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  ? מה זה אומר–להיות שונה 

  ים סינקלר'ג

 מה זה אומראבל , נו שומעים זאת כל הזמןא. אוטיסטים שונים מאנשים אחריםאנשים 

 אחד הדברים השוני הוא, כולל רוב הורינו ומורינו, אוטיסטים-בעיני רוב האנשים הלא? באמת

 גורמת לאדם במידה שהיא,  למוצלחתתתוכנית טיפול נחשב. המטרידים ביותר באוטיזם

במידה שהוא או , אדם אוטיסט נחשב למצליח. אוטיסט-האוטיסט להתנהג יותר כמו אדם לא

  ?אומרים לנו" להיות נורמאלי"או " להיות שונה"אבל מה ". להתנהג נורמאלי"היא למדו 

תשובתי היא שעדיין לא פיתחתי . מתי פיתחתי מודעות לשונות שלי, קרן וארנולד רזניק שואלים

 להיות צריךפשוט מלכתחילה לא הנחתי שאני . לפחות לא במובן שהם שואלים עליו, ת כזומודעו

, כלבים,  הורים ומבוגרים אחרים–ני גדלתי מוקף בהרבה דברים שלא היו כמו.  אנשים אחריםכמו

ילדים .  ומעולם לא עלה בדעתי להיות מופתע שהם לא היו כמוני–רהיטים , פרחים, עצים, אוגרים

  . אמור להיות אחד מהםלא עלה בדעתי שהייתי. ל דברים בעולםיו פשוט עוד קטגוריה שאחרים ה

אנשים  ש,זו ההכרה) 'וזה לא קרה עד אחרי שסיימתי קולג( הגיע כסוג מסוים של תגלית כןמה ש

 וחךונראה לי מג, יע עבוריזה היה די מפת. אחרים כן מצפים ממני להיות אחד מהם

 .דיין לא ממש מבין את זהואני ע, כאשר גיליתי זאת

 פשוט חלק מן היהזה . שמתי לב שילדים אחרים הציקו לי. היו דברים שהייתי מודע אליהם לפני כן

אבל ,  שגרם להם להיות כל כך גועלייםבהםולעיתים תהיתי מה היה , לא אהבתי את זה: החיים

  . צריך להיות כמו אותם אנשים גועלייםשאניבוודאי שלא חשבתי 

לא ידעתי על מה היא ."  איתךלהיות נחמד אליהם כדי שהם יתיידדו "כר את אמי דוחקת בי אני זו

רק התעסקתי . אופןלא הפרעתי להם בשום .  בהםלא עשיתי שום דבר שפגע? יות נחמדלה. מדברת

לא אהבתי אנשים . ובוודאי שלא רציתי שהם יהיו חברים שלי? מה עוד היא רצתה ממני. יבענייני

שהיו כמה ילדים שהיו נחמדים , עלי להוסיף(?  ארצה בהם כחבריםוע לכל הרוחותמד; כךשנהגו בי 

  ).אבל לא עלה בדעתי לכרוך אותם יחד עם הילדים שהציקו לי. ושהערכתי את ידידותם, אלי

הלוואי שהם לא היו כל כך שונים מאנשים אחרים , שמעתי אנשים אוטיסטים אחרים אומרים

ושהם יודעים שהסיבה ליחס הרע היא שהם שונים ולא , והבים יחס רעשהם לא א: מהסיבה הזאת

רק בגלל , שאנימדוע שאני אצטער על מה (מעולם לא הגעתי למסקנה זו בעצמי . משתלבים

הם רוצים להיות  . אבל אני יכול להבין את קו המחשבה, )?אחריםהאופי הדוחה של כמה אנשים 
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לא בגלל , טוס של השתלבותאסטשריים שיש בת אפבגלל כמה יתרונו, כמו אנשים אחרים

  .שהשתלבות היא מטרה רצויה בפני עצמה

 לא רעיון ששמעתי מפי הוא, של שונות כמזל ביש כשלעצמו, הרעיון של השתלבות לשם עצמה

זה מפני שאנשים לא אוטיסטים , אם אדם אוטיסט מצטער על היותו שונה. טיםאנשים אוטיס

  .הוא שונהברים רעים בגלל שו לו דלימדו את האדם האוטיסט שיקר

נו  של היותכמה מהתוצאות היותר הרסניות,  שראיתיאבל ממה, גיל-דיברתי על יחס רע מצד בני

יזה מסר מועבר א. מאמינים שהם פועלים מתוך אהבהה ,אחריםאנשים י הורים ו" נגרמות עשונים

י "מה משודר ע? דים אחריםם שונים מילהאת צערם על כך שילדיללא הפסק מביעים י הורים ש"ע

ביותר שיוכלו השבח הגדול ואשר , "להתנהג נורמאלי"ם הורים שכל הזמן מאלצים את ילד

ההורים שלי לא ", משמעי הוא-המסר החד? " באופן אוטיסטיתלא התנהג "להעניק לילדם הוא

גרום להם להדרך היחידה . הם עצובים שיש להם אותי במקום ילד נורמאלי. רוצים אותי איך שאני

  ". אותי היא אם אתנהג כמו מישהו אחרלאהוב

להיות "יש ילדים אוטיסטים שמפנימים את המסר הזה ושמים לעצמם למטרה עליונה בחיים 

כך ,  בניסיון להיות נורמאלי יותרככל שהאדם האוטיסט שקוע ,לפי מה שראיתי". נורמאליים

זו תוצאה טבעית מכך . עצמית נמוכה-והערכה, דיכאון, סביר יותר שהוא או היא יסבלו מחרדה

  .שאדם שם לו למטרה עליונה להפוך למישהו אחר

צוב או מביש או שאין שום דבר ע,  אני חושב שהכול חייבים להבין,ראשית? אז מה אני מציע

אוטיסטים -אני חושב שאנשים לא, יתנש! תפסיקו להצטער על כך. טמביך בלהיות אוטיס

ושאנשים אוטיסטים צריכים ,  נורמאליות ושונותל נושאים שלבגל צריכים להפסיק להתייסר

הפסיקו לנסות להכחיש . אוטיסטים לנושאים אלה-היתפסות של אנשים לאלהפסיק להסתבך ב

אנשים . הפריד בין האדם לאוטיזם שלווהפסיקו להעמיד פנים אפשר ל, דליםבאו להמעיט את הה

לב ל עמוק ים אלה חודריםוהבדל, יםאוטיסט-אוטיסטים הם אכן שונים מאוד מאנשים לא

  .האישיות והמודעות

 כך אנחנו –להיות שונים באופנים אלה , כאנשים אוטיסטים, זה מטבענו! ואין בכך שום רע

- שאנחנו שונים זו מגבלה של אנשים לא הפשוטההרגשת צער בגלל העובדה.  להיותאמורים

, חוץ מזה. העצמית שלנו- להזיק לתפיסהו להפסיק לתת לזהועלינ, שלנולא הבעיה זו . אוטיסטים

אני , למרות שאנשים לא אוטיסטים ייתכן שישנאו או יפחדו או ירחמו עלינו בשל היותנו שונים

  .אנחנו אלה ששמים לב שהמלך עירום. חושב שהם ממש צריכים אותנו כפי שאנו
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 כל. ל וכלל לאכל? האם זה אומר שאני חושב שאנשים אוטיסטים לא זקוקים לטיפול או לחינוך

 צריךו, כל מבוגר נתקל בבעיות ובאתגרים מפעם לפעם. ילד זקוק שילמדו אותו לתפקד בעולם

שיש לעזור לאנשים אוטיסטים , הרעיון שלי הוא. ללמוד כישורים חדשים או לבקש עזרה מאחרים

  .אוטיסטים-לא לבזבז את חייהם בניסיון להפוך ללא, כאנשים אוטיסטיםלתפקד בעולם 

אז , או בצורה שפוגעת בזכויות של זולתו,  מתנהג בצורה מסוכנת או הרסניתאדם אוטיסטאם 

ת יכולתו של אם חסרה לאדם אוטיסט מיומנות שיכולה להגביר א. בוודאי שזו בעיה שיש לפתור

, הבעיה שאני רואה היא. ץ ללמד את המיומנותאז יש לעשות כל מאמ, האדם לקדם את מטרותיו

ות גם יקרים רובמלחיצים ולעיתים ק, סטים נתונים לטיפולם אינטנסיבייםכאשר אנשים אוטי

- התנהגויות בלתי מזיקות רק בגלל שאנשים לאיםדיכחמ:  רק כדי שייראו יותר נורמאליים,מאוד

 מיומנויות ופעילויות שאין בהן כל עניין לאדם או מלמדים, טיים חושבים שהן מוזרותאוטיס

  .אוטיסטיים נהנים מפעילויות אלה-ארק בגלל שאנשים ל, האוטיסט

שאפילו אם , עניין חשוב נוסף הקשור לעזרה לאנשים אוטיסטים לתפקד כאנשים אוטיסטים הוא

הוא או היא יצטרכו לבצע סדרת , אוטיסט-יש לאדם האוטיסט אותה מטרה כמו לאדם הלא

לאנשים . נגדובמקום , עם האוטיזםזה מה שאני קורא לעבוד . פעולות שונה כדי להגיע לשם

-ולעבוד שהן שונות מאלה של אנשים לא, להתמצא, לזכור, ם יש דרכים ללמודאוטיסטי

לא , יצירתיותאנחנו צריכים לחפש דרכים להשתמש בתהליכים הטבעיים שלנו ב. אוטיסטים

  . עושים זאתאוטיסטים- שאנשים לאאופן לנסות לעשות הכול באותו

, סיון האישי שלייאם נחזור לנ. ולא להתבייש בכך, יות שונהזה מחזיר אותנו לעניין של לה, כמובן

כמובן שזה יוצר סיבוכים כאשר אני משתמש בתהליכים האוטיסטיים שלי כדי להגשים עניינים 

זה סותר צפיות . כמו אנשים אחרים ולא עושה שום מאמץ לעשות דברים ,ומטרות משמעותיים לי

 של פיותצ אני אפר –שאין לי כל ברירה בעניין זה , הלמים מראשסיון של חיים יאבל נ. של אנשים

אפילו אילו ,  בגלל שאני לא יודע אין להתנהג נורמאלי,לא חשוב מה אעשה, אנשים אחרים

  .רציתי

אם אני מקבל את הנורמות של אנשים אחרים בתור .  אפר צפיות אלהאיך, הברירה שיש לי היא

אני , אז מובטח לי שכאשר לא אוכל למלא ציפיות אלה, ן אותןמטרות שלי למרות שאני לא מבי

 שיש להם משמעות במונחיםק אם אני מגדיר את עצמי ראבל . אכשל גם לפי הסטנדרטים שלי

אז אני יכול לקיים , ואני מסרב לקבל סטנדרטים ותפקידים שאינם חלק מן המציאות שלי, עבורי

, התנהגות נורמאליתשל י לא מקיים צפיות רווחות כאשר אנ. של זהות ובטחון עצמיחזקה תחושה 

נורמות אלה מתאימות לאנשים לא : אני יודע ואני יכול להסביר מדוע אני לא מקיים אותן
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 ואין זה לנסות להתנהג ככאין שום סיבה למה עלי, אוטיסט-מאחר שאני לא אדם לא. אוטיסטים

  .  מתנהג ככזהנניי כך שאשום תחושת כישלון הכרוכה

-תלוי באיזו מידה האנשים הלא, באיזו מידה זה כך או לא. עלול להיראות כעמדה בדלנית זה

זה מסתכם . אוטיסטים שאני פוגש מוכנים להרשות לי לחיות ולתפקד ביניהם כאדם אוטיסט

  :בכך

.  סטנדרטיות של נורמאליות קשה או בלתי אפשרי עבורי לקיים הגדרותם שבהיש הרבה אופנים

 ריםכמה קשו.  ללקויות או חסרים בפעולות שבאות בקלות לרוב האנשיםכמה מהם קשורים

 לאופני תפיסה ותגובה כמה קשורים. ות הקשות לרוב האנשיםלמיומנויות או תחומי חוזק בפעול

מי החוזק בין תחו.  איכותית מאלה של רוב האנשיםם שוניםאבל ה, ם טובים או גרועיםשאינ

כמה מן החסכים . ליחזקה של מי אני ומה חשוב ימית ותחושה בות פניצייש , הגדולים ביותר שלי

רים לחוסר היכולת שלי ללמוד ולהפנים נורמות חברתיות שנראות לי חסרות ושהגדולים שלי ק

אם אני מתחיל מעמדה של יש ראיות מספיקות לכך שאני יכול לתפקד יותר ביעילות . משמעות

סיון להפוך למישהו י נצמי כפי שאני מאשר עי הצגת"ע, לומרכ:  מעמדה של חולשהחוזק מאשר

 מקום בחברה שיאפשר לי – לעצמי  או לעצב– למצוא האם אני יכול, בהינתן בסיס זה. אחר

  ?מזער את המגבלות של הדברים שאינני יכול לעשותמוש מקסימאלי בתחומי החוזק שלי וישי

  .לכולנו,  תהיה הרפתקה לכל החייםלזהוהתשובה 


