
ـــازه از مســـابقات  دررســـت زمانـــی کـــه ت
ـــته  ـــیا بازگش ـــان آس ـــتی آزاد نوجوان کش
ــتر  ــش های بیشـ ــود و آرزوی درخشـ بـ
روی تشـــک کشـــتی را داشـــت؛ بـــا 
ــرو  بزرگ تریـــن شـــوک زندگـــی اش روبـ
درد  دل  کـــه  روزهایـــی  بیـــن  شـــد؛ 
ـــا آن روزی کـــه شـــنید  ـــد ت امانـــش را بری
ســـرطان بـــا او ســـر شـــاخ شـــده اســـت، 
فاصلـــه چندانـــی نبـــود. او چنـــد مـــاه 
ـــر  ـــت. پس ـــر گذاش ـــت س ـــخت را پش س
ـــالم و  ـــاال س ـــا ح ـــتان م ـــرخوش داس س
قبـــراق بـــه بخـــش خـــون و هموفیلـــی 
بیمارســـتان امـــام خمینـــی، آمـــده 
اســـت؛ ایـــن بـــار بـــرای شـــرکت در 
پزشـــکی  کادر  کـــه  تولـــدی  جشـــن 
ـــم  ـــتانش روز شش ـــتان و دوس بیمارس
ـــل  ـــد. او »ابوالفض ـــش گرفته ان دی برای

ـــودش  ـــول خ ـــه ق ـــت؛ ب ـــده« اس آرمی
»قهرمان آسیا از کرج«.

تخـت تـا قهرمانـی ازسـکوی
بیمارستان

ابوالفضـل، 9 سـاله بـود کـه 
کشـتی را با تشـویق مـادرش 
اول،  همـان  از  کـرد؛  شـروع 

او  اسـتعداد  متوجـه  مربیـان 
شـدند. دو مـدال کشـوری در رده 

نونهـاالن و بعـد دو مـدال در رده 
نوجوانان کسـب کرد که او را نه تنها 

میان دوسـتداران کشتی در ساوجبالغ، 
کـه در ایـران نـام آور کرد. ایـن افتخارات، 
در کنار پشـتکار و تالش بسـیار، درهای 
تیم ملی نوجوانان را به روی ابوالفضل 
بـرای   ،2016 تابسـتان  در  او  گشـود. 

آزاد  کشـتی  رقابت هـای  در  شـرکت 
نوجوانـان آسـیا، بـه تایـوان رفـت و بـا 
مـدال برنـز وزن 42 کیلوگـرم، بـه خانـه 

بازگشت. 

همـه خوشـحال بودنـد. ابوالفضـل بـه 
موفقیت هـا و افتخـارات بیشـتر فکـر 

می کـرد. امـا تـازه 10 روزی گذشـته بـود 
که ورق برگشت!

پنجهدرپنجهسرطان

مـادرش تعریف می کنـد: »ابوالفضل را 
بـه بیمارسـتان  بـا ناراحتـی شـکم درد 
کـه  کشـید  طـول  هفتـه  یـک  بردیـم، 

گفتند سرطان خون دارد.« 

ــدر ابوالفضـــل  ــد را پـ ــه بعـ ــا بـ از اینجـ
ـــتان  ـــه بیمارس ـــد: »او را ب ـــه می ده ادام
امـــام خمینـــی منتقـــل کردنـــد و در 
بســـتری شـــــــد. 4 دوره  اینجــــــــا 
شـــیمی درمانی را پشـــت ســـر گذاشـــت 
ـــید.  ـــول کش ـــاه ط ـــش م ـــدود ش ـــه ح ک
ـــکر  ـــدا را ش ـــی خ ـــود ول ـــختی ب دوران س

که به خیر گذشت.«
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ابوالفضــلطبیعــترادوســت
جنــوب عاشــق ویــژه بــه دارد؛
کشــورودریــایآبــیوفضــایآرام
آنجاســت.کــوههــممــیرود.هــر
هفتهبرایتمرینوبـــدنســـازی
اطـــــــرافمحــل بــهکوههــای
میــان از مــیرود. زندگــیاش
حیوانهــا،ســگامــدادونجــاترا

خیلیدوستدارد.

تصمیم ابوالفضل

ـــود.  ـــوکه ب ـــل ش ـــای اول، ابوالفض روزه
ـــون  ـــش خ ـــتار بخ ـــی، سرپرس ـــم نب مری
امـــام  بیمارســـتان  هموفیلـــی  و 
خمینـــی در مـــورد زمانـــی کـــه او در ایـــن 

بخش بستری شد، می گوید: 

ـــال  ـــا 16 س ـــه آن روزه ـــوان ک ـــن نوج »ای
داشـــت، بـــه تدریـــج بـــا شـــرایطش کنـــار 
آمـــد و درمان هـــای ســـنگین را بـــه 

خوبی تحمل کرد.«

ـــدی  ـــان لبخن ـــا هم ـــل ب ـــود ابوالفض خ
کـــه از شـــروع جشـــن تولـــدش روی لـــب 
دارد، در مـــورد روزهـــای اول بســـتری 
تعریـــف  بیمارســـتان  در  شـــدن 
می کنـــد: »روحیـــه ام واقعـــاً خـــراب 
ـــه  ـــدر، س ـــف ق ـــل حری ـــگار مقاب ـــود. ان ب
اخطـــاره شـــده باشـــی. قبـــل از بیمـــاری 
در  را  زیـــادی  ســـاعت های  روز  هـــر 
باشـــگاه و در حـــال تمریـــن می گذرانـــدم 
ـــته  ـــای بس ـــل فض ـــن، تحم ـــرای همی ب

بیمارستان خیلی سخت بود.«

»یـــک روز دکتـــر بـــه مـــن گفـــت چـــه 
در  بایـــد  نخواهـــی  چـــه  بخواهـــی 
ــا  ــق بـ ــدم حـ ــی. دیـ ــتان بمانـ بیمارسـ
اوســـت. وقتـــی مجبـــورم اینجـــا باشـــم 
حداقـــل بهتـــر اســـت بـــا روحیـــه بـــاال بـــا 
بیمـــاری ام بجنگـــم. ایـــن شـــد کـــه حـــال 

و روز بهتری پیدا کردم.«

درانتظارسکویالمپیک2020

پســـر ورزشـــکار قصـــه مـــا، چنـــد ماهـــی 
ـــاز  ـــش را آغ ـــاره تمرینات ـــه دوب ـــت ک اس
بـــه  بازگشـــت  بـــرای  و  کـــرده 
مســـابقات،بین المللی لحظه شـــماری 
می کنـــد. پـــدرش میگویـــد: »روحیـــه 
بـــه  اســـت.  عالـــی  ابوالفضـــل 
بیمـــای اش فکـــر نمی کنـــد؛ انـــگار کـــه 
ســـرما خـــورده بـــود و حـــاال خـــوب شـــده 
ــر  ــه زودتـــــ ــد هرچـ ــت. می خواهـ اسـ

ـــای  ـــردد و موفقیت ه ـــک برگ روی تشـــ
بشتری کسب کند.«

پزشـــک  شـــاهی،  فرهـــاد  دکتـــر 
ابوالفضـــل هـــم کـــه بعـــد از آغـــاز 
جشـــن تولـــد بـــه جمـــع پیوســـته 
می گویـــد:  ابوالفضـــل  بـــه  اســـت، 
ـــالی  ـــدال ط ـــک م ـــا ی ـــه ب ـــرم ک »منتظ
جهانـــی، مســـتقیم از فـــرودگاه امـــام 
خمینـــی بـــه بیمارســـتان امـــام خمینـــی 

بیایی و ما را خوشحال کنی.«

ابوالفضـــل کالس یازدهـــم اســـت. بـــرق 
ـــه  ـــود عالق ـــا وج ـــد. ب ـــی می خوان صنعت
زیـــادش بـــه کشـــتی، هیچ وقـــت از 
درس غافـــل نشـــده اســـت و نمره هـــای 

خوبی می گیرد. 

قهرمـــان قصـــه مـــا، حـــاال بـــه آینـــده 
در  موفقیـــت  بـــه  می کنـــد؛  فکـــر 
مســـابقات کشـــوری ســـال آینـــده و 
ـــاید او را  ـــه؟ ش ـــه ن ـــرا ک ـــم .... چ ـــد ه بع

روی سکوی المپیک 2020 ببینیم..  

جشن تولد »ابوالفضل آرمیده« 
در بیمارستان امام خمینی)ره(

نوجوان
قهرمان،
پشت
سرطان
را
بهخاک
نشاند
سارا اسالمی

مدیــــر غالمحسینفرد زهـره
)موسسه شمس خیریه اجرایی
مهار و شناخت نهاد مردم
سرطان(،خوشحالازبرگزاریاین
میگویـــد: تولــــد، جشـــن
همــــه را آرمیــــده »ابوالفضل
دارند. دوست دل ته از همکاران
و مربیــــان فامیل، دوستـــان،
میشناسند را او که ورزشکارانی
درمان، دوره در همینطور. هم
صدقافلهدلهمراهاوبود؛البته

کهبایدخوبمیشد.

ــه ــدک ــدواریمیکن ــارامی اواظه
ــترشفعالـــیتخــــیریه باگســـ
شــمس،برنامههــایمشــابهیدر
مراکزدیگرهمبرگزارکنند.«
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