ورزش
داخل گود
امروز غدیر میزبان اولین رقابت رسمی

پیشگامان به مصاف
منوجان می رود

ورزشگاه  15هزار نفری غدیر امروز برای اولین بار
میزبان یک رقابت رسمی در قالب مسابقات لیگ
دسته سه فوتبال کشور است.
به گزارش «خراسان جنوبی» «خسروی» مدیر عامل
باشگاه پیشگامان بیرجند با بیان این مطلب گفت  :در
دهمین هفته رقابت های فوتبال لیگ دسته سه کشور
امروز ساعت 14تیم «پیشگامان بیرجند»در استادیوم
 15هزار نفری غدیربیرجند به مصاف «شهرداری
منوجان کرمان» خواهد رفت.

فرنگی کاران روی تشک کشوری
تیم بزرگ ساالن فرنگی استان از امروز تا  25آبان
ماه جاری در مسابقات کشوری در شهرستان رشت
حضور دارند .به گزارش روابط عمومی هیئت کشتی
خراسان جنوبی تیم استان با ترکیب 10ورزشکار و با
سرپرستی « رضا کاهنی» و مربیگری «مسلم نادری
خادم» و «محمد جمشیدی» در این رقابت ها شرکت
کرده است.

 3داور استان امروز در لیگ فوتبال
امروز داوران استان در رقابت های لیگ برتر جوانان
فوتبال کشور قضاوت می کنند.
به گزارش «خراسان جنوبی» امروز ساعت  14:15در
ورزشگاه سلیمی کیای کرمان «محمد علی یعقوبی»،
«میثم باهوش» و «محمد منجم» به ترتیب داور ،کمک
داور اول و کمک داور دوم دیدار «مس کرمان» و «ذوب
آهن اصفهان» از سری رقابت های لیگ برتر جوانان
فوتبال کشور را قضاوت می کنند.

آموزش ناجیان غریق
کالس نجات غریق درجه دو در بیرجند برگزار شد.
به گزارش «خراسان جنوبی» کالس نجات غریق درجه
دو آقایان با حضور 35نفر از استان با مدرسی «علیرضا
امامداد» و «پدرام نایب زاده» مدرسان فدراسیون
نجات غریق و غواصی به مدت  60ساعت پس از انجام
تست ورودی برگزار شد.
بنابراین گزارش در این دوره که به صورت عملی و
تئوری در استخر شهید ناصرمرتضوی شهرستان
بیرجند برگزار شد در پایان 20نفر موفق به دریافت
گواهی نامه این دوره شدند.
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برگی از تاریخ ورزش استان ورق خورد

عیاربهعیار پهلوانیبا «ابراهیمعرب

»

سید حسین حسینی -تواضع و فروتنی و در یک
کلمه منش پهلوانی در رفتار و گفتارش به خوبی
آشکار است .خیلی دقت می کند که مطلبی خالف
واقع نگوید ،چند بار هم تاکید می کند بیشتر از
آن چه که بوده یا بیان کرده است در نوشته هایمان
نیاوریم ،زمانی هم که در مورد برگزاری مسابقات
کشتی نوجوانان شرق کشور که مدتی قبل با
عنوان بزرگدشت او برگزار شد ،صحبت می کنیم،
متواضعانه به این نکته اشاره دارد که پیش کسوت تر
از او هم برای این کار وجود داشته است .به عقیده او
فردی که روحیه قدرشناسی ندارد شخصی است که
دارای هویت درستی نیست.
«ابراهیم عرب» متولد  1326شهرستان خوسف و
پیش کسوت کشتی و باستانی استان است که طی
دهه های  40و  50به عنوان کشتی گیر و بعد از آن
به عنوان مربی در این رشته به فعالیت مشغول بود،
او عالوه بر کسب عنوان های مختلف در شهرستان
دو بار در استان پهناور خراسان صاحب عنوان دوم و
سوم شد و یک بار هم در رقابت های کارگران کشور
عنوان نایب قهرمانی را کسب کرد .او البته در کنار
موفقیت های ورزشی ،یکی از پیش کسوتان عرصه
چاپ در استان هم هست.
چند روز قبل فرصتی دست داد تا در ادامه گفت وگو با
پیش کسوتان ورزش استان در دفتر روزنامه خراسان
جنوبی میزبان این پهلوان مردم دار باشیم و با او برگی
از دفتر خاطرات ورزش استان را ورق بزنیم.

• •ورزش را در خوسف شروع کردید
یا بیرجند؟

متولد شهر خوسف هستم و تا پنج نسل قبل از خودم
را که اطالع دارم در این منطقه به عنوان عشایر به
دامپروری مشغول بوده اند .تا کالس ششم ابتدایی را
در خوسف گذراندم ،ساعت های ورزشعالقه خاصی
به ورزش دو پیدا کردم و هر زمان که مسابقه ای بین
دانش آموزان انجام می شد ،عنوان اول را کسب
می کردم .هر چند آن زمان یک باشگاه باستانی
قدیمی معروف به مرتضی قلی خان وجود داشت
که مخصوص طبقه خاصی بود ولی به هر حال یک
شناخت اجمالی از این رشته داشتم.

• •چه زمانی به بیرجند آمدید؟

بعد از پایان دوره ابتدایی برای ادامه تحصیل به
بیرجندآمدم،ولیچونسالاولدبیرستاننتوانستم
تمام واحدهای درسی ام را بگذرانم ،پدرم با ادامه
تحصیلم مخالفت کرد و با وجود این که هیچ گاه از

شود افرادی در مربیگری یا داوری فعالیت می کنند
که هیچ فعالیتی در این رشته نداشته اند.

مطالعه دور نبودم ولی فرصت ادامه تحصیل پیدا
نکردم.
از سال 43در بیرجند مقیم شدم ،ابتدا در
باشگاهی در محدوده بازار فعلی با رشته باستانی
آشنا شدم و سال  44که سالن سوم اسفند (کوشه
ای) فعال شد ،توسط یکی از اقوام برای فعالیت های
ورزشی در رشته کشتی به این مکان راه پیدا کردم.
البته وقتی کم سن و سال تر بودم می دانستم که
در مدرسه شوکتیه افراد به تمرین های ورزشی می
پردازند ولی چون سن و سال کمی داشتم و روستایی
بودم اجازه ورود به این مکان به ما داده نشد.

• •درآمدی هم از کشتی داشته اید؟

من می توانم بگویم که تاکنون هیچ پولی از کشتی به
جیبم وارد نشده است ،حتی در سال های متمادی که
در کنار آقای «اصلی» مربی سالن کشتی شهرستان
بودم ،آخر سال که چک حق الزحمه را به ما می
دادند ،پشتش را امضا کرده و به خود هیئت تحویل
می دادیم.

• •مربیان شما چه کسانی بودند؟

• •کشتی و باستانی را همزمان
کار می کردید؟

بله ،بعد از شروع فعالیتم در کشتی سال  45باشگاه
باستانی سرباز به عنوان اولین گود رسمی توسط
مسئوالن پادگان  04افتتاح شد و من هم به خاطر
عالقه ای که داشتم ،به همراه مرحوم «حاج مهدی
چوبدار»« ،علی اصلی» و سروان«محمدی» در هر دو
رشته کشتی و باستانی به صورت همزمان فعالیت
می کردم.

• •آموزش ها چگونه بود؟

هر چند افرادی مانند آقای «مهرور» و مرحوم«فرقانی»
به عنوان مربی حضور داشتند ولی به علت مشغله
هایی که داشتند فرصت حضور مداوم آن ها امکان
نداشت و ما در واقع به صورت دیمی کار می کردیم
و گاه که کشتی گیران مطرحی به عنوان سرباز می
آمدند چیزهایی را از آن ها یاد می گرفتیم و توان
حضور در مسابقات را به تدریج پیدا کردیم و کم کم
کشتی به صورت رشته اصلی ما درآمد و تا سال 49
در سالن کوشه ای فعالیت می کردیم.

• •چه عنوان هایی را در این مدت
کسب کردید؟

در وزن خودم چه زمانی که در  62کیلوگرم و چه
زمانی که در  68کیلوگرم کشتی می گرفتم در سطح
بیرجند همیشه مقام اول را کسب کردم ،در استان
هم که در آن زمان به علت تعدد شهرستان های مدعی
مقام کسب کردن خیلی سخت بود موفق شدم یک بار
عنواننایبقهرمانیویکبارعنوانقهرمانیراکسب
کنم .او با یادآوری خاطرات آن زمان می گوید:یادم
می آید وقتی مقام دوم استان را کسب کردم یکی از
اقوام که تا آن زمان همیشه فقط پیروزی هایم را دیده
بود ،با ناراحتی گفت« :خیلی به خاطر شما ناراحت

هستم»گفتم :چرا؟ که وی در پاسخ گفت« :من فکر
نمی کردم فردی بتواند شما راهم زمین بزند» .با
خنده به او گفتم ،شما فقط این جا را دیده اید در
صورتی که مدعیان زیادی در کشور حضور دارند.

در آن زمان بود که اگر همه زندگی ات را وقف ورزش
می کردی ،از زندگی عقب می افتادی ،بنابراین سعی
کردم ارتباط ورزش و زندگی ام را مدیریت کنم .هر
چند که هیچ گاه از ورزش و کشتی دور هم نبوده ام و
سال ها در کنار کار چاپخانه به همراه آقای «اصلی»
مشغول تمرین کشتی گیران بودم.

بله من در آن زمان همراه با فعالیت های کشتی ،در
چاپخانه زرین هم کار می کردم ،فرصتی پیش آمد
که برای آموزش های الزم در مورد چاپ به تهران
بروم ،هر چند دوستی نزدیکی که با مرحوم «چوبدار»
«،اصلی» و «محمدی» داشتم نزدیک بود مانع رفتنم
شود ولی باالخره به تهران رفتم و در مدت  6سال در
چاپخانه های مختلف کار کردم که االن از این انتخاب
راضی هستم چون هم توانستم برای زندگی ام به ویژه
در جهت اقتصادی گام مهمی بردارم و هم به نوعی
کشتی ام را ادامه بدهم.
زبان انگلیسی را هم در حد نیاز فرا گرفتم.در همان
مدت در باشگاه های تهران مانند تاج و ایران امروز
شب ها به تمرین مشغول بودم و در مسابقات منظمی
که وجود داشت شرکت می کردم و با این که وزنم
باالتر رفته بود( 82کیلوگرم) توانستم عنوان دوم
کارگران کشور را کسب کنم.

• •مربیگری را چگونه شروع کردید؟

• •یعنی بعد از سال  49در فعالیت های شما
تغییری ایجاد شد؟

• •آیا امکان موفقیت های بیشتری برای شما
وجود نداشت؟

اگر همه تالشم را معطوف به کشتی می کردم شاید
این اتفاق می افتاد ولی این یک واقعیت تلخ به ویژه

بعد از این که از تهران برگشتم مدتی دنبال کار
چاپخانه بودم که سرانجام در سال  54با عنوان
«چاپ نزاری» در ابتدای خیابان مدرس کارم را آغاز
کردم ،بنابراین یک وقفه یک ساله پیش آمد ولی
دوباره فعالیتم را شروع کردم تا این که در سال 57
از سوی تربیت بدنی شهرستان بیرجند برای شرکت
در کالس مربیگری کشتی به تهران اعزام شدم که
به مدت 3ماه در استادیوم آزادی فعلی زیر نظر چند
مربیبرجستهایرانیمانند«فرهوشی»و«مالقاسمی»
و «علی اف» از شوروی سابق برگزار شد.

• •دوره های مربیگری در زمان حال چند
روز بیشتر طول نمی کشد ،شما چه آموزش
هایی دراین مدت فرا می گرفتید؟

در این مدت به جز مسائل فنی مربوط به کشتی
فرنگی و آزاد ،همه مسائل الزم حتی شکسته بندی
هم به ما آموزش داده می شد ،آموزش ها درآن زمان به
این صورت بود بنا بر این ما هم مربی آزاد و هم فرنگی
بودیم و در کنار آن کشتی می گرفتیم و در کنار آن
داوری نیز می کردیم ولی االن متاسفانه گاه دیده می

در تحصیل آقای«شکوهی» و«کاظم غنی» ،درکشتی
آقای «مهرور» ،مرحوم «فاروق فرقانی» ،در بخش
چاپ هم آقای« بهزاد» و«زرین پناه» که من به همه
این ها و همین طور اساتید بزرگی که در قید حیات
نیستند از صمیم قلب ارادت خاصی دارم ،در زندگی
هم هر چه دارم ،بعد از خدا و حمایت های پدر و مادرم
مدیون مشورت ها و همراهی های همسرم هستم که
در تمام طول زندگی و در همه موفقیت هایم سهم
بسزایی دارد.

• •در مورد کشتی استان چه نظری دارید؟

متاسفانه در دوره هایی افرادی از خانواده کشتی
نبودند یا فرصت کافی برای رسیدگی به مشکالت
نداشتند ولی من احساس می کنم آقای «سروری»
از زمانی که آمده است به معنای واقعی به فکر توسعه
این ورزش است بنابراین نسبت به آینده این رشته
خوش بین هستم.ضمن این که قصد دارم از این
پس همکاری نزدیک تری با هیئت و جامعه کشتی
داشته باشم.

• •خودتان آیا هنوز فعالیت ورزشی دارید؟

البته در تشک کشتی نه ولی هر روز صبح حدود 30
دقیقه در منزل ورزش می کنم و عصرها هم به طور
مرتب برای پیاده روی به پارک می روم و به خاطر
همین هم تاکنون که به سن  70سالگی رسیده ام به
لطف خدا بیماری سختی را تجربه نکرده ام.

• •فرزندان شما چطور؟ آیا آن ها هم ورزش
می کنند؟

دخترم که هم اکنون در کانادا مشغول تحصیل در
رشته دندان پزشکی است ،دو پسرم هم ضمن کار
در چاپخانه یکی در بدنسازی و دیگری در بوکس
فعالیت می کنند.

