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گـــــــزارش
با مهوش کیان ارثی نویسنده کتاب «پسر دیرآموز من»
مادری که فرزند دیرآموزش را تا قهرمانی جهان همراهی کرده است

عکس :علی محمدی /ایران

فرزندان ما را
ببینید
میکردیــم و من در قلبم این امیدواری را داشــتم
کــه دیالــوگ برقــرار کــردن جــواب میدهــد .در
چهــار و نیم ســالگی ناگهانی پویا چنــان به حرف
زدن افتاد گویی همــه اندوختههایش در این چند
ت میکرد
سال یکجا فوران کرد .آنقدر سریع صحب 
که جملههایش را نیمهکاره میگذاشــت و بخشی
از صحبتهایــش را نمیفهمیدیــم ».نخســتین
نوار مغزی را در همین پنج ســالگی از پویا گرفتند
کــه حاکــی از آســیب خفیف مغــزی بود بــا علتی
ناشناخته .سیســتم عصبی پویا به دلیلی که از آن
خبر نداشتند ،متناسب با سنش رشد نکرده بود که
مشــکالتی در ماهیچهها و مهمتــر از آن کم توانی
ذهنی برایش ایجــاد کرده بود« .ما بعد از این نوار
مغــزی ،هیچ وقــت درگیــر مرحله انکار نشــدیم.
پیــش از این از فرآیند به راه افتادن و حرف زدنش
فهمیده بودیم مشکلی وجود دارد».
گریه دیگه بسه!
البتــه کــه ناراحتــی و غصه خــوردن بــرای مهوش
هم مثــل هر مادر دیگری که بــا بیماری فرزندش
روبهرو میشــود ،بود« .با اینکه برخوردهایی بوده
که باعث ناراحتی باشد ما هیچ وقت پویا را پنهان
نکردیــم .ما پویــا را بهعنوان انســانی نــگاه کردیم
کــه کم تواناییهایی دارد و مــا بهعنوان پدر و مادر
بایــد کمکــش کنیم تــا آنجا کــه میتوانــد این کم
توانیهــا را جبران کند .گاهی همیــن که میدیدم
پســرم بهدلیــل شــرایطی کــه دارد نمیتوانــد بــا
بچههای همســن خودش همپا شــود مرا به گریه
میانداخت .تا سالها ،شبها را در فکر آینده پویا
با گریه صبح میکردم .تا اینکه شــبی همســرم به
من گفت چقدر مستأصل برخورد میکنی .خیلی
به مــن برخورد چــون بهنظرم با ایــن همه تالش
اصــاً مســتأصل برخــورد نمیکــردم .امــا واقعــاً
مدتی بعد گفتم گریه کردن دیگر بس است .وقتی
تالشــت را میکنــی دیگــر گریــه کردن چه ســودی

«گاهی که در آشپزخانه بودم دلم میخواست پرواز
محدثه طالبی
کنم ،اما بالهایم به ســقف میخورد» این بخشــی
از زندگی مادری اســت که پــرواز را در آشــیانهای از
عشــق به پسرش آموخته .پســری که روزی به خاطر
کمتوانی ذهنیاش از جمع همســاالن طرد میشد
و حاال مــدال قهرمانی جهان را بر گردن دارد و البته
مــادر مدال صبــوری و تالش .مهوش کیــان ارثی با
تالشهایش در این 30ســال نه فقط فرزندش را به
موفقیتهــای بزرگی رســانده ،بلکه با تأســیس دو
انجمن ویژه کودکان و نوجوانان و جوانان دیرآموز
و خانوادههایشــان و با نوشــتن کتاب «پسر دیرآموز
مــن» ،راه ایــن موفقیت را به بســیاری از خانوادههایی که فرزنــد دیرآموز دارند
نشــان داده اســت .در این گفتوگو برایمان از این مادرانگی بیحد و مرز گفته
اســت و البته دیرآموزی و توصیههایی بــرای مادرانی که فرزنــدان دیرآموز یا با
اختالالت رشدی ذهنی دارند.

مهــوش ادامــه تحصیل در علــوم بانکی و فیزیک
را بیخیــال شــد تــا در دانشــکده علــوم ارتباطات
روزنامهنــگاری بخوانــد ،البتــه برخــاف میــل
خانوادهاش .چهار سال بعد ،در حالی که خانواده
معتقــد بودنــد همیــن لیســانس کافــی اســت! با
منطقی که داشــت راضیشــان کرد که برای کســب
تجربههــا و دیــدن دنیــا و مردمانــی جدیــد بــرای
ادامــه تحصیل در مقطع کارشناســی ارشــد راهی
امریــکا شــود .خــودش در نیویــورک ولــی دلــش
در تهــران ،تبریــز و اصفهان بود .دوســت داشــت
ایــن روزهای تاریخــی را در کشــورش بگذراند و به
محض تمام شــدن درســش به ایران بازگشت .در
بحبوح ه و شــلوغیهایی که پایانش بدرستی برای
کســی مشــخص نبود ،این تصمیمی شــجاعانه و
برآمده از عشــق به وطن بود .آنقدر که استادانش

حسرت میخوردند و به او میگفتند کاش جوانان
س از
امریکایــی هــم مثل تو بودنــد .چند ســالی پ 
بازگشــت به ایران ،ازدواج کرد .روزها در پرداختن
بــهکار مــورد عالقــهاش یعنــی روزنامهنــگاری در
مجلــه «زن روز» سرخوشــانه ،پرانرژی و بســرعت
میگذشت .گرچه اتفاقاتی تلخ ،چونان که عادت
مألــوف روزگار اســت ،پیــش میآمد اما بــا به دنیا
آمدن پویا در سال  63فهرست بهانههای کوچک
و بزرگ مهوش برای خوشــبختی کامل شد .حال
خوبــی که با گذشــت ســی و ســه ســال و مســیری
پــر فــراز و نشــیب و همــراه با ســردرگمی هنــوز با
مهوش است چرا که باورش این است زندگی باید
خوش بگذرد!
«پویــا تا چهــار و نیم ســالگی تنهــا  10کلمه و چند
جملــه ســاده میگفــت .مــا بــا او کامــل صحبــت
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دارد؟ تــا مدتــی همش از خودم میپرســیدم چرا
من؟ اما به این نتیجه رسیدم که باالخره درصدی
از افــراد در جهــان دیرآموزند و کســانی پدر و مادر
اینها میشوند دیگر! چرا من نه؟!»
از همان پنج ســالگی انواع تمرینها و بازیهای
افزایــش تمرکز را بــا او انجام میداد .ســاعتها
وقــت و انــرژی صــرف کالسهــا و درمــان
کمتوانیهای پویا میشــد .شرق و غرب تهران را
زیرپا میگذاشتند تا پویا را پیش هر گفتاردرمان و
پزشــک خوبی که به او معرفــی میکردند ببرند.
تــا اینکــه کــم کــم بســیاری از کــم توانیهــا از راه
گفتــار درمانی جبران شــد .پویا کــه به کالس اول
رســید هنــوز از دیرآمــوزی چیزی نمیدانســتند.
اصــاً چنیــن اصطالحی بــرای افرادی کــه بهره
هوشی نزدیک اما کمتر از نرمال یعنی  70تا 89
را دارند ،ترجمه و ابداع نشده بود .فکر میکردند
بــا ترمیم بخش آســیب دیــده مغز پویــا با کمی
تأخیر به همســاالنش برسد .مدام با معلمانش
در ارتباط تنگاتنگ بود و میگفت پســرش فقط
کمــی کندتر از همکالســانش اســت .مشــکل در
حرکات ظریف دســت و نوشتن و کمتوانیهایی
در یادگیــری اعــداد و امــا و ...همــه بــا صبــوری
گذشــت تا اینکه در سال ســوم و با سنجش بهره
هوشــیاش تصمیــم گرفتنــد پویا را بــه مدارس
اســتثنایی بفرســتند« .مــا وقتــی در  10ســالگی
برای ســومین بار به متخصص مراجعه کردیم،
متوجه شدیم احتماالً پاسخ تست هوش پویا که
در  9ســالگی ســن مغزی او را چهار و نیم نشــان
داده ،درســت نبوده .چرا که پویا غیر از کم توانی
ذهنی به اختالل یادگیری مبتالست و این مسأله
در تست هوشــش تأثیر میگذارد و سن عقلی را
کمتر از میزان واقعیش نشــان میدهد .مسائلی
این چنینــی واقعاً بســیاری از خانوادههــا را گیج
میکند».

