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گفتو گوی اختصاصی «ایران عصر» با نوجوان13ساله مرزنشین سیستان و بلوچستان استعداد جدید در دوومیدانی

قهرمانی با پای برهنه برای یک میلیون تومان
احسان رئیسی  7کیلومتر را در  25دقیقه طی کرد

آدمها

یوسف حیدری
خبرنگار

تصویــر بچههــای آســمان ایــن بــار در
میــان شــن و خــاک بیابانهــای مــرزی
سیســتان و بلوچســتان منعکــس
شــد .همــه در خــط شــروع مســابقه دو
ایســتاده و چشــم بــه جــادهای دوختــه
بودنــد کــه قــرار بــود مســیر رســیدن
بــه خوشــبختی آنهــا باشــد .بــا شــروع
مســابقه همــه بــا گامهــای بلنــد شــروع
بــه دویــدن کردنــد و در ایــن میــان پســر
 13ســالهای کــه دمپایــی بــه دســت بــا
پــای برهنــه میدویــد توجــه همــه را
جلــب کــرد.
احســان رئیســی ،پســربچهای از بخــش
جالــق در  5کیلومتــری مــرز ایــران و
پاکســتان بــا گامهایــی بلنــد همــه 69
دونــده مســابقه را کنــار زد و بعــد از طــی
 7کیلومتــر خــط پایــان را نیــز پشــت
ســر گذاشــت و بعــد از چنــد صــد متــر

بــا فریــاد مســئوالن مســابقه متوجــه
شــد از خــط پایــان عبــور کــرده اســت.
احســان در حالــی بــا شــوق جایــزه یــک
میلیــون تومانــی را گرفــت کــه بــه گفتــه
مســئوالن ورزش شــهر جالــق اســتعداد
او در دوومیدانــی تعجــب همــه را
برانگیخــت.
احســان رئیســی بعــد از کســب جایــزه
نفــر اول مســابقه دو ومیدانــی در
توگــو بــا «ایــران عصــر» از ایــن
گف 
مســابقه و آرزوهایــش اینگونــه گفــت:
کالس هفتــم درس میخوانــم و
فرزنــد دوم خانــواده هســتم .پــدرم
نابیناســت و همــه مــا تحــت پوشــش
کمیتــه امــداد قــرار داریــم .در ایــن جــا
امکانــات ورزشــی ماننــد شــهر نداریــم و
از امکانات تفریحی هم خبری نیســت.
چنــد روز قبــل شــنیدم کــه قــرار اســت
بــه مناســبت دهــه فجــر مســابقه دو
ومیدانی و دوچرخه ســواری در خارج از
شــهر برگــزار شــود .وقتــی متوجــه شــدم
کــه جایــزه نفــر اول یــک میلیــون تومــان

اســت تصمیــم گرفتــم شــرکت کنــم.
عاشــق دویــدن هســتم و هــر روز مســیر
مدرســه بــه خانــه را مـیدوم .از آنجایــی
کــه محــل مســابقه خــارج از شــهر بــود
از چنــد نفــر خواهــش کــردم تــا مــرا بــه
آنجــا ببرنــد .لحظــه آخــر یکــی از اهالــی
محــل کــه بــا وانــت بــه آنجــا میرفــت
مــرا همــراه خــودش بــرد .دمپایــی بــه
پــا داشــتم امــا میخواســتم مســابقه
بدهــم .بــا ســوت آغــاز مســابقه شــروع
بــه دویــدن کــردم .بــا دمپایــی کمــی
ســخت بــود .آنهــا را بــه دســت گرفتــم
و پابرهنــه میدویــدم .آفتــاب داغ روی
آســفالت جــاده میتابیــد امــا فقــط بــه
خــط پایــان فکــر میکــردم .بعــد از یــک
کیلومتــر خیلیهــا از نفــس افتادنــد و
ادامــه ندادنــد .میخواســتم بــا جایــزه
یــک میلیــون تومانــی بــرای خــودم
موتورســیکلت بخــرم .بــه هیــچ چیــز
دیگــری فکــر نمیکــردم .در کیلومتــر
آخــر تنهــا یــک نفــر جلوتــر از مــن بــود.
بعــد از پایــان مســابقه فهمیــدم کــه او

قهرمــان دو ومیدانــی اســتان اســت .بــا
همــه تــوان از کنــار او رد شــدم و بــدون
آنکــه بدانــم خــط پایــان کجاســت
همچنــان میدویــدم .بعــد از چنــد
دقیقــه بــا صــدای مســئوالن مســابقه و
موتورهایــی کــه بــه دنبالــم میآمدنــد
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متوجــه شــدم کــه خیلــی وقت اســت از
خــط پایــان عبورکــردهام.
احســان با بیان اینکه از شــروع مســابقه
میدانســت کــه قهرمــان میشــود،
ادامــه داد :آرزویــم ایــن اســت کــه
دوچرخــه داشــته باشــم امــا دویــدن
را بیشــتر دوســت دارم و میخواهــم
بــا ایــن یــک میلیــون تومــان جایــزه
بــرای خــودم موتــور بخــرم .البتــه شــاید
بخشــی از آن را بــه مــادرم دادم .مــا
تحــت پوشــش کمیتــه امداد هســتیم و
وضعیــت مالی مناســبی نداریــم و این
پــول میتوانــد بخشــی از مشــکالت مــا
را حــل کنــد.
حــاج جاســم کشــانی مســئول ورزش
توگو
جوانــان بخــش جالــق نیــز در گف 
بــا «ایــران عصــر» از اســتعداد احســان
در دوومیدانــی و حمایتهایــی کــه
ایــن اداره از او انجــام خواهــد داد
اینگونــه میگویــد :بــه مناســبت دهــه
فجــر تصمیــم گرفتیــم تــا مســابقه
دوومیدانــی و دوچرخــه ســواری برگــزار
کنیــم .از  10روز قبــل در فضــای مجازی
اطالعرســانی کردیــم و روز مســابقه
 70دونــده از بخــش جالــق و همچینن
شــهر ســراوان کــه در  70کیلومتــری
جالــق قــرار دارد بــه محل این مســابقه
آمدنــد .احســان هــم یکــی از بچههایی
بــود کــه در ایــن مســابقه شــرکت کــرد.
او کفــش و لبــاس ورزشــی مناســب
نداشــت و بــا دمپایی شــروع بــه دویدن
کــرد .همــان دقایــق اول مــورد توجــه
همــه قــرار گرفــت و همــه یکصــدا او را
تشــویق میکردنــد .او بــا پــای برهنــه
همــه را پشــت ســر گذاشــت و از خــط
پایــان هــم عبــور کــرد و مجبــور شــدیم
دنبــال او برویــم تــا متوجــه شــود کــه
خــط پایــان را هــم پشــت ســر گذاشــته
اســت .در چهــره او آثار خســتگی وجود
نداشــت و مســیر  7کیلومتری را در 25
دقیقــه دویــد .جایــزه او یــک میلیــون
تومــان بــود و بــه نفــر دوم  500هــزار
تومــان و بــه نفــر ســوم  250هــزار تومان
اهــدا کردیــم.
وی ادامــه داد :بخــش جالــق آخریــن
نقطــه ایــران و در  5کیلومتــری مــرز
پاکســتان قــرار دارد و مدتهاســت کــه
بازارچــه مــرزی در اینجــا تعطیــل
شــده و مــردم در کار قاچــاق ســوخت
هســتند .بــا اســتعدای کــه در احســان
دیدیــم بــا توجــه بــه کمبــود امکانــات
در جالــق تصمیــم گرفتــم او را بــه
ســراوان ببــرم تــا ضمــن اســتعدادیابی
شــرایطی را فراهــم کنیــم تــا او بتوانــد
اســتعدادش را در ایــن ورزش شــکوفا
کنــد و در آینــده شــاهد باشــیم کــه یــک
دونــده از ایــن منطقــه محــروم بــه تیــم
ملــی راه پیــدا کنــد.

