
Viata fara cuvinte
Seninul din privirea ei, lumina de pe chipul ei sunt primele care iti atrag atentia intr-o lume cu oameni,
parca, tot mai posomorati. Zambeste si te face sa zambesti, desi pentru ea viata e probabil de cateva ori
mai grea decat pentru noi. A invins destinul care nu a inzestrat-o cu auz si il pacaleste in fiecare zi
"auzind " prin cuvinte mimate cu mainile si facandu-se auzita prin cuvintele pe care le si mimeaza, le si
rosteste. La cei 34 de ani ai ei, Nadia Bradea e o femeie implinita: si-a intemeiat o familie, are un loc de
munca, are pasiuni care o urca pe podiumurile competitiilor nationale dedicate persoanelor cu deficiente
de auz.
  
  Pe Nadia am intalnit-o la reuniunea saptamanala a membrilor Filialei Sibiu a Asociatiei Nationale a
Surzilor din Romania. in fiecare joi seara, persoanele cu deficiente de auz din Sibiu isi dau intalnire: joaca
tenis de masa, afla noutatile sau pur si simplu povestesc. Sunt prieteni intre ei, sunt o comunitate unita,
asa ca cele doua-trei ore trec pe nesimtite. Tot repede a trecut si intalnirea la sase maini avuta cu Nadia.
Şi a fost o intalnire la sase maini pentru ca "traducerea " a fost asigurata de Marius Latan, presedintele
Filialei Sibiu a Asociatiei Nationale a Surzilor din Romania, si de Ana Maria Stoica, inspector de
specialitate. 
  
  O lume fara sunete
  
  Nadia nu a auzit niciodata. S-a nascut surda, copil al unor parinti, de asemenea, surzi, asa ca limbajul
mimico-gestual l-a invatat cu naturaletea cu care altii invata sa desluseasca si sa rosteasca sunete si
cuvinte. Astazi, Nadia comunica ajutandu-se de semne, de hartie si creion, de voce. 
  
  Ca sa o poti "auzi " prin semne, trebuie sa cunosti semnificatia fiecarui gest. Sa stii ca pumnul strans cu
degetul mare indreptat in sus semnifica litera A, ca litera L este data de deschizatura dintre degetul mare
si cel aratator. Altfel spus, trebuie sa te intorci in perioada copilariei, cand tu, copil fiind, aratai ceea ce iti
doreai sau incercai sa imiti gesturile altora. 
  
  Dar Nadia comunica si prin voce. E adevarat ca glasul ei nu are claritatea cu care noi suntem obisnuiti,
dar Nadia vorbeste si se face inteleasa. "Am invatat sa vorbesc la scoala, cu ajutorul mainilor ", spune
femeie in timp ce isi asaza una dintre palme sub barbie si incepe sa rosteasca sunete. Asa a invatat sa
rosteasca sunetele pe care nu le-a auzit niciodata: sprijinindu-si barbia pe dosul palmei, punand degetele
pe gat. Asa a invatat sa recunoasca fizic cum se spune un sunet, cum se rosteste un cuvant. Cititul de pe
buze nu e la fel simplu pe cat ati putea crede. Şi nu e simplu nici pentru ea, nici pentru alti oameni care nu
au auzit nici macar o secunda. Explicatia e simpla: e greu sa deslusesti corect cuvantul mai ales ca
mimica e inselatoare adeseori. incercati un experiment: asezati-va in fata oglinzii si rostiti trei cuvinte:
"mama ", "papa " si "baba ". Veti vedea ca mimica fetei e foarte asemanatoare.
  
  Acest fapt a fost constatat si in alte tari, specialistii aratand ca mai putin de 30 % din cuvintele limbii
engleze pot fi citite de de pe buze
  
  Sotie si mama
  
  in urma cu 13 ani, Nadia si-a intemeiat propria ei familie, alaturi de Nelu, un barbat cu deficiente de
auz. "Nelu nu s-a nascut surd; a surzit cand avea un an din cauza unei injectii. Ne-am casatorit in 1998.
Am facut cununia civila si pe cea religioasa. La Primarie am avut interpret, dar la biserica a fost foarte
greu. Atunci nu exista biserica pentru surzi si slujba a fost foarte scurta. Nu am inteles ce spunea preotul
", marturiseste Nadia. 
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  in urma cu noua ani si jumatate, familia s-a marit, odata cu venirea pe lume a Verei, o minune de copil,
extrem de atasat de parintii ei. Şi Vera nu e o minune de copil doar pentru ca invata bine la scoala, pentru
ca a fost premiata la diferita la concursuri, ci si pentru ca stie sa fie langa familie atunci cand parintii ei au
nevoie: Vera poate sa vorbeasca la telefon, Vera poate fi glasul si urechile parintilor ei pentru ca Vera
aude. "Mi-am dat seama ca Vera aude pe cand ea avea patru-cinci luni, pentru ca reactiona la zgomot.
Prima data a invatat limbajul semnelor si a inceput sa vorbeasca atunci cand a mers la gradinita. in cateva
saptamani se descurca deja foarte bine ", spune mama ei. 
  
  Cum s-a descurcat Nadia atunci cand Vera era doar un bebeluss Nu, nu i-a putut auzi plansetele, doar
le-a citit pe chipul ei si le-a "observat " cu ajutorul unui aparat. "O matusa din strainatate mi-a trimis un
aparat care avea semnal luminos, atunci cand plangea fetita ". 
  
  Munceste de 14 ani
  
  A invatat limbajul semnelor, a fost la scoala si a devenit croitoreasa. "Nu am avut incotro. Am fost la
scoala profesionala pentru surzi de la Craiova si nu aveam de ales intre prea multe meserii, asa ca am
devenit bobinatoare si apoi am facut cursuri la locul de munca si sunt croitoreasa ", spune Nadia.
  
  Se numara printre acele putine persoane fara auz care au avut noroc in gasirea unui loc de munca. Spune
ca nu i s-a intamplat sa fie refuzata la angajare pentru ca nu auzea si mai spune ca oricum munca ei nu are
legatura cu auzul. Pentru altii insa gasirea unui loc de munca nu se dovedeste a fi la fel de usoara: unui
programator cu deficienta de auz i se refuza mereu interviul pentru un posibil loc de munca.
  
  Pasiunea dansului
  
  Sportul si calatoriile se numara printre pasiunile Nadiei. Nici excursiile cu "motorul", alaturi de sotul ei,
nu sunt de neglijat. Nici dansul. Va intrebati cum poate sa urmeze un ritm pe care nu il audes Foarte bine,
daca e sa ne luam dupa faptul ca Nadia a fost pe podiumul competitiilor nationale de dans dedicate
surzilor. A dansat pe muzica populara si a facut-o bine. S-a bazat pe vibratiile pe care ea le simte mai bine
decat noi, auzitorii. Vibratiile nu o ajuta insa daca are de rezolvat o problema la vreo institutie de stat.
Merge la ghiseu, la fel ca oricare alt platitor de taxe si, cel mai adesea intreaba in scris. I se raspunde tot
in scris, un scris pe care de multe ori nu il intelege si care adeseori nu ii ofera suficiente explicatii. A
invatat insa sa treaca peste neajunsuri, sa priveasca viata cu un zambet si sa daruiasca zambete, chiar daca
nu va auzi niciodata cuvantul "multumesc".
  
  * in 2008, numarul persoanelor cu deficienta de auz inregistrate in Romania era de 21.600, dar se
estimeaza ca numarul real e mult mai mare. 
  
  * *Prima grupa a persoanelor cu deficienta auditiva din Romania a fost infiintata in 9 noiembrie 1919,
sub patronajul Reginei Maria. Din comitetul de conducere a facut parte si printul Henry Ghica, fiul surd
al domnitorului Constantin Ghica.
  
  * Studiile de specialitate arata ca in comunicarea interumana vorbirea ocupa un procent de maxim
30-40%, restul informatiilor (60-70%) fiind transmise prin gesturi, mimica.
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