
ختتلف ردود أفعال الوالدين عندما 
يعرفون أن طفلهم مصابًا بفقدان 

السمع. تعتمد ردة فعلك جتاه معرفتك  للمرض 
على عدة أشياء خاصة بك أنت وبعائلتك 

وبوضعك فقط. سيشعر معظم الوالدين بعدة 
أحاسيس – الرفض والغضب واحلزن واخلوف، 
فهذه مجيعها ردود أفعال مشتركة لدى الوالدين. 
ومع مرور الوقت، من احملتمل أن تتالشى هذه 
األحاسيس القوية. وسوف تتعلمني تقبُّل الوضع 

والتأقلم مع حياتك. وسوف تضعني استراتيجيات 
مستقبلية حيال تأثري صمم الطفل على حياتك. 

وبالطبع، ستمر عليك أيام حزن أو أسى – فهذا 
ال يتجزأ من كونك أمًا حنونة.1

 وصفت إحدى األمهات أحاسيسها قائلًة:  
“عندما ذهبنا إىل أخصائي أمراض السمع 

وأخربنا بأن طفلنا أصم، تبعثر العامل من حولنا”. 
مث أضافت قائلةً: “بعد مغادريت للعيادة، ظلت 

كلمات أخصائي أمراض السمع ترن يف أذناي 
منذ ذلك احلني، ولكنها مدَّتين بالقوة ألكون 

إجيابية ومتفائلة”، فقد قال يل “تذكري فقط أن 
الطفل الصغري الذي تأخذينه إىل البيت هو نفسه 

الذي أحضرتيه إىل هنا.”

وأمٌ أخرى تتذكر حلظة إخبارها “ال تنسي أن 
الطفل هو طفٌل يف املقام األول”. وهي تقول: 
“كان األمر صعبًا عليَّ للغاية يف ذلك الوقت، 

ألن كل ما كنا نراه هو الصمم. اآلن، بدأت أتفهم 
األمر الواقع. إنه طفلٌ صغري يف املقام األول، 

وصممه ليس إالّ عقبة صغرية”.2

أيًا كانت أحاسيسك، فمن األمهية أن تصرحي هبا 
وتشركي فيها اآلخرين. ضعي يف اعتبارك أن 

هناك الكثري من الدعم متاحٌ ملساعدتك. وتذكري 
أن الشعور بأحاسيس متنوعة يف هذا الوقت أمرٌ 

طبيعي. فهذه األحاسيس تنبهك للقيام بشيٍء 
إجيايب لطفلك.  

من الطبيعي أن تتفاقم األحاسيس عندما يؤكد 
أخصائي أمراض السمع إصابة طفلك بالصمم، 

ولكن احلقيقة هي أن “طفلك ال يزال كما هو؛ 
ولكن فقط اختلفت معلوماتك عنه”.3
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