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درخشش نور خورشید و ُسها

انجمنهایــی که خانواده افراد دیرآموز برای فرزندانشــان تأســیس کردند
فعالیتهــای دیگری هم دارند .در «خورشــید» پنــج روز در هفته و هر روز
یک کارگاه برگزار میشود مثل سفالگری و ...عالوه بر آن مهارت آموزیها،
آمــوزش موســیقی تئاتــر و ...هــم دارد .در ُســها کــه ویــژه توانمندســازی
خانوادههاست ،هر جمعه جلســاتی برگزار میشود« .برای مثال سال اول
تأســیس با حضور چهار متخصص در این جلســات مباحثی مطرح شد که
خانوادههــا را توانمنــد کند تا وضعیت بچههایشــان را بهتــر درک کنند و از
پســش بر بیایند .مثل کنترل خشــم ،هوش هیجانی ،مهــارت نه گفتن و....
جلســات االن بــا برنامههای متنوع دیگــر با حضور خود بچههــا ادامه پیدا
میکند .عالوه بر این برنامههای تفریحی و ســفر داریم این خیلی برایمان
مهم است که هم خوش بگذرد و هم دیگران ما را ببینند ،اینکه مردم یک
گــروه بزرگ از بچههای کم توان ذهنی را میبینند در پارکها ،رســتورانها
و ...اول تعجــب میکننــد اما کم کم جامعه باید عــادت کند که افراد همه
مثل هم نیســتند .البته پویا چندســالی است که به خورشــید نمیرود ،چرا
که به ســنی رســیده بود که ما نتیجه گرفتیم باید او را بفرستیم در اجتماع.
اینکه در یک محل دربسته و خودشان با خودشان باشند ،کفایت نمیکند.
حاال چندماهی اســت در یک لوازم تحریر فروشــی کار میکند .البته در کنار
باقــی برنامههــای هفتگــیاش که کالس زبان ،پیانو ،شــنا و فوتبال اســت و
البتــه کاردرمانــی گروهــی .بــرای رفــت و آمد به برخــی از ایــن مراکز روزی
ســه چهار ســاعت بــا اتوبــوس و دو خط متــرو زمــان میبرد و خــودش به
تنهایی رفت و آمد میکند».

از روزنامهنگاری انرژی میگرفتم
دوره راهنمایی دوباره به مدارس عادی برگشــت.
یادگیری ارزش پول ،شــناخت ســاعت ،اســتقالل
در رفــت و آمــد و پیداکــردن مســیر و بســیاری از
فعالیتهای روزمره دیگر هر کدام برای مهوش و
همســرش پروسهای بود که آموزشش به پویا چند
ماه تا چند ســال طول میکشید .گرچه روانشناس
دبیرســتان پویا میگفــت او میتواند دیپلم بگیرد
امــا مهــوش معتقد بود فشــار بیــش از حد درس
بــه شــخصیت پویا آســیب میزنــد« .ما پویــا را به
دبیرستان فرستادیم اما صرفاً میخواستیم پویا در
مدرسه مستمع آزاد باشد تا بتواند با همساالنش و
جامعه عادی حشر و نشر داشته باشد .بداند همه
مثــل خــودش مهربان ،صــادق و ســاده و زودباور
نیســتند!» افراد دیرآمــوز بهدلیل اینکه ذهنشــان
قادر به درک بسیاری از پیچیدگیها نیست افرادی
بســیار روراســت و ســاده هســتند« .در آن ســالها
حرفــهام موتور محرکهام بــود و من تمام انرژیام
را از روزنامــه نگاری میگرفتــم .در روزنامهنگاری
وقتــی تاریــخ چاپ گــزارش معلوم اســت بمیری
بمانــی هم باید گزارش را ســر موعد تحویل دهی
مــن بعد از اینکه از دفتر مجلــه میآمدم به پویا و
تکالیفش میرســیدم و ســه صبح بلند میشــدم
برای نوشــتن .ضمــن اینکه میدیــدم کارهایی که
برای پویا میکنم ذره ذره جواب میدهد و فهمیده
بودم باید خیلی صبور باشم .یک جایی به بعد به
اجبار رســیدگی بــه شــرایط پویــا از کار دور ماندم.
گاهی از شدت دلتنگی برای کارم در آشپزخانه که
میرفتم احساس میکردم میخواهم پرواز کنم و
بالهایم میخورد به ســقف .اما همیشه راهکاری
بــرای خــودم دارم که حالــم را خوب کنــم ».کیان
ارثی بعد از یک وقفه چند ساله ،کار روزنامهنگاری
توگــو با افراد
را بــا پروژه «پشــت چهرهها» که گف 
عادی جامعه است ،آغاز کرد که  20سال است آن

توگوهایــی به ظاهر عادی اما با
را ادامــه داده .گف 
فلسفه و بینشی خاص و جذاب در پشت آن.
امیدواری؛ یادگیری شــش ســاله شــنا و قهرمانی
جهان
مهوش میدانست پسرش قرار نیست به دانشگاه
برود ،پس باید دلمشــغولی مفیدی برایش ایجاد
کنــد و مهمتر اینکــه چیزی برای ارائــه خودش در
جامعــه و برای اطرافیان داشــته باشــد .از  10تا 16
ســالگی پویــا را بــه کالس شــنا میبردنــد« .هیــچ
پیشــرفتی نداشــت .ترم پشــت ترم میگذشــت و
تنهــا همان لیــز خوردن اولیه را یــاد میگرفت .اما
ما ناامید نشــدیم .معلم خصوصی گرفتیم .اولی
و دومی بعد از یک جلســه گفتند نمیتوانند به او
شــنا یاد دهند .اما مربی ســوم در یک ماه شنا را به
پویا یاد داد .من شخصیتم این گونه بود که معتقد
بودم باید هر چقدر که میتوانم برای بچهای که به
این دنیا آوردهام تالش کنم .چه جواب بگیرم چه
نگیرم .اینطور شد که ادامه دادیم و پویا هر چهار
رشته شنا را بخوبی یاد گرفت».
تالشهــا بــرای بــه اســتقالل رســاندن و افزایــش
مهارتهای پویا ادامه داشت تا اینکه باخبر شدند
بچههایی مثل پویا در یک کارگاه سنگ مشغول کار
و فعالیت هســتند«.من همیشه نیاز وجود مرکزی
ویــژه افــراد دیرآموز را احســاس میکــردم آنجا با
خانوادههای دیگر آشنا شدیم تصمیم گرفتیم که
باید یک ان جی او تأســیس کنیم .جواز دو انجمن
را بــا هــم در ســال  84گرفتیــم ».بواســطه همیــن
انجمنهــا بــود که پویــا شــناگر مســابقات جهانی
شــد .آن هم در المپیک ویژه .المپیک ویژه رقابتی
جهانــی مانند المپیــک مخصوص افــراد کمتوان
ذهنی است که هر چهار سال یک بار برگزار میشود
و البتــه مســابقات منطقهای آن ســابق بــر این هر
دوســال یک بــار برگزار میشــد .بعــد از راهاندازی
المپیــک ویــژه ایــران در ســال  ،86انجمنهــای

تا سالها ،شبها را در فکر
آینده پویا با گریه صبح
میکردم .تا اینکه شبی همسرم به من
گفت چقدر مستأصل برخورد میکنی.
خیلی به من برخورد چون بهنظرم با
این همه تالش اص ً
ال مستأصل برخورد
نمیکردم .اما واقع ًا مدتی بعد گفتم
گریه کردن دیگر بس است .وقتی
تالشت را میکنی دیگر گریه کردن
چه سودی دارد؟ تا مدتی همش از
خودم میپرسیدم چرا من؟ اما به این
نتیجه رسیدم که باالخره درصدی از
افراد در جهان دیرآموزند و کسانی
پدر و مادر اینها میشوند دیگر! چرا
من نه؟!

مرتبط با افراد کمتوان با عضویت در این المپیک
به معرفی ورزشکاران داوطلب پرداختند .پویا هم
از همین مسیر راهی این رقابتها شد و بارها روی
سکوی قهرمانی رفته است« .کمیته فنی بچهها را
با توجه به سهمیه انتخاب میکند و سعی میکنند
افــرادی را انتخاب کنند که کمتر شــرکت کردهاند و
فرصــت حضــور برای همه باشــد .هــدف المپیک
ویژه هویت انســانی و اجتماعی این افراد و کســب
اســتقالل اســت .البتــه که به هــر حال مــدالآوری
افتخارآفرینی برای کشــور محســوب میشود و پویا
در  6ســفر به امریکا ،چین ،یونان ،ابوظبی ،مصر و
روسیه سه طال ،سه نقره و چهار برنز را برای کاروان
ایران کســب کرده .جالب این است که فردی مثل
پویــا هیچ وقــت بعد از بازگشــت از ســفر جزئیات
مســابقه و پیروزیاش را برای ما تعریف نمیکند،
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در عــوض از هتــل ،هــم اتاقیهــا و تفریحــات کــه
برایش جذابتر است صحبت میکند».
مادران زندگیشان را دریابند
کیان ارثی چند توصیه برای مادران دارد و هدفش
از انتشــار کتــاب را هم اینطور بیــان میکند «امید
من از نوشــتن این کتاب این بود که این خانوادهها
را پیــدا کنــم و حضــوری حــرف بزنیــم .هــر فــرد
دیرآموزی با دیرآموز دیگر دارای تفاوتهایی است
و نمیشــود راهکار کلی داد ،اما من میخواستم با
خوانــدن ایــن کتاب بدانند کــه اول ،بایــد توانایی و
عالیق بچهها را تشــخیص دهند و بدانند براساس
آن میشــود خیلــی کارها کرد و زود ناامید نشــوند.
دوم ،مادرهــا حتماً اوقات خاصی برای خودشــان
در نظر بگیرند .برنامه بگذارند که حتماً در زمان و
ساعت خاصی فقط برای خودشان باشند .زندگی
را دریابند و طوری نشــود در شــصت هفتاد سالگی
ببینیــد اصــاً بــرای خودتــان زندگی نکردیــد .من
خودم این توانایی را دارم که خودم را در کاری غرق
کنم .مثل کتــاب خواندن ،فیلم دیدن و پیاده روی
در طبیعــت .حتــی در دوره تماشــای یــک کارتون
در جمعــه عصرها به من آســایش روحی میداد.
مادرها از اینکه فرصتی به خودشان برای پرداختن
به عالیقشــان بدهند ،احساس گناه نداشته باشند.
ایــن لطفی اســت که بــه بچــه میکنید و بــا انرژی
بیشــتر پیشــش برمیگردید .البته همراهی همسر
خیلــی مهــم اســت .در تمــام ایــن ســالها مــن و
همســرم پا به پای هم بودیم و هســتیم و مفاهمه
بینمان برقرار اســت .گاهی فکــر میکنم همانقدر
که سختی مســأله پویا عمیق است خوشحالی هم
در زندگــی عمیق میشــود .اگر پویــا این وضعیت
را نداشــت مــن آنقــدر از زمانــم خــوب اســتفاده
نمیکــردم .امــا االن قــدر لحظــات کوتاهــی که در
بالکن ،آرام مینشینم را میدانم .چرا که معتقدم
در زندگی باید به آدم خوش بگذرد!»

