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بازتاب فوقالعاده پیروزی دلنشین دختر هموطنمان در مسابقات بینالمللی بوکس

آفتاب یزد – گروه شــبکه :برای
نخســتین بار و به عنــوان اولین
زن ایرانی وارد رینگ مســابقات
بینالمللی بوکس شد .اما حریفاش
4باری این مسابقات را تجربه کرده
و فردی کامال شــناخته شده بود.
ولی وقتی در رینگ روبه روی هم
قرار گرفتند« ،صدف خادم» خیلی
مصمم بود تا«آن شووان» حرفهای
را از میدان بــه در کند .آخر برای
رسیدن به این لحظه ،زحمتهای
زیادی کشیده بود و باید تالشهای
بیوفقــهاش نتیجه مــیداد پس
با جان و دل مبــارزه میکرد .هر
ضربهای که بر پیکرش وارد میشد
را با ضربهای محکمتر پاسخ میداد.
ی مختلف
دوربینهای رســانهها 
محلی و بینالمللی نیز در حال ثبت
این مبارزه پر از هیجان بودند .همه
از تماشاگران حاضر در سالن گرفته
تا بینندگان این مبــارزه ،منتظر
نتیجه بودند .دل تو دل هیچکس
نبود .تا اینکه صدف توانســت در سه راند،
حریف فرانسویاش را با اقتدار شکست دهد
تا نامش به عنوان یک زن ایرانی تاریخ ساز
شود .حاال او با اشکی که آغشته به لبخند و
خوشحالی است رینگ را ترک کرده و خود را
برای مبارزات بعدی آماده میکند.
> با تمام وجودم بازی کردم

صدف خادم اولین بوکسور زن ایرانی است
که در مبارزه رسمی بین المللی بوکس که در
شهر روآیان فرانسه برگزار میشد ،توانست
حریف فرانســویاش یعنی «آن شووان» را
که  4مبارزه را در کارنامهاش به ثبت رسانده،
شکست دهد و به پیروزی دلنشینی دست
پیدا کند .جالب اینجاست که صدف نخستین
مســابقهاش را تجربه میکرد و از همین رو
بعد از پیروز شــدنش فکر میکرد که راند
اول مسابقه را به حریفاش واگذار کرده در
حالی که او سه راند برده بود .اما این پیروزی
از آن جهت دلنشین است که در کشورمان
به طور رسمی بوکس زنان راهاندازی نشده
و حتی بوکــس مردان نیز به ندرت از صدا و
سیما پخش میشود و اینکه صدف خادم به
عنوان یک دختر ایرانی توانسته خودش را
به مسابقات بینالمللی بوکس برساند ،تعجب
همگان را برانگیخته است .صدف خادم بعد
از پیروزیاش در گفتگویی اظهار داشــت:
« انرژی  ۸۰میلیون ایرانی را پشــت سرم
احساس میکردم .این لحظات را هزار بار در
خواب دیده بودم و با تمام وجودم بازی کردم.
اگر افرادی مثل مهیار منشیپور(مربی صدف
خادم) نبودند باید رؤیایم را به گور میبردم.
این نقطه شــروع بود .از بازی خودم راضی

#

مبارزه برای ایران

یکی از روزنامههای ورزشی با من مصاحبه کرد و کلی جنجال بهپا شد .خیلی اذیت
شدم .بوکسورها میگفتند بوکس بلد نیست .مسخرهام میکردند .کارشان خیلی بد
بود .من از شدت ناراحتی شبها تپش قلب میگرفتم
نبودم .ایراداتم را رفع میکنم تا به المپیک
برسم».
> بوکسورها میگفتند بوکس بلد نیست

صدف خادم در گفتگو با همشهری ،داستان
بوکسر شــدنش را این گونه شرح میدهد:
« از  ۹سالگی بسکتبال بازی میکردم .دوران
دبیرستان بسکتبال را کنار گذاشتم و خیلی
چاق شدم ۶۵ .کیلو بودم و چهل پنجا ه کیلو
وزن اضافه کردم ۲ .سال طول کشید که وزنم
را پایین بیاورم .بعد از این اتفاق دوباره سراغ
بسکتبالرفتم.دیدهبودمبسکتبالیستهای
خارجی برای اینکه جنگندگیشان باال برود،
بوکس کار میکنند .من هم تصمیم گرفتم
این کار را انجام بدهم .یک مربی بوکس پیدا
کردم ،از بوکس خوشــم آمد و گفتم همین
رشته را ادامه میدهم .مربیام آقا بود و در
پارک طالقانی بــا من تمرین میکرد .بعد از
یک مدت گفت که نمیتواند به پارک بیاید.
قرار شــد من به جایی که او تمرین میداد
بروم؛ یک جایی در قرچک ورامین ،روستای
خیرآباد .هفتهای سه چهارروز از مرزداران تا
این روستا میرفتم و تمرین میکردم .یک
مدت هم در پارکینگ خانه کیســه بوکس
بسته بودم و تمرین میکردم .اولش که شروع
کردم خانواده خیلــی مخالف بودند و اص ً
ال
حمایتم نمیکردند .پدرم بدش نمیآمد ولی

فروزان

گهایداغ
هشت 

که مدعی قهرمانی این
ورسازی در شرایطی
تیم تراکت
ن به شکست سنگین
یشد در رشت ت

م
ب
سو
فصل مح
عنوان برای شاگردان
س دســتیابی به این
داد تا شــان
دیدار محسن فروزان،
نز کاهش یابد .در این
جرج لیک
ــی هفت ههای اخیر با
تراکتورســازی که ط
دروازهبان
 7بازی بدون دریافت
عملکرد خود رکورد
شها و
واکن 
در دستیابی این تیم
کرده و ســهم زیادی
گل را ثبت
دو اشتباه بزرگ باعث
کسب شده داشته ،با
به امتیازات
موضوعی که با انتقاد
لهای حریف شد.
شکل گیری گ 
شــبک ههای اجتماعی
ان این تیم و کاربران
تند هوادار
همراه شد.
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مادرم اص ً
ال دوست نداشت؛ بهخصوص اینکه
من دانشگاه را هم کنار گذاشته بودم .مجبور
بودم هم کار کنم و هم تمرین .در باشگاهی
در یوســفآباد کار میکردم .خانم عکاسی
آنجا بود که کارش عکاسی از زنان بود .متوجه
شده بود که من بوکس کار میکنم .یکبار از
من عکاسی کرد و من هم یکی دو عکس را در
صفحهام گذاشتم .بعد از آن رسانهها متوجه
من شدند .یکی از روزنامههای ورزشی با من
مصاحبه کرد و کلی جنجال بهپا شد .خیلی
اذیت شدم .بوکسورها میگفتند بوکس بلد
نیست .مسخرهام میکردند .کارشان خیلی
بد بود .من از شــدت ناراحتی شبها تپش
قلبمیگرفتم».
> واکنش کاربران

اگرچه این بوکســور ایرانی ســختیهای
زیادی برای رســیدن به هدفاش کشیده
است اما توانســته با این پیروزی خود را به
اثبات برساند .حاال بسیاری از کاربران فیلم
قهرمانی صف خادم را دیدهاند و واکنشهای
گستردهای را به آن داشتهاند.
یکی از کاربران در این مورد نوشــته است:
« چقدر حس شــیرین و خوبی است وقتی
وفقیت زنان و دختــران ایرانی را میبینی.
مربیاش گفت صدف دو تا شــیره .درست
گفت .یک شیر که توی رینگ حریفش رو

رحمان 1400

 14بــه کارگردانــی
ینمایی رحمــان 00
فیلــم ســ
سینمایی علت آن را
ی متوقف شد.سازمان
منوچهرهاد
شهای رسیده به
که بر اســاس گزار 
این طور بیان کرد
ت ارزشیابی و نظارت
ینمای حرفهای معاون
اداره کل ســ
ان این اداره کل ،تخلف
ینمایی و بررسی بازرس
سازمان س
دم حذف کامل برخی
ان  »۱۴۰۰مبنی بر ع
فیلم «رحم
ورای پروانه نمایش در
ی اعالمی از ســوی ش
از صحن هها
نایت به مفاد ماده۱۸
نماها محرز شد و با ع
سی
برخی از
ادامه اکران این فیلم
ظارت بر نمایش فیلم از
ن
مه
آییننا
ش کاربران
ون این موضوع واکن 
وگیری به عمل آمد .اکن
جل
را در پی داشته است.
ویژه عالقمندان سینما
به
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شکست داد و یک شیر که در رینگی
بزرگتر کسانی را شکست داد که او را
به سخره میگرفتند .تبریک به این
بوکسور خوب کشورمون»
فــرد دیگــری گفته اســت «:چه
جسورانه و چه محترمانه برای ایران
جنگیدی،سه رنگ پرچم ایران روی
لباست بود؛همانجایی که مسئوالن
ورزشی و فدراسیون بوکسش تو را
حذف و تالش تــو را نادیده گرفتند.
چه فروتنانه ومحترم امشب نام ایران
را برای این تاریخسازی ثبت کردی»
دیگری گفت «:آفرین به این صدف
مملو از اعتمــاد و هیجان و توانایی
قابلتقدیر»
یکی دیگر از کاربران اینطور نوشته
اســت «:تمام قد بلند شویم و کاله
از سر برداریم به افتخار دختِر ایران
زمین»
کاربران دیگر نوشتهاند «:صدف خادم
مخلوطــى از غرور،نجابت ،لطافت،
محدوديت ،اســتقالل و پشتكارو
پيروزيه » «،صدف خادم بعد از پیروزی باید
تغییر نام بده بــه مروارید .مروارید صیقل
خوردهای که از صدفش خارج شد .مروارید
خلیج همیشه فارس .گرانبها ترین مروارید
دنیا»« ،صدف خادم بوکس باز ایرانی با پیروزی
بر حریف ،موفقیت خــود را دوچندان کرد.
صدف جانم به زنان دیگر کشورها گوشزد
کن زنان ایــران در نبود امکانات این چنین
میجنگند تا نام کشورشان را سربلند کنند.
تبریک به زنان ســرزمینم» «،دست و جیغ
و هورا به احترام صــدف خادم که ت و اولین
مبارزش پیروز شد» « ،باشه که در المپیک
ببینیمش! حمایت مهیار منشیپور و قدمی
که هر دو برای ورزش زنان برداشــتن واقعا
ستودنیست « ،».ساعت یک خسته رسیدم
خونه و دیدم پدر و مادر دارن با دقت مسابقه
بوکس میبینن مسابقه اولین دختر بوکسور
ایرانــی که دفعه اوله رفتــه توی رینگ تا
همینجا کلی هیجــان انگیزه دیگه نگم که
چه بالیی سر حریف آورد؛ خسته نباشی»،
« چقد مایه افتخــاره در حالی که چیزی به
اسم بوکس زنان به رسمیت شناخته نمیشه
توی ایران ولی صدف خادم یه پیروزی بزرگ
رو به دست میاره میشه اولین زن ایرانی که
به چنین افتخاری دست پیدا میکنه» « ،بر
روی رینگ بوکس پیروز شد اما چشمانش
گریان بود و پر از بغض .بعد از پیروزی گفت
که سه سال برای چنین رویایی جنگیده .او
لباس سه رنگ ایران را به تن داشت اما چه
بد که او و رشــتهاش را در ایران به رسمیت
نمیشناسند .اما او پیروز شد به عنوان اولین
م واسه
زن ایرانی بوکســور» « ،خوشحالی 
ک به
صدف خادم و بغــض همکردیم .تبری 
کسی که آرزوهاش و دنبال کرد»« ،زنده باد
به شرفت زنده باد به اصالتت تو یک ایرانی
واقعی هستی من به خود میبالم از داشتن
همچین هموطنی .پیروز و سرفراز باشی»،
« وقتی مسابقه رو با خانواده دیدیم خیلی دعا
کردیم واقعا خوشحالمان کردی .. .ایوال شیر
زن»« ،عرض تبریک ،عزیزم افتخار ایرانی،
هرایرانی که بتونه پرچم پرافتخار ایران رو
باال ببره باید مورد ســتایش قراربگیره ،من
خودم یه بوکسورم خیلی حال میده وقتی
پرچم کشــورتو باال میبــری» «،خوش به
سعادتت ایشاال همچین لحظهای رو برای همه
بوکسورایکشورمونببینم»

دالر

الر گاهی با افزایش و
ی گذشــته قیمت د
طی روزها
ده اســت .به طوری
اهش قیمت همراه بو
ک
گاهی با
کها ۱۳هزار
خریــد دالر در بان 
که روز شــنبه قیمت
زار و  ۸۴تومان بود اما
مــان و یورو  ۱۵هــ
و  ۳۴۴تو
 ۱۳هزار و ۱۱۰تومان
به هر دالر آمریکا را
روز یکشن
 ۸۲تومــان خریداری
ـورو را  ۱۴هــزار و ۱
و هــر یـ
کانون توجه کاربران
ن اتفاق بار دیگر در
میکردند .ای
در پی داشــته است.
شهای آنها را
قرار گرفته و واکن 
کســانی که مصرف
گفته اســت«:برای
مثال کاربری
ســتند دالر  13هزار
یا کاالهای وارداتی ه
کننده ارز
ی وحشتناک است»
تومان

تصویر هوایی از دریاچه نمک سانفرانسیسکو

گارد تشریفات ریاست جمهوری روسیه

جشنواره آببازی در تایلند

کامنت امروز

طرح خوبی که

آب رفت!؟ ***،
محمد ماکویی
ستون نویس

گهایداغ
هشت 

تازه فارغ التحصیل شده بودم و خوب میدانستم
السهای
که قلت معلومات آموخته شده در سر ک 
دانشــکده قادر نیست مرا یاری رساند تا از پس
طراحی شبکه جمع آوری آبهای سطحی اهواز
بر بیایم .روی این حســاب «فعال فقط مطالعه
کن» آقای رئیــس را جدی گرفته و به مطالعه
نقشهها و گزارشاتی که توسط مهندسین مشاور
ســختاب تهیه شــده بود همت گماشتم .یک
ریاضیدان نامــی درباره الپالس و فرضیههایش
اعتقادی قریب به مضمون زیر را دارد:
تمامــی آنچه الپالس با بیــان «البته واضح و
مبرهن اســت که» عنوان مــیدارد را تنها به
مدد مطالعات و بررســیها و شب نخوابیها و
کوششها و ممارســتهای فراوان درک کرده
و متوجه گشــتم که در قبال اقیانوس بیکران
دانش الپالس قطرهای بیش نیستم .بالیی که
الپالس و فرضیههایش بر سر ریاضیدان نامی
آورده بودند را گزارشات و نقشههای سختاب بر
سر نگارنده فرود آورده و وی را مجبور نمودند
بارها و بارها سراغی از آقای رئیس و نوشتجات
و نقشههای مقدماتی ،که درک و فهم کارهای
سختاب را ممکن میساخت ،بگیرم .در همان
زمانها بود که سلســله مراتب بوعلی سینا در
دانــش آموختگی را طی کرده و موفق شــدم
بیش از  40بار به مطالعه چیزی همت گماشته
و کثــرت معلومات بعد از مطالعه را کامال قابل
قیاس با قلت دانش آموختههای قبل از خواندن
قلمداد نمایم .اینک و با گذر بیش از بیســت
سال از نخستین تجربه کاری و با صرف زمانی
طوالنی ،که غالب آن در شرکتهای مهندسین
مشاور اسم و رسمدار سپری شده است ،خوب
میدانم که ابداعات و نوآوریهای ســختاب نه
تنها قابل قیاس با دیگر شــرکتهای توانمند
در زمینه آب و فاضالب نبود ،بلکه شرکتهای
رقیب تا ســالها بعــد هم نتوانســتند آنچه
ســختاب در طرح جامع جمع آوری آبهای

سطحی اهواز گنجانیده بود را به گوش برسانند!
«باکس کالورت» اهواز که یک کانال مستطیلی
بــه ابعاد  4*3متر بود به علت بزرگی قادر بود
مقادیر فراوان آبهای سطحی نشات گرفته از
بارشهای ســنگین اهواز را در خود جای دهد
و برکههــای تاخیری ،که حتی تا ســالهای
بعداز آن هم نامش را در هیچ شرکت مشاوری
نشــنیدم ،قادر بود شدت بارشهای سهمگین
را کامال فرونشــانیده و آبهــای ورودی را با
فروکش باران یا کاسته شدن از شدت بارندگی
وارد شبکه جمع آوری آبهای سطحی نماید.
این موضوع از آنجا شایان توجه است که وجود
برکههای تاخیری مانع از بزرگی بیش ازاندازه
ابعاد کانالهای جمع آوری آبهای ســطحی
و به ویژه «باکس کالورتهای» شــرق و غرب
اهواز ،که بهاندازه کافی بزرگ بودند ،میگشت.
اینکــه طرح خوب ســختاب بــه دلیل عدم
تخصیص بودجه کافی یا تصمیم شــرکت آب
و فاضالب اهواز مبنی بر زدن پول صرفهجویی
شــده به زخمهای دیگر آب رفت و در نهایت
ســر از اجرای کامل در نیاورد بر نگارنده هویدا
نیست ،اما در زمانهای که اغلب قریب به اتفاق
مهندسین مشــاور با ایده «نقشه و گزارش نه
تولید میشــود و نه از بین مــیرود و فقط از
شــرکتی به شــرکت دیگر منتقل میگردد»
روزگار میگذراننــد ،جای خالی مهندســین
مشــاور کاربلدی که با ابداعات و نوآوریهای
خود ایران را جای بهتری برای زندگی میکنند
به شدت هرچه تمامتر احساس میگردد.
*با گذر بیش از بیست سال از آن سالها کامال
بیایراد است که اسناد را رو نمایم!
**ادای دین به مهندسین مشاوری که هرگز
افتخار همکاری با آن را پیدا نکردم.
پ.ن:ســاکنین اهواز خوب میدانند که پس از
هر بارندگی شــدید اوضاع شهر چگونه به هم
میریزد .نگارنده خود از نزدیک شــاهد و ناظر
این بوده کــه پس از یک بارندگی ســنگین،
ســرویسهای بهداشــتی طبقه پایین کامال
غیرقابل استفاده بوده و تمامی مسافرین هتل
مجبور به بهره مندی از ســرویسهای طبقات
باال گردیدهاند.

