
قصص الوالدين

قصة سبنسر 
“منذ أن كان عمره حواىل 12 شهر 

انتابين الشك بأن مسع سبنسر مل 
يكن على ما يرام، ولكن يف أي 
وقت كنت أحتدث فيه عن قلقي، 

كانوا يغالطوين على أنه ردة فعل 
مفرطة. فقد اجتاز اختبار السمع 

الذي أجرته له ممرضة صحة 
 األمومة والطفولة بدون أية 

مشاكل، وقد بدا أنه يسمع رنني 
اجلرس يف عنق قطتنا، وكذلك 

يسمع أصواتنا أنا وزوجي. 
عندما كان عمره 12 شهرًا، سألت مسؤويل الرعاية 

 يف دار حضانته ما إذا كانوا قلقني بشأن مسعه، 
وقالوا يل أنه على ما يرام، لذلك ]أنا[  جتاهلت 

هواجس التحذير اليت كانت تنتابين. وملا مل يبدأ بنطق 
كلمة واحدة يف عمر 14 شهر، قالوا يل “أن التأخر يف 
النطق موجودٌ يف عائلتنا”. لذلك، غالبت قلقي إىل أن 

اكتشف مسؤولو الرعاية يف دار احلضانة أن سبنسر مل 
يكن يستجيب لنداء امسه - وقد ظهرت لديه مهارات 

نه من اجتياز االختبارات  استثنائية يف املالحظة ما مكَّ
بدون تشخيص املرض لفترةٍ طويلة. 

أحالنا طبيبنا العام إىل املستشفى، وهناك أخربونا أن 
مدّة االنتظار حسب القائمة قد متتد إىل ثالثة شهور. 
وألنين مل أقتنع بذلك، أخذت أحبث يف االنترنت عن 
نت من  اختبارات السمع، وبعد عدة اتصاالت، متكَّ
احلصول على موعد يف األسبوع التايل لدى مركز 

صحة اجملتمع احمللي ملقابلة أخصائية أمراض مسع 
لطيفة استطاعت أن ختربنا فورًا بأن سبنسر مصابًا 
بفقدان مسع متوسط يف كلتا أذنيه. ورتبت إلحالتنا 

إىل هيئة Australian Hearing، ومت حجز موعد لنا 
يف األسبوع التايل حيث صمّموا له على الفور قوالب 

ألذنيه. ومت تركيب مساعات مُعينة على السمع لسبنسر 
خالل أسبوعني من تشخيصه األول وبشهور قبل أن 
نتمكن من مقابلة أخصائي أذن وأنف وحنجرة. كل 

ذلك حدث بسرعة.  

عندما عرفت أن سبنسر مصابًا بفقدان السمع، كانت 
ردة فعلي األوىل عبارة عن احساس بالذنب ألنين مل 
أتصرف حيال قلقي مبكرًا، وشعرت أيضًا مبخاوف 

بشأن مستقبله. ومع تأقلمي مع الوضع، طمأنت نفسي 
حبقيقة أنه كان قادرًا على مساع بعض األصوات 

بدون مساعات مُعينة على السمع، ولذلك كان يستطيع 
مساع أصواتنا. أخربنا أحد أخصائيي أمراض السمع 
يف وقتٍ مبكر بأن سبنسر سيكون على ما يرام متامًا 
باستخدام السماعات امُلعينة على السمع، فمدَّين ذلك 

بالثبات لألسابيع األوىل. 

أخت زوجي تعمل نائبة مدير مدرسة ابتدائية يف 
نيوساوث ويلز قالت يل أن لديها ثالثة أطفال يف 
مدرستها يستخدمون مساعات مُعينة على السمع. 

شعرت باالرتياح التام لسؤاهلا عن هؤالء األطفال، 
وطمأنتين بأن األطفال الثالث أذكياء، ولديهم العديد 

من األصدقاء، ويستطيعون التحدُّث بوضوح، ومل 
يُحرموا من أي حتصيل أو برامج/أنشطة مدرسية 

 )FM systems( وذلك مبساعدة أنظمة تشكيل التردد
والفصول اخلاصة.

كنت أخشى أن يتعرَّض سبنسر للمضايقة والسخرية 
يف املدرسة بسبب ضعف مسعه، حيث قيل يل أن 

األطفال ميكن أن يتعرضوا للسخرية ألسباٍب كثرية، 
كاستخدام نظارات النظر، السَمنة، االصابة باألكزميا، 

استخدام مقوِّمات ، أو استخدام مساعات مُعينة على 
السمع. فسيحتاج سبنسر أن يكون معتدا بنفسه بقوة 

ليتمكن من جتاهل سخرية أقرانه. لذلك، كان هديف هو 
ُـّل الفوارق  بث الثقة بالنفس إجيابًا لدى سبنسر مع تقب

بني الناس.  

عندما أفكر يف عدد اإلعاقات املمكنة، يبدو يل من 
السخف أن أتذمر من أن سبنسر لديه فقدان مسع. 

لقد نشأت مع أختني مصابتني مبرض السكري لدى 
األطفال وأدرك متامًا أن بعض األشخاص لديهم 
أعباء إضافية يف حياهتم، وأن يكون طفلي مصابًا 
بفقدان السمع فذلك أفضل يل من أن أحقنه أربع 

مرات يف اليوم باألنسولني مثالً.  
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كان عمر سبنسر 18 شهر عندما مت تركيب مساعات 
مُعينة على السمع له، وقد تقبَّلهما منذ البداية، وكان 
يزنعهما فقط عندما يكون يف السيارة خالل األسابيع 
الست األوىل أو حنو ذلك. أعتقد أنه كان يعرف أهنما 

َـّل علينا  حتققان فرقًا كبريًا. تقبله للسماعات سه
األمر كثريًا. قال لنا مسؤولو الرعاية يف دار حضانته 

أن سلوك “االحباط” لديه مخد عندما أصبح قادرًا 
على السمع. واستغرق األمر بالنسبة يل أنا وزوجي 

أسابيع فقط قبل أن نشعر باالرتياح الكامل للسماعات 
امُلعينة على السمع، من حيث إدخاهلما يف أذين سبنسر 

وتنظيفهما. وعندما مت تركيب السماعات لسبنسر، 
طلبنا أن يكون لون السماعات والقوالب أزرق ساطع. 

وهذا يعين أهنا ستكون مميزة وميكن العثور عليها 
بسهولة إذا نُزعت. والفائدة الُكربى اليت وجدهتا هي 

أن الناس )خصوصًا األطفال( كانوا يسألون مباشرًة 
“ما هذه؟”. واكتشفت أنه كلما توجب عليَّ توضيح أن 

سبنسر مصابٌ بفقدان السمع، كلما ازداد ارتياحي 
لألمر الواقع. وحقيقًة، بعد فترة قصرية فقط، الحظت 
أن سبنسر يبدو “ليس على ما يرام” عندما ال يستخدم 

مساعاته امُلعينة على السمع.  

كان أفراد العائلة واألصدقاء مصدر دعم طبيعي 
لنا عندما أخربناهم باخلرب، ولكنهم أخذوا يطرحون 
األسئلة تدرجييًا، مثل “هل سيتحسن السمع لديه؟”، 

“إىل مىت جيب عليه استخدام السماعات امُلعينة على 
 السمع؟”، و “ملاذا يتعلم لغة االشارة Auslan إذا 
كان مبقدوره السمع بالسماعات؟”. ووجدت أنين، 
 عندما أخرب الناس للمرة األوىل باخلرب، جيب أن 

أكون شديدة الوضوح بشأن حقيقة أن السمع لدى 
 سبنسر لن يتحسن؛ وإاّل سيفترضون أنه سيتحسن 

مع مرور الوقت. 

عمومًا، فقد اكتشفت أن مجيع من تعاملنا معهم منذ 
تشخيص حالة سبنسر كانوا مبهجني؛ إبتداءًا من 

 Australian أخصائية أمراض السمع إىل موظفي
Hearing، وموظفي برنامج التدخل يف مرحلة 

الطفولة املبكرة. لقد خلَّف لدينا مستوى الرعاية 
العالية اليت تلقيناها إنطباعًا إجيابيًا. ومن منظوٍر منو 
شخصي، فأنا وجدت أن التجربة برمتها مفيدة، من 

حيث حتدي معتقدايت السابقة حيال “اإلعاقات”؛ وتعليم 
أصدقائي وعائليت وموظفي دار احلضانة عن حالة 
 سبنسر؛ وخماطبة ذوي الصمم احلاد بدون اإلملام 

 بلغة اإلشارة Auslan؛ وااللتقاء بوالدين لديهم 

 أطفال مصابون بفقدان السمع مبستويات خمتلفة. وقد 
أخذتين هذه التجربة خارج “نطاق راحيت” يف أوقاتٍ 

يصعب عليَّ عدها، ولكن هذا جيدٌ على االطالق 
 لتطوير مهارايت اخلاصة وملستقبل سبنسر. وقد قيل 

 يل أن سبنسر سوف يسترشد بوالديه بشأن كيفية 
نظره “إلعاقته”، ولذلك فإن عائلتنا عازمٌة على 

املشاركة الكاملة يف جمتمع الصُم ونرحب بالفرصة 
بصدٍق وإخالص. 
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