ИСТОРИЯТА НА САМФИРА
Самфира се роди осем седмици по-рано. Стана ми ясно, че има някои
трудности с нея веднага след раждането. Внезапно настъпи атмосфера
на паника сред докторите. Самфира бе набързо извадена от стаята и занесена директно в
специализираното бебешко отделение. Усетих топка в стомаха ми. Аз дори не знех,дали е
жива. Не я чух да изплаче.
Два часа по-късно един педиатър ми казаха, че не очакват Самфира, да оцелее през
следващите 12 часа. Посъветва ме да не се привързвам към нея.Аз отхвърлих съвета му
първоначално. Как мога да не се привържа към бебето си? Въпреки това, имах три-годишно
дете у дома,което ме чакаше и аз отчаяно се нуждаех,да се придържам към
здравия разум. Въпреки моето презрение към съвета на педиатъра, почувствах,че изградих
емоционална стена между Самфира и себе си.
Самфира оцеля. Тя прекара следващите четири седмици във вентилатор, заобиколна от тръби,
кабели и монитори. Буцата в стомаха ми ставаше все по-голема и по-твърда. Единственият ми
контакт с нея беше през малка дупка във вентилатора. Самфира имаше синдрома на Даун.Поне
беше жива. Когато си прибрах у дома на осем седмици бях
решена да обичам и да я гледам както първото си дете. Топката все още бе в стомаха ми, но
очаквах, че ще изчезне скоро. Самфира не се хранеше много добре. Понякога ми отнемаше
два часа да я нахраня. Тя пищеше търсейки внимание, но не обичаше да я държим или
докосваме, когато й отговаряхме.
Бяхме изтощени, така че може би реакцията на нашите приятели и съседи имаше повече
влияние върху нас, отколкото обикновено. Беше се разнесъл слуха ,че Самфира има синдрома
на Даун. Някои хора ни избягваха. Други ни посетиха, но дойдоха с мрачно настороение -нищо
общо с празничното посрещане на света, което първото ни дете бе получило! Дори
моето джи пи изглеждаше смутена от Самфира. Аз започнах да се страхувам да я изваждам и
да срещам съжелителните погледи на всички.
Ние ставахме все по-изолирани и отчаяни. Трудно е да седнеш на пода и да играеш с бебето,
когато се чувстваш изтощена и депресирана.Огромната буца в стомаха ми не помогна. Нито
пък факта, че в продължение на повече от година, ние получавахме минимална обратна връзка
от Самфира. Предполагам, че е имало много случаи, когато сме се погрижили за основните
нужди на Самфира, но нищо друго.
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