغ و کرد باز رو دهنش و بست رو چشمش دوباره و است غریبه محیط افتاد یادش

 .رفت تادرآورد 

 

  آرمینۀ جلس اولین

 مهرنودوهشت وپنجم بیست

 اومدبرام ساله یازده ده نظر به !سالشه چند عزیزم آرمین نمیدونم

 خیصشت باید متخصص یک ولی .دیدم رو اتیسم عالیم بیشتر من ولیهست،  شنواکم .داره حلزون کاشت

 ودشخ از صدا مداوم فقطخوبیه ۀ بچ بسیار .خیلی خوبهاش نقاشی و عالی درکش اینکه فقط .من نه بده

 جرات به .زده درجا ناشنوایانۀ مدرستوی  سال سه دو چرا کردم تعجب .بود خودش عالم توی و آورددرمی

 اتیسم لممع که شرطی به یرهگمی یاد راحتیبه رو نوشتنو  خوندن ماه شش پنج ظرف بچه این بگم میتونم

 شهب خوبی خیلی نقاشتونه می من نظر به .داره قلق فقط پذیرهآموزش و عالیه درکش چون .باشه داشته

 .بلده خودش بچه این ،میدم یاد هامدت از بعد هابچه به که رو کپی و تقارن تمرینات چون

 دنیا هب نقاش بچه اینداره.  حلزون کاشتو  هست ناشنوا ،اتیسم طیف بر عالوههست.  ساله نه عزیزم آرمین

 بچه این چرا متعجبم .نیست سخت اصال بهش آموزش .رو آدم حرف میکنه درک و میفهمه هوا توی. اومده

 نوشتن ،ینقاشۀ نخبۀ بچ این به نتونستند ناشنوایانۀ مدرس معلمهای چطوری! نیست بلد نوشتن و خوندن

 بدند؟؟؟! یاد

 یادبدند؟؟؟؟؟ نوشتن بهش نشدهبنویسه؟؟؟  نمیتونه کنه یشنقا میتونه کهای بچه

 شتنودوه آبان وسوم بیست بودپنجشنبه کنم فکر سومش جلسۀ .خفیفه خیلی اتیسم عزیزم آرمین

 و درک نهایت  در ،نشستو  اومد. میکرد زمزمه خودش با رو صداهایی و کرد نگاه مظلوم و عالی و آروم

 چهب این گفتار و نوشتن و خوندن گفتم مادر به. داد انجام و گرفت یاد رو کشیدن چهره ،عالقه و همکاری

 اشب داشته تحمل ولی میکشه طول خیلی ،میبره زمان .کن تمرین خونه در و بگیر یاد رو کار روش .مهمه

 .بیفته راه باید بچه این .نیاری کم تا
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 مهر باران کلینیک نودوهشت آذر دوم

 عزیزم آرمین چهارمۀ جلس

 .داشتن رو کالس به اومدنۀ حوصل و حال اصال و گریه از بترکه میخواست .شد کلینیک وارد بغض با آرمین

 ادرمکه  بپوش رو جورابت شده دیرت باش زودۀ جمل برای. کن آرومش کن بغلش ،ببوسش گفتم مادر به

 زمظلومیا شد خون جیگرم .داشت بغض و بود ریخته هم به بدجور و بود برخوردهگفته بود بهش  بهش

 چشمهاش

 ،کرد کار نقاشی بچه این با نمیشه دیدم .گریه از بزنه هوار میخواست دلش و شدمی پا هی و  نشست بعد

 بعد .نهک رنگ فقط تا جلوش گذاشتم و کردم مخلوط سفید با روشنای پسته مغز سبز رنگهای فقط پس

 مک کم .کنه رنگ رو صفحه کل گذاشتم و کردم درست رو رنگ یاسی روشن ارغوانی ،روشن بنفش رنگ

 شد آروم

 تدرس بزرگ دایره یک زرد با گذاشتم بودم کرده  درست مقوا با رو شابلونشون که روهم اشکال کادرهای

 گرن رو اشکال دور و کشید رنگارنگ شابلون با ستاره و گل هم صفحه یک .کرد نارنجی رو دورش و کرد

 .شد تموم کالس و بیرون رفت هم آرمین و کالس توی پرید گلسا ،دفعهیک. نسبتا شد آروم و کرد

 

 ساله یازده عزیزم گلسای

 مهرنودوهشت بیستم

 و داد وشگ دقت با و نشست مودبانه بعد !شیرکوهی خانم سالم :گفت بلند کلینیک انتظار سالن توی از 

 باراین که زدمی یتکرار حرفهای و پرسیدمی زیاد ربطبی سئواالت فقط .کرد اجرا موموبه و کرد همکاری

 آموزش هر شروع برای دیدم کردم دقت پس .هست عمدی کامال و نیست غیرارادی اصال شدم متوجه

 خودمون پیش کلی مادر و من. میزنه دست ماکردن سرگرم این بهپرسه و می جدیدی سئوال جدید،

 معمول طبق خندیدیم

 هست شاگردم  که ساله سه و سالشه یازده عزیزم گلسای

 نودوهشت آبان وسوم بیست جشنبهپن
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 که رادیویی عین،  بود کرده حفظ که ربطیبی جمالت با معمول طبقبود،  افحر و وخندان خوشحال

 آب الکی تتونس تا بعد .دستشویی رفت خودیبی و میزد پرسه کلینیک سالن توی میشه عوض فرکانسش

 اب البته ،زد رنگ رو قبلیۀ کارنصفه اشینق حلزونی مدل ولی و شل و آهستگی نهایت  در هم بعد .خورد

با  خواستم مادر از. دستش دادممی و میکردم رنگی و شستممی رو موقلم و میساختم رنگ .خودم کمک

 میک تا کنند استفاده هرروز شانمنزل نزدیک پارک ورزشی از وسایل وبرود  رویپیاده و ایروبیکش دختر

 .بگیرد فاصله کندی از

 

 مهر باران کلینیک هشتنودو آذر دوم

 تهس کند خیلی فقط خوبهلحاظ  همهاز  .کالس توی پرید و کرد باز رو در اجازه بدون و مقدمه بدون گلسا

 هربونم و خوشحال کال ولی .میکنه حفظ وارطوطی فقط ؛پایینه درکش و نداره تمرکز اصال و زدن طرح توی

 و درکش روی دارم .ارزهمی دنیا بهاش اخالقی خوش. بگوبخند واسه است پایه .باحاله و خندهخوش و

 .میکنم کار نقاشی توی شدنش مستقل

 

 مهر باران کلینیک آذرنودوهشت نهم

 و نمهتش میخوام آب ،معروفشۀ جمل ولی .کالس توی نپرید دیگه! ساله یازده اتیسم طیف عزیزم گلسای

 هاییطمح تویکردن  توجه جلب صمتخص ؛میکرد بازی نمایش کلینیک سالن توی .داشت رو ،شوییدست

 ذکاغ ود مدا با فقطنشست.  موآر خیلیو  کالس سر اومد مادر با شد نوبتش وقتی .هست ساکت عمومی

 .باشه جلوتر میتونه خیلی وگرنه نداره تمریناصالً  منزل در فقط .دادم یادش رو چهره

 

 مهر باران آذرنودوهشت کلینیک وسوم بیست کار گزارش

ای تگیریخهمبه نه ،گروهیه کالسکه  انگار نه انگاربودند؛  عالی و باوقار خیلی سال ده و نه نیس ردۀها بچه

و  حیطم البد کردم فکر بعد .بود عجیب برام .جاشون سر نشستند محترمانه و شیک خیلیای نظمیبی نه

 صدا سرهیک رمینآ ولی دکردن نگاه هم دست به هم بود رقابت هم ،بود خوب .میشناسندرو  اتاق و من

 منمیدون .کنهمی تکرار رو هاهمون و شنوهمی حلزون کاشت و سمعک توی رو چیزهایی یک انگار ساختمی

 رفتمی و شدم خسته گفتمی بار یک دقیقه پنج هر هم متین .دهنمی صدا نباشد این وقتی میگه مادر چون

 یشپ جلسات که کرد همکاری و ی کشیدچیزهای یک و گشتبرمی سوت سه وکرد می استراحت دقیقه دو
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ۀ آشپزخون و فودیفست و شاپکافی کل طراحیکه خودش  بدم یادش کوزه اومدمکه  هم آرین .نمیداد انجام

 ...و فلفل نمک و مخلفات کلی با، کشید هم توی جایک کال رو منزلشون

 هابچه دور پروانه نعی مادرهاهم .زد رنگ و کرد طراحی ،سازانملودی و کنانزمزمه هم آرمین

 فشار و شدید کمردرد چندساله و خستگی و سروصدا این توی من .هم به دادندمی عشق و چرخیدندمی

 نزمی رو داشتن دوست همه این میشه چطوری و بدم ادامه تونممی دیگه وقت چند تا کردممی فکر، باالم

، باید که کردممی نگاه مادرها و هاهبچ تک تک به و دادممی روقورت بغضم .شد نشینخونه و گذاشت

 .بندازم راهشون باید،باید

 

  مهر باران آذرنودوهشت کلینیک نهم

 .شدند کالس اردو مادر با، سالهشانزده حدود ،هشتاددو اسفند نهم متولد سعیدعزیز

 نشون کردمی سعی .نقاشی کالسبه  مدنآ از شاکیبود و  پریدهرنگ و سفیدپوست کمی و الغر و قدبلند

؟ مبکشی داری دوست چی گفتم بعد .بیاد خوشش کالس از میکردم سعی داشتم منم. نمیاد خوشش نده

 تونستمن ولی کشیدم گرگ ،خواست گرگ .باهاش کردم کار رو تقارن .باهم کشیدیم .هجمجم و اسکلت گفت

 یک هم بعد .مبود معذب بچه ناراحتی از منم که میخورد حرصداشت  و بود روحی فشار تحت انقدر چون

 .زدیم حرف کلی و بودم کرده کار کالس اول که کردم کار ظرف تقارن ذره

 و بایدبیاره کاغذ و کن پاک وتراش طراحی ومدادهای داره گیره که A3 متوسط شستی ، تختۀبعد سری 

 عادی ننوجوا به و عالیه بچه این .باهاش کنم کار طراحی که نظرش مورد مدلهای از سفید و سیاه پرینتهای

 ،ینیککل انفرادی جلسه چند از بعد .جلوتره خیلی من پسر ازاش اجتماعی مهارتهای حتی ؛هست شبیه کامال

 .یادب همسرم بزرگساالن طراحی عادیهای بچه گروهی کالس آموزشگاه به میتونه و بیاد نیست الزم دیگه

 لسهج سه دو .کنی کار باهاش دشنمی وداشت  شدید فعالی بیش .رفتم عزیزم محمدرضای منزل به مدتی

 و دویدن توان جسمانی نظر از چونبده،  ادامهرو  تمرینات تکرار خودش خواستم مادر از و شونخونه رفتم

 .نداشتم رو ایستادن و نشستن و بچهکردن  بغل
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 نواآفرین آموزشگاه نودوهشت پاییز توی

 عصبی و داشت درد انگار و بود پریده رنگش ،اخیرم سال سه دو شاگردهای از ،سالهسیزده عزیزم آریانای

 ینع و نداشت رخسار به رنگ هم مادر.  بگه رو حالتش نمیتونست و داد آموزش نقاشی شبه نمیشد .بود

 کجات دخترم !جانمامان میگفت و کردمی نوازشش و میرفت صدقه قربون و میگشتاش بچه دور پروانه

 شده؟ چی میکنه؟ درد

 موی وباقلمر بودم کرده باسفیدتلفیق که زردی ازکاررورنگ وسیعی قسمت وقتی .گرن سراغ رفتم یکراست

 کوتس در مادر. بلندبلندمیخندید، میزد رنگ بود کشیدهاش صفحه توی بزرگ که دختری دامن برای پهن

 نکهای بدونه من بودیم. بازیرنگ مشغول آریانا و من وکرد نگاه می موبایلش به و میکرد آرامش به وانمود

 .میکنم کارهم  روکردن آروم و هیجانی تخلیه دارم هابچه با انگار ،بدونم رو روانشناختی تفسیر

کنم  لتحلیو  تجزیه و تفسیر بتونم ومیکنه.  درد کجاش بفهمم بچه نقاشی توی از میتونستم اماکاش

 افسرده افراد و یعاد کودکان ،روانی روحی بیماران برای که هتخصصی درمانی نقاشی .رو نقاشیهاشون

 .دارند تندنیس بلد رو گرفتن دست مداد حتی که اتیسمیهای بچه برای نکاتی وچه جایی چه .استفاده میشه

 پاک ایدنی در فقط و نیستند بلد را دنیا این از چیزی هیچ که هستم مواجهای غیرزمینی فرشتگان با من

 این به فردیۀ اولی مهارتهای دادن یاد مادرها و ادرمانگرهها، معلم تالش و وغمهم تمام .غرقند خودشان

 روانی ریزیبرون و ترسیم نام به چیزی ...و کند نگاه را صفحه ،بنشیند، بگیرد دستش موقلم .است کودکان

 راغس بروم باید یکراست (.بخواهم را کودکانم کار تفسیر ،روانشناس ازبتوانم  منتا  ندارد وجودملموسی 

 را او هگاو  شوم تنظیم کودک با وکنم  ابداع بداهه وبدهم  تغییر و کنم فکر لحظه به هلحظ هم آن؛ آموزش

 .کنم هماهنگ خود با

 

 نودوهشت آبان یازدهم

 عزیز درسای اول جلسه

 و دقدبلن درسابودند.  باوقار بسیار و آراسته و تیپخوش، دختر و مادر .شونگل مادر با اومد یاسوج از درسا

 .سالشه وازدهد یازده کنم فکر

 انجام دستش با و بگیرم رو دستش گذاشت و داد گوش گفتم هرچی و نشست اومد عالی و خوب خیلی

 فهمید اونم ،گذاشتم کدگذاری مثل بازیمسخره و صدا یک کاری هر برای .دادمی گوش دقت با. بدم

 .رو رمزبازی
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ۀ بچ ردمک احساس کال .کنه تلفظ نستنمیتو رو حروف ولی کنه تکرار میکرد تالش میگفتم روای کلمه هر

 نتمری. فرزندشه به کمکۀ آماد سراپا و وجود تمام با مادر ولی شده دیر خیلی گرچه خوبیه و پذیرآموزش

 مربی از گفتم .نمیکنه همکاری و آموزش زمان نمیبره حساب د ازشونگفتن. بدند انجام درمنزل بچه با دادم

 گها .بدید انجام منزل در رو درمانگرها تمرینات هفته طی در حتما و بگیرید کمک ...و کاردرمان، اتیسمش

 .داره الزم تمرین ؛نمیفته راه رفتن کالس با فقط چوناین کار رو انجام بده،  معلم یک، نمیتونید

 

 نودوهشت آبان وسوم بیست پنجشنبه

اش نقاشیۀ جلس ندومی. شد کلینیک وارد همیشه مثل خندون لب وچشمها  با ،ساله نه هشت محمدرضای

 .بود کرده تمرین باهاش کلی خونه توی مادر .بود

 دنز رنگ میدونست و میکرد نگاهاش صفحه به میدیدمش که سال دو از بعد، باراولین برای محمدرضا حاال

 شعیب تنها .زد رنگ روای محدوده وتوی کاغذ با کردم درست کادر حتی. میداد انجام و ،چی یعنی موقلم با

 ثانیه صدم توی .میکرد سخت رو کاررفتار،  این .میکرد رها یکهویی رو رنگی مویقلم کار وسط که بود این

 .رو این بفهمه تا میکنیم کار داریم مادر و من . بود آزاردهنده آموزش زمانکار  این و میکرد ول رو موقلم

 

 مهر باران کلینیک آذرنودوهشت دوم

 تاریرف اختالل ضعیف و چشمی ارتباطهست.  شدید فعال بیش .شد وارد ساله هفت شش غروب آریا شنبه

ینش ماش انگاری  .داشت کم سیبیل و شلوار و کت فقط.بود،  کوچولو مرد یک و مشتیداشۀ بچ یکداره. 

 میشد پا هی .بود بریمش بریم و بود کالس شدن تموم نگرانباشه،  گذاشته دوبله و باشه کرده پارک بدرو 

 منم .فتادها عقب شونبانکی کارهای که اینهایی دقیقامثل .بریم میگفت ژست با و ینداختم غبغب به بادی

 توی رزو به چشمی ارتباط حین در بازیمسخره و خنده و تشویقا ب .بچه بشین میگفتم میگرفتام خنده

 ده کردم.ااستف  بچه نشوندن و شنویحرف برای قاطعیتاز  و .بشهکردن نگاه به مجبور تا میرفتم صورتش

 تدرس گل و دایره آمیزیرنگ پاستل با هم بعد .کردیم درست خروس و چسبوندیم و بریدیم رنگی مقوا

 یعنی گذشته سال راد آریا .شد تموم کالس و دررفت و شد خسته دیگه که بدیم انجام اومدیم روکردن 

 ادهد یاد بهم پورحسن استاد و میکشید خشونت و جنگی روبات و خونریزی و کشتن همش نودوهفت سال

 و گجن و کشتن از حرفی آریا دیگه .دادم گوش هم من .بکشه آدم نقاشی توی بگذار نشو مانع که بودند

 .نمیزنه خشونت و خونریزی



 54                                                          ()روش آموزش نقاشی ان طیف اُتیسمومربیان کودکبرای والدین  وتمرینکتاب راهنما                                               

 

 

 و دردوپا کمردرد به خاطر رو کارم محل من کهتا این  رفت پیش خوبی به چی همه و گذشت جلسه چند

 ،اوایل. بود شده منتقل آبانگان آموزشگاه به نودوهشت زمستان از عزیزم راد اآری و بودم داده تغییر وآمدرفت

 وبخ درکل ولی .رو جا همه میکرد نگاه وواجهاج و میکرد سکوت و بود کنندهگیج براش جابجایی و تغییر

 یلو کرد. پورهپاره و خطیخط کلی و کرد پرت چیز کلی و بود ریخته هم به و داشت بغض جلسه سه .بود

 ندچ عزیز پارسایی خانم و پوراستادحسن .کشیدیم نقاشی، مداد و چسب و مقوا با هم با و شد آروم بعدش

 حتما کهگفته بودند  ؛بودند داده یاد مهر باران کلینیک توی بهم رو قلقهاش و هستند راد آریا معلم سال

 رو یسماتهای بچه با کار مجددا ،ایتههف چندۀ وقف یک از بعد .باشه داشته هیجانی تخلیهنقاشی  راه ازباید 

 .کردم شروع جدید کار محل در

 فقط ولی، بود غریبه چی همه براشکه  شد جدید فضای وارد مادر با آرامیبه آریا ،نودوهشت بهمن پنجم

 و دش تموم زمانش و کردیم کار کتابش از حیوانات طراحی و نشست ساکت .نمیگفت هیچی، میکرد نگاه

 امروز .کنار گذاشتم .سخته خیلی ،سخته میگفت مدام .باهاش کردم کار کوزه از طراحی کم کی اولش .رفت

 ات گرفته اتاق کنار چوبی آدمک از. ببینه رو جدید آموزشگاهۀ هم میخواست آریا ،نودوهشت بهمن دوازدهم

 چک رو چی مهه و میرفت راه و داشت دوست و کرد بازرسی رو همه، بردوایت تخته و تاقچه داخل شکالت

 ختس بهش خیلی منم .بررسی و کنه بازی میخواست. کنه همکاری نخواست و نکرد آمیزیرنگ و میکرد

 .نگرفتم


