"כמו מניפה" :סדנת ביבליותרפיה לעיבוד
חוויית ההורות לילדים עם אספרגר  /לילדים על הצד
הגבוה של הרצף האוטיסטי
"  ...אבא עמד במסדרון .הוא הרים את יד ימין ופרש את האצבעות כמו מניפה .הרמתי את יד
שמאל ופרשתי את האצבעות כמו מניפה והצמדנו את קצות האצבעות והאגודלים .אנחנו עושים
את זה כי לפעמים אבא רוצה לחבק אותי ,אבל אני לא אוהב להתחבק ,אז אנחנו עושים את זה
במקום החיבוק ,וזה אומר שהוא אוהב אותי"...
(מתוך הספר "המקרה המוזר של הכלב בשעת לילה" מאת מארק האדון)
בספר "המקרה המוזר של הכלב בשעת לילה" אנחנו מתוודעים לעולמו של כריסטופר ,ילד עם
אספרגר .הקריאה בספר פותחת בפנינו צוהר אחד מיני רבים להבנה של החיים שלו ,התפיסה שלו את
העולם ,הרצון להבין יותר ,לפענח את הסביבה שלו ,הדרך שלו לעשות את זה ,התחושות שלו ,הפחדים
והתשוקות .זהו ילד מיוחד .ילד שפורש את ידיו כמו מניפה ומרגיש כך ,דרך המגע עם אצבעות של
אבא ,את האהבה שביניהם.
אבא של כריסטופר גם הוא מיוחד .גם לו יש את התפיסה שלו ,הרצונות ,התחושות ,הפחדים
והתשוקות .יש לו את האהבה הגדולה לכריסטופר ובמקביל לכך גם תחושות אחרות ,תחושות של כעס,
אובדן ,בלבול ,תסכול .לאבא של כריסטופר יש סיפור.
הסדנה "כמו מניפה" מבקשת לאפשר מקום להכרות ועיבוד סיפורם של אימהות ואבות לילדים עם
אספרגר /ילדים על הצד הגבוה של הרצף האוטיסטי דרך ביבליותרפיה.
הביבליותרפיה היא גישה טיפולית שבמרכזה עומדים תהליכי קריאה וכתיבה .דרכם האדם נפגש עם
הסיפור שלו ,עם רגשות ,זיכרונות וחלומות ,מתבונן פנימה ופותח ערוץ ליצירתיות ולצמיחה אישית.
באמצעות תרגילים ביבליותרפיים אנחנו נשתף ,נחלוק ,נתמוך ונשאב כוחות מהסיפור של כל משתתף
ושל הקבוצה כולה ונאפשר הבנה ועיבוד של התחושות המלוות את חווית ההורות המיוחדת לילדים
מיוחדים.
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