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األشهر األوىل دارت معارك لرتكيب تلك األجهزة املساعدة
مل أكن أتصور أن حيايت بعد زواج سعيد قد تتضمن
والقواقع املزروعة ،ثم كانت هناك معارك الحقة لنزعها.
وجود طفل أصم لدي بل باألحرى طفلني ،وهذا مل
أتوقعه عىل اإلطالق .ولكن هذا حدث .مل يعاين أي أحد وميتلك  Emersonإرادة خاصة به ،واستغرق األمر الكثري
من املثابرة والدعم ليك يصل ملا هو عليه اآلن .ولكن بعد
يف أرسيت من مستويات سمعية مختلفة ،ولهذا كانت
صدمة كبرية أن أكتشف أن ابني ثم الحقا ابني الثاين كانا  7سنوات مع التحاقه بالصف الثاين فإنه جيد يسري يف
لديهام مستويات سمعية مختلفة بشكل ملحوظ .غري أنه طريقه مع أقرانه الذين يسمعون ،يقرأ ويتكلم ويؤدي
مبستوى عال عىل كافة املستويات.
مهام كان حجم الصدمة أو الرفض فهذا لن يغري األمر،
فقد كنت أعرف أنه كانت أمامي رحلة طويلة ولكن مل
ويف نفس الوقت الذي تغريت فيه املستويات السمعية
تكن لدي أي فكرة عن كيفية خوضها.
لدى  ،Emersonكنت حامال يف  5أشهر .وكنا عىل
فقد تعرض ابني األكرب  Emersonإىل انخفاض رسيع يف دراية أن هناك فرصة  1من  4أن يعاين طفلنا الثاين من
املستويات السمعية لديه يف سن صغرية جدا .وعرفنا أنه مستويات سمعية مختلفة .ولهذا عندما ولد  Grantكنت
سعيدة عندما عرفت أن «سمعه كان عاديا» .وبالرغم من
كان علينا االتصال بإحدى وكاالت الدعم املبكر ،وقمنا
برسعة باالختيار .وأعرتف إن اختيارنا اعتمد عىل املكان ذلك قام األخصايئ السمعي مبراقبته عن كثب من خالل
التقييم الدوري (كام كنا نفعل يف املنزل عارفني أن فقدان
األقرب ولكنني فكرت أنه بإمكاننا التغيري الحقا عند
السمع الذي كنا نعاين منه كان تقدميا) .وليك أكون أمينة
الحاجة!
مل أسمح لنفيس بأن أثق يف أنه سيحتفظ بسمعه .ثم
حدث ما كنت أخشاه .فأنا أتذكر يف وقت ما بعد عيد
وعىل الرغم من استفادة  Emersonأوال من األدوات
السمعية املساعدة ،إال أنه يف سن الثانية تعرض النخفاض ميالده األول مبارشة بدأ يشء يتغري يف طريقة استجابته.
ففكرت يف نفيس ولكن بال حزن «ها نحن نعيد الكرة
حاد يف املستويات السمعية يف كال األذنني .وكان علينا
مرة أخرى» ،غري أنني مل أرغب حتى ذلك الوقت يف أن
اتخاذ قرار ومل يكن قرارا سهال .ويف النهاية رسنا ُقدما
لزراعة قوقعة ثم تبع ذلك زراعة أخرى بعد عام .وخالل «أنقل األخبار» إىل زوجي ،فظللت أتأمل يف صمت ملدة
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أو وضع املغناطيس يف مكانه .ويحبطان من بعضهام
أسبوعني ثم كنت أنا وزوجي مع  Grantللغداء يوما
البعض عندما ال يستمع أحدهام أو يثري ضوضاء (وهو ما
ما (أثناء زيارة  Emersonلجده وجدته) فقلت فجأة
«أعتقد إن سمع  Grantقد انخفض» .فوافق زوجي عىل يجعلني أبتسم دامئا) .واستطاع الولدان معا التوصل إىل
كالمي .فاكتشفت أنه كان يفكر يف نفس اليشء ،ولكن مل تفهم كيفية التواصل مع بعضهام البعض بالطريقة املثىل.
يرغب أي منا يف «نقل األخبار» لآلخر .وما حدث بالفعل ويف الصباح غالبا يأيت  Grantإىل غرفة املعيشة ويعطي
هو أننا ضحكنا جدا ،وارتحت إىل حد ما .اآلن سيكونا مع  Emersonأدواته ومساعداته السمعية لريتديها .ويفهم
بعضهام البعض وسيتشاركان الرحلة .كام أحسست بأنه  Emersonاآلن أن جرانت يحتاج للجلوس يف املقعد
من املريح إنني كنت أعرف ماذا أفعل .فخالل شهر كان األوسط من السيارة ليسمع بشكل أفضل.
 Grantيف مستشفى بريتيش كولومبيا لألطفال لفحص
وعىل الرغم من أن الرحلة األوىل كانت صعبة ،إال أن
سمعي وهو نائم .وتأكدت مستويات السمع ،وطلبت
أرستنا تتمتع بنعمة وجود شبكة داعمة من األصدقاء
منهم عمل قالب لألذن يف ذات الوقت نفسه .وبعد
ساعة ونصف عندما وصلنا إىل املنزل كان أخصايئ السمع واألرسة واألخصائيني السمعيني واألطباء وأطباء األنف
واألذن والحنجرة ،وطبعا جميع العاملني يف وكالة الدعم
املحيل الخاص بنا قد ترك رسالة هاتفية ،وكان اليشء
املبكر التي نتعامل معها .وعرب سنوات من الدموع
التايل هو أننا كنا عىل اإلنرتنت الختيار اللون الخاص
باملساعدات السمعية (أزرق كوبالت) .وكان جهاز صغري والضحك أشعر أن الجميع ساعد أرستنا عىل النمو مع
استمرارنا نحو املحطة التالية يف رحلتنا.
جدا .وبحلول الساعة الثانية مساء كان قد تم طلب
املساعد السمعي وتم إرسال القالب لعمله.
ومل أتعرض لنفس الحزن مع  Grantمثلام حدث مع
طفيل األول عىل الرغم من أن الخسارة كانت واحدة.
ولألمانة شعرت بتعريض للغش فلم أكن ألعرف الوالدية
دون فقدان السمع .ولكن هذه املرة كنت أعرف إن األمر
سيكون عىل ما يرام .فهو سيكون عىل ما يرام وكذلك
نحن .واستمر  Grantيف احتياج املزيد من املساعدات
القوية وبدخوله مرحلة الروضة يف نفس املدرسة مع
أخيه نسري اآلن يف رحلتنا نحو إجراء زراعة له أيضا.
ويبلغ الولدان  7و 5سنوات اآلن .فهام ولدان عاديان
وأخان عاديان .ويقومان بالتصارع وإصابة املعدات
السمعية لبعضهام البعض ثم يتوقفان حتى يتم تركيبها
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