
قصص الوالدين

ولداي
“لديَّ ولدان. وكليهما فاقدا/

ضعاف السمع. ومها اآلن يبلغان 
من العمر مخسة وثالثة أعوام. 

وقد عرفت أهنما فاقدا السمع 
منذ عامني. وليس هناك تاريخ 
للصمم يف عائلتينا. والنزال ال 
منلك إجابة ملاذا مها أصمني. 

عندما اُخربت بأهنما مصابني بالصمم العصيب، 
مل أفهم إىل مىت سيدوم ذلك. واعتقدت أن األمر 

سيكون طفيفًا وميكن عالجه. وعندما أخربين 
أخصائي أمراض السمع بأهنما حباجة لسماعات 
معينة على السمع، صُدمت واهنرت. تيقنت أن 

ذلك سيدوم طوال حياهتما! وشعرت بالذنب، كأن 
األمر نتيجة خطأ مين. ومل تكن لديَّ أي فكرة 

عما سيأيت به املستقبل. 

اآلن، مرت سنتان، مل أشعر بسعادة أكثر مما 
أنا عليه. إنين فخورة بولداي. فقد حققا تقدمًا 
جيدًا وسريعًا منذ اكتشاف مرضهما يف املرة 

األوىل. وميكن عزو هذا التقدم لديهما إىل 
املساعدة والدعم اللذين تلقيتهما من عائليت، 

واألهم من ذلك، من مركز التدخل يف مرحلة 
الطفولة املبكرة. فهم ساعدوين على فهم ما كان 
حيدث وما جيب أن أتوقعه يف املستقبل. وكانوا 
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دعمًا مدهشًا، وال أختيل أبدًا أنين كنت سأصمد 
يف هذه األوقات بدون مساعدهتم. 

اآلن، ولداي يعيشان حياة طبيعية جدًا. ومها 
طفلني متفائلني ونشيطني. فقد قابلت والدين 

آخرين لديهما أطفاٌل فاقدي السمع، وذلك من 
خالل جمموعات اللعب ورياض األطفال للصُم. 

وتعلمنا أنا وزوجي لغة االشارة مبحض اختيارنا. 
إنين أشعر أن هذا هو أكثر شيء رائع ميكن أن 
يعلمه الشخص لطفله. فالتواصل شيٌء أساسي، 

سواء أكان بلغة االشارة أو شفهيًا، طاملا أن 
طفلك سعيد وميكنه التعبري عن نفسه.  

غري أن أهم شيء ميكنين تقدميه كنصيحة من 
أم: تقبلي الصِعاب وتأقلمي معها؛ تعاملي مع 
املصائب بأفضل ما تستطعني. حافظوا على 
تفاؤلكم وادعموا بعضكم البعض كعائلة. وكل 

شيء سيكون على ما يرام!” 
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