نگی�ن قر هقان�ی :واژ هی «معلولی�ت»
محدودی�ت و ناتوانی را در ذهن انس�ان
تداع�ی میکند .نقص جس�مانی ،گاهی
چن�ان بر اندیش�هی فرد معل�ول تنیده
میش�ود که او را از هرگونه کنش اجتماعی باز میدارد
و در نهایت مجبورش میکند که انزوا و گوشهنشینی را
به تمام جلوههای زیبای زندگی ترجیح دهد« .س�جاد
ساالروند» اما یکی از معلولینی است که پس از مواجهه
با نقص عضو ،توانست با ارادهای پوالدین ،زنجیرههای
ناامیدی را در هم بشکند و با تکیه بر تواناییهای فردی،
پلههای موفقیت را با سرعت طی کند .او با وجود آنکه
در یک س�انحهی رانندگی ،هر دو پای خود را از دست
داد ،ول�ی با عزم و هم�ت باال ،ضمن صیق�لدادن روح
خراشخوردهاش ،موفق شد که در ورزش سختی چون
کوهنوردی و البته صخرهنوردی ،به عناوین مهمی نظیر
«قویترین دوندهی م�ردان ایران» دس�ت پیدا کند.
جالب اینکه سجاد س�االروند «تنها خلبان پاراگالیدر
ایرانی» اس�ت که با دو پای مصنوعی پرواز میکند .او
در گفتوگو با روزنامهدیواری حق ،از مسیری میگوید
که برای رسیدن به این موفقیتهای بزرگ طی کرده.
حق :پی�ش از اینکه دچار نق�ص عضو ش�وید ،تصور
میکردید دنیای معلولین چگونه دنیایی باشد؟
باید اعتراف کنم تا پیش از اینکه وارد جامعهی معلولین بشوم،
آنها را اصال نمیدیدم اما االن که عضوی از این جامعه هستم،
به خوبی آنها را درک میکن��م .برای مثال ،وقتی که معلولی
برای معل��ول دیگر یک لیوان آب میآورد ی��ا ویلچرش را هل
میدهد ،ذرهای غل و غش در آن نیست و در اوج همدلی این
کارها انجام میشود .این شرایط روحی چیزی است که اغلب
افراد سالم از آن بیبهرهاند .دنیای معلولین ،زیباییهای زیادی
دارد که هر کسی قادر نیست آن را ببیند.
ح�ق :یک�ی از اه�داف ورزش معلولی�ن ،الگو ش�دن
ورزشکاران معلول برای دیگر معلولین جامعه و تشویق
آنها به ادامهی زندگی است .فکر میکنید تا چه اندازه
در جهت رسیدن به این هدف ،قدم برداشتهاید؟
من وقتی ب��ه کوهن��وردی میروم ،ش��لوارک میپوش��م تا
پروتزهایم معلوم ش��ود که بگویم من هیچ کمبودی نس��بت
به دیگران ندارم .همهی اینها خطدهی اس��ت .ذهن معلول
میتواند آنقدر توانمند باش��د که ناتوانی جسمش را نبیند.
ما به کمک رس��انههای اجتماعی و هیئت قهرمانان المپیک،
کمکهای مالی جمعآوری میکنیم و برای افراد معلول ،پروتز
و دست و پای مصنوعی سفارش میدهیم .خوشبختانه در این
زمینه گامهای بزرگی برداشتهایم .ناگفته نماند آقایان پرویز
پرستویی و رسول خادم در این کار به ما کمک میکنند.
حق :پروتزی که استفاده میکنید ،ساخت کدام کشور
است؟
ما در کشور خودمان قطعات پروتز را تولید میکنیم؛ شرکت
« CGSگس��تر اصفهان» پنجههای کربنی را با کیفیت باال
تولید میکند .م��ن تمام قلهها را ب��ا پروتزه��ای ایرانی فتح
کردهام .نمونههای خارجی همین پنجهها با قیمت سی تا چهل
میلیون به فروش میرسد اما نمونههای ایرانی ،نه تنها حمایت
نمیشوند؛ چهبسا گروهی از واردکنندگان که از آقایان مسئول
هستند ،چوب الی چرخ این شرکتها میگذارند تا تولید آنها
کم شود و از آن طرف بیزینس خودشان رونق بگیرد.
حق :شرایط شغلی برای افراد معلول در نهادهای دولتی
چگونه است؟
در کشور ما یک قانون تصویب شد ه که سازمانهای دولتی باید
سه درصد از استخدامیهای خود را به افراد معلول اختصاص
بدهند ولی عمدتا این #قانون را اجرا نمیکنند .واقعا جا دارد
از مجلس شورای اسالمی و صدا و سیما گلهمند باشیم که چرا
وظایف نظارتی خودشان را درست انجام نمیدهند.
حق :آیا حقوق اجتماعی معل�والن در جامعه به خوبی
رعایت میشود؟
متأسفانه باید در یک کالم بگویم خیر!
حق :چرا؟
وقتی از امکان عبور بیدردس��ر در سطح ش��هر که کمترین
حق یک ش��هروند اس��ت بیبهرهایم ،دیگر اینک��ه پنجرهی
ساختمانها طوری تعبیه شدهاند که از دیدن منظرهی روبهرو
محروم هس��تیم ،پیش��کشمان! واقعا بعید میدانم این توقع
زیادی باشد که شهروندان حداقل اجازه بدهند از جای پارک
محدودی که در سطح شهر مختص رانندههای معلول در نظر
گرفته شده استفاده کنیم.

هدف م�ن در کوهنوردی ،فتح اورس�ت
اس�ت که البته برای تحقق این کار بزرگ،
نیاز به حمایت وی�ژه دارم .تا امروز تنها دو
کوهنورد معلول در جهان توانستهاند با دو
پای مصنوعی روی بام جهان بایستند و اگر
این هدفم محقق ش�ود ،من ب�ه عنوان یک
ایرانی به نمایندگی از معلولین و جانبازان
کشورم ،سومین نفر در جهان خواهم بود که
موفق به انجام این کار میشود

سجاد ساالروند (سومین کوهنورد معلول فوقحرفهای دنیا)
در مصاحبه با روزنامهدیواری حق:

تمام قلهها را
با پروتزهای ایرانی فتح کردهام
از رهبر میخواهم که از من حمایت کنند
تا قلهی اورست را هم با پروتز ایرانی فتح کنم
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حق :سازمان بیمه از معلولینی که نیازمند دست و پای
مصنوعی هستند ،حمایت میکند؟
باز هم باید در جواب بگویم خیر! به این دلیل که متأسفانه دست
و پای مصنوعی جزو عمل زیبایی محس��وب میش��ود و هیچ
بیمهای هزینهی آن را متقبل نمیشود.
حق :بع�د از اینکه دچ�ار نقص عضو ش�دید ،آیا برای
ادام�هی مس�یر ،از روانش�ناس یا مش�اور ه�م کمک
گرفتید؟
روزهای اول بعد از تصادف بود که یک خانم روانشناس به عیادتم
آمد و خواست به من مشاوره بدهد .راستش من خندهام گرفت.
گفتم برای چه باید مشاوره ببینم؟ جوابم یک چیز بود :حکمت
خدا این است که من سی و چهار سال پا داشته باشم و بعد از آن
بدون پا زندگی کنم .پاهایم امانتی بودند از طرف خدا که خودش
داد و خودش هم گرفت .ایشان رفتند و شمارهی تماس گذاشتند
که اگر الزم شد با او تماس بگیرم اما من هنوز با او تماس نگرفتهام.
حق :صحبتی ب�ا معلولینی که خانهنش�ینی را اولویت
زندگی قرار دادهاند ،دارید؟
دیدگاه مردم نباید نسبت به معلولین اينگونه باشد که آنها
سربار جامعهاند و مرکز ترحمهای پوچ دیگران .همه باید بر این
باور باشند که معلولین افرادی متفاوت با ویژگیهای مختص
به خود هستند .معلولیت واقعی ریشه در ذهن انسانها دارد،
نه جسم آنها .بنابراین معلولین باید با تکیه بر قدرت ذهن خود
به همه ثابت کنند که میتوانند کارهای بزرگی انجام بدهند و
برای کشور خود مفید باشند.
حق :نظرتان دربارهی سریالهایی که در آن به زندگی
معلولین میپردازند ،چیست؟
این روزها س��ریال «دل» که مخاطبان شبکهی خانگی آن را
دنبال میکردند ،به پایان رس��ید .باز هم متأسفانه در انتهای
فیلم ،ش��خصیت بد داس��تان بر اثر یک حادث��ه ،روی ویلچر
نشس��ت .هر چند جامعهی معلولین و کسانی که روی ویلچر
مینش��ینند ،به این بیمهریها عادت کردهاند ولی افسوس
میخورم برای کسانی که چنین داستانهایی را مینویسند،
میسازند و بهعنوان فرهنگسازی تحویل مخاطب میدهند.
به جای نمایش زیباییها و توانمندیهای زندگی این عزیزان
که هر کدام بر اث��ر حادثه و ی��ا اصال م��ادرزادی روی ویلچر
نشستهاند ،ش��خصیت بد داس��تان را روی ویلچر مینشانیم
و میگوییم این تاوان اعمال او اس��ت .همی��ن موضوع باعث
میشود به این فکر نکنیم که نگاه جامعه به این عزیزان چگونه
خواهد شد .خواهش میکنم این قشر از جامعه را بیش از این
دچار رنجش خاطر و آسیب روحی نکنیم.
حق :تا کنون چه رکوردهایی را به ثبت رساندهاید؟
عنوان «س��ومین معلول فوقحرفهای دنیا» از آن من اس��ت.
اولين معلول ایرانی هس��تم که توانسته با دو پای مصنوعی به
ارتفاع باالی پنج هزار متر صعود کند .دیوارهی بیس��تون را با
بیش از چهارصد متر ارتفاع ،با دو پای مصنوعی برای اولین بار
در ایران و جهان فتح کردهام و همچنین اولین معلولی هستم
که موفق به فتح قلهی «آرارات» شده.
حق :هدف نهایی شما در کوهنوردی چیست؟
فتح قلهی اورست؛ که البته برای تحقق این کار بزرگ ،نیاز به
حمایت ویژه دارم .تا ام��روز تنها دو کوهنورد معلول در جهان
توانس��تهاند با دو پای مصنوعی روی بام جهان بایستند و اگر
این هدفم محقق شود ،من به عنوان یک ایرانی به نمایندگی از
معلولین و جانبازان کشورم ،سومین نفر در جهان خواهم بود
که موفق به انجام این کار میشود.
حق :شعار شما در زندگی چیست؟
معلولیت ،محدودیت نیست؛ بلکه توانمندی است.
حق :ریس�کپذیری ب�رای رس�یدن ب�ه قهرمانی ،به
انگیزههای شخصی هم بستگی دارد؟
دقیقا! برخی از من میپرسند« :چطوری این همه انگیزه پیدا
کردهای؟» این س��ؤال مرا متعجب میکند! انگیزه به صورت
ژنتیک منتقل نمیشود .این رؤیاپردازی و عزم برای رسیدن
به خواستههاست که ایجاد انگیزه میکند .اینکه از کودکی،
رؤیاهای بزرگ داش��ته باش��ی و تالش کنی آنها را از دنیای
خیال به دنیای واقعی بیاوری .به این میگویند انگیزه.
حق :اگر ناگفتهای هست ،بفرمایید.
از رهبر جامع��ه میخواهم به عنوان کس��ی ک��ه معلولین را
به خوب��ی درک میکنند ،از م��ن حمایت کنند ت��ا به عنوان
نمایندهی ایش��ان و یک مس��لمان ایرانی ،قلهی اورس��ت را
فتح کن��م و به همهی جه��ان ثابت کنم ایرانیه��ا در همهی
عرصهها توانمندند .در آخر امیدوارم جامعه در مسیر درستی
فرهنگسازی شود تا افراد معلول بتوانند راحتتر زندگی کنند.

شرکت « CGSگس�تر اصفهان» پنجههای
کربنی را با کیفیت ب�اال تولید میکند .من
تم�ام قلهها را ب�ا پروتزه�ای ایرانی فتح
کردهام .نمونههای خارجی همین پنجهها
با قیمت چهل میلیون به فروش میرسد اما
نمونههایایرانی،نهتنهاحمایتنمیشوند؛
چهبسا گروهی از واردکنندگان ،چوب الی
چرخ این ش�رکتها میگذارند تا بیزینس
خودشان رونق بگیرد

