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  یادداشت مترجم 

می  را  مکتوب  دو  ادامه  تنوع  در  جنبش  تطور  در  کلیدی  نقشی  که  خوانید 

ساالن اوتیستیک  و مقاومت  گشناختی و دفاع از حقوق کودکان و بزرعصب 

ها سازی، نفی هویتی، پدیده چراغ گاز و نفی تجربۀ زیسته آن در برابر دیگری 

نوشتۀ جیم سینکلر، کنش  کتوبماند.  داشته و  اول  اوتیستیک  اینترسکس  گر 

فصل   دوم  مکتوب  و  جودی    ۀنامپایان   اتوبیوگرافیک  است  کارشناسی  دوره 

 .شناس استرالیایی سینگر، جامعه
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دوره اول   3والدین هستند. این مکتوب در شماره  1نوشتۀ جیم سینکلر مخاطب

ما  صدای  بین   2نشریه  شبکه  اوتیسم )خبرنامه  و 1993-3المللی  شده  منتشر   )

بین کنفرانس  در  خود  سخنرانی  در  اوتیسم سینکلر  آن   1993-المللی  از  نیز 

محوری،  استفاده کرده است. این متن از اولین صداهایی است که شجاعانه والد 

شان از جهان را  توجهی عمومی به تجربهزدایی از افراد اوتیستیک و بی انسانیت

هه انتقادی با والدین و  کند. ممکن است افراد غیراوتیستیک این مواجنقد می 

رفتارها و عملکردشان را ناهمدالنه قضاوت کنند. اما چنین قضاوتی عجوالنه  

نمی  ناهمدالنه.  اتفاقاً  و  عمومی  است  روندهای  و  بسترها  به  توجه  بدون  توان 

درباره همدالنه یا ناهمدالنه بودن این مکتوب سینکلر با والدین اظهار نظر کرد. 

برا والدین  اوتیسم« )که  انتظارات  رفتن  بین  »از  و  »درمان«  ی »خوب شدن« و 

کنار   در  گرفته(،  شکل  تواناپرستانه  اجتماعی  روابط  و  معیارها  تاثیر  تحت 

های  عمالً فشار و آسیب   ABAهایی مانند  های مرضی و رفتارگرا و روش رویکرد 

کند و آنان را در جایگاه سربار،  فراوانی را به کودکان اوتیستیک تحمیل می

ها را محدود  های بالندگی آن نشاند و فرصت بیمار و نیازمند به »تعمیر شدن« می

 

1. Jim Sinclair 

2. Our Voice 

3. Autism International Network 
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با این حال همچنان جامعه نسبت به این موضوعات حساسیتی ندارد و    4کند.می

تا آن  جا که  همچنان صدای کودکان و نوجوانان اوتیستیک در محاق است؛ 

اوتیستیکی نوجوان  یا  کودک  شاید  ندارد  توجه  کسی  درباره    حتی  بخواهد 

بنابراین    جلسات موسوم به درمانی خود سخن بگوید و لب به انتقاد باز کند.

گروه  آن  بلکه  اتفاقاً  اوتیستیک،  افراد  نه  ندارند،  همدالنه  رفتاری  که  هایی 

ها ها و نهادهایی هستند که هنوز از شنیدن روایت ها، متخصصان و رسانه خانواده 

هایی از تجارب دردناک و  کنند؛ روایت تناب میو تجارب افراد اوتیستیک اج

روش  اجرای  و  جامعه  ناپذیرایی  از  ناشی  نظیر  تروماتیک  رفتارگرایانه  های 

 جلسات روش تحلیل رفتار کاربردی. 

جودی سینگر و مادر و دخترش هرسه اوتیستیک هستند. او در نیمه دوم دهه  

پایان1990 دربارهمیالدی  را  خود  کارشناسی  دوره  با   نامه  و  نوشت  اوتیسم 

 

ها،  آموزی نیست. این فرایندها برای همه انسانیادگیری، اجتماعی شدن و مهارتجا نفی  البته بحث در این.  4

به این امور باید متناسب و   انتظارات مربوط  ضروری هستند. بحث درباره آن است که اوالً روش، محتوا و 

همان ثانیاً  شوند،  جنسمناسب  نژادپرستی،  از  عاری  آموزش  است  الزم  که  بایطور  باشد   ... و  از  پرستی  د 

ارزش و  به  تواناپرستی  باید  مهارت  کسب  و  آموزشی  فرایندهای  ثالثاً  شود،  پیراسته  نیز  تواناپرستانه  های 

از  ها، تجربهها، خواستویژگی فارغ  متکثر و  نیز رویکردی  متکثر توجه کنند و خود  متنوع و  نیازهای  ها و 

 د.های بشری داشته باشن ها و مهارتداورانه درباره تواناییاقتدارگرایی هنجاری و پیش
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گرایی  های برآمده از علوم اجتماعی و نظریه انتقادی، برساختبررسی رویکرد 

ها با معلولیت و اوتیسم و زندگی  های اجتماعی و نسبت آناجتماعی و جنبش 

صورت  به  تنوع خود،  پرداخت:  اوتیسم  با  مواجهه  در  نو  دیدگاهی  بندی 

اعصب  ممکن  هرچند  بخششناختی/نورودایورسیتی.  نتوان  از  ست  هایی 

نامه جودی سینگر را مطابق با معیارهایی دانست که جریان اصلی آکادمی  پایان

شمرد، و هرچند ممکن است برخی موارد را که  برای یک اثر پژوهشی بر می 

بندی اوتیسم به عملکرد باال و  دارند )مانند سطح دانیم اشتباه یا مسئله امروز می 

این اثر شناسایی کرد، شجاعت جودی در طرح تجربه    عملکرد پایین( بتوان در

زیسته خود و قرار دادن اوتیسم، به عنوان یک تفاوت و نه نقص و اختالل و  

پادارایم   بالیدن  در  مهم  نقشی  اجتماعی  نظریه  و  اجتماعی  متن  در  آسیب، 

جنبش عصب تنوع هم  و  دانشگاه  میدان  در  هم  افراد  شناختی،  به  مربوط  های 

سرتاسر جهان داشته است. روایت او مشخصاً در مقابل نگرش    اوتیستیک در

گیرد. عالوه  داند قرار می ای که اوتیسم را موضوعی مربوط به پسران می کلیشه

بر آن برجسته کردن مادرش به عنوان فردی اوتیستیک، در مقابل آن نگرشی  

 داند.گیرد که اوتیسم را موضوعی مربوط به کودکان می قرار می 
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ا طبقه الزم  به  سینگر  اشاره  درباره  را  انتقادی  توضیح  یک  طیفی  ست  بندی 

طبقهعملکرد  یا  پایین  عملکرد  و  آسپرگر  یا  باال/نشانگان  سطحی  سه  بندی 

خفیف، متوسط و شدید ذکر کرد. برچسب عملکرد باال سه کاربرد عمده داشته  

یک دارای  است: تمیز دادن افراد اوتیستیک بدون معلولیت ذهنی از افراد اوتیست

سندروم   تشخیص  دارای  افراد  از  اوتیستیک  افراد  دادن  تمیز  ذهنی،  معلولیت 

اند( و مشخص کردن سطح ها کاربردی تاریخی بوده آسپرگر )که هر دو این 

بندی است( )ن.ک به  شناختی و/یا زبانی )که این کاربرد متاخرتر و فعلی طبقه 

Diehl et. al, p.2335-36) های اساسی  با چالش  بندیطبقه   . در دو دهه اخیر این

شود تعیین این که فرد اوتیستیک در کدام یک از  رو شده است. ادعا می روبه 

دانیم اوتیسم  کند. اما میسطوح است، به تعیین اقدامات و مداخالت کمک می 

های حرکتی ظریف،  ابعاد مختلفی دارد )که فراتر از کالم و یا ادراک به مهارت 

عملکرد اجرایی نیز مربوط هستند( و ممکن است هرکدام    های حسی ودریافت 

توان با  سطوح مختلفی و نیازهایی متفاوت در پی داشته باشند، بنابراین نتنها نمی 

گریانه سه سطحی که بیشتر مربوط به ادراک  سنجیده شده  های تعمیمبندی طبقه

ا و شرایط  و زبان است تصویری از وضعیت فرد به دست داد که مطابق با نیازه

ها  ای ممکن است با تحمیل مفروضات، کلیشهبندی وی باشد، بلکه چنین تقسیم 

هایی که درباره هر سطح وجود دارد، برای والدین و افرادی که  داوری و پیش
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در مداخالت نقش دارند گمراه کننده باشد و در نتیجه موجب آسیب دیدن 

فرد در کدام یک از سطوح    افراد اوتیستیک شود. از سوی دیگر تعیین این که 

قرار دارد از عوامل جانبی و دیگر نیز متاثر است. افراد اوتیستیک ممکن است  

بندی ها در نتیجه تشخیص مبتنی بر طبقهدو یا چند معلولیتی باشند و این معلولیت

این احتمال وجود دارد طبقه بنابراین  باشند.  بندی بر خالف ادعایش  اثرگذار 

وتیسم را نشان ندهد. یا دخیل کردن عاملی مانند بهره هوشی  صرفاً سطح خود ا

ها عملکرد  ها و ارزیابی روست که اوالً آزمون در تعیین سطح با این مشکل روبه

اندازه می  ارتباطی خاصی  و  را در چارچوب  ابزار  با  متناسب  الزاماً  گیرند که 

بدون کالم(. ترجیحات ارتباطی فرد اوتیستیک نیست )مثالً کودکان اوتیستیک  

ثانیاً اگر اثر فلین را در نظر داشته باشیم متوجه خواهیم شد بهره هوشی مستقیماً 

بندی سه سطحی را  تحت تاثیر محیط و یادگیری است و این نیز موضوع طبقه 

هایی نظیر اوتیسم عملکرد پایین  کند. از سوی دیگر برچسب چالش برانگیز می 

اوتیسممی با  افزایش دهد. همچنین معیار قرار دادن    تواند داغ ننگ همراه  را 

حاوی   اصلی  زبانی  ابزار  و  ارتباط  برقرار  مشروع  شکل  عنوان  به  گفتار 

همان فرضپیش و  است  تواناپرستانه  اوتیستیک  های  افراد  ناشنوایان،  که  طور 

تقویت ابزارهای  از  که  کالمی  )بدون  ارتباطی  بدیل  و  استفاده AACکننده   )

گفتمی برخی  و  داده کنند  نشان  منصف  برقرار  اردرمانگران  اشاره،  زبان  اند، 
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افزارهای تایپ و تبدیل متن به گفتار همگی  ارتباط مبتنی بر نشانه، تخته الفبا، نرم

توانند ابزارهایی موثر باشند که به توسعه زبانی کودک اوتیستیک کمک  می

 5کنند و این توسعه زبانی نقش مهمی در توسعه ادراکی دارد.

ها ای باشد برای بهبود و تغییر نگرشدوارم این دو متن، ادای سهم و وظیفهامی

 نسبت به اوتیسم و افراد اوتیستیک.

 

 

 

 

 

 

(، ASAN, 2021گران اوتیستیک )به بیانیه اخیر شبکه خودمدافعهنید  کگاه  . برای اطالعات بیشتر در این باره ن5

بندی  این طبقه  اثرات مخربدرباره   ( 2019( و یادداشت کتی ویلیامز )2021مقاله کی. باتما بیوتل و همکاران )

ها تامالتی  (، کنشگر اوتیستیک،  در نقد این برچسب2019)  نزْبردر زندگی افراد اوتیستیک. همچنین اندی  

 قابل توجه دارد.
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 ماتم نگیرید   به خاطر ما

 جیم سینکلر

ترین اتفاقی که برایشان افتاده این است که  گویند تروماتیکمی والدین اغلب  

شده  را  متوجه  اوتیسم  غیراوتیستیک  افراد  است.  اوتیستیک  فرزندشان  اند 

بینند و والدین در همه مراحل زندگی کودک  همچون یک تراژدی عظیم می

 کنند. و خانواده ناامیدی و اندوهی مداوم را تجربه می 

ناشی از اوتیسم فرزندشان نیست. این اندوه ناشی از فقدان فرزندی  اما این اندوه  

ها و انتظارات  اند.  دیدگاه »نرمال« است که والدین منتظر و امیدوار داشتنش بوده 

چه والدین از کودکان در هر دوره سنی انتظار دارند  والدین و مغایرت میان آن 
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  عملی های  از پیچیدگی  تریفشار و اضطراب بیش ،  و روند رشد فرزند خودشان

 کند.زندگی با یک فرد اوتیستیک ایجاد می

که  شوند  مواجه می   واقعیت  این  مقداری اندوه طبیعی است، چرا که والدین با  

شود. اما اند، محقق نمی]والد و فرزندی[ که منتظرش بوده   از رابطه   لآن شک

نرمال است را  کودکی  داشتن  پردازی و فانتزی  آن اندوهی که مربوط به خیال 

کودک اوتیستیک    جدا کرد.  والدین درباره کودکی که »دارند«درک    باید از 

فراهم شود   او  برای  فرصت  و  شرایط  اگر  و  دارد  بزرگساالن  مراقبت  به  نیاز 

بسیار معنادار با مراقبان خود برقرار کند. تداوم و اصرار بر این    یتواند ارتباطمی

هم برای کودک و هم برای والدین    که اوتیسم کودک سرچشمه اندوه است

شود. از  ها می ای پذیرا و امن میان آنمخرب است و مانع ایجاد و رشد رابطه 

کنم که  والدین، هم به خاطر خودشان و هم به خاطر فرزندانشان درخواست می 

 هایشان درباره چیستی اوتیسم تجدید نظر کنند. از اساس در نگرش 

 تان نگاه کنید:ویه دید ما به اوتیسم ما و اندوه کنم که از زا شما را دعوت می 
 

 اوتیسم زائده و ضمیمه ما نیست

اوتیسم نه چیزی است که کسی »داشته باشد«، نه الکی که فرد درون آن گرفتار  

بودن   از  اوتیسم شکلی  نیست.  پنهان  نرمال  اوتیسم کودکی  باشد. پشت  شده 
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رنگ خود   یعنی  است،  فراگیر  و  نافذ  اوتیسم  تجربهاست.  به  ، ها، حس هارا 

زند.  های وجودی افراد می ادراک، فکر، احساس، مواجهه و هر یک از جنبه 

و اگر ممکن بود، بعد از  ،  امکان ندارد که اوتیسم را از فرد اوتیستیک جدا کرد

 شناختید. این جدا کردن آن شخص دیگر همان شخصی نخواهد بود که می 

به آن بیاندیشید: اوتیسم شکلی    وکنید  تامل  این موضوعی مهم است، پس کمی  

 از بودن است. امکان ندارد که اوتیسم را از فرد اوتیستیک جدا کنید.

گویند: »کاشکی فرزندم اوتیسم نداشت«، معنایی که  بنابراین وقتی والدین می 

دهد این است: »کاش فرزند اوتیستیکی که دارم، وجود نداشت و  حرفشان می 

 فرزندی متفاوت و غیراوتیستیک داشتم«. به جای او 

را  دوباره باال  ماوقتی    بخوانید.  جمالت  وجود  خاطر  ماتم  می  ناله  به  و  کنید 

آن حرف گیرید  می ما  برای  شما  می های  معنا  حرف دهدگونه  این  همان  .  ها 

می  دعا  اوتیسم  شدن  درمان  برای  وقتی  که  است  می چیزی  این  کنید  شنویم. 

یابیم: گویید در می ه ما از رویاها و آرزوی قلبی خود می چیزی است که وقتی ب

ترین آرزوی شما این است که ما از صحنه روزگار حذف شویم و پشت  بزرگ 

 جای بگیرند که شما بتوانید دوستشان داشته باشید. ی هایمان غریبه چهره 
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 اوتیسم دیواری نفوذناپذیر نیست

می  ارتشما سعی  اوتیستیک خود  فرزند  با  پاسخ کنید  او  اما  برقرار کنید،  باط 

شود با این وضعیت  بیند؛ شما راهی به او ندارید؛ نمی دهد. او شما را نمی نمی

مشکل  از  یکی  این  کرد.  نه؟  سر  هستید؟  درگیرش  که  است  چیزهایی  ترین 

 مشکل این است که این موضوع واقعیت ندارد.

ید با فرزندتان ارتباط  کندوباره توجه کنید: شما به عنوان پدر یا مادر سعی می 

برقرار کنید، آن هم با استفاده از فهمی که درباره یک کودک »نرمال« دارید،  

ادراکات خودتان   و  تجارب  و  دارید،  بودن  مادر  یا  پدر  درباره  احساسی که 

دهد که شما آن  درباره رابطه و ارتباط. و کودک شما به صورتی جواب نمی

 . شناسیدمی والدی[ -رزندرا به عنوان  بخشی از آن نظام ]ف

از برقراری ارتباط ناتوان است و    به کلیاین به آن معنا نیست که کودک شما  

ها تنها معنایش آن است که شما یک نظام ارتباطی و دریافتی مشترک از نشانه 

اید، در حالی که آن نظام ارتباطی و دریافتی بین شما و و معناها را فرض کرده 

 فرزندتان مشترک نیست.
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خواهید با کسی ارتباط برقرار کنید که زبان مادریش با زبان مادری  وقتی می 

هم   فرهنگ  و  زبان  از  اوتیسم حتی  بیشتر تالش کنید.  باید  نیست،  یکی  شما 

جامعه پیچیده هر  در  اوتیستیک  افراد  است.  »خارجی«تر  مانند  هستند. ای  ها 

پیش  که  بود  خواهید  معناهای  فرض مجبور  درباره  کنار  هایتان  را  مشترک 

چیزی که  تر از آن ای بگذارید. مجبور خواهید بود یادبگیرید که به سطحی پایه 

که آیا ترجمه    نماییدکردید بروید تا ترجمه کنید و بررسی  قبالً فکرش را می 

شما قابل فهم بوده یا نه. مجبور خواهید بود از آن قطعیتی که حاصل از حضور  

است دست بکشید و اجازه دهید فرزندتان  شم  تحت کنترلدر محدوده امن و  

به   یافتن  راه  برای  را  شما  کمی  و  دهد  آموزش  شما  به  کمی  زبانش  درباره 

 جهانش راهنمایی کند. 

این رابطه همچنان رابطه والد و فرزندی معمول  باز هم  نتیجه: اگر موفق شدید،  و  

مول  های معنیست. فرزند شما ممکن است یاد بگیرد حرف بزند و در کالس

مدرسه شرکت کند، به دانشگاه برود، رانندگی کند، مستقل زندگی کند و سر  

کار برود، اما هرگز آن نوع ارتباطی را که اغلب کودکان با والدینشان برقرار  

از  می نزند،  وقت حرف  هیچ  فرزند شما  هم  نکند. شاید  برقرار  با شما  کنند، 

روزی منتقل و مرکز شبانه  التحصیل شود و به آسایشگاهمدرسه استثنایی فارغ 
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شود، شاید در تمام مدت زندگی نیاز به مراقبت تمام وقت داشته باشد، اما در  

است.    متفاوتهر حال ]برقرار ارتباط با او[ کامالً نامیسر نیست. شیوه ارتباطی ما  

میاگر   دیکته  شما  به  انتظاراتتان  که  چیزی  کنیدبر  اصرار  آخر    ،کند  دست 

، ناامیدی، رنج و حتی خشم و تنفر نصیبتان نخواهد شد. چیزی جز فرسودگی

ها فرض احترام و گشودگی برای آموختن چیزهای جدید و بدون پیش  و اگر با

شوید مواجه  موضوع  روبه   ،با  دنیایی  می با  فکرش  رو  حتی  که  هم  را  شوید 

 کردید. نمی

بله، برقراری ارتباط ]با افراد اوتیستیک[ نیاز به کار و تالش بیشتری در مقایسه  

که افراد غیر  اوتیستیک در  مگر آن   ؛ ممکن استبا افراد غیراوتیستیک دارد. اما  

هر کدام از ما افراد    های ارتباطی بیشتری داشته باشند.مقایسه با ما محدودیت 

می  یاد  که  بزنداوتیستیک  حرف  شما    ،گیرد  جامعه  در  بتواند  که  این  در 

شود به سمت  هر کدام از ما که موفق می   .شودموفق می  ،کارکردی داشته باشد

شما بیاید و با شما ارتباطی برقرار کند، مانند کسی است که به سرزمینی بیگانه  

می می برقرار  ارتباط  بیگانگان  با  و  چنین  رود  برای  را  عمرمان  همه  ما  کند. 

گویید که ما در برقرار ارتباط  وقت شما به ما می   کنیم، آنمی   کارهایی صرف

 عاجزیم! 
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 اوتیسم، مرگ نیست 

معموالً اوتیسم چیزی نیست که اغلب والدین وقتی منتظر تولد کودکی هستند،  

آن باشند.  داشته  را  آنانتظارش  مانند  که  هستند  کودکی  منتظر  و ها  بوده  ها 

ها داشته باشد، بدون نیاز به تالش فشرده برای  آنارتباطات و جهانی مشترک با  

یادگیری برقراری ارتباط با فردی بیگانه. حتی وقتی که کودک معلولیتی جز  

اوتیسم دارد، والدین انتظار دارند که بتوانند به شکلی که معمول و نرمال دانسته  

نظر گرفتمی با در  اغلب موارد، حتی  بگیرند؛ و در  ارتباط  با کودک  ن شود 

معلولیت محدودیت نیست[ های  اوتیسم  معلولیت  آن  ]وقتی  گوناگون،  های 

 ارتباطی که والدین انتظار دارند ممکن است. 

این  اوتیسم  درباره  ناله اما  و  سوگواری  عمده  نیست.  والدین  گونه  که  هایی 

ای است که انتظار داشتند و از یک کودک  کنند به خاطر تحقق نیافتن رابطه می

رود. این اندوه واقعی است و باید انتظار آن را داشت و برایش  ظار می »نرمال« انت

ربطی  ها بتوانند به زندگی ادامه دهند. اما این کارها به اوتیسم  کاری کرد تا آدم

 . ندارد

العاده داشته  اید که برایتان اهمیتی فوق موضوع این است که شما انتظاری داشته 

اید، و شاید تا مدتی هم آن را  ظرش بوده است و با اشتیاق و هیجانی زیاد منت
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اید که  اید. اما بعد، شاید به تدریج و شاید هم ناگهان، دریافته دانستهواقعی می 

این که  آنطور که انتظار داشتید نشده است. قرار نیست انتظار شما محقق شود و  

»نرمال« هستند دارید   واقعیت را تغییر   اهمیتی ندارد وچند کودک دیگر که 

امید مین و  بودید  منتظرش  که  فرزندی  آن  را دهد.  برایش    ش  و  داشتید 

 اید از راه نخواهد رسید.ریزی و رویاپردازی کرده برنامه

که   است  زمانی  مشابه  انتظارات[  نشدن  محقق  به  واکنش  ]یعنی  موقعیت  این 

شود یا والدین فرزند خود را پس از مدتی کوتاه یا در  کودکی مرده متولد می 

دهند. یعنی این موقعیت ربطی به اوتیسم ندارد،  وزادیش از دست می دوران ن

بلکه مربوط به ناکام ماندن انتظارات ]والدین[ است. نظر من این است که بهترین  

ها و نهادهایی که مختص اوتیسم جا برای پرداختن به این موقعیت نه سازمان

الدین است. در  های حمایتی و خدمات مشاوره سوگواری وهستند، بلکه گروه 

گیرند تا با سوگ ]ناشی از محقق نشدن  ها و خدمات والدین یاد میاین گروه 

انتظارات خود[ کنار بیایید، البته نه این که آن را فراموش کنند، بلکه آن را به  

خیزند با اندوه آن سوگ رودررو نشوند.  گذشته بسپارند تا هر صبح که بر می

یاد خواهند گرفت که آن  آن بودند،  ها  منتظرش  نداردکودکی که  و    وجود 

گیرند که به خاطر فرزندی  یاد میها  تر، آن. از این مهم وجود نخواهد داشت
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پیله سوگواری برای فرزندی که می  از  باشند که واقعاً دارند،  خواستند داشته 

بیایند کودک  بیرون  آن  برای  امر  این  که -.  آمده  دنیا  به  شرایطی  در  که 

 اهمیتی حیاتی دارد.  -اند کودکی که وجود ندارد ماتم گرفته  ]والدینش[ برای

اید زیرا که منتظر  اید. شما فرزندتان را باخته شما فرزندتان را به اوتیسم نباخته

کودکی هستید که به دنیا نخواهد آمد. این تقصیر فرزند اوتیستیکی که به دنیا 

یستیک انداخته شود. ما آمده است نیست و بار آن نباید روی دوش ما افراد اوت

ش قائل باشند، ز هایی داریم که ما را ببینند و برای ما ارلیاقت و نیاز به خانواده 

تاثیر    هایینه خانواده  به ما تحت  کودکانی است که متولد    ح بشکه نگاهشان 

به اند. اگر ماتمی دارید، ماتم از دست رفتن رویاهای خودتان است. پس  نشده 

جا که هستیم منتظر  ایم، ما واقعی هستیم و همین رید. ما زنده ما ماتم نگی  خاطر

 شماییم. 

طور باشند: کند باید این به نظر من اجتماعاتی که در زمینه اوتیسم فعالیت می 

برای چیزی که هرگز وجود نداشته ماتم نگیرند، بلکه درباره چیزی که وجود  

ما به کمک و حمایت وجو کنند. ما به شما نیاز داریم،  دارد کنکاش و جست 

جدی شما نیاز داریم. اما دنیای شما چندان به روی ما گشوده نیست و بدون  

آید، تراژدی هم می   شویم. درست است، به همراه اوتیسمْکمک شما موفق نمی
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م نه چیزی که  تراژدی  این  دلیل  اوتیستیک[  اما  ]افراد  اتفاقاتی   ،هستیما  بلکه 

افتد. اگر قرار است چیزی شما را ناراحت کنید، از این  است که برای ما می 

اتفاقات ناراحت شوید. حتی بهتر است به جای ناراحتی، عصبانی شوید و علیه  

هستیم تراژدی نیست، این که  در این دنیا  کنید. این که ما  کاری  این اتفاقات  

ندنیای  در   ما وجود  برای  جایی  اماشما  است.  تراژدی  ما    دارد  والدین  وقتی 

این دنیا چگونه    ،انداند ماتم گرفته همچنان به خاطر این که ما را به دنیا آورده 

 ؟ ممکن است تغییر کند

به خود بگویید فرزندتان    ،به فرزند اوتیستیک خود بنگرید و کمی تامل کنید

که انتظارش  و کی نیست. به خودتان فکر کنید: »این فرزندی نیست    هست   کی

برنامه  برایش  و  داشتم  مدت    را  تمام  در  نیست که  این کودکی  بودم.  ریخته 

منتظر به دنیا آمدنش بودم، این کودکی    ی کار و تالشهابارداری و همه ساعت 

نیست که آن همه برنامه داشتم تا تجربیاتم را به او منتقل کنم. آن کودک به  

کودک نیست«. سپس جز ماتم گرفتن  دنیا نیامد و فرزندی که حاال دارم، آن  

برای فرزند اوتیستیکتان، هر کاری که برای پشت سر گذاشتن اندوه و سوگتان 

دهید انجام  است  و    .الزم  اندوه  آن  از  کردن  عبور  یادگیری  به  کنید  شروع 

 سوگ.
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وقتی شروع به عبور از آن کردید، باز برگردید و به فرزند اوتیستیکتان بنگرید 

ید: »این کودکی نیست که انتظارش را داشتم، این کودکی است  و به خود بگوی

دانم این  بیگانه ]با دنیای ما[ که اتفاقاً در زندگی من فرود آمده است. من نمی

دانم که فرزند من است و بدون والدینی  کودک کیست و چه خواهد شد. اما می 

و بیگانه است  که مثل خودش باشند و از او مراقبت کنند، در دنیای ما که با ا

گرفتار شده است. او به کسی نیاز دارد که از او مراقبت کند، به او آموزش  

دهد، او را ]برای این دنیا[ ترجمه کند و از او و حقوقش دفاع کند. اگر این  

ای به این امور دارم، این کارها،  کودک در زندگی من وارد شده است و عالقه 

 کارهایی است که باید انجام دهم«. 

انگیزد، بیایید و مصمم و پرقدرت  اندازی در شما شوری بر می گر چنین چشم ا

 جد به ما بپیوندید.و با امید و وَ
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 از »مشکلی بدون نام« به یک نوع معلولیت

 تونی تو زندگیت نرمال باشی؟ نمی چرا یک بار هم که شده  

 سرگذشتی خانوادگی 

 جودی سینگر

چیزی عجیب و غریب در مورد خانواده من وجود داشت. از بین همه قوم و  

از اروپای شرقی ]به استرالیا[آمده بودند، تنها    1950های ما که در دهه  خویش 

ام تالش  چقدر خانواده   مهم نبودخانواده ما بود که زندگی »موفقی« نداشت.  
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. 1رانده شده بودن و فقر نسبی خالص نشد هیچ وقت از انزوا، به حاشیه  ؛کردمی

ترین کشور آن  ، در مرفه1960شد. این وضعیت در دهه هیچ کس باورش نمی 

موقع جهان چطور ممکن بود؟ خصوصاً درباره یهودیان! مگر نه این که یهودیان  

 2قاعدتا باید پولدار و نابغه باشند؟ 

تمام عمرش را    متمایل به سخت کار کردن ندارد. پدر  ربطی به تمایل و عدم

گی مشاغلی با درآمد پایین سپری کرد و مادرم تا زمان بیست سالگی  ددر بر

من شغلی تمام وقت داشت. هیچ کدام از والدین من اهل الکل و قمار و هیچ  

ها زوجی با ظاهری آراسته، سالم و جوان بودند و در  نوع ولخرجی نبودند. آن 

شدند. مادرم موقعی که به استرالیا شان افرادی موفق حساب می ین مادری سرزم

به   دیگر،  زبان  سه  کنار  در  و  داشت  توجهی  قابل  دارایی  کرد،  مهاجرت 

زد و مدرک دانشگاهی داشت که در استرالیا ]در  نقص« حرف می »انگلیسی بی 

با این حال، هرچند قوم و خویش  نبود.  هایمان   آن دوره[ در مورد زنان رایج 

رفت کردند و اول تلویزیون خریدند و بعد خودرو و بعد هم رفتند  شروع به پیش

 

خواهم همین ابتدا به ارتباط بین معلولیت و فقر اشاره کنم.  پولی همیشه مشکل اصلی خانواده ما بود و می. بی1

 کند.ای از فقر ایجاد میبلعد و تلهتمام انرژی اعضای خانواده را می ،حمایتمعلولیت بدون 

ای از سایر عوامل از جمله فرهنگ، طبقه، اتنیسیته و جنسیت در  . معلولیت در خالء نیست، بلکه با مجموعه2

 تعامل است و ممکن است تمیز دادن علت و پیامد دشوار باشد. 
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جور  هایشان را جمع دستاورد  به مناطق ییالقی اطراف شهرها و در نهایت همه 

شان باز گشتند، خانواده من از همه عقب  کردند و پیروزمندانه به سرزمین مادری 

برای خریدن  نتوانستیم  ما حتی  به    1960تلویزیون پول جمع کنیم. دهه    ماند. 

آپارتمانی زهواردررفته  شلوغی داخل شهر و در  پایان رسیده بود و ما هنوز در 

به   نسبت  خشم  و  ناامیدی  و  سرگشتگی  و  اندوه  با  مادرم  و  پدر  که  بودیم 

وقفه برای حضور  کردند. هرچند والدینم بی روز را شب میدر آن  دیگر  یک 

کرد،  ها را دعوت می کردند، به ندرت کسی آن ش می در زندگی اجتماعی تال 

 توجهی بودند.  گرفت؛ و مورد بی هدایایشان هیچ وقت پاسخی مهربانانه نمی 

نکبتآن این وضعیت  فقدان ها  از  ناشی  را  تبعید بار  و  غربت  در  که  به   هایی 

  1فته ی مرتجع و رشد نیاکمک و منطقه و    استرالیا وجود دارند مانند نبود خانواده 

 دانستند. داری می ها، سرمایه و البته باالتر از همه این 

ها  ام را غرق در میان اندوه این توضیحات قانع کننده و معتبر بودند و من کودکی 

 گذراندم.  های والدینم می و نوستالژی

 

ا نگویم. نه ملبورن بود و نه سیدنی. و نه فقط مهاجران ]جدید[، بلکه دیگران  جا ردهم که نام آن. ترجیح می1

 دانستند. مانده میجا را عقبنیز آن
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با این حال، فالکت خانواده ما عامل دیگری هم داشت. چیزی که از آن مطمئن  

ن  اجازه  اما  تحصیلی  بودم  مدارج  وجود  با  که  بودم  مطمئن  بگویم.  داشتم 

 1از مشکالت ما بود. بخشیبرانگیز مادرم، او سرچشمه تحسین

 اطمینان داشتم که »او مشکلی جدی دارد«. 

آورم، مادرم برخی انتظاراتی که درباره  از همان نخستین بارها که او را به یاد می 

ب این خیال  ذوکرد. مج میمخدوش    را  این که انسان باید چگونه باشد داشتم

شده بودم که او از جهانی موازی آمده است که شبیه آن جهانی که ما در آن  

می  حسرت زندگی  شکلی  به  همزمان  و  است  وصف کنیم  و  ناشدنی برانگیز 

تر و  در ظاهر این طور بود که قواعد این »دنیای دیگر« تا حدی ساده   متفاوت.

تر ما بود. و زمانی که دنیای واقعی در آن چارچوب ساده تر از قواعد دنیای  قالبی

تجربه من از مادرم این    رفت.گرفت، او در خشم و فرسودگی فرو می جا نمی

 

کرده است  . الزم به تاکید است که جودی سینگر در حال بازگو کردن آن چیزی است که آن روزها فکر می1

 ]مترجم[
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دیوانه  اراده بود:  نیروی  مثل  تحمل،  غیرقابل  و  ای  چاله سیاه  ؛ای شیطانیکننده 

 1بلعید.انتها که تمام انرژی ما را میبی

لت نامعمول بدنش، صدای تنظیم نشده و درشتش،  عجیب بودن یکتای او، حا

کند اش از درک این که فکر دیگران چطور کار می اش، ناتوانی خودمحوری 

های اجتماعی را  کرد و هم دفع. او اشاره جذب می هم  و چه حسی دارند، مرا  

های تشدید شونده دیگران را متوجه شود که  توانست پیامشد، و نمیمتوجه نمی 

اش  عات مورد عالقه و هایش درباره موضگویی واستند بفهمانند تکخبه او می 

 گیجشان کرده است.

بود طوری که حتی  های وسواس روتین  پر کرده  را  تمام روزش  مادرم  گونه 

توانست کارهای ساده را پیش ببرد، با این وجود هر تالشی که من و پدرم  نمی

روبهمی  ... با  می کردیم  در    تعبارهیچ  ... چون  شد؛  رو  فرهنگی،  الگوی  یا 

جنگ  عبارت »یا  ها یا ادبیات وجود ندارد که بتوانم از آن استفاده کنم، جز  فیلم

 

1[ معلولیت  اجتماعی  مدل  درباره  که  تفصیلی  آن  با  پایان.   دیگر  فصل  داده نامهدر  توضیح  به سختی  ام[  ام، 

توانم مدعی شوم همه چیز »مشکل» مادرم، به عنوان یک فرد بود. در هر حال با توجه به گذشته ]از  توان میمی

منظر امروز[، روشن است که هر رفتاری که او داشته، در اثر فشار اجتماعی و فقدان درک شدن بوده است.  

که این موقعیت پیچیده گل و بلبل نشان داده نشود، جایی الزم است «گفته شود که موقعیت چه    اما برای این

 شکلی بود«. 
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: »هیچ کس حرفم را  فتگبا صدایی کودکانه می   دلمای که در  عقده   «؛ یا فرار

نمی  نمی باور  متوجه  را  منظورم  هیچ وقت کسی  مانند یک  کند،  شود«. شاید 

وسواس از  که  الکتریکی  حصار  یک  مانند  بود،  محافظت  محدوده  هایش 

زد: جیغ  شدم جریانی پرفشار مرا عقب می کرد و وقتی که به آن نزدیک می می

 یافتند.هایم به رعشه بعصب تک تک شد بنفشی که باعث می 

مادرم مانند یک توپ ولتاژ قوی اضطراب بود. من و پدرم مدام در حال اطمینان 

شماری بود که  های بیمشغول  اضطراب خاطر دادن به او بودیم، زیرا او مدام دل 

 شدند. های اجتماعی ناشی می از ناتوانی در فهم دقیق موقعیت

قال  و  داد  با  می پدرم  کنار  او  فرسودگی  و  از عشق  ها، خشم  هم  من  و  آمد، 

دانست و  تهاجمی او برخوردار بودم، عشقی که ظاهراً هیچ چیز درباره من نمی 

 حتی متوجه نبود که من هم ذهنی دارم، که از ذهن او جداست.

بدون حد و مرز. منظورم از نظر جسمی    رحمی تجربه من از مادرم این بود: بی

رحم« از  نداشتم، منظورم »بی   اش به خودمنیست، ابداً. شکی به عشق و عالقه 

شد عقلم را از  اش باعث میکنندهجهت تهاجمی بودن و این که کارهای گیج 

است.    -که در رنجی طوالنی بود-دلیلش به پدرم  دست بدهم و البته حمالت بی 

رحمی روانی« بسیار رایج بود.  ، اصطالح »بی شانآن روزها، قبل از طالق توافقی
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ای خواندم و با خودم فکر کردم که بله،  ح را در مقاله آید این اصطالیادم می 

 . دارداین همان چیزی است که مادرم 

همکالسی  میبه  حسودی  میهایم  خودم  با  خوش کردم.  چقدر  شانس  گفتم 

کردند زدند یا تحقیرشان میها را کتک می هستند. پدر و مادرهایشان فقط آن 

شد با نفرت،  ها می در این حالت   کردم حداقل گرفتندشان. فکر مییا ندیده می 

های مادرم  تهاجم میان  هایی را حفظ نمود. اما در وضعیت من،  مقابله کرد و مرز 

شد غرق  که از من می   یانتهای انرژی و ترحمو مظلومیت پدرم، در تقاضای بی

 بودم. آن وضعیت مرا در خود بلعیده بود. 

آشوب خانوادگی مداوم    این  در مورد این که    برایواکنش پدرم به درخواستم  

پزشک ببرد، جدا شود یا هر کار دیگری این  »کاری بکند«، مادرم را پیش روان 

ها پاچگی وجود مشکل را انکار کند. پاسخ او این بود: »همه آدمبود که با دست

اما معلوم    1طور که هستند قبول کنی«.ها را همان هایی دارند، باید آدم تفاوت

 

-Attwood, 1998:148کنند )پریشی )شیزوفرنیا( دریافت می. افراد اوتیستیک معموالً به اشتباه تشخیص روان1

50; Ratey & Johanson, 1997: 266چیزی که زیادی «دیگری« و »غیر« بود  ای بود که هر(. شیزوفرنیا کیسه

ریختند در آن. هیچ منطقه خاکستری بین دیوانگی و سالمت عقل و بین عادی  می  ،و توضیحش دشوار بود

ماندگی«[  گفتند( وجود نداشت. یا ]در صورت دیوانگی و »عقبطور که میافتادگی ذهنی« )آنبودن و »عقب

میکج بستری  باید  که  بودی  منحرفی  و  میرو  بدرفتاری  تو  با  و  اما  شدی  دیوانگی،  ]در صورت  یا  و  شد، 
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اش را بیهوده با نصیحت مادرم  را قبول ندارد. او زندگی   بود که خودش هم این

»نرمال/عادی رفتار کند این که  ندرت پیش میتلف می   «به  به  آمد که  کرد. 

« نگوید  مادرم  به  ما  از  یکی  نمی روزی  شده  که  هم  بار  یک  تو چرا  تونی 

 «زندگیت نرمال باشی؟ 

 .تواندد که خوب شاید نمی رکه ذهنمان هم خطور نمیبهرگز 

بزرگ  که  این  محض  شدم،به  ایالتی    تر  کتابخانه  کتاب  رفتمبه  در  های تا 

جستروان  مادرم  »درباره  نیمچه  پزشکی  خودم  برای  که  این  با  کنم«.  وجو 

روان  انحرافات  در  نوجوان  هیچ متخصصی  بودم،  شده  دقیقاً  پزشکی  چیزی، 

پریش یا  گیرم نشد. معلوم بود که او روان چیزی، در »کیس مادرم« دستهیچ 

»اختالل وسواس فکری نیست.  )- افسرده  به  OCDعملی جبری«  مناسب  اول   )

هایی که هر رنگشان معنایی  استفاده از گیره با وجودمادر من )آیا  نظر آمد، اما  

داده بود  هایی که از نظر هندسی کامالً دقیق برش  هویج ردیف کردن  داشت، یا  

ها که مثالً در روز  ( و آن و چنگال  وسایل کشوی قاشق و ردیف چیدن دقیق  

 

ترین تصمیم  خورد. پدرم در چنان شرایطی، هوشمندانهنبودن[ داغ ننگی اخالقی بر پیشانیت می«  مانده عقب»

 ممکن را گرفته بود: انکار 
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ها راه بروند واقعاً  ها و خط توانند روی تَرکشویند یا نمیبارها دستشان را می 

 اوضاعی مشابه داشتند؟  

گیری دیگران را تایید کنم و  توانستم بکنم جز این که من هم نتیجه چه کار می 

کند«. نمی   بگویم مادرم صرفاً »آدمی بد و تنبل است که به اندازه کافی تالش 

گیری من این بود که مادرم انتخاب اخالقی اشتباهی کرده و همان را ادامه  نتیجه

 افتاده روی دنده تنبلی و انکار. و داده و ادامه داده 

هایی  این زندگی مرا به آدم مناسبی برای »تراپی« تبدیل کرده بود. همه تراپیست 

می القا  من  به  رفتم  پیششان  که  که  را  کردند  رفتارهایشان  من  والدین  بپذیرم 

دو  ه  ک  مستاصل بودم  برای دریافت هر نوع کمکی قدر  اند. آن »انتخاب« کرده 

به   چسبیدم  کردم شک همین  دستی  سعی  و  وقتی  باور  و  کنم،  خفه  را  هایم 

به خودم پیدا کردم: حاال حتی در تراپی هم   نتوانستم، احساس بدتری نسبت 

کردند که مادرم را  ها تشویقم می تراپیستبودم.  »موجودی شکست خورده«  

هایش« رها کنم و این تنها راهی خواهد  بیاندازم دور و او را با نتایج »انتخاب

بود که درس عبرت بگیرد. جدای از این که چقدر از باز کردن بار این روح  

و قدرت    ،توانستمی نم  هم   در مورد مادرمنهایت سمج از سرم ناامید بودم،  بی

 ! پناه ماندن داشتم یب  یبرا  یزیانگشگفت 
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کردم به این  در نوسان بودم و سعی می  «مسئولیت»در برزخی بین بیرون زدن و 

هم  را  که خوابش    جوری باور چنگ بزنم که من آدم خوبی هستم و یک روز،  

 دیدم، فهمی از موقعیت به دست آورم. نمی

شد، برایم مسجل شد  باالخره خودم هم مادر یک دختر شدم. وقتی دوسالش  

 کند.بودم، رشد نمی  هایی که دیده که او مثل بقیه بچه 

مقاله  داشت  روزی  یخ کرد. گویی  قلبم  خواندم.  اوتیسم کودکان  درباره  ای 

رفت  کرد، با این تفاوت که از افراد اوتیستیک انتظار می دختر مرا توصیف می 

من هم از نظر احساسی و  عالقه پرهیز کنند، در حالی که دختر  ابراز  از عشق و 

شد گفت این  گرم بود، پس آیا با اطمینان می جسمی، خیلی خوناز نظر  هم  

 وضعیت اوتیسم نیست؟ 

واکنش خصمانهنگرانی  میان گذاشتم.  در  از دوستانم  یکی  با  را  درس  اش  ام 

دارم. مادران نباید »مقایسه« کنند و  ام را برای خودم نگه عبرتی شد که فرضیه 

برای این رفتارها    !شان درباره فرزندشان را کنار بگذارند ی مشاهدات عینباید  

وجود داشت:   بین دوستانم تنها یک توضیح   بودند،از قاعده و هنجار  تخطی   که  

 تر متعصبانه از سندوم مادران بد که مدعی است:ای کم نسخه
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خانواده  در  که  کج افرادی  می های  زندگی  نهایت  کارکرد  در  کنند، 

ب کج  را  می کارکردی  منتقل  هم  فرزندانشان  آن،  ه  مداوای  راه  تنها  و  کنند 

 اعتراف به آن است...

دانستم والد خوبی هستم. امتناع من  کردم، زیرا می ولی من از اعتراف امتناع می 

 1از »اعتراف« به آن معنی بود که در حلقه اطرافیانم تکفیر شوم.

های  ان رفتارها و فرایند شد که دخترم همتر میدر همان اثنا، رفته رفته روشن 

می  مادرم  در  که  را  یک  فکری  موقع  آن  تا  دارد.  بود،  آزاردهنده  و  دیدم 

می برساخت فکر  که  بودم  مومن  سفیدی«  گرای  »لوح  مانند  کودکان  کردم 

نویسند. اما بعد  ها میگری مانند من روی آن هستند که مادران مترقی و روشن

 

قراول کشیدن  های بنیادی نسل خودم بودم، نسلی که پیش. تردیدی نبود که تهدیدی برای برخی از ارزش 1

گرایی اجتماعی را دست کم گرفته بودم: این امید  دنیا به سمت فمینیسم بود، ولی... . بعدها فهمیدم برساخت

برد، راه حلی اجتماعی وجود دارد و اگر جامعه تغییر کند، نومید که برای هر مشکلی که انسان از آن رنج می

 پیشرفت بشر گریزناپذیر خواهد بود. 

دیویس  درباره غفلت نظریه ]اجتماعی[ از معلولیت مالحظاتی دارد: برای افراد »مترقی« نسل دهه   ]لنارد ج ی.[

کجی به  شد. بدن معلول اما دهن، »بدن به مثابه میدان لذت و مقاومت علیه فرهنگ بورژوایی دیده می1960

سال اعتماد نکن«، از   30از تر های بزرگوقت به آدم گفت »هیچ( و نسلی که می1995:93) «چنین باوری بود

 معلولیت وحشت داشت. 
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کر سردرگمی  دچار  مرا  وراثتی  روشنواقعیتی  برایم  بود.  که  ده  بود  شده  تر 

 معلولیتی موروثی در خانواده داریم. اما آن چه بود؟ 

های یادگیری مانند نقص توجه پناه گرفتم. با این حال دخترم  اول در معلولیت

بود که   قدر  من آن  برای  تفاوت دست کم  و  نبود  مطابق  با آن  هرگز کامالً 

 شناختی داشت.اوتی روان از تفتر تفاوتی اساسیمدعی باشم دخترم 

زندگیم به عنوان یک مادر، میدان جنگ عقاید مختلف شده بود که همه در  

 یک چیز مشترک بودند: ناتوانی از این که تنوع گونه انسانی را بپذیرند. 

زدم. تصمیم گرفتم  می   زبا   های فکری سرمن از پذیرفتن همه آن عقاید و نظام 

بچسبم داشتم  که  حقیقتی  این  به  وو جست  که  کنم  پژوهش  و    خوب   وجو 

 کم پوست کلفت شدم.کم

اثر   کنم.  باز  دوباره  خودم  برای  را  اوتیسم  پرونده  تا  کشید  طول  مدتی 

]به عنوان شخصی[ اوتیستیک   شاتوبیوگرافیک  دونا ویلیامز از دوران کودکی

 7نظرم را جلب کرده بود، اما جرات نکرده بودم بخوانمش. زمانی که دخترم  

نرفته بودم که   د، جرات خواندن آن را پیدا کردم. خیلی در کتاب پیشساله ش

تر کتاب زند. بعد باالخره یکی دارد درباره مادر و دخترم حرف می  ممتوجه شد

ساکس  انسان اولیور  نوشته  مریخ  از  تمپل را  شناسی  از  نیمرخی  حاوی  که 
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اوتیستیک به معنای    نیز  گرندین، دانشمند  اوتیستیک بودن  بود کشف کردم. 

وگو با  گفت  .ماندگی ذهنی« نبود. به انجمن افراد اوتیستیک زنگ زدم»عقب 

گرانه بود. بله نوعی از اوتیسم با عنوان عملکرد باال بود که به آن ها روشن آن

گفتند. من حتی مجبور نبودم بگویم دخترم در برابر  می   هم  سندروم آسپرگر

خیلی چیزها را  ها از قبل  آن  ،یی تندی از تردید و ناباوری قرار داردچه سرباال

باالخره تاییدی پس از    ؛نشدنی استدانستند! آرامشی که پیدا کردم وصف می

 این همه سال. 

دانستم مادر و دخترم چه کسانی هستند و این بار منتظر نماندم.  حاال حداقل می 

ک  9در   آن  از  بعد  سال  )دو  دخترم  تشخیص  سالگی  شدم(  متوجه  خودم  ه 

آدم  از  جدیدی  دنیای  وارد  حاال  و  گرفت  آسپرگر  سندروم  هایی  »رسمی« 

بود. حاال جست می بودم  وجوگری شگفتشدم که کلنجارهایمان مشابه  زده 

 هایش داستانی کمابیش مشابه داشتند.که آدم  شدمی  به دنیایی واردداشت که 

را ماجراهای  مرور  به  کردم  شروع  کلی  بطه همزمان  به  را  او  من  مادرم.  با  ام 

 شناختم«.»نمی
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این که در دعواهای خانواده ما چه کسی مهاجم و چه کسی قربانی بود  پیچیده  

بی  جنگویانی  مثل  ما  است.  نامربوط  بحثی  نهایت  در  در  و  که  بودیم  اطالع 

 اند.تاریکی با هم برخورد کرده 

نفس کشیدن پیدا کردم،  آن زمان که بعد از کلنجاری طوالنی مدت، فرصت  

سوالی جدید برایم پیش آمد. آیا، در همه این مدت، هرچه که بود، احتمال  

نظر   به  طور  این  باشم؟  داشته  آسپرگر«  »سندروم  هم  من  خود  که  نداشت 

های نژاد، طبقه، جنسیت و  های عجیب سرگذشتم که در مقوله تکه و    رسیدمی

 شدند. گنجیدند، از جلوی چشمم رد می خانواده نمی 

 گنجیدم؟چرا در هیچ قالبی نمی 

ها برای  از آن   های ایمیلی مختلفی پیوستم، برخی رفتم سراغ اینترنت و به فروم 

افراد اوتیستیک بودند و برخی برای والدین و متخصصان. متوجه شدم که خط  

 ام خیلی شبیه افراد اوتیستیک است.  سیر زندگی 

ناخواه با  ام را خواه داستان زندگی در طول یک سال گذشته، مجبور شدم که  

شناختی هم به  فیلتری جدید بازگو کنم. در این کار نگرش بیولوژیک و عصب

روان ابعاد جامعه  افزودمشناختی،  قبلی  معنوی  و  نظر،    .شناختی  این وسعت  از 

 فرسودگی. کردم و هم احساسمی احساس غنا زمان هم  هم 
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کلنجارهای فردی من در میان سه نسل از زنانی که »روی طیف هستند« بخشی  

های بشری بود که نسبت به آن هشیاری  ای دیگر از تفاوتاز درد زایمان دسته

ا این پدیده دقیقاً چیست؟ چرا در  ایجاد شده است: نوعی دیگر از ادراک. ام

دارد؟  ؟ و از نظر فرهنگی چه اهمیتیاست  پذیر شدهاین دوران رویت 
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