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كان ميالد ابننا األول ترافيس بركة وكان أيضاً مثرياً 

جدا. ومل يصل إىل علمنا أن ابننا سيصل مبكرا 5 أسابيع 

وسيزن 4 أرطال و10 أوقيات. وكان عىل ترافيس أن يظل 

باملستشفى خالل أول أسبوعني ونصف من حياته يف 

حضانة. وكان من الصعب جدا تركه وحده باملستشفى 

حتى أصبح قويا بالشكل الكايف للذهاب إىل املنزل. 

وكانت األسابيع األوىل للوالدية حزينة ومفعمة بالتوتر 

كام هي العادة، ثم اكتشفنا والدة ابننا مصابا بفقدان 

السمع.

وتم فحص ترافيس للمرة األوىل أثناء وجوده باملستشفى 

عندما كان عمره أسبوع ونصف. ومل ينجح يف الفحص 

املبديئ، وتم إرساله لفحص الستجابة املخ السمعية. وكان 

هذا عندما قيل يل أن ابني يعاين من فقدان السمع. وكان 

الخرب صادم ومتعب للغاية. وأرادت األخصائية السمعية 

إجراء فحص سمعي آخر الستجابة املخ السمعية للتأكد 

مام توصلت إليه – وأنا طلبت الحصول عىل رأي آخر 

وتم إرسايل ألخصايئ سمعي آخر. وأكد فحص السمع 

الثاين إلستجابة املخ السمعية نتائج الفحص األول. 

ومنذ ذلك الوقت كان هناك تدفق من املشاعر ترتاوح 

بني الحزن والرفض والغضب. وقرر الفحص الجيني أن 

فقدانه للسمع كان وراثيا حيث تم تشخيص إصابته 

 Enlarged Vestibular مبرض التضخم يف القناة الداخلية

. Pendred Syndromeومرض  Aqueduct Syndrome

فهناك فقدان للسمع يف أرسيت – فأخي لديه ضعف 

سمعي مبستويات سمعية مشابهة. وكنت غاضبة ألن 

طفيل كان ضعيف السمع بينام مل يعاين من ذلك أطفال 

أخي، فكيف يكون هذا عدل؟ كام كانت لدينا الكثري 

من األسئلة التي تتسابق داخل رؤوسنا: هل سيتعرض 

لالستئساد؟ هل سيكون له أصدقاء؟ هل سيكون منسحبا 

وخجوال بسبب فقدان السمع؟ هل سيتمكن من لعب 

الرياضة؟ ومع اإلصابة مبرض التضخم يف القناة الداخلية 

يكون فقدان السمع تقدميا وأحيانا ما يرتبط هذا 

الضعف يف السمع برضبة يف الرأس(.

واتصل يب أخي مبجرد أن عرف بشأن السمع لدى 

ترافيس. وقال يل إن األمر حسن وأن ترافيس سيكون 

بخري. كانت تلك هي املرة األوىل التي استطعت فيها 

أن أجعل أخي يرد عىل أسئلة عن تجربته يف النمو مع 

فقدان السمع، وطأمنني أنه مل يتم االستئساد عليه، وكان 

لديه الكثري من األصدقاء، وكان يحرض باملدرسة املوجودة 

يف حيِّه. كام أدركنا أننا كنا محظوظني بتشخيص ترافيس 

يف هذا السن الصغري – حيث مل يكتشف والدي أن أخي 

كان يعاين من ضعف السمع إال عندما كان عمره 8 

سنوات.

ومن ذلك الوقت صاعدا عرفت أنه عيل القيام مبا 

أستطيع ملساعدة ابني للحصول عىل ما يحتاج إليه حتى 

قصة ترافيس 
L i s a  B ay k o بقلم ليسا بيكو



Arabic

يتمتع بحياة سعيدة وناجحة. وتم تركيب مساعدات 

سمعية لرتافيس عندما كان عمره 5 أشهر، وقمنا 

بالتسجيل يف أحد برامج الدعم املبكر عندما بلغ عمره 

7 أشهر. وكان ذلك حيث قابلت بعض األمهات الرائعات 

كن يتعرضن لنفس األشياء التي كنت أتعرض لها ولكنهن 

كن أكرث تقدما يف رحلتهن. ووجدت من املفيد جدا 

االلتقاء مع أولياء أمور آخرين وأن يكون هناك أحد 

أتحدث معه وأطرح عليه أسئلة.

ويبلغ ترافيس اآلن 4 سنوات. وهو ولد صغري نشيط 

منفتح ليس لديه مشكلة يف التفاعل مع األطفال يف سنه 

أو أكرب منه. ويحب الذهاب للسباحة واللعب يف امللعب 

والذهاب ملواعيد اللعب للقاء أصدقائه. وهو متأخر 

بعض اليشء يف نطقه ولكنه ال يسمح لذلك أن يعوقه. 

ويحب التعلم ولكن بطريقته والزلنا نجتهد ملعرفة 

األسلوب األفضل الذي يتعلم من خالله. ومل تنتهي رحلتنا 

بعد حيث ال يزال أمامنا الكثري من النقاط الرئيسية التي 

نحتاج للوصول إليها. وسنواصل االستمتاع بابننا ودعمه 

بكل الطرق املمكنة لدينا.


