
مع اقرتاب موسم العطلة من نهايته فانه من الصعب جدا ان نجد انفسنا جاهزين للعودة ملعمعة املدرسة او العمل. 

تزداد هذه الصعوبة اكرث مع ضعاف السمع الننا مرة اخرى نواجه اكرب عدو وهو الضوضاء.اينام ذهبنا وايا مافعلنا 

ستكون الضوضاء حولنا. وبالرغم من افضل محاوالتنا للتعود عليها سنجد انفسنا بال شك يف احيان كثرية نعاين من 

االحباط عندما نتواصل مع اآلخرين. ستكون هناك اوقات حسنة واوقات غري جيدة خالل ايامنا وكأي شخص اخر فاننا 

نود ان نشارك هذه اللحظات مع اقرب الناس الينا خصوصا هؤالء اللذين يشرتكون معنا يف خربتنا املتوحدة كأشخاص 

يعانون من ضعف السمع. خالل عميل كمعلم دامئا مااركز عىل اهمية التواصل بني ضعاف السمع ومدى تأثري ذلك عىل 

قدراتهم الشخصية وعىل كونهم جزء من مجتمع ضعاف السمع. ان بعضنا يحس بعدم رضورة وجود صديق ضعيف 

السمع الن من حولنا من األصدقاء يكفي وهذا مناسب جدا ولكني اود ان اشارك نظريت الخاصة عن كيفية تحول 

اصدقايئ ضعاف السمع اىل مالئكة حارسة يل

لقد كان من دواعي فخري ان قابلت العديد من األصدقاء الرائعني خالل رحلة حيايت 

وكنت امتنى ان استطيع ذكرهم كلهم هنا. وكام يظهر يف الصورة هذه املجموعة املتميزة 

من اليسار اىل اليمني: جوي وتاشا ونيكول. انهم بالفعل الصخور املتميزة يف حيايت. كان 

جوي صديق الدراسة ورشيك املغامرات دامئا مايدعمني ويجعلني متحفزا ملتابعة شغفي 

ورغبايت. اما كرم وعطف تاشا فيذكرين دوما بتقدير ماكنت عليه ويشجعني ألكون شخصا 

افضل. لقد علمتني نيكول ان اتقبل من انا واكون صادقا مع نفيس. ان وجودهم جميعا 

معي ساعدين عىل التخلص من اي شكوك كنت فيها واعطاين القوة التى احتاجها الكون ما 

انا عليه اآلن. يف يوم من األيام اطلقنا عىل مجموعتنا اسم مجموعة املالئكة ضعاف السمع 

وبالفعل كان اسام عىل مسمى فلقد كانو حراسا مالئكة. انها خرباتنا املشرتكة كافراد يعانون 

من ضعف السمع التي قوت من ارتباطنا ببعض وباملؤسسة الكنديه لضعاف السمع

لسنوات عدة ماضية كنت شاهدا عىل رشارات تنطلق عند التقائنا معا. انني مع اصدقايئ ضعاف السمع اصبحنا األرسة 

الثانية لكل واحد منا. انني امتنى بكل صدق ان يجد كل انسان يعاين من ضعف السمع اناسا مشابهني له بحيث يستطيع 

االعتامد عليهم خالل رحلة الحياة. وبالتايل فأنا اعتقد انه من املهم لكل أرسة ان يكدو يف البحث عن فرص الطفالهم 

اللذين يعانون من ضعف السمع يك يتواصلو وُيَكِونو اصدقاء مشابهني لهم ليكونو هم مالئكتهم الحارسة 
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