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بينام كنا ننتظر باشتياق وصول ابنتنا الثانية، مل يكن لدينا 

أي سبب يشككنا يف أنها لن تكون طفال صحيحا ثانيا مثل 

طفلنا األول. وأخذتنا دهشة كاملة عندما ولدت بازدواج 

يف الكرموزوم الخامس عرش والذي أثر عىل برصها 

ومهاراتها الحركية وتغذيتها، وكانت تعاين من تأخرات 

عامة  ملموسة ومشكالت صحية معقدة، ثم تم تشخيص 

إصابتها بفقدان سمعي  ثنايئ شديد يف سن 17 شهر. 

وأتذكر شعوري عندما كان فقدان السمع يشء آخر 

يضاف ملا كنا نتعامل معه بالفعل، وعىل األقل كان 

فقدان السمع يشء أعرف القليل عنه. لقد التحقت 

مبدرسة ابتدائية كطفلة، وكانت تضم برنامجا للموارد 

السمعية، ولهذا كان هناك دامئا طفل أصم عىل األقل يف 

فصيل مع مرتجم .ومل أدرك إال الحقا ما يتضمنه فقدان 

السمع من تأثري عىل تعلم اللغة والتواصل خاصة وأن 

جوليا كان لديها أيضا ضعف يف البرص. 

ووجدنا الدعم والشعور باالنتامء عندما التقينا بالربامج 

املختلفة للدعم املبكر. فلقد متت إحاطتنا بأناس 

استطاعوا االقرتاب من موقفنا ومشاعرنا. غري أننا مل 

نكن متأكدين بالضبط أين ستقع أرستنا يف هذا العامل 

الجديد. واستقرينا عىل وكالة خدمية واحدة ولكننا خالل 

السنوات األربع األخرية استمرينا يف اكتشاف الخيارات 

والبحث عن أرس مثل أرستنا. ونتيجة لذلك شاركنا مع 

الكثري من املنظامت واملجموعات املختلفة من األصدقاء، 

وبدال من أن نجد مجموعة واحدة تالمئنا متاما فقد 

وجدنا الكثري من املجموعات، ونحصل عىل أنواع مختلفة 

من الدعم واملعلومات من كل منها. وأمتنى لو أنني 

عرفت يف بداية هذه الرحلة كرثة عدد األشخاص الرائعني 

الذين كنا سناقبلهم عىل الطريق. 

وحاليا تحرض جوليا يف املدرسة االبتدائية يف حّينا مع 

م لها الدعم الجيد  أختها حيث يحبها أقرانها، ويقدِّ

مجموعة من املتخصصني املكرسني. ويبدو حاليا أن 

هذا هو الوضع املالئم ألرستنا ولكننا سنستمر يف إعادة 

التقييم مع امليض قدما.

وأعتقد أن أرستنا تقوم مبهمة رائعة يف إحداث التوازن 

بني لحظات االضطراب والتوتر )تتعلق عادة باملواعيد 

الكثرية واإلقامات باملستشفى التي تنتج عن االحتياجات 

الطبية املعقدة( واألوقات التي نستمتع فيها بحياتنا 

اليومية. ونهدف إىل أن نظل إيجابيني وأن نستفيد من 

األنشطة الرتفيهية وأن نحاول أن نعيش حياة رائعة مع 

أرستنا وأصدقائنا الرائعني.
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