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كنا فرحني جدا بوصول طفلنا األول جييس. وكان الحمل 

بدون مشكالت ولهذا فوجئنا عندما أعرب الطبيب عن 

قلقه بشأن أذنيه بعد والدته بدقائق. وظهر أن لديه 

ِصَغُر ِصيواِن األُُذن )أي عدم اكتامل األذن الخارجية 

bilateral microtia ( يف األذنني ورََتُق )أي عدم وجود 

قنوات لألذن atresia ( وعلمنا الحقا أنه يعاين من فقدان 

دائم للسمع مع مستويات لفقدان السمع ترتاوح بني 

الشديدة واملتوسطة يف كال األذنني.

ومل نعرف من قبل أي شخص مصاب مبرض microtia  أو

atresia  ولكن كانت لدي بعض الخلفيات عن العمل 

مع األطفال ضعاف السمع، ولهذا عيل أن أقول إن 

انطباعي األول مل يكن منطيا – فقد كنت متحمسة جدا! 

أعتقد أنني ظننت إن هذا كان تحديا ميكننا التعامل معه 

وكنت متشوقة للبدء. 

وعند بلوغ جييس شهرين تم تركيب مساعد سمعي له 

عند العظم للمساعدة يف السمع. وكان علينا أن نكون 

مبدعني يف إيجاد طرق لالحتفاظ به يف مكانه، والحيلولة 

دون قيام جييس بالبصق عليه. كام استغرق األمر بعض 

الوقت لقبول منظره. فانا أتذكر تعريض لنقاش داخيل 

عام إذا كان يجب نزعه أم ال اللتقاط صور لجييس يف 

عمر 3 أشهر، وانتهينا إىل تركه، ويف النهاية أصبح جزءا 

منه مل نالحظه فيام بعد.

وعىل الرغم من أن األمر كان يف البداية محزناَ للجد 

والجدة من كال الجانبني، إال أنهم كانوا داعمني للغاية. 

كام وجدنا من املفيد مقابلة أولياء أمور آخرين. فقمت 

بحضور »مجموعة لألطفال الرضع« ألرس صغار الصم 

واألطفال ضعاف السمع والتي كنت أتطلع لحضورها كل 

أسبوع. ويف أحد األسابيع كانت هناك مجموعة من الصم 

وضعاف السمع يف سن املراهقة، و كانت تلك هي أول 

مرة أقابل فيها مراهقني من ضعاف السمع. فقد كنت 

أعرف مجموعة من كبار السن الذين يرتدون املساعدات 

السمعية يف األغلب نتيجة فقدان السمع الناتج عن 

الضوضاء، ولكن مل أقابل أي شخص كرب وهو يعاين من 

ضعف السمع. وتولد لدي هذا الشعور الضخم باالرتياح. 

ومل أكن بحاجة ألن أعرف أن ابني سيكون بالضبط مثل 

هذا املراهق، ولكن ذلك ساعد يف امتالك صورة للحياة 

الواقعية وأعطاين شعورا بأن جييس سيكون عىل ما يرام 

ولقد عملنا مع بعض املتخصصني الرائعني عىل مر 

السنني الذين شجعونا عىل أن نكون أعضاءا نشطاء 

يف الفريق. وكنا دامئا مشاركني يف كل يشء، كجلسات 

الدعم مرورا بالتقييم ووضع األهداف وتقييم ما يحرزه 

جييس من تقدم، وانتهاًء بحضور ورش العمل واملناسبات 

االجتامعية. وصممنا عىل إتاحة الفرصة لجييس لاللتقاء 

بآخرين من األطفال ضعاف السمع حتى ال يشعر أنه 

الوحيد من نوعه.
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ومبرور 17 عام أصبح جييس اآلن يف الصف الـ 12 وتم 

قبوله بالجامعة خالل الخريف القادم. وهو موسيقي 

رائع ويحب الفيزياء والرياضايات ويتسم بروعة صربه 

وانفتاحه عند رشح وضعه السمعي لآلخرين. والتقيت 

بإحدى مدرساته يف املرحلة الثانوية يوم ما وأول ما قالته 

يل هو كيف أعجبت بالطريقة الودودة وغري امللحة التي 

قدم بها جييس نفسه لها يف املرة األوىل وأخربها عن 

فقدان السمع لديه واحتياجاته السمعية. كانت تلك 

لحظة فخر شديد بالنسبة يل ألننا كنا دامئا نشعر بأن هذا 

كان هدفا مهام أن يكون ابننا مرتاحا يف بيئته وأن يعرف 

اآلخرين مبا ميكنهم القيام به للوفاء باحتياجاته. 


