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زنـــــدگـی

سال بیستوسوم شماره  6567یکشنبه  22مرداد 1396

عکس :گروه زندگی

تولد دوباره یک قهرمان

گفـ ــت باید به ویلچر عادت کنم و هیچ گاه
نمیتوانم روی پاهایم بایستم .از شنیدن
این خبر شوکه شـ ــدم و با اعتراض به دکتر
گفتم پس چرا همه به من وعده میدادند
که دوباره میتوانم با پاهایم راه بروم .همه
خانواده این حقیقت تلخ را از من مخفی
کرده بودند .در مسـ ــیر تهران به خرم آباد
هزار بار مردم و زنده شدم.
 ëëتولدیدوباره
حامـ ــد امیـ ــری مـ ــرد آهنیـ ــن دیـ ــروز و
قهرمان معلـ ــول امروز تولد دوبـ ــارهاش را
مدیـ ــون پدر و مادر و کسـ ــی میدانـ ــد که او
را به ورزش دوباره تشـ ــویق کـ ــرد .روزی که
بـ ــه او پیشـ ــنهاد داد تا بـ ــه ورزش معلوالن
رو بیاورد از ناراحتی اشـ ــک از چشـ ــمانش
سرازیر شد .باید میپذیرفت که دیگر جایی
در ورزش انسـ ــانهای سالم ندارد و باید به
ورزش معلـ ــوالن رو بیاورد .میگوید :وقتی
به مالقاتـ ــم آمد و این پیشـ ــنهاد را مطرح
کرد مادرم از ناراحتی صورتش سـ ــرخ شده
بود .او نمیخواست باور کند که من معلول
شده ام .وقتی برای بارسوم این پیشنهاد را
مطرح کرد قبول کردم و به ورزشگاه رفتم.
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بودم که گاه با رفقا میگفتم ،پول که داشته
باشـ ــی همـ ــه چیـ ــز داری ،حتـ ــی میتوانی
سالمتی هم داشته باشی و اگر هم نقصی
پیدا کـ ــردی میتوانی با پـ ــول آن را جبران
کنی! حـ ــاال که به یـ ــاد آن حرفها میافتم
میبینم چقـ ــدر جاهل بودم .بعـ ــد از این
حادثه بود که متوجه شـ ــدم هیچ چیزی در
این دنیا نمیتواند جایگزین سالمتی باشد.
حامد لبخندی میزند و ادامه میدهد:
با همـ ــه اینها خوشـ ــحالم که بـ ــا ارادهای
محکم دوباره به عرصه ورزش بازگشـ ــتم
و احساس میکنم بیشـ ــتر به خدا نزدیک
شـ ــده ام .در کنـ ــار ورزش بـ ــا معلـ ــوالن
بدنسـ ــازی کار میکنـ ــم و بـ ــه آنهـ ــا برنامه
میدهـ ــم تـ ــا با تمریـ ــن بتواننـ ــد عضالت
دسـ ــت و پاهـ ــا را قوی کننـ ــد .همچنین به
آنهـ ــا برنامه غذایـ ــی میدهـ ــم .معلوالن
بسـ ــیاری از سراسـ ــر ایران با من در تماس
هسـ ــتند و میدانند که من آنهـ ــا را بخوبی
درک میکنم .همیشه سعی کردم به آنها
روحیه و انگیزه بدهم و حتی دو نفر از آنها
را که از زندگی ناامید بودند و میخواستند
خودکشـ ــی کنند از ایـ ــن کار منصرف کردم

ëëوقتی مدال پارالمپیک را گرفتم خوشـــحال شدم که توانستم به
خانواده ام ثابت کنم من همان حامد هستم .از آنجایی که مادرم از
دیدنمنرویویلچرغصهدارمیشودبرایتمرینبهشهرستانهای
اطرافمیرومتاکمترمقابلچشماناوباشم.منقهرمانجهانو
پارالمپیک هســـتم اما با وجود این هر روز وقتی چشم باز می کنم با
خودم می گویم کاش همه اتفاق های تلخی که پشـــت سرگذاشتم
فقط یک خواب باشد  .اعتراف می کنم که من خودم کسی بودم که
گاه با رفقا می گفتم ،پول که داشـــته باشی همه چیز داری ،حتی می
توانی سالمتی هم داشته باشی و اگر هم نقصی پیدا کردی می توانی
با پولآنرا جبرانکنی! حاالکه بهیادآن حرفهامیافتممی بینم
چقدرجاهلبودم.بعدازاینحادثهبودکهمتوجهشدمهیچچیزی
درایندنیانمیتواندجایگزینسالمتیباشد

نیمنگاه

نگاهی به فراز و فرود زندگی حامد امیری که از قهرمانان و قویترین مردان ایران بود و امروز روی ویلچر افتخارمی آفریند

ارقام  1تا  9را طوري در خانههاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها ،ستونها
و مربعهاي كوچك  3در  3يكبار ديده شود
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هنوز هم نمیتواند
باور کند پاهایش او را
همراهینمیکند؛روزی
که یک تصادف
دلخراشمسیر
زندگیاش را تغییر داد و
معلولشکرد.
روزی که بازوهای
قدرتمند و بدن
تنومندشنیزنتوانست
جلوی تقدیر را بگیرد؛
حامد همه آن
لحظات تلخ را به قول
سینماییها،فریمبه
فریم ،به یاد دارد

کمک کند .همه اینها در حالی بود که هنوز
نمیدانستم چه اتفاقی برای پاهایم افتاده
اسـ ــت .یکی از شبها از شدت درد پتو را در
دهانم ساعت ها فشار دادم و نمیخواستم
مادرم را از خواب بیدار کنم ،تنها چیزی که
دردم را کمی کاهش م ـ ـیداد متادون بود.
سـ ــاعت ها درد را تحمل کـ ــردم و نزدیک
صبح از حـ ــال رفتم .آرزو داشـ ــتم تختم را
کنار پنجره قـ ــرار بدهم تا بتوانـ ــم بیرون از
خانه را ببینم .تنها چیزی که به من آرامش
میداد ،خواندن قرآن بود .با خدا راز و نیاز
میکـ ــردم و میگفتـ ــم هرچـ ــه برایم مقدر
کرده است میپذیرم .به خدا میگفتم اگر
صالح من این است که برای همیشه روی
تخت باشم ،نمیخواهم خانوادهام بیش
از این اذیت شـ ــوند .با چشـ ــمانم دیدم که
پدر و مادرم  20سـ ــال پیر شدند .برای آنها
سخت بود که پسر پهلوانشان روی تخت
نحیف و ضعیف افتاده باشد،نمیتوانستم
رقابتهای مـ ــردان آهنین را تماشـ ــا کنم.
من کسـ ــی بودم که وزنههـ ــای  500کیلویی
را جابهجـ ــا میکردم اما اکنـ ــون قادر نبودم
پاهایم را جابهجا کنم.
وی ادامـ ــه داد :بـ ــا همه این سـ ــختیها
بازهم روی همان تخت ورزش می کردم و
با دمبل سعی میکردم بازوهای خودم را
تقویت کنم .پزشک معالجم مخالف بود
اما توجهـ ــی نمیکردم .یکی از روزها وقتی
برای معاینه به تهران آمدم پزشـ ــک من
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صحنههای عجیبـ ــی در آنجا دیدم .مردی
کـ ــه دو پا نداشـ ــت اما با شـ ــوق زیاد تمرین
میکرد .جانبـ ــازی که یک دسـ ــت و یک پا
نداشـ ــت اما بـ ــا ارادهای محکم مشـ ــغول
تمرین ورزش بود .از دیدن آنها انگیزه پیدا
کردم و از صبح روز بعد من هم مشـ ــغول
تمریـ ــن شـ ــدم .از آنجایی کـ ــه برنامههای
بدنسـ ــازی را در رقابتهـ ــای مردان آهنین
به شـ ــکل علمی انجام م ـ ـیدادم از همان
برنامههـ ــا اسـ ــتفاده کـ ــردم و بعـ ــداز  5ماه
تمرین در رشته پرتاب دیسک ،وزنه و نقره
به مسابقات بینالمللی دوبی اعزام شدم.
در ایـ ــن رقابتها مدال نقـ ــره گرفتم و این
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هنوز هم خاطره تلخ آذرماه سال  91را که او
را برای باقی زندگی ویلچرنشین کرد ،به یاد
دارد و هـ ــر روز با این امید که رویداد آن روز
تلخ تنها یک کابوس بوده است ،از خواب
بر میخیزد .او که حاال در  35سالگی ،تنها
بـ ــا پدر و مـ ــادرش زندگی میکنـ ــد ،الگوی
زندگـ ــی بسـ ــیاری از معلوالنـ ــی اسـ ــت که
میخواهند محدودیتها را کنار بزنند .او از
روزهایی گفت که بر وزنههای آهنین غلبه
میکرد و رؤیای زندگیاش رقابت با مردان
آهنین جهان بود.
 ëëمردیازجنسآهن
وقتی میخواهـ ــد از کودکیاش بگوید،
روزهایی را به یاد میآورد که برای رسیدن
به قهرمانی وارد عرصه چند رشته ورزشی
مختلف شـ ــد .او نقش دایی خود را در این
عرصـ ــه مهم عنـ ــوان میکنـ ــد و میگوید:
دای ـ ـیام اهـ ــل ورزش بود و زمانـ ــی که مرا
بـ ــه اسـ ــتادیوم ورزشـ ــی تختی خـ ــرم آباد
میبرد جثهام بقدری کوچک بود که روی
شـ ــانههای او مینشسـ ــتم .سـ ــراغ ورزش
وزنهبرداری رفتم و بعد از  9ماه تمرین در
رقابتهای وزنهبرداری قهرمانی نونهاالن
ایران در دامغان به مقام قهرمانی رسیدم.
ایـ ــن نخسـ ــتین مدالی بـ ــود که در شـ ــروع
دوران ورزش ـ ـیام به دسـ ــت آوردم و برایم
بسیار با ارزش است .مدتی بعد احساس
کردم عالق ـ ـهای بـ ــه وزنهبرداری نـ ــدارم و
سـ ــراغ ورزش دوومیدانی و پرتاب دیسک
رفتم .نوجوان بودم که با شناسـ ــنامه یکی
از کارگران کارخانه در رقابتهای قهرمانی
کارگران کشـ ــور شـ ــرکت کـ ــردم و در پرتاب
دیسـ ــک ،قهرمان و در پرتـ ــاب وزنه نایب
قهرمـ ــان شـ ــدم و رکـ ــورد جدیـ ــدی به جا
گذاشتم .عالقهام به پرتاب دیسک هر روز
بیشتر میشد و سال بعد در رقابتهای دو
و میدانی جوانان کشـ ــور در پرتاب دیسک
مقام نخسـ ــت را کسـ ــب کردم .چندسالی
دو و میدانـ ــی را ادامـ ــه دادم تـ ــا اینکه وارد
ورزش کشـ ــتی شـ ــدم .چنـ ــد سـ ــالی هـ ــم
کشـ ــتی میگرفتم ،اما با دیدن نخسـ ــتین
دوره رقابتهـ ــای قویترین مـ ــردان ایران
بـ ــه ورزش قدرتـ ــی و پاورلیفتینـ ــگ عالقه
پیدا کردم و وارد این رشـ ــته ورزشـ ــی شدم.
نخستیندورهرقابتهایقویترینمردان
ایران در نساجی بروجرد برگزار شد و من با
وجود سن کم و مخالفت اطرافیان ،سراغ
ایـ ــن ورزش قدرتی رفتم .وسـ ــایل و لوازم
مورد نیاز برای تمرین را به شـ ــکل عجیبی
تهیه میکـ ــردم .مینشسـ ــتم و آیتمها ی
مسـ ــابقات را بـ ــه دقت تماشـ ــا میکردم و
بعد همان تمرینات را انجام میدادم .به
یکـ ــی از معادن رفتم و آنها یک السـ ــتیک
بزرگ که قابل استفاده نبود به من دادند.
کنده درخـ ــت را خودم تهیه کردم و داخل
چمدانهای فلـ ــزی قدیمی مقداری آهن
ریختم تا سنگین شـ ــوند .با این وسایل هر

روز تمرین میکردم و خودم را در شـ ــرایط
مسـ ــابقه قرار میدادم .هر سـ ــال با دیدن
آیتمهای جدید مسابقه آنها را به تمرینات
اضافه میکردم .سـ ــه سـ ــال تمرین کردم
تا اینکـ ــه سـ ــال  85در رقابتهای انتخاب
مـ ــردان آهنین کـ ــه در تهران بود شـ ــرکت
کـ ــردم .در رقابتهای انتخابی نتوانسـ ــتم
حد نصاب الزم را کسب کنم .ناامید نشدم
و روزی  5سـ ــاعت تمرین می کردم .سـ ــال
 86در رقابتهـ ــای مـ ــردان آهنین موفق
شـ ــدم با اختـ ــاف  4امتیاز نایـ ــب قهرمان
شوم .در آن سال بهعنوان پدیده مسابقات
معرفی شدم .سال بعد در نخستین دوره
مسـ ــابقات مردان آهنین کـ ــه از تلویزیون
پخش میشد به مقام پنجم رسیدم و کاپ
مرد اخالق مسـ ــابقات به من اهدا شـ ــد8 .
سال به شکل مستمر در رقابتهای مردان
آهنین حضور داشتم و دو رکورد جهانی در
اسکات تعادلی و حمل چمدان ثبت کردم
و تا به امروز کسی هنوز نتوانسته است این
رکوردها را جابهجا کند .همیشه جزو نفرات
نخسـ ــت بودم ،تـ ــا اینکه در سـ ــال  90برای
حضـ ــور در رقابتهای قویتریـ ــن مردان
جهان در فنالند دعوت شدم.
ëëکابوستلخزندگی
هنوز هم نمیتواند باور کند پاهایش او
را همراهی نمیکند؛روزی که یک تصادف
دلخراش مسـ ــیر زندگیاش را تغییر داد و
معلولش کرد .روزی که بازوهای قدرتمند
وبدنتنومندشنیزنتوانستجلویتقدیر
را بگیرد.
حامد همه آن لحظـ ــات تلخ را به قول
سـ ــینماییها ،فریم به فریم ،به یـ ــاد دارد:
4روز به زمان پرواز باقی مانده بود .خودم را
برای مسابقات فنالند آماده میکردم .من
تنها ایرانی بودم که به این رقابتها دعوت
شـ ــده بود و باید با قدرت حاضر میشدم.
بـ ــرای تمرین هـ ــر روز مسـ ــیر 90کیلومتری
خرم آبـ ــاد به بروجـ ــرد را طـ ــی میکردم و
در آنجـ ــا تمرین میکردم .شـ ــرایط تمرین
در آنجـ ــا بهتر بود .آذرماه سـ ــال  90وقتی از
تمریـ ــن بازمی گشـ ــتم در جـ ــاده باریک به
طرف خرم آباد درحـ ــال رانندگی بودم که
ناگهان خودرو پیکانی که سبقت غیرمجاز
گرفته بـ ــود ،از روبهرو به من نزدیک شـ ــد و
محبور شـ ــدم ماشـ ــین را به حاشیه خاکی
جاده هدایت کنم .ماشـ ــین چـ ــپ کرد و 8
بـ ــار معلـ ــق زد .در آن لحظات فقط اسـ ــم
ائمه اطهـ ــار را صدا میزدم .ماشـ ــین بعد
از اینکه چند متر روی زمین کشـ ــیده شد از
حرکت ایستاد .عجیب اینکه هیچ کسی به
کمک نمیآمد و خودروهای عبوری حاضر
نمیشدند نگه دارند و مددی برسانند .بعد
از  10دقیقه متوجه شدم پاهایم دیگر هیچ
حسی ندارند .به هرسختی و فالکتی که بود
گوشـ ــی موبایلم را پیدا کـ ــردم و با خانواده
تماس گرفتـ ــم .توان حرف زدن نداشـ ــتم

نخستین سکوی پرتابی بود که مرا به میان
بهترین روزهای زندگ ـ ـیام پرتاب کرد .هر
روز تمرینات فشردهای انجام میدادم و در
بازی های پاراآسیایی ضمن جابهجایی سه
رکورد سه مدال طال گرفتم .در رقابتهای
جهانـ ــی نیز با وجـ ــود آنکـ ــه در یک کالس
باالتـ ــر مسـ ــابقه دادم مدال نقـ ــره گرفتم.
مهمترین میدان رقابتهـ ــای پارالمپیک
«ریـ ــو» بود کـ ــه در آنجا نیـ ــز در پرتاب وزنه
مدال نقره گرفتم .من دوباره متولد شـ ــده
بـ ــودم و نمیخواسـ ــتم متوقف شـ ــوم .در
رقابتهـ ــای جهانـ ــی در پرتاب نیـ ــزه دوم
شـ ــدم .این روزها برای رقابتهای جهانی
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روزگارییکـــیازقویترینمـــردانایرانبود،پهلوانیکهرکوردحمـــلچمدانهایآهنیو
«اســـکات»دردنیاهنوزهمبهناماوســـتوتاکنونکسینتوانستهجابهجایشکند.برنامه
تلویزیونیمردانآهنین(کهچندسالمتوالیدرایامنوروزازآنتنشبکهسهپخشمیشد)
فرصتیبودتامیلیونهانفرچشـــمبهبازوهایپرقـــدرتاوبدوزندورقابتتنگاتنگشرابا
رقباتماشاکنند 11.سالپیاپیدرمسابقاتقویترینمردانایرانحاضرشدوبارهابرسکوی
قهرمانیایستاد؛سالهاییکهخرمآبادیهاخاکپایاسطورهشهرشانرابهچشممیکشیدند
وبرایـــشازتهدلآرزویموفقیـــتمیکردند«.حامـــدامیری»آرزوهایبزرگیداشـــتو
میخواســـتقدرتواقعیاشرادرفراســـویمرزهابهرخجهانیانبکشدورویسکوهای
جهانیبایستد،اماخبرنداشتکهتقدیرشچیزدیگریاستونقشقالیزندگیاشطور
دیگریبافتهشدهاست.سرنوشـــتاورادرمسیریقراردادتاامروزبهعنوانقهرمانزندگی
شناختهشود.قهرمانیکهاگرچهسالهاستنمیتواندرویپاهایخودشبایستد،اماتسلیم
نشدهوقصدندارددستهاراباالببرد.هرکول دیروزمردانآهنین،امروز،قهرمانمعلوالن
جهاناست.قهرمانیازجنسمدالهایخوشرنگآسیاییوجهانیوپارالمپیک.

امـ ــا به هر جان کندنی بود ،به آنها گفتم در
جاده تصادف کردهام ولی نمیدانم دقیقاً
کجا و در کدام منطقه هسـ ــتم .بعد از آن با
اورژانس تماس گرفتم و درخواست کمک
کردم .سـ ــاعتی بعد آمبوالنـ ــس اورژانس
و خانـ ــوادهام بـ ــاالی سـ ــرم بودنـ ــد و مرا به
بیمارستان عشایر خرم آباد منتقل کردند.
با توجه به وضعیتی که داشتم مرا به اتاق
عمل بردند و عمل جراحی شدم .تا  9ماه
بعد از این حادثه نمیدانسـ ــتم چه بالیی
سـ ــر من آمده است .پزشـ ــکان و اطرافیان
وعده میدادند که بزودی خوب میشـ ــوی
و ماه بعد میتوانـ ــی راه بروی .ماهها بدون

هیچ حرکتی روی تخت بیمارسـ ــتان بودم
و وزنـ ــم از  174کیلوگـ ــرم بـ ــه  71کیلوگـ ــرم
کاهـ ــش پیـ ــدا کـ ــرد .در این مـ ــدت بیش از
 100کیلـ ــو وزن کم کـ ــردم و هر روز نحیفتر
میشـ ــدم .با همان تخت بیمارسـ ــتان مرا
بـ ــه خانه منتقل کردنـ ــد و دکتر بـ ــرای آرام
کردن درد متادون تجویز کرده بود 2 .سـ ــال
با زجر و سـ ــختی زندگی کردم .روزهایی که
هر لحظه آن با درد همراه بود .چهارفصل
سـ ــال برایم تنها همـ ــان چیزی بـ ــود که از
پشـ ــت پنجره میدیـ ــدم .مادرم همیشـ ــه
غمخوار و مراقب من بـ ــود .مقابل در اتاق
مـ ــن میخوابید تـ ــا در صورت نیـ ــاز به من

تونس و بازی های پاراآسیایی جاکارتا آماده
میشـ ــوم .حامد با بغض ادامه داد :وقتی
مدال پارالمپیک را گرفتم خوشحال شدم
که توانسـ ــتم به خانـ ــوادهام ثابت کنم من
همان حامد هسـ ــتم .از آنجایـ ــی که مادرم
از دیدن من روی ویلچر غصه دار میشـ ــود
بـ ــرای تمرین بـ ــه شهرسـ ــتانهای اطراف
میروم تا کمتر مقابل چشـ ــمان او باشـ ــم.
من قهرمان جهان و پارالمپیک هستم اما
با وجود این هر روز وقتی چشم باز میکنم
با خـ ــودم میگویم کاش همـ ــه اتفاقهای
تلخی که پشت سرگذاشتم فقط یک خواب
باشـ ــد .اعتراف میکنم که من خودم کسی

و امروز بـ ــا ورزش روحیه خوبی بهدسـ ــت
آوردهاند .هرگاه احساس ناامیدی میکنند
داسـ ــتان زندگ ـ ـیام را برایشـ ــان تعریـ ــف
میکنم و میگویم اگر خدا از سـ ــر حکمت
دری را ببندد صدهـ ــا در دیگر را به روی ما
باز میکند .دنیا جای امتحان است و باید از
آن سربلند بیرون بیاییم .به آنها میگویم:
«ببینید ،این پهلوان ایران بود که از عرش
به فرش افتاد؛ اما هیچ گاه ناامید و تسلیم
نشـ ــد ».زندگی از دیدگاه من یعنی تالش
و تقال و خواسـ ــتن و حرکت کـ ــردن ...وگرنه
انسانی که هدف و اراده ندارد ،چه فرقی با
یک مرده متحرک دارد؟

