
ایران هوریس: مجله اینترنیت اسب و سوارکاری

 شماره 1 -   15 شهریور 96



iranhorsey2

 مجله اینترنتی اسب و سوارکاری

سال نخست / پائیز96/ شماره 1

صاحب امتیاز: 
ایران هورسی )مهدیار پیرزاده(

دبیر تحریریه: احسان فکا 
تحریریه: گروه نویسندگان
طراحی: آتلیه گروه سپنج

سازمان تبلیغات و آگهی ها: 09126935291 و 44233123 

---------------------

پیشکش :
این شامره تقدیم می شود به مهندس سهیل یوسف نیا، مدیر مسئول مجله دنیای اسب 
که بی شک استمرار آن رسانه و هویتش  جزو الینفک صنعت اسب ایران است. چه بسیار 

زمانها که یک تنه بار بسیاری را بر دوش کشیده و لب به اعرتاض نگشوده.
البته که هر نبشته دوستانی دارد و هر نقد دشمنی و ما آدمیان هیچ از خطا مربا نیستیم، 

لیکن تحمل انتقاد رشدمان می دهد و بزرگامن می کند. 
رخصت از ایشان که البته خود از نوآوران زمانه بوده و هستند آنجا که  متولی اولین رسانه 

ی ممتد و مستمر در ایران رسفراز هستند

سر خط | سخن نخست

خاطره | این چنین سیاه و سخت

گفتگوی چالشی | مازیار جمشید خانی 

 گفتگو | مهندس ســهیل یوســف نیا                   

نقد | سون هیل

تحلیل | مزیت اقتصادی اسب تروبرد در چوگان
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این مجله رایگان است و رایگان خواهد ماند.
الزمه ی استفاده از مطالب و تصاویر این نسخه، به هر شکل و ترتیبی منوط 
به اخذ مجوز از  "ایران هورسی" است و  نقض آن پیگرد قانونی دارد.

همچنین هرگونه بارگذاری محتوایی این مجله بر روی اپلیکیشن های موبایل 
و فروش پی د ی اف این مجموعه ممنوع است.



سالم
شــش سال یم شــود که در حوزه اسب مشغول به فعالیت هنری ام و چند سایل هست 
که "ایران هوریس" را در فضای مجازی راه انداخته ایم و در وبســایت و ســایر رسانه های 

تکنولوژی محور،  به درج اخبار و مقاله و پوشش رویدادها پرداخته ایم.
ظهور اپلیکشین ها اما گاهی آزارمان داد، آنجا که برخی دوستان،از محتویات وبسایت های ما 
بدون اجازه و با دخل و تصرف و گاها با تصرف حق تالیف، ذوق را از دلمان ربودند و خستیگ 

را بر دوشمان وا نهادند.

وجود عاشــقاِن واقعی و حمایت بزرگان اما دوباره دلگرممان کرد و این بار برای رفع برخی 

حوایش، تصمیم بر انتشار دیجیتایل این مجله گرفتیم. بازه های زماین تولید و نشررا کوتاه در 

نظر گرفته ایم تا خبری بیات نشود  و تکرار این ماجرا به دوسیت دوطرفه  و پایداِر بین ما و 

شما منجر شود.

پیش از این اما ضرورِت چنین مجله ای بصورت مجازی  به وضوح احساس یم شد به دالییل 
از جمله این که سهل الوصول بودن اینستاگرام و تلگرام و از این دست درگاه ها اگر با قحطی 
مولف و متفکر و مترجم همراه باشد راهی جز سراشییب در مسیر پوپولیسم در بر ندارد که 
برهم زننده ی هر بنیاین است، چه اینکه صنعت اسب یم بایست هر لحظه و هر آن در متن و 

حاشیه مستحکم شود و توسعه یابد.

"ایران هوریس" مصداق یک مزرعه است، مزرعه ای برای همه ی اسبهای ایران

برایتان اخبار و رویدادها و تفسیر ) که این ییک شاید بزرگ ترین حفره ی این سالهای صنعت 

اسب باشد( رخدادها را رقم میزنیم.

 ما با طی کردن فرآیندهای قانوین و در اختیار قراردادن فضایی برای ردگیری و پیگری مطالبات 

جامعه اسیب و همچنین با هدف ارتقاء  برندسازی شما و مجموعه های در اختیارتان، دوبار در ماه 

میهمان صفحه های  تلفن همراه تان هستیم.

رمز و راز برایتان خبر خواهیم آورد. یب کم و کاست داشته هایمان را در طبق دوسیت خواهیم گذاشت، از دور و نزدیِک این جهان پر 

راه را برای عبور از کهنه پرســیت و ها و خرافات و شــک و تردیدها هموار خواهیم کرد ، مدارس و 

رویدادهای معتبر دنیا را معرفی یم کنیم و از آمال و دغدغه های شما خواهیم نوشت.
                                                                                     مهدیار پیـرزاده: پانزدهم شهریور 1396

               Mahdiar Pirzadeh                             :سخن نخست
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یک. فلفل خوردین نبود. نه تند و نه تیز. سیاه بود و مغرور و میان قامت. نفهمیدم 
چرا روی شانه اش یک سری خط و خطوط کشیده بودند. نکشیدن دیوونه این داغه. 
ایــن را گفت و چپ چپ نگاهم کرد. یعین تو االن خجالت نیم کیش نیم دوین داغ 
چیه؟ در دلش این را با لهجه غلیظ همداین گفت و لهجه را کیم تا قسمیت کم کرد و 
گفت این آهنه اسمش آبخوریه، هفتاد هزار تومنه استیله انگلییس یه. بزن به دهنش 
ببینم بلدی. این هم داغه. یعین تولدش سال شصت و هفته. پشتش نرو. این نیم زنه 
ویل دیگه پشت هیچ اسیب نرو و من دیگه پشت هیچ اسیب نرفتم. از سال هفتاد و 

هفت تا همین لحظه.
فلفل را از باکسش که بچه های مکارچی آخر آسفالت بکس یم گفتند بیرون برد و 
فلفل یک راند را یب خطا شد و بعد شد معلم سواری من. فلفل روزی چند ساعت 
سواری یم داد و گاهی روزی چند مسابقه پشت هم را یم پرید. اسب سیاه خوش 
اخالق و کم وزین که شاید وزن تمایم قهرمان های سواری همدان را به دوش کشیده 
باشد. من نوجوان بودم و فلفل فقط کیم بلند تر از شانه ام بود. یک عکس سیاه و 
سفید از فلفل دارم. پارسال از سید وحید خان برقعی پرسیدم فلفل چه شد؟ گفت 
یادش به خیر. به این فکر کرده ایم که فلفل و قهرمان المپیک برای خودشان جاین به 
یک اندازه شیرین دارند؟ فلفل که نیم داند چون اسب کالیس است بهایش چقدر 
است، او با هر قیمیت به یک شکل و شیوه عاشق خواهد شد و گرسنه خواهد شد 
و خسته خواهد شد و از تنهایی و ماندن در باکس یا بکس یب هیچ نگاه عاشقانه ای 

خواهد ترسید.
فلفل عاشق بود. عاشق سواری دادن. نیم دانم کجاست. طبق قانون فیزییک یه از 
بین نرفتن ماده و انرژی حتما جایی همین حوایل است. فلفل عاشق بود یادش به 

خیر.

 این چنین سیاه و سخت

احسان فکا
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غرور و با متانت اما انگار از هیاهوی و خاک به خاک و نفس به نفس 
و پوزه به پوزه شدن اسبان چوگاین در چند قدیم اش یم ترسید. لگد 
بدی خورده بود و چشم های مظلومش ان دور دست ها را یم دید. 
شــیب کوه های سوهانک را، آسمان را، قصد رفتن داشت. از شیهه 

دوستانه اش با باد پیدا بود.
چند سایل گذشت و مسابقه ساختیگ اسب ترکمن تمام شد. نه در 
ترکمن صحرا یا به قول بابک خان شــیک تروبرد صحرا، نه در راز و 
جرگالن، نه در گمیشان و بندر که در منطقه هجده تهران. دور رینگ 
کورس ایستادم. اسب های چهارشنبه که در میدان گام یم زدند و یدک 
یم شدند را دیدم. روی چمن میانه چوگان یم زدند و اسب های کورس 
هر یک به سمیت بودند. زیر تک درخیت نشستم. بچه ترکمین بستین 
یخی در دست ســوار هچ دیو قهرمان بود. با پای برهنه روی رکاب 
کوریس. هفته پیش کیم ان ســوتر چکمه های پرش زیر سه میلیون 
تومان قیمت نداشتند. چه روزگار غرییب بود. به خودم گفتم مرده ای و 
اینجا خود خود بهشت است هرجا را که یم بیین اسب است و هر جا 
چشم یم گرداین اسب است، زمین و آسمان اسب است. آسمان؟ از 
ترکمین که کنار تر نشسته بود پرسیدم اسپید چطوره؟ گفت اسپید؟ 
با لهجه ترکمین گفت. کجای کاری پســر اسپید مرد. با بغض گفت. 
دراز کشیدم زیر همان درخت. اشک چشمم آسمان را تار کرده بود. 

اسپید مرد. یادش به خیر.
این گونه در جایی از ایران اســب در دل و جان مردماین رخنه کرده 
است که نامش را پشت کامیون و عکسش را در کوی و بازار و برزن 
یم زنند. در این زود زماین که  اسپید هورس به بهشت اسب ها رفته 
اســت؛ بغیض همگاین در دل و جان پاره ای از اهایل این ســرزمین 
نشسته اســت. این دیو قهوه ای یا سپید یال بر پشت و دم در باد، 
این  افسانه ی غرور و قدرت و نجابت، این مهربان با باد و چهار پای 
سرکش پیغایم نه از زمین که از درازنای آسمان است. آسوده بخواب. 

یادت به خیر.
سوار ســتار مهراین اســت که شــوالیه ســوارکاری ایران مازیار 

جمشیدخاین درباره اش گفت. کاربلد کار خود.

دو. خداحافظ قهرمان. آســوده بخــاب. همه خوابند. 
دیگر خبری از آمپول و شالق و فشار بر کمر خسته ات 
نیست. دیگر با هرگایم،فوله ای، شلنیگ دیو درد بر بند 
بند وجودت نیم نشیند. دیگر بهانه ی های و هوی جماعیت 
نیســیت که زود رسیدنت را به خط گچی پایان را سودی 

مشیت زر کاغذی کرده اند و سیم پوشایل.
اسپید هورس قهرمان جاودانه شد. 

سرما خورده، خرد و خراب و خسته از فیلمبرداری ییک 
از فیلم نامه هایــم در ژرفای جنگل های کنار تخته گرگان 
راهی گنبد شدم. تمایم چهار ساعت اسبدواین و شوق 
و شورش در تیب هولناک و دشخوار گذشت. دسیت به 
تنگ اسب عبدالرحمن کلته زدم. یم گفتند از تهران میایی و 
دستت برای ما خوب است و پیشتر که امدی گنبد چه ها 
که نکردی. آهن آبخوری را تو بنداز. آهن آبخوری. استیل 
انگلییس، یاد مکارچی افتادم و فلفل و هزار کیلومتر فاصله. 
اسب شان در جایزه شد و عکیس در خط پایان گرفتیم و 
من تب داشــتم. همیشه کنار اسب تب دارم. با هم تب 
تند گنبد را، شهر سویم که دوست داشتم را شبانه رها 
کردم و گام در جاده تاریک گرگان گذاشتم. جاده به قول 
بیضایی بزرگ، معنای جدایی ها هم گنگ و خفه و تب دار 
بود. کامیوین هراسان از کنارم گذشت، به حاشیه خایک 
زدم.  تب دار و داغ نگاهش کردم. پشــتش نوشته بودند 
سلطان غم مادر، کیم پایین تر با خطی شکسته و نازیبا 

نوشته بودند سلطان عشق اسپید هورس قهرمان.
اســپید را در نزاجا پیش حسن خان صفدری دیدم. کنار 
بیکل و آنت و آپاچی خاطره ســاز. درد داشت و غربت. 
دنبال دشت های گلستان بود و هیاهو و انگار آمده بود تا 
خاک بخورد. سربازهای ترکمن عاشقانه نگاهش یم کردند. 
اسپید گمنام نبود، فلفل نبود. خاطره جمعی خییل ها بود. 
مدیت به چوگان آمد. یک بار ســوارش شــدم. آرام و پر 
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این شهــر، 
 

بی نقاب قبولم نمی كند

سه سال پیش به همراه چند تن از دوستان هنری ام به 
طبیعت گردی رفته بودیم و  یکی از دوســتان عکاس، 
زحمِت ثبت لحظات یادگاری را برای جمع می کشید و 
عکس های تک نفره و دسته جمعی را با پس زمینه آثار 
تاریخی و کوه و دشــت می انداخت.سفر ما دوشبانه روز 
طول کشید و حاصلش ده ها عکس زیبا و به یاد ماندنی 
ویک عمر خاطره ی پایدار شد.روز د وم  در حالیکه وی 
سخت مشــغول عکس گرفتن ازما در منظره ا ی لذت 
بخش و با شــکوه بود، لحظه ای بــه این فکر کردم که 
عکســی هم از خودش بگیرم. به او گفتم دوست داری 
از خــودت عکس بگیرم؟ انگار دنیا را به او داده باشــند، 
لبخندی زد و گفت : چرا که نه! درد عکاس این هســت 
که همیشه پشت دوربین است و کسی یادش نمی کند و 
گفت فقط همدرد و همکارآدم است که گاهی میداند چه 

در دل ما می گذرد...
حکایت " سهیل یوسف نیا" شاید چیزی شبیه به همین 
اتفاق باشد، او همیشه پشت صفحات خوب و بد مجله ی 
اســب بوده وحرف و حکایات دیگران را تقریر می کرده، 
غافل از اینکه خودش به اندازه ی بیست سال حرف دارد 

، غصه دارد...
وقتی پیشــنهاد مصاحبه و گفتگو را بــه او دادم، حس 
اینکه مبادا بگویند:" چه آدم خود شــیفته ای!" با ذوق و 

خواستنش جور در نمی آمد و  مردد و دو دل بود. 
با اصرار بیش از اندازه من قبول کرد بخشــی از درد دل 
این چند ســاله را به زبان بیاورد، بــی گمان نام  و قلم 
نقادانه ی او جزو الینفک صنعت اسب ایران خواهد ماند.
بی ریایی او اولین شــاخصه ی است که وادارم می کند 
مطلعی از شعرِ  ، "محمد علی بهمنی" را برایش وام بگیرم  

و گفتگو را آغاز کنم:

خورشیدم و شهاب قبولم نمی كند 
سیمرغم و عقاب قبولم نمی كند

عریانترم ز شیشه و مطلوب سنگسار
این شهر، بی نقاب قبولم نمی كند

B

این گفتگو مربوط به شماره 37 مجله دنیای اسب ) سال 1391 ( یم باشد.
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متولد 1347 رامسر
فوق دیپلم دامپزشکی 

کارشناسی کشاورزی ،گرایش علوم دامی
 دانشجوی فوق لیسانس تغذیه دام 

کارشناس رسمی دادگستری در رشته دامپروری 
ودامپزشکی 

داور ملی اسب اصیل )عرب(
مدرس دانشگاه جامع علمی وکاربردی

کارمند رسمی وزارت ورزش و جوانان   

....من یکسال رابعنوان کاردان دامپزشکی  در طرح 
سازمان دامپزشکی در کامیاران کردستان مشغول 
بــه فعالیت بودم ) 1370-71( و بیشــتر در حوزه 
طیــور و گاو فعالیت می کردم .یــک روز از طریق 
روزنامه رسمی کشور متوجه آگهی استخدام شدم 
که ســازمان تربیت بدنی فقط یک نفر را در مقطع 
کاردانی می پذیرفت و من پس از شــرکت در این 
آزمون، بین تعدادی  متقاضی نفر اول شــدم و در 
تاریخ 25 اســفند 1372 رســما به سازمان تربیت 
بدنــی پیوســتم و در محل اداره کل ســوارکاری 
وپرورش اســب در انتهای خیابان پیروزی) باشگاه 

شهدا( مشغول به فعالیت شدم.
شروع فعالیت من با نظارت بر یک سیلمی تاروبرد  
بنام " گل امید" همراه بود که در مشــهد – جاده 
سنتو ) انجمن سلطنتی اسب( آن را مستقر کردم 
و در برگشــت از مشهد به دســتور آقای " مرتضی  
فرجــی" مدیر کل وقــت، مســئول داغ و صدور 

شناسنامه کلیه نژاد های اسب ایران شدم.
از همان ابتدا با خانم مری لیلی قره گزلو آشنا شدم 
و همکاری با ایشان را شروع کردم و بعد از ایشان نیز 
همکاری های پیوسته ای با خانم " فیروز" در حوزه 

اسب کاسپین و ترکمن داشتم.
بعد از چندی با آقای دکتــر ابراهیم پور همکاری 
کردم که ایشان مســئولیت نظارت بر کار را دربدو 
تاسیس انجمن ملی اسب  ایران را  بر عهده داشتند 

که در نهایت انجمن ثبت نگردید . 
13 -14 ســال فعالیت و ســفر و تحقیق و ارتباط 
با بزرگان نامی ایران، تجربــه های زاید الوصفی را 
برای من به ارمغــان آورد و در اقلیم های متفاوتی 
از این سرزمین بصورت عملی و تجربی نیز با اسب 
و اسبداری مانوس شدم، از این رو به " ثبت احوال 

متحرک اسب ایران" معروف شده بودم.
در دوران فعــا لیتم گاهی پیــش می آمد که برای 
شناسایی اســب کرد و دره شوری، تا جزیره کیش 
هــم می رفتم و کنکاش می کــردم. در تروبرد هم 

تجربه های زیادی کســب کردم، اما آشنایی با " مری 
خانم" نگاه تخصصی ام به اســب عرب را بیشتر کرد، 
مخصوصا که برای تدوین کتاب " انساب اسب عرب" 
یا همان تبارنامه که مدت 2ماه از سال را بطور شبانه 
روزی در منزل " مری خانم" واقع در کردان، مشغول 
  ) stud book( به مطالعــه و تحقیق وتکمیل کتاب

انساب بودیم.

در یکی از آن شــبها که در حال تورق چند مجله ی 
اسب امریکایی بودیم و صحبت مان گل انداخته بود، 
مــری خانم گفت: چرا فکری  برای  خالء  فرهنگی و 
اطالع رسانی موجود در حوزه ی سوارکاری نمی کنی؟

و این شروعی بود برای تولد نشریه " دنیای اسب"

مگرتــا آن زمــان هیچ مجله و نشــریه ای در زمینه 
سوارکاری وجود نداشت؟

}چرا، انجمن سلطنتی مجله ای  بنام " اسب"  داشت 
که طبعا تا زمان پیروزی انقالب منتشــر می شــد و 
ســپس متوقف شــده بود.یک بار هم آقایی بنام روح 
اهلل میرزایــی، در مجله دام و طیور ویژه نامه ای را در 
خصوص اســب به چاپ رسانده بود و البته فدراسیون 
هم " گاهنامه" هایی داشت که عملکرد های یکساله 
فدراســیون را به تصویر  می کشید و جنبه ی عام و 
فراگیر نداشــت.مجله ای هم تحت عنوان " ابرش" به 
همت شرکت ابرش و در فاصله های زمانی زیاد  چاپ 

می شد و عمال نشریه و یا روزنامه ی مستقلی در این 
حوزه نداشتیم.     

پس احتماال در طی دوران ژورنالیستی ، بعنوان روزنامه 
نگار هم تجربه های زیادی بدست آوردید؟

} در شروع کار من تجربه ای نداشتم و لذا به کمک 
دوســتان روزنامه نــگار و عواملی که با آنها دوســت 
بودم،شــماره صفر مجله را بیرون آوردم  طبعا تجربه 
های زیادی هم از این کار بدست آمد که البته برخی 
از آنها نیز بسیار ناخوشایند بود. مثال یکی از آرمانهایی 
که هنوز سعی بر حفظ آن دارم این بود که هر آنچه که 
به وقوع می پیوست را می نگاشتم و واقع نگاری را جزو 
یکی از سیاست های کاری و اصول مبتنی بر روزنامه 
نگاری می دانستم و کم کم متوجه شدم که این تعابیر 
و ثبــت واقعیات به مذاق خیلــی ها خوش نمی آید، 
حتی بارها پیغام های اشخاص خاص  را هم به گوشم 
می رساندند و من کار خودم را انجام می دادم تا اینکه 
در یکی از روزهایی که بعنوان  ســرداور در مسابقات  
زیبایی اسب اصیل در تبریزحضور داشتم ،  دوستان و 
مدیران وقت،حکم ناکارآمدی ام را تصویب کرده بودند 
و فردای برگشتنم به تهران مرا از کار برکنارکردند، لذا 
چون کارمند رسمی سازمان بودم  این کش و قوس ها 
باال گرفت و در نهایت به شــرکت توسعه منتقل شدم 
و االن با 23 سال خدمت ،عمال کارمند رسمی وزارت 

ورزش وجوانان هستم.  
  

یعنی مصداق زبان سرخ سر سبز می دهد بر باد  !

}شــاید ظاهر امر اینگونه باشد اما من به هیچ وجه 
از مســیری که طی شده ناراضی نیســتم و برخی از 
کارهایی که بر آن همت گماردم را خیلی دوست دارم، 
مثال یکی از کارهایی که در "دنیای اســب" خیلی بر 
آن پافشاری کردم این بود که اسب خالص ایرانی را از 
خط های خونی خارجی جدا کنم و حاال بعد از گذشت 
چند سال می بینیم که در اکثر مسابقات، کالسِ  اسب 
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تصمیم می گیرند.از دیگر کارهایی که در ایران انجام 
دادیم، برگزاری دو دوره نمایشگاه با عنوان " نمایشگاه 
صنعت  اســب و تجهیزات وابسته" بود که با کمک 
شرکت ITG در سال 1390 و 1391 برگزار گردید 
و محل تجمعی بود برای تمام اســب داران و فعاالن 

این حوزه در کشور.

در واقع می خواهید بگویید که فرهنگ سازی انجام 
داده اید؟ آنقدر که من می دانم ترویج یک رویه و یک 
حرکت ) چه درست و چه نادرست( سالها زمان می 

برد و کار یک شبه ای نیست!

} این حرف شما را در لفافه و با تعابیر زیادی شنیده  
ام و اتفاقا یکی از درد دل هایم در همین زمینه است 
. سالها پیش که اصوال جشنواره ای در کار نبود، من 
بعنوان دستیار " مری" خانم و به همراه ایشان بدون 

تاکسی  تا دورترین  وسیله نقلیه ویا با اتومبیل قرضی و
مناطق هر شهر و دیاری می رفتیم تا نسبت به تجمیع 
و تبیین این موضوع کمک کنیم. خیلی سخت و آزار 
دهنده بود  ولی ما برای برگزاری یک جشــن، بدون 
هیچ خبر و پوشش رســانه ای و با تبلیغات سینه به 
سینه تا دل روســتاهای اهواز و خوزستان پیش می 
رفتیم تا یک جشن برگزار کنیم، شاید باورتان نشود 
که در شــروع، این حرکت چقدر خلوت و بی ســر و 
صدا انجام می شــد ولی استمرار همان حرکت ها بود 
که امروزه شــاهد برپایی این جشن ها و جشنواره ها 
هســتیم و بذرالتزام ِ به برگزاری این رویداد ها را در 
همان روزها پاشیده بودیم و امروزه شما شاهد هستید 
که در کرمان ، یزد، خوزستان و ... جشن ها و مسابقات 
با چه شــکوه و هزینه و استقبالی برگزار می شوند و 
داوران بیــن المللی از کشــورهای مختلف دنیا برای 

قضاوت این مراسم دعوت می شوند.

خالص ایرانی را جدا در نظر می گیرند در حالیکه شاید 
این اختالط  تابه امروز می توانست ، وجود داشته اما  
حاال جدای ازبایستگی  و شایستگی ژنتیکی، از اینکه 
توانسته ایم این اصالت را حفظ کنیم خرسندم. دیگر 
اینکه فضای مجله را بــرای گفتگو های صریح و بی 
پرده باز گذاشته ام ) البته اصل سیاست انتقاد باید بر 
مبنای ادله و منطق باشــد و این را هم خودم در نظر 
می گیرم و هم به دوستانی که برای مصاحبه کاندید 
هستند( و از طرفی علیرغم کم و کاستی های تشکل 
ها و NGO ها، چه به لحاظ علمی و حرکتی، سعی 
در تشویق و تایید آنها داشتم، زیرا معتقدم هرآنچه این 
تشکل ها منسجم و کامل گردند، ضعف و ناکارآمدی 
فدراســیون را در قبال تعهــد و وظایف خود، جبران 
می کنند و باالخره روزی خودشــان برای منافع خود 

علمی و تجربی و  اقتصــادی و ... این کار 
را شــروع کردم و به نظرم کســی این 

شجاعت مرا ندید.

مــی خواهم بگویم، همه ی تالش هــای آن روزها را 
نادیــده نگیرند و فراموش نکننــد که هر حرکتی اگر 
درســت و اصولی انجام شود ولو اینکه به چشم نیاید، 
در روند بهبود اوضاع اثر دارد. من 8 سال است که دارم 
این نشریه را بیرون می آورم و خیلی وقت ها تنها بودم، 
اینکه برخی مــی آیند و فقط عیب  گویی می کنند، 

خستگی را روی دوش آدم جا می گذارد.
 بارهــا گفته ام و باز هم مــی گویم خطاب به آنهایی 
که این حرف ها را می زنند: من هم مصون از اشــتباه 
نیســتم، اگر شــما واقعا می دانید و می توانید به ما 
بپیوندید تا این راه را به ســرانجام برسانیم. من تاوان 
غلط های دیکته ای را پس می دهم که 30 سال است 
کسی جرات و شهامت نوشتنش را هم نداشته است، 
آنهم در شرایطی که کســانی بودند که چه به لحاظ 
علمی، چه از نظر تجربه و امکانات مالی و کســوت و 
...از مــن باالتر و بهتر بودند و من با جهالت خودم و با 

آنهمه ضعف من هم می دانم برای نشــر چنین مجله 
ای گروهی شــامل : ویراستار و عکاس و خبرنگار و ... 
الزمنــد ولی وقتی من خبر ها را بــه اصرار و پیگری 
خودم و آخرین لحظه دریافت می کنم و یا با اختالف 
جغرافیایی ایران با آن همه بعد مسافت و سختی راه و 
بهایی که برای گرفتن عکس نمی دهند و هزاران دلیل 
و بهانه ی دیگر، چگونه می توان این شرایط دشوار و 
پر هزینه و نشــدنی را ایجاد کرد آنهم در شرایطی که 
روزنامه های کشور هم مثل خیلی اصناف دیگر کرکره 
ها را پایین کشیده اند.اما برخی ها اینها را نادیده می 
گیرند و برخی دیگر که بیشتر از دوستان  ونزدیک من 
نیز هستند این ایراد را می گیرند که چرا شما اینقدر 

انتقاد می کنید و ایراد می گیرید؟
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مگر شما این كار را نمی كنید؟

}اگرشــما  یک انتقاد غیر کارشناسانه در مجله پیدا 
کردیــد حق دارید مرا توبیخ کنیــد. قصه ی انتقاد با 
ایراد گرفتن توفیر دارد. وقتی در ساختار فدراسیونی 
که متعلق به جامعه اســب و سوارکاری است، کسانی 
هستند که اسب را تا قبل از حضور در این پست حتی 
از نزدیک ندیده اند و هیچ آشنایی با این حوزه ندارند، 

توقع چه چیزی را دارید؟
من سعی کرده ام تا جایی که می توانم اطالع رسانی 
کرده و به بوته ی نقد کشــیدِن درست را ترویج دهم. 
کوشــیده ام تا این پدیده را بعنــوان ورزش همگانی 
معرفی کنیم. تالش کرده ایم در صنعتی که یک اسب 
به قیمت 500 میلیون خریداری می شــود، نقش و 
اهمیت " مهتر" را که خیلــی ها نادیده می گیرند و 
قرار است نگهدارنده ی سرمایه ی صاحب اسب باشد، 
بازگو کنیم و بگوییم که او هم یک سرمایه است و باید 
به روز شود. برآنیم تا " نعل بند" و ظرایف و حساسیت 
و جدیت شــغلی اش که در نگاه عوام جزو مشــاغل 
ســخیف انگاره می شود را بشناســانیم. می خواهیم 
بگوییم وقتی باشگاهی باسرمایه میلیاردی تاسیس می 
شــود، این یعنی اهمیت این صنعت ) چه به معنای 
واقعی صنعت باشد یا نه( و اهمیت مسئولیت همه ی 
افرادی که با این حوزه و صنعت و فرهنگ و حواشــی 
آن سروکار دارند و اگر ایراد های به جا و کوتاهی ها و 
فعالیت های احساسی و غیر کارشناسانه را نگوییم و 
چشم ببندیم، همین وضعیت نامطلوبی را هم که داریم 

نخواهیم داشت. 

بنابراین ، دالیل انتقاد ی شما جنبه ی علمی هم 
دارد !  واین یعنی شما راهکارهایی را در جایی 
دیده و تجربه كرده اید كه در زمانِ  انتقاد، خبری 

از اجرای آنها نبوده! درست است؟

}دقیقــا همینطور اســت. من هرجایــی که نقدی 
گذاشــته ام، راهکاری نیز برایش تعریف کرده ام. این 
راهکار یا حاصل دانش و تجربه ی من بوده و یا الهام و 
استنباط از دوستان  و تجربه های دیگر چه در داخل 

و چه در خارج از ایران.
اصوال نگاه من بر مبنای غرض ورزی نبوده و نخواهد 
بود و خیلی وقت ها ســعی کرده ام اگر برای کســی 
دشــمن تلقی می شوم، دشــمن دانا باشم نه دوست 
نادان! اینجا خیلی ها دوست دارند فقط از آنها تعریف 
شود در حالیکه حتی در باره افراد موفق هم این جمله 
مصداق دارد که : "موفقیت نیازمند ســتایش نیست 

بلکه نیازمند نقد است"
 واین نگاه همیشه در من جریان دارد چون از آن لذت 
می برم و نگاه انتقادی هم چیزی نیست که در ورزش 
سوارکاری پایان پذیر باشد. اشتباهات سهوی و عمدی 
که ناشــی از سیاست های نادرست و نگاه سیاسی به 
این ورزش اســت هر روز ابعاد تازه ای پیدا می کند و 
واقعیت این است که ما حتی انتظار بهبودی شرایط در 
فدراسیون ها و ارگان ها را هم نداریم و به این بسنده 

می کنیم که اذهان عمومی و جامعه سوارکاری آنقدر آگاهی پیدا کند تا بتواند روی پای خودش بایستد و حق 
و حقوق قانونی اش را بگیرد.

مثل داستان واگذاری تبارنامه به وزارت جهاد کشاورزی!

}بله و این اتفاقات اگر ایراد و انتقادی در کار نباشد روز به روز بیشتر و بدتر می شود .درباره جهاد کشاورزی هم 
اینگونه برایتان توضیح می دهم که اصوال من بر این باورم ، اسب دارای دو شقه است: یکی تولید و شق دیگرش 
ورزش. متاسفانه تولید در ایران هرگز علمی نبوده و نیست زیرا فرصتی برای آن تعریف نکرده اند و قشر ی که 
دولتی است، فاقد حساسیت  وعشق به این موجود سحر انگیز است  و فقط قدرت دارد مثل جهاد کشاورزی. این 
وزارت تجربه کافی  در باره تک معده ای ها ) تک سانان( و اسب ها ندارد و نه سیاست های دانش محور! حتی 
سعی بر تجمیع نخبگان جامعه ی اسبی نیز نکرده است جز اینکه امسال بر حسب اتفاق که مسئولیت تولید 
و اصــالح نژاد را در اختیار گرفت چند حرکت کوچک هم انجام داد ولی این دانش و اطالعات آنها در قیاس با 

نخبگان  ورزش و صنعت اسب وسوارکاری بسیار سطحی است.

}از آنطرف در بعد ورزشی این حوزه با یک فدراسیون طرف هستیم که وظیفه اش برگزاری  مسابقات و حمایت 
و ترویج رشته  های مختلف ورزش سوارکاری است و عمال می بینیم که این فدراسیون بودجه ندارد!، آدم ورزشی 
ندارد!، مدیری که بتواند سیاست گذاری کالن پایه ریزی کند ندارد!. رئیس اش سیاسی است و سرپرستی اش  

موقتی است و هیچ وقت نمی داند فردا  هم هست یا نه؟
این گروه و سرپرست موقتی ،هیئت های ورزش اش هم گاها موقتی هست و در چنین فضایی چه اعتباری 
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به برنامه ها و تقویم ها و تبیین های این فدراســیون 
است؟

}در چارت ســازمانی فدراسیون هم در هیئت های  
استانی که ریشــه و اساس ورزش سوارکاری هستند، 
افراد سیاسی را در راس هیئت ها  گذاشته اند. درست 
مثــل ورزش هایی چون فوتبال و کشــتی و ... با این 
تفــاوت که در آن ورزش ها از وجــود این افراد برای 
جذب اسپانسر و حمایت های مالی استفاده می شود 
ولی در ســوارکاری دریغ از یک ریال آورده مبتنی بر 

رابطه! 

}بنا برایــن از 30 هیئتی که داریــم حدود 10الی 
12 تای آنها را می توان ورزشی خواند و باقی اینکاره 
نیستند. این روال تا باال ی هرم ادامه دارد و به همه ی 
اینها اضافه کنید انرژی و زمانی که صرف تفهیم و اتهام 
بین برخی افراد پایین تر که گاهی توانمند و یا ورزشی 
هستند با روسای فدراسیون می شود و نیمه ی دیگر 
زمان ها هم صرف چانه زنی های سیاسی برای ماندن 

یا رفتن و تعبیه و رزو صندلی برای دوستان بعدی...

یعنی می خواهید بگویید که همین فدراسیون با 
همه ی کاســتی هایش از وزارت جهاد کشاورزی 
بهتر اســت؟ اصال این تبارنامه چه میزان اهمیت 

دارد و باید تحت نظارت کدام گروه باشد؟

}مــن چنین حرفی نزدم و اعتقــادم را در ادامه 
در ضرورت تبارنامه اینطور برایتان  خواهم گفت ، اما
بگویم که شــما وقتی قصد شرکت در مسابقه ی 
بین المللی را داشته باشید، نیازمند این هستید که 
اســب تان را به خارج از کشور ببرید ،یک قسمت 
از این کار مربوط می شــود به بحث قرنطینه که 
هنوز هیچ همتی برای رفع مشــکالت عدیده اش 
وجود نداشته، اما مهمتراز آن بحث ثبت و ریجستر 
شــدن اسب مورد نظر می باشــد. مثال در کورس  
که اسب های تروبرد حضور دارند، اسب باید جزو 
یک  مجموعه ی جهانی ویژه ی تاروبرد باشد و در 
ســایر نژاد ها نیز باید نامش در کتاب انساب ثبت 
شده باشد و ما نه تنها این ویژگی ها و اتوماسیون 
را نداریم بلکه این مســئولیت خطیر ابتدا از" اداره 
کل سوارکاری و پرورش اسب" به  " معاونت فنی 
فدراسیون سوارکاری"  واگذار شد و جدیدا هم به  

وزارت جهاد کشاورزی سپرده شده و...
یعنی عمال اسب های ما بدون هویت و شناسنامه 
هســتند و با این وضع اســفبار نباید انتظار سر و 

سامان یافتن این حوزه را داشته باشیم.
لذا  بحث بر سرخوبی و بدی واگذاری این موضوع 
نیست و سلیقه ما هم خیلی نباید مهم باشد. برای 
تشریح پاسخ این سئوال هم باید برگردیم به تاریخ 

سازماندهی اسب در ایران.
ما تا قبل از سال 1351 چیزی بنام شناسایی نژاد 
اســب و ثبت آن نداشــتیم و یکی از دالیل شکل 
گیری انجمن ســلطنتی اسب ایران این بود که به 
بهبود سازماندهی نژاد های اسب ایرانی کمک شود 
که تاحــدودی این اتفاق افتاد. تا قبل از آن در هر 

منطقه ای اسب ها بر اساس ظاهر)فنوتیپ( طبقه بندی 
و نام گذاری می شــدند و بعد از این ماجرا برخی از 
نژاد ها تا حدودی ساماندهی شدند مثال ترکمن از این 
دسته بود که گاهی تروبرد ها هم در گله ی آنها پیدا 
می شــد که خیلی خوب نبود. در اسب کاسپین بعد 
از فوت "لوئیس فیروز" عمال راه ایشان ادامه نیافت و 
به فراموشــی گروید،اما در اسب عرب شاید به جرات 
بتوان گفت بیشترین ساماندهی را داشتیم. این اتفاق 
ادامه ی مسیر انجمن سلطنتی بود و از دهه 70 با " 
مری خانم" و تیم همکاران مربوطه رو به تکامل نهاد، 
در دوران آقای فرجی سیلمی های متنوعی وارد ایران 
شــدند ) هرچند می توانست از این هم بهتر باشد و 
خط خونی های بهتری وارد شوند( و کورس رونق تازه 
ای گرفت و می توان گفت موفق ترین فرد فدراسیون 
بر اســاس موجودی هایش بوده اســت.  به هر حال 
ما این روند را ادامــه دادیم ، هرچند امکانات زیادی 
هم نداشتیم و برای ثبت و شناسنامه مشقات زیادی 
متحمل می شــدیم و از فنوتیپ و ظاهر اسب ها هم 
تاحــدودی کمک می گرفتیم ، کاری که امروزه علم 
اسب شناسی آن را به تنهایی رد می کند و بر اساس 
DNA و ســیتو پالسم و... در کمترین زمان اصالت 
اسب را تاییید و یا رد می کند ولی همه ی این تالش 
  frieze branding ها بعد از انقالب کامل تر شد و
) داغ ســرد( که ممهور کردن کتف و یا قســمتی از 
بدن اسب جهت هویت دادن بود بطور گسترده تری 
ادامه یافت و... اما ضعف های بزرگی نیز همچنان باقی 
اســت، از جمله اینکه ما هنوز کتاب علمی مدون و 
جهان پســندی در باره نژاد های اسب ایران نداریم، 
مگر در اسب عرب آن هم به همت " مری خانم" و در 
واقع جایی که االن ایستادیم، چیزکمی برای عرضه 

ی بین المللی داریم!
اما همین هیچ چیز هم با خون جگر بدســت آمده و 
دهها سال زمان برده و این دانش در دل نخبگان اسب 

و سوارکاری مدفون است!
بنا براین برای قصه تبار نامه از چند وجه می توان به 
آن نگاه کرد و مزایــا و معایب واگذاری و عدم آن را 

بررسی کرد و یا حتی راه سومی هم پیشنهاد کرد.
 اوال در باره جهاد کشاورزی باید گفت ایراد بزرگش، 
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نداشتن  تجربه و دانش کافی و عدم اشراف بر حوزه 
اســب و سوارکاری است اما حسن اش این است که 
این وزارت در همه ی شــهرهای ایران پایگاه دارد و 
بنابراین اگر  سوارکاری بخواهد به وضع تبارنامه سر 
و سامان دهد و از پتانسیل خانواده اسب وسوارکاری 
استفاده کند، امکان تبیین و تدوین این کار به مراتب 

بهتر از فدراسیون سوارکاری است.
درباره فدراســیون هم باید گفت اصوال در همه جای 
دنیا نقش فدراســیون برگزاری مســابقات و تدوین 
تقویم ورزشــی اســت و بنا براین فدراسیون هم به 
خاطر عدم امکانات جغرافیایــی و ابزاری نمی تواند 

بطور کامل این پروژه را مدیریت کند.بنابراین
 راه حل ســومی مطرح  میشــود و آن این است که 
ما با تاســیس "انجمن ملی اسب ایران" که متشکل 
از نخبــگان بخش خصوصی و NGO ها اســت و 
زیر نظر نهاد ریاســت جمهوری اداره می شود، تمام 
سیاســت ها و تصمیم گیری های مربوط به اســب 
شامل : تبارنامه، واردات، قرنطینه و سایر حواشی آن 
را به این انجمن بسپاریم و وزارت جهاد کشاورزی و 
فدراسیون سوارکاری نیز دارای کرسی و نماینده ای 
در این انجمن باشــند و چتر حمایتی خود را از این 
انجمــن برندارند. اینطوری هم تالش و همت بخش 
خصوصی بیشــتر می شود و هم هرجا که الزم باشد 

پول و سرمایه تزریق می شود .

کرسی و رای بخش خصوص در این دعواها کجاست 
ومهم تراز آن، اصال نقشــی دربهبود و یا تخریب این 

روند و این صنعت دارد یا نه؟

} بــه خاطر چند وجهی بــودن این حوزه؛ صنعت 
اسب در ایران توسعه ای نیافته واگر هم بوده توسعه 
ی همگانی نبوده، شما هنگامی که اسب درجه یک 
وارد ایران می کنید ولی نعلبند درجه یک نداشــته 
باشــید! مربی درجه یک نداشــته باشید! متخصص 
تغذیه درجه ی یک نداشــته باشید! و... نمی توانید 
نتیجه ی دلخواهی در جهت گسترش این امر بگیرید. 
قیاس کنید با ماشین های وارداتی در جه یک که اگر 
پشتیبانی و گارانتی و خدمات پس از فروش نداشته 

باشــد، امکان برد مالی و ترویج برنــد وجود نخواهد 
داشت. بنابراین وقتی اسب هایی با این عدد و رقم وارد 
می شوند چرا مهترهای ما به روز نیستند؟، نعلبند هم 
همینطور و یا صنعت بیمه در آن حضور چشمگیری 
نــدارد!. قصد بی ادبی به مهتران و فعاالن این حوزه را 
نداریم و دســت همه ی آنان را می فشاریم ولی تااین 
نگاه به اســب و اسبداری نباشد، از توسعه ی پایدار و 
صنعت پولســاز خبری نخواهد بود. اگر رشد همگانی 
نباشــد و تا همت عالی و خرد جمعی در کار نباشد، 
ما باز هم درجا خواهیــم زد. به روز نبودن ما یکی از 
بزرگترین عوامل شکست ما است، مثال دوستانی اسب 
های پرش وارد می کنند که انصافا هم گاهی خوب و 
مطلوب اند، اما 2 ســال دیگر هیچ اثری از آن اسب و 
پرش هایش نمی بینی!  رشد اسب یکی بر اساس ژن و 
دیگری محیط است که دارای ارزش و اعتبار می شود 
ولــی در ایران فقط ژن آن را می بینیم )البته اگر ژن 
خوبی باشد(و اسبی که در یک محیط مرطوب اروپایی 
رشد کرده را به یزد می بریم! و یا بالعکس. برای تغذیه 
اش فقط جو می دهیم و هیســتامین موجود در آن 
باعث لنگش و بیماری اش می شود. دراروپا اسب را با 
لمس و احســاس و پاداش از روی موانع رد می کنند، 
در اینجا به زور شالق و ترس و دواندن روی مانژ های 
سخت و... چند ماه بعد تالش یک عمر افراد متخصص 

خارجی،به باد میرود .
در تروبرد که آسیب زیادی به مالکان وارد شده توجه 
کنید! سیســتم ســوارکاری بیمار باعث شده تا عمال 
مالک اســب هیچ تســلطی بر مربی نداشته باشد و 
شــرط بندی ها معموال سالم نیست و عایدی مالکان 
از آنچه که باید بســیار کمتر یا هیچ است و بنابراین 
توجیهی برای ورود در این بخش وجود ندارد، بنابراین 
اثرگذار بودن بخش خصوصی زمانی است که دورنما و 
سیاستی برای خود ترسیم کرده باشند، مگر نه اینکه 
بیشترین پول و سرمایه را آنها تزریق می کنند؟ پس 

چرا به فکر تثبیت این ورزش و صنعت نیستند؟
می خواهم بگویم  در برخی موارد، بخش خصوصی نیز 
با یکدســت نبودن و بی برنامه گی اش هم در توسعه 
این صنعت غایب بوده و هم باعث شده تا این اتفاقات 

برای اسب و سوارکاری رخ بدهد.

پس پتانسیل زیادی برای رشد این صنعت نداریم! چه 
ریشه ای و چه کاربردی!

} اتفاقا کمی استمرار در مسیر درست و هوشیاری و 
مراقبت، میتواند این چرخه را بچرخاند.اوال که اسب بر 
اساس نظریه مازلو، در طبقه نیازهای تفریحی انسان 
مدرن و متمول قرار دارد و درکنار ســایر تفریحاتش، 
وجود چنین حیوان نجیبی بســیار مطلوب ذائقه اش 
است. از طرفی اسب و حضورش در زندگی و داستان 
ها و افسانه ها ی این سرزمین قدمتی چند هزار ساله 
دارد و تا دوران معاصر نیز پای ثابت رویدادهاســت، از 
رخش شاهنامه بگیرید  تا شبدیز خسرو پرویز و قّران 
لطفعلــی خان زند و ... که بدون حضور اســب معنا و 
مفهومشان کامل نمی شود.به همه ی اینها اضافه کنید 
خالء طبیعت گرای انساِن ماشینی امروز را که به اندازه 
ی خودش کار دارد ، پول دارد، جایگاه اجتماعی دارد 
ولی نیازمند تفریحی طبیعت گرایانه است که حضور 
اســب در آن می تواند نقش درمانگر، آرامش بخش، 
تفریح و تفاخر و ... را دارا باشــد  کما اینکه اســب در 
نقش های همرزم و هم بزم نیز سابقه ی طوالنی دارد!.

بناربراین توجه کافی و وافی به این موجود ) طبق آمار 
حضــور این حیوان می تواند قریب به 60 نوع شــغل 
و خدمت را در پی داشــته باشــد ( می تواند گردش 
مالی باالیی را به همراه داشته باشد. از طرفی تصحیح 
فرهنگ غلطی که به اشتباه می پندارد  اسب ورزش و 
تفریح ثروتمندان است، نیز در ترویج و گسترش این 
صنعت بسیار موثر خواهد بود. ما در اهواز و خوزستان 
و ترکمن صحرا با افرادی مواجه هستیم که از قدرت 
تمکین باالیی برخوردار نیســتند ولی صاحب اسب و 
اسبانی هستند و این کار عشق آنها محسوب می شود، 
لذا تشویق و ترغیب افراد متوسط جامعه به سوارکاری 
)نه اسبداری( در ایجاد شور و نشاط عمومی و گردش 

باالی مالی اثر بخش خواهد بود.
در انتها آرزو می کنم ســال جدیــد با اتفاقات مثبت 
همراه باشد و ما شاهد تدوین سیاست معقولی توسط 

جهاد کشاورزی و فدراسیون برای حوزه اسب باشیم.

11





13

به تاریخ ده شــهریور ماه نود وشش تیم پرش با اسب 
"ســون هیل" در رده صد و یس سانتیمتر مقام قهرماین 
را از آن خود کرد و به فاصله ی پنج ماه از شروع رقابت ها 
به پیشتازی اش در جدول لیگ برتر پرش با اسب کشور 
ادامــه داد. در همین رویدادی که با حضور هفتاد و اندی 
سوارکار برگزاز شد مازیار جمشیدخاین در بخش انفرادی 
نیز مقام نخســت را از آن خود کــرد و روند ثابت، رو به 
جلو و پایــدارش را ادامه داد. ایران هوریس این قهرماین 
را به اعضا تیم مازیار جمشیدخاین،هومان جالیل، حمید 
رضا حاج کندی و جوان با استعداد این روزهای سوارکاری 
ایران علیرضا علیرضایی تبریک یم گوید. این چند نکته در 

این قهرماین به ذهن یم رسد.

Seven Hillسون هیل

 از راست حمید رضا حاج کندی. هومان جالیل مازیارجمشیدخاین. علیرضا علیرضایی

یک.     نگارنده این سطور برای اولین بار و بعد از بیست 
سال دیدن مسابقه های اسیب در رشته های گوناگون 
کورس و پرش و درســاژ روزی یب انگیزه، یب حوصله 
و کم رمق را سپری کرد. این قهرماین بیشترین تاثیر را 
روی روحیه ی نه چندان مناسب این روزهایم گذاشت 
تا آن جا که بعد از قهرماین قادر به اظهار خوشحایل ام 
به مازیار و تیمش نداشــتم. خوش حایل دروین و یب 
حوصله یگ. همان پارادوکس زندیگ. شبیه سالخ عاشق 
شده به قناری کوچک. چه یب ربط. از این زاویه به این 
حدیث نفس و حال دروین بنگرید که سوارکاری قادر 
به تغییر حال یک فرد است. چیزی شبیه تاتر درماین 

یا همان سایکو درام. اسمش را بگذارم سایکو اسیب.

احسان فکا
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دو.      مازیار جمشیدخاین اعضای تیم سون هیل را که شاگردش بوده اند، پر توان و پر قدرت حمایت 
یم کند، دیدن روح تییم در ورزش انفرادی پرش با اسب جذاب و شادی آور است.

سه.  هومان جالیل با پایه درست سوارکاری و نشسیت خوش، به آرایم سیر تکویین پختیگ سواریش 
را طی یم کند. این برای سواری شرق تهران که کمتر در کانون توجه است موهبیت است.  به عالوه 
این که این قهرماین و تداوم سواری خوب به این سوارکار اعتماد به نفیس مضاعف یم دهد. چه خوب 
است که سواری های درست به نتیجه های خوب منجر شود. این برای سواری رو به رشد ما خوب 

است.
چهار.   حمید رضا حاج کندی در اوج است. جام یم گیرد و موفق و روی پا ظاهر یم شود. کاش این 
روند را نیمه کاره نگذارد. او از سوارکاراین است که جای رشد زیادی دارد. روزمره و یب انگیزه  نیست. 
بعد از این قهرماین ها و جایگاه خوب در جدول رتبه بندی زمان برای حاج کندی طالیی است و این 

 هومان جالیل
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حمید رضا حاج کندی

موقعیت بهترین بهانه اســت که حاج کندی ذهنش را برای 
پایدار کردن این رویه آماده کند. 

پنج. علیرضا علیرضایی ســتاره این روزهای سوارکاری ایران 
اســت. خوش فــرم و پر خون و جوان ســواری یم کند. از 
هم نســالنش خوش اخالق تر اســت و ادب و قدرشنایس 
نکته مثبت شخصییت اوســت. او هم باید مثل هر سوارکار 
جوان دیگری به فکر حفاظت از خودش باشد. بزرگ تر که 
یم شوی هدف بزرگ تری هم شده ای. یب ان که بداین. این 

جبر جغرافیاییاست. اینجا ایران است.
شــش. هومان و حمید رضا خود مریب اند. حضورشــان در 
لیگ این موقعیت را برایشان تکرار یم کند که با چشم سوم و 
تیزبین مازیار جمشیدخاین رصد و بازآموزی شوند. هر مریب 
سوارکاری کاربلدی نبیاز به مریب دارد. آموختن تمایم ندارد.
هفت. دو نفر از این تیم چهار نفره در باشــگاه بنانیه ارتش 
سواری یم کنند. پراکندیگ مربیان باعث زیر پوشش رفتن 
گســتره ی جغرافیایی بزرگ تری یم شود و از منظر نیروی 

انســاین با تخصص نظری و عمیل عدالت را به 
کانون های سوارکاری گسترده تری باز یم گرداند.

هشت. سون هیل برندی ایراین است که لوازم 
سوارکاری بیهوده گران را بهایی مناسب در اختیار 
جامعه سوارکاری قرار یم دهد. به عالوه اشتغال و 
کارآفریین این اقدام رقابیت برای قشری از جامعه 
سوارکاری که نیاز مستمر به وسیله و تمکن مایل 
کمتری دارند شرایط بهتری ایجاد یم کند. بخیش 
از جامعه سوارکاری که از راه سوار شدن بر اسب 
ارتزاق یم کنند و بر خالف باور عمویم اشــراف 
زاده و متمول و سرمایه دار نیستند. این قشر در 
برنامه ریزی مدیران سوارکاری و بدنه حاکمییت 
این ورزش هیچ محیل از اعراب ندارند. کاش این 

برند ایراین نایم ایراین هم داشت.
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برای نخستین بار در ایران:

آموزش ولتیژ ) ژیمناستیک روی اسب(
توسط خانم مینا فراهانی - دارای مدرک ولتیژ از آلمان

w w w . i r a n v o l t i g e . c o m

تلفن متاس:    09352831414



من فقط سپیدی اسب را گریستم.
اسب مرا درو کردند

احمد رضا احمدی
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شوالیه سوارکاری ایرانگفتگوی چالشی احسان فکا با مازیار جمشیدخانی

یک   دستهایش در هوا باال یم رود وقیت از آخرین مانع پایین یم آید. اگر همه چیز به قاعده 
باشد و درست و تیری بر زمین نیفتاده باشد. این مسابقه  همان راه زندیگ است. مسابقه ای 
که مازیار جمشیدخاین یا هر سوار دیگری شروع یم کند. مسیری خم اندر خم و پیچ از یپ 
پیچ نه، در یپ هیچ. برای رسیدن به انتهای مسیر، برای رسیدن به خط پایان و دوباره و دوباره 
برگشتن به نقطه شروع مسابقه ای دیگر در مسیری دیگر و این بنیان و کهن الگو و ریشه ی 
پرش با اسب است. مسیری با مانع های گوناگون. درست خود زندیگ. مخاطب سوال های 
من دو بار قهرمان ایران شده است و کرور کرور جایزه دارد اما این تمام ماجرا نیست. او به 
اخالق و منش و هدف داشــتن را در سوارکاری ایران ماهییت دوباره داده است. مسیری را 
برای جوان ترهای جامعه سوارکاری ایران تعریف کرده که در پایان کار فقط به باال بردن جایم 
نیم انجامد. گاهی باال بردن دسیت به نشانه شوق ارزشش و پیامش برای پیرامون خودش و 

دیگران مهم تر است.

عکس ها از :
 سعید امجد- مصطفی  میر عبداهلل
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دو.      منکر نیم شــوم که بدتریــن و بهترین گزینه برای 
گفتگو با مازیار جمشیدخاین بوده ام. خوب از آن رو که بر 
این باورم  شاید حرفی نگفته در این فضا داشته باشم و هر 
ســخین را یک بار شنیدن خوش است و بد این که شیفته 
این ســوارکار برنده چند مسابقه مهم جهاین هستم و این 
دل باخته یگ و در آتشش ذوب شدن، هم گفتگو را به درازا 
یم کشد و هم اصل یب طرفی و به چالش کشیدن مخاطب 
گفتگو را زیر سوال یم برد. اما به هر حال با کوشش مهدیار 
پیرزاده و یاری مریم خریم این گفتگو قبای عمل به اندامش 
کشیده شد و باشد که در سلیقه مخاطب خوش بنشینند 
و خاطره ای ولو کوتاه بســازد. کاش یب اثر نه دســت کم 
کم اثر باشد ویل نشاین از خود در ژرفای ذهن مخاطب به 

یادگار بگذارد. 

ســه. اصل بر رعایت قاعده و ســیاق گفتاری مازیار بوده 
است و شیوه نگاریش که مطلوب من است و کیم دشوار 
یم نماید و تکیه بر پاریس نوییس سلیس دارد را به فرامویش 
سپردم. چند واژه یا جمله را شاید کیم دیگرگون کرده باشم 
و تمــام هدفم انتقــال روح و حس و لهجه و جهان گفتاری 
مازیار جمشیدخاین بوده است. باشد که همو رایض باشد 
و هم شما که مخاطب نیک هر آن چیزی هستید که برای 

اسب گفته و برای اسب نوشته شود.
احسان فکا

شاید بیشــتر افراد جامعه سوارکاری یا عالقه مندهای این 
رشــته روی شما شناخت دارن و یم دونن که شما از کجا 
شروع کردی و چطور تبدیل شدی به مازیار جمشیدخاین. 
مــن یم خوام از این بخش پرش کنم و از مخاطب های این 
گفتگو خواهش کنم که به گفت گوهای پیشتر از شما رجوع 
کنن. که بتونیــم از دریچه دیگه ای به دنیــای این روزهای 
سوارکاری ایران نگاه کنیم. یم شه بفرمایید یک روز کاری یه 

قهرمان پرش چطوره؟
خب، یک روز کاری اگر شب قبلش تمرین مون خییل طول 
نکشیده باشه، سعی یم کنیم صبح زود بلند شیم که بتونیم 
از خنیک صبح استفاده بکنیم، اگه نه تمرینمون طول کشیده 
باشه خسته باشــیم که خب صبح یه ذره اذیت یم شیم. 
بماند از کارایی که خود من شخصا باید بکنم مثل ماله زدن. 
رسیدیگ به زخم، جراحت، زایمان اسب ها، کارایی که مربوط 
یم شه بیشتر به اسب داری، شاید خییل ها این طوری درگیر 
این چیزا نباشــن ویل من شخصا هستم به خاطره این که 
من باشگاه جم هم هستم. یه مقدار درگیر اونام. بعد از یه 
ناهاری و یه استراحیت، ساعت چهار، چهار و نیم، پنج دیگه 



یم زنیم بیرون، 
ادغــایم از کارکردن با شــاگرد، ســوار 
شــدن، ترین کردن، ریترین کردن،یعین 
تربیت و باز تربیت اسب ها، فکر کردن 
روی مشکالیت که در هفته های پیش تو 
مسابقه با اسب ها داشتم، طراحی کردن 
تمرین های خاص برای شاگرد های خاص 
و برای اسب های خاص، که اینا باز دوباره 
شاخه بندی یم شــه، باز دوباره یم شه 
دهنه عوض کردن و فکر کردن به اینکه 
کدوم آبخوری به کدوم اسب یم خوره. 
یا از چه اســب باید چه کاری رو بکنه و 
این که باز حاال با شــاگردام، از تیم میل 
من شاگرد دارم) تیم میل که من خودم 
رزروش هستم( تا سطح های پایین، واسه 

همین فکرم خییل مشغوله.....
یعین یه بخشــیش ذهنیه یه بخشــیش 
عمیل، و قطعًا یک روز کاری در روزهای 
مختلف هفته و فصل های مختلف سال 

خییل فرق یم کنه.
 تو فصل های مختلف که کامال متفاوته، 
چــون ســاعت های کاری کامــال فرق 
یم کنه، تو زمســتون از ساعت ده صبح 
زودتر نیم شــه اصال ســوار شــد، و یا 
تا ســاعت چهار و پنج بعد ازظهر دیر تر 
نیم شه سوار شد، بعیض موقع ها اصال 
ناهار نیم تونیم بخوریم، بعیض موقع ها 
اسب هارو باید خوراکشون رو یه مقدار 
جابه جا کنیم که بتونیم سوارشون بشیم، 
بــاز به بارون و برف و اینا بســتیگ داره 

این، تو تابســتون هم باز دوباره بستیگ داره تو چه روزی باشه، 
یک شنبه ها معموال اسب ها یا رو زمین کار یم کنم یا گشت و لنژ 
و این جور چیزا، دوشنبه ها دوباره یه کار زمیین یا یه ژیمناستیک 
کوتاه، سه شنبه ها معموال پرش دارند بیشترشون، پرش هایی که 
خاص خود منه دیگه، نباید فکر کنیم اکسر دو متر باید باشه حتما. 
چهارشنبه ها باز دوباره به نسبت مسابقات که چه روزی هستش یا 
کار زمینیه یا گشت و پنجشنبه جمعه ها هم که دوباره وارد مسابقه 

یم شن 

این مسابقه هم دوباره یه بخیش از کار آموزیش اسب هست؟
دقیقا، این یک اشــتباهی هســت که اکثرا خییل از کسایی که با 
ســوار کار ها میان و یم رن، این اشــتباه رو یم کنن، مثال یم زنم، 
مثال من یه شاگردی داشتم دو سه سال پیش که این یم خواست 
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پنجشــنبه جمعه ها بیاد کالس بگیره، که گفتم من 
پنجشنبه جمعه ها مســابقه ام، این یه شیش ماهی 
اومد و رفت یه بار گفت آقا مازیار شما چقدر مسابقه 
یم دی؟ گفتم که چطور مگه؟ گفت خسته نیم یش؟ 
گفتم نه آقا، اینا اصال مســابقه نیستن، ما مسابقه 
واقعی در طول ســال ده تا دونه یم دیم، پونزده تا 
دونه یم دیم، اینا همه شون ترین اند، ترین خارج از 
خونه. یعین اسیب که یم ره رو رده صد و ده یم پره 

به اون معین نیست، این  مسابقه نیست که. 

حاال شما خودتون تو رده های پایه یم پرونین، خییل 
از مریب ها تو رده های پایین رایدر یم پرونن.

آره یم دونم این اوال که دلیلش اینه که من یه خورده 



آدم وسوایس ام تو کار، تو زندیگ شخصیم نه، تو کارم آدم 
وســوایس ام، از اون آدم هایی هستم که باید همه کارهارو 
خــودم انجام بــدم، فوق العاده آرمان گــرام، کم پیش میاد 
ســواری ای منو رایض کنه، کم پیش میاد اسیب منو رایض 
کنه، یم دوین؟ دوستشــون دارم، خوشم میاد، ویل به اون 
مرحله ای نیم رسم که بگم وای چه کار کرد، خییل کم پیش 
میاد، شاید بهتون بگم من با این همه اسیب که تو طول سال 
یم پرونم، ســه تا چهار تا از پارکورهایی که یم کنم دوست 
دارم فیلم شون رو نگاه کنم، بقیه شون رو فیلم شون رو نگاه 
یم کنم فقط به خاطر این که بتونم تصحیح کنم، اگه ایرادی 
تو اسب هست، اگه ایرادی تو خودم هست، اگه ایرادی تو 

شاگردم هست.

پس ما نیم تونیم برای همه اسب ها یه قانون بزاریم که مثال 
اینا ســاعت چهار بعد از ظهر تمرین دارن، درسته ساعت 

خوراک تأثیر داره، چیزای دیگه....؟
نه اصًال نیم شه، نه این خییل چیزه، خییل متغیره، برای هر 
اسیب باید به نسبت حال و روزش ساعت خایص رو تنظیم 
کرد، من اســب دارم شما ســر ظهر بیاریش بیرون چهل 
دقیقه یورتمه، چهارنعل بهش بدی یه ذره نم نیم زنه، اسب 
دارم ســنتو، در اوج آمادگیش عصر یا شب تو هوای خنک 
دو دقیقه چهارنعل بدی خیس عرق یم شه اسب، خب اینو 

شما اگه بخوای سر ظهر سوار یش بپرونیش که بعد از 
دو هفته چیزی ازش باقی نیم مونه. 

این تو برنامه ریزی فعیل مســابقات که اکثرا توی ظهر 
هست و ساعت مناسیب نداره مشکل ساز نیست؟

یم شــه گفت آره اما اما اســب ها رو هــم با مکمل با 
رسیدیگ ها، با خنک کردن به موقع و اینا پوشش یم دیم، 

نیم زاریم به اون صورت بمونه.

خب، تغییر ســبک زندیگ یه مریب یا یه پرش کار، حاال 
شما هم مریب هستید هم پرش کار، تو موفقیتش چه 
تاثیری داره؟ استایل زندگیش، حاال شاید زندیگ بیرون 

از باشگاه و باقی قضایا.
ببین فکر نیم کنم توی موفقیتش در سواری تاثیر خایص 
داشــته باشه. من سوارکارای زیادی رو دیدم که سبک 
زندیگ بســیار بدی دارن، نه کتــاب خویب خوندن، نه 
موســیقی خویب گوش دادن، نه آدم خییل خوبین ویل 
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خب صبح تا شب سوار اسب یم شن، شش 
صبح ســوار اسب یم شه تا ســاعت دوازده 

شب، 

نتیجه هم یم گیره؟
کار نیکو کردن از پر کردن است. یه مریب خویب 
هم باال سرش بوده، پایه سواری رو باهاش کار 
کرده، اینم تمرین زیاد یم کنه نتیجه هم یم گیره 
میاد تو مسابقه همه رو هم یم زنه، ویل آیا واقعا 
سوارکار بهتری هســتش؟ آدم بهتری شده؟ 
ببینین! رسیدن به هدف به نظرمن خییل بزرگه، 
من هنوز آرزوی بچیگ مو دارم، هنوزم دنبالشم، 
مطمئنم یه روز هم یم رسم بهش. با این روندی 

کــه در زندگیم پیش رفتم حاال امیدوار تر هم هســتم، یه روزی 
تــو بچیگ یم گفتم المپیک، نه امکان نداره، االن من یم بینم نه، 
خییل درها باز شده، خییل راه ها باز شده، من االن اگه فقط بتونم 
یه تلنگر به المپیک بزنم، بچــه ام صددرصد المپیک رو یم بره، 
یم دوین چی یم گم؟ اینا یم شه روش زندیگ کردن، اینا یم شه 
هدف یه آدم، منتها ایین که تو دقیقا تمرکز بکین روی اون ورزیش 
که داری یم کین، تمام زندگیت بشــه، همون ورزشه، من ییک 

نیم پسندم. ما اصال سواری یم کنیم که آدم بهتری بشیم، 

یه جمله من خوندم، اون رو خییل دوســتش دارم، یم گه هنرها 
هرچه قدر گسترده تر یم شن و وسیع تر یم شن، به هم دیگه 

بیشتر احتیاج دارن که اون مفهوم اصلیه رو تعریف کنن.
 صددر صد. من کامال موافقم.

رابطه قهرمان پرش با رشته های دیگه، با ورزش های دیگه، چون 
ورزش های دیگه هم کارکردین، والیبال کارکردین، شنا کار کردین، 
فکر یم کنین این چه تاثیر به قویل مستقییم توی پرش داشت؟ 
اینو یم تونیم تو یه بخش دیگه بــه ورزش های اصیل دیگه هم 

تعمیم بدیم؟
صد درصد، آره خییل سوال خوبیه اتفاقا، ببینین پدر من چندین 
سال پیش بارها و بارها من ازش این جمله رو شنیدم، خییل به 
نظرم قشنگه، یعین هرچی یم رم جلو تر به این نتیجه یم رسم که 
چقدر حرف قشنیگ زد، ایشون همیشه یم گفتن که بزرگترین 
مشــکل ورزش ســواری ایران اینه که ســوارکاراش ورزشکار 
نیســتن. حاال این خییل حرف جالبیه، ممکنه یه نفر به صورت 
انتزاعی که این جمله رو بشــنوه بگه که یعین چی؟ خب وقیت 
ســوارکاره ورزشکاره دیگه. نه. منظور ایشون دقیقا اینه که اینا 
فقط خود ســواری رو بلدن. ســواری صرفا بــه تنهایی زیاد نه 
آمادیگ جســماین یم خواد. نه نفس یم خواد. شما دقت کرده 
باشین خییل از سوارکارای دنیا سیگارین. شما اگر دیده باشین 
تعداد زیادی آدم معتاد سوارکارن. سوارکارای خویب هم هستن. 
بنابراین قــدرت بدین نیم خواد، تمرکز باال یم خواد. تمرکز باال 
رو هم شما یم تونید این چیزارو هم استفاده کین، تمرکز رو هم 
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داشته بایش. ویل موضوع حرفی که پدر من یم زدن دقیقا یعین که شما وقیت خودت برای یه شوت از سه گوش هیجده 
قدم، برای رسوندن خودت به یه تویپ، حرکیت محیرالعقول نکرده بایش، یه کار خارق العاده ای نکرده بایش، شما وقیت 
به هن و هن واسه یه دونه آبشار نیفتاده بایش، شما وقیت تو دقیقه نود و دو  توی زمین چمن گریه ات نگرفته باشه 
وقیت نیم توین یه توپ رو بزین تو گل، نیم توین حال یه اسب رو درک کین، نیم توین بفهیم اسب بریده یعین چی! 
نیم توین بفهیم اسب ناامید شده یعین چی. نیم توین بفهیم وقیت اسب ترسیده از ارتفاع یه مانع تو دلش خایل شده 
یعین چی، این خییل نکته مهمیه. ببینین ورزشکار اصیل در رشته سوارکاری در پرش با اسب و درساژ اسبه. سوارکار در 
اصل به نظر من هنرمنده. ورزشکار نیست. حاال به خاطر اینکه این آقای هنرمند یا خانم هنرمند بتونه از اون ورزشکاره 
بهترین نمایشش رو بگیره تو مسابقه، باید خودش ورزشکار باشه، که بتونه اونو درکش کنه که بفهمه آقا جان بعیض 
موقع ها یک میلیمتر کم آوردن نتیجه اش توپ تو گل نرفته است. اینو باید بفهیم. من پارسال رژیم گرفتم. هفتاد و چهار، 
پنج کیلو بودم. نزدیک قهرماین کشور بود. اصفهان مسابقه بود جام نقش جهان. من با همین سنتو پریدم مانع آخر و 

زدم. مانع آخرو زدم، شدم دهم. اومدم تهران رژیم گرفتم. 
همه از جمله اعضای خانــواده معترض بودن که تو چرا 
رژیم گرفیت؟ دیوونه شدی.گفتم مانع آخر اسبم تیر دوی 
اکســر رو با پاش زده. فیلمشو نگاه کردم. دیدم اگر سه 

سانیت متر پاشو بیشتر آورده بود جلو. نیم زد تو سر تیر، این یعین یه کیلو دو کیلو وزن سوارکار، یعین من اگه یه ذره 
سبک تر بودم تیر نیم افتاد. اسب پونزده تا پرش داره فقط تو خود پارکور. با تمرین یس ، سیو پنج تا یم پره در کل خب 
یه چیزی نزدیکه یه ربع که اونجا داره گرم یم کنه، یه چیزی حدود چهار یا پنج دقیقه هم که اینجا داره چهارنعل یم ره تو 

خود مسیر، این به هن و هن افتاده، شما فکر کن دو کیلو سبک تر چقدر فرقشه ؟



دقیقا اتفاقی که تو کورس یم افته. بحث هندیکاپری و.....
باریــکال. وقیت وزنه باال پایین یم کنــن تو خط پایان یه دفعه 
یم بیین اسبه بیست و پنج متر مونده به خط پایان یه دفعه 
یم بره، دلیلش همینه دیگه، من یم گم تا تو ورزشکار نبایش 
بــه معنای واقعــی و اون حرکت هایی که منجــر به پیروزی 
یم شه رو به سخیت انجام نداده بایش، براش عرق نریخته 
بایش، نیم توین بفهیم اســبت چقدر داره زجر یم کشــه، 
اصال نیم توین بفهیم اســب حاضر کردن یعین چی. نتیجه 
اش همین یم شه تعداد زیادی از سوارکارای ما یه رین کالن 
یم زنن سر اسبه باهاش یورتمه چهار نعل یم رن برای این که 
ُکنه مطلبو نیم دوین. یعین نیم دوین اسبه باید چه کارهایی 

انجام بده واسه موفقیت، چه جوری باید حاضر بشه. 
 

این بیشــتر به خاطر این نیست که تو ایران به سر و گردن 
اسب بیشترتوجه یم شه؟

هرجای دنیا وقیت علم یک قضیه ای نیست طبیعتا صورت 
به  یم زننــد  مسئله مهم تر جلوه یم کنه. اسبو به دهنه 
خاطر این که آرک رو از کمرش بگیرن و پاش فعال تر بشــه. 

چون نیم تونــن این کار رو بکنن یم گن عیل الحســاب 
سرشــو بیاریم پایین. ویل واقعیت امر اینطوری نیست 
واقعیت امر اینه که اونا نیم دونن اصال واسه چی به دهنه 
یم زنن، یم گن سر اسبتو جمع کن، سر اسبتو جمع کن 

یعین چی؟ به دهنه گذاشتن در یک تصویر کلیه. 

یعین تعادل یم خواد؟
تعادل بدی، اسب رو پا بیاد، کمرش بیاد باال، سرش جمع 
بشه، برای جمع کردن سر اسب رین کالن یم زنن.  اونم 
قرقره اس دیگه، اهرمه. با اهرم شما یم خوای انجام بدی. 
ارشمیدس گفته بود که اگه ییک از شما اهرم مناسب و 
تکیه گاه مناسب رو به من بدین من کره زمین رو یم تونم 
باهاش جابه جا کنم. خب اینم مثالشه دیگه، شما یه قرقره 
که اهرمه، یم زین سر اسبه، اسیب که پونصد تا هفتصد 
کیلوئه ، با دسیت که کال رو هم یم شه ده کیلوگرم، به راحیت 
سرشو جمع یم کین و فوق العاده آسیب یم زنه به کمر، 

گردن
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از مجمــوع صحبت هاتــون یم تونیم به این 
جمله قائل بشــیم که در ایران سوارکاری دو 
دست جلو با چهار دســت جلو تقریبا برای 

سوارکارا فرقی نیم کنه؟
منظور رین کوالنه؟

بله رنکوالن
من اصال این ســوال رو یه جور دیگه جواب 
یم دم. متاســفانه تعبیر صحیح رین کوالن در 
ایران اصال شناخته نشده. ما اصال نیم دونیم. 
نــود درصد ســوارکارای ایــران نیم دونن از 
رین کــوالن چه جــوری باید اســتفاده کنن. 
رین کوالن در اصل یک اســتاپر باید باشه. نه 

ابزار عمل کننده  
شبیه مهمیز دیگه دقیقا؟

 نه شبیه تعلییم. 
 مهمیز از این جهت که تو ایران فکر یم کنن به 

خاطر جلو بردن و تند کردن  اسبه. 
از مهمیز بیشــتر برای فشــار دادن استفاده 
یم کنن. باریکال آره اشتباهی که دارن یم کنن 
اینه. ویل در اصل برای اثر دادنه. مثال مثالش 
باز دوباره درباره ی سنتو. من سنتو رو خریدم 
مهمیز یم بســتم، همه یم گفتن که این اسبه 
تنده یم زنه یم کشتت ها. دقیقا برعکس بود. 
دقیقا عامل موفقیتش این بود برای این که این 
حیوون خودشــو قفل یم کــرد. من با مهمیز 
این قفل رو باز یم کــردم. من از مهمیز برای 
تندتر رفتن استفاده نیم کردم. برای اثر دادن 

استفاده کردم.



چه زمینه هایی وجود داشته که سوارکاری علیم 
ایران تو شرق تهران تمرکز نداشته ، این متعادل 
نبودن شرق و غرب به نفع سوارکاری ایران، به 

نفع تهران چند میلیوین هست؟
نه به نفع که نیســت صــد در صد. اگــه تاریخ 
سوارکاری رو برریس بکنید بعد از انقالب تا قبل از 
انقالب که باشگاه ها اکثرا یا دولیت بودن یا ارتیش، 
دو تا باشگاه خصویص بود به اسم مکتب شیک 
و باشگاه مقدم. بقیه همه دولیت بود. انقالب که 
یم شه اکثر سوارکارا به فکر جایی برای این کار 
یم ا فتن که بتونن برن سواری کنن. باشگاه ها رو 
هم که اکثرا نظایم ها گرفتن یا خییل بد ترتبدیل به 
آغل و طویله شــدن. اونایی هم که باقی موندن. 
خوباشم که همه رو گرفتن. باغ هایی که دور و بر 
تهران بود، شروع کردن باشگاه ساختن. اسطبل 
ساختن. مرکز پرورش ساختن. برای مثال همین 
باشگاه چیتگر. چیتگری که االن هست آقا عزت 
پایه گذارش بوده که احتماال  احساس کردن که 
باید یه جایی باشه که بتونن تمرین کنن شاگرد 
داشته باشن.به همین منوال باشگاه بلند سران 
یا باشگاه شبنم، باشگاه خود ما باشگاه هایی که 
تو کردان درســت شد مثل باشگاه خانم فیروز 
یا خییل جاهای دیگه تعداد و گستردگیش آنقدر 
زیاد شده بود که یم شد بگم یه نویدی بود برای 
سوارکارا چون اول شــما کمیت رو باال یم بری 
بعــد از دل اون کیفیت خودش باال میاد. من فکر 

iranhorsey26

یم کنم چون تعداد باغ ها و زمین های قابل باشــگاه کردن که 
 ساختار شهری باعث شد؟نظر من تنها دلیلش همینه حاال قیمتش رو هم در نظر نگیریم در شرق تهران کم بود. به 

آره آره بــه خاطر اینکه قبل از انقــالب و اوایل انقالب اصال 
تمرکز سواری در شرق بیشتر بوده به نظر من. شما تعداد 
شــاگردایی که از شــرق از پیروزی یم رفتن فرح آباد سوار 
یم شدن خییل بیشتر بوده تا بچه هایی که از غرب میومدن. 
بنابراین به نظر من هیچ ربطی به شرق و غرب نداشته. این به 
خاطر ساختار شهریه. اونور چون به کوه بنده. از اونور بسته 
است تهران. زمین و باغ کم بوده، اومدن بیشتر اینور. بعد این 
باشــگاه های بزرگ مثل ابرش و  بام و آزمون و اینها به دلیل 
اینکه تمرکز در این سمت بوده، تونستن اینجا زمین بگیرن 
خود به خود همه تمرکز جمع شده این طرف. حاال یه اتفاق 
بدی هم در سوارکاری افتاده من اصال دوست داشتم کیس 
این مصاحبه رو بخونه که بتونه بهش فکر کنه. یه زماین تعداد 
باشــگاه ها گفتم زیاد شدن. امیدوار بودیم. االن اتفاق خییل 
بدی افتاده. تمام سواری ایران جمع شده توی سه تا باشگاه 
گه گاهی هم یه جرقه ای شاید اونور بخورهیم گیره باشگاه جمه.آزمون و ابرش و بام. تنها باشگاه شخیص که هنوز داره  جایزه 

 اونم جرقه است یعین اصال نیم شه روش حساب کرد. دقیقا. 
وگرنه در واقعیت امر اینه که من فکر یم کنم همه باشگاه ها 

جمع یم شن کال سواری میشه سه تا دونه، در کل ایران. 
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بله چون شهرهای دیگه هم همینه دیگه!
چون شــهرهای دیگه هم تموم شــدن دیگه. االن 
شــما نگاه کن به مشــهد. هیچ کس نیست. همه 
بچه ها اومدن تهران. اصفهان هیچیک نیست همه 
اومدن تهران. شــیراز و همدان هیچیک نیســت. 
آخه یعین چی؟ بابــا کال همه مملکتو تعطیل کنید، 
همه بیایم تهران زندیگ کنیم دور هم دیگه. این چه 
کاریه دارید یم کنید؟ من منظورم سوارکارا نیست. 
ســوارکارا ناچارًا. من دارم مدیریت کل داســتانو 
یم گم. چه فدراسیون چه کل مملکت. این چه تمرکز 
گرایی یــه که اصال تمویم نداره. من نیم فهمم. من 
واقعا نیم دونم. تو تو هر شهری حیت شهر بزرگ) 
اصفهان، شــهر کمیه مگه؟ تبریز مگه شهر کمیه؟ 
مشهد مگه شهر کمیه؟ شیراز (. شما هرجا یم ری 
یم گــن آقا ما باید بیایم تهــران اینجا ما به هیچ جا 

نیم رسیم. من نیم فهمم. 
 همداین که قهرمان کشــور داشــته االن یه دونه 

سوارکار توش نیست. 
دقیقا. دقیقا همینه. دو دوره قهرمان کشــور از این 
شهر اومده بود و اون قهرمان کشور هنوز تو همون 
شهره. هنوز معلمه . هنوز باشگاه داره خودش. چی 

شد؟ نیم دونم. متاسفم واقعا.

من یم خوام از این سوال به این نتیجه برسم که ما یم تونیم 
فکر بکنیم که اگر سواری ایران بره به سمت سواری صاحب 
سبک همون جور که آلمان ها متفاوتن با فرانسوی ها کتب 
سوارکاری دارن، یم تونیم مکتب سوارکاری غرب تهران رو 
تعریف بکنیم؟ یعین در نهایت سوارکاری ایران برسه به یه 

سوارکاری که شکل و شیوه و سبک خاص خودشو داره؟
نه. اصال . نه ببین شــخصا که یه عقیده ای دارم یم گم هر 
انســاین یونیکه. یعین من اگر مثــال یم زنم، منه نوعی که 
خودم هیچوقت نخواســتم این کارو بکنم. ویل اگه بخوام 
ادای یه ســوارکارو صددرصدم دربیارم باز درنهایت با فرم 
بدنم، ژست های خودم و طرز فکر خودم اونو ادغام خواهم 
کــرد و بازم در نهایت حیت اگه بخوام طوطی وار عین اون 
آدمه انجام بدم بازم نیم شه بازم یونیکه. نه ایران نیم تونه 
صاحب ســبک بشه به خاطر اینکه خییل عقبه از دنیا حاال 
حاال ها باید پا بزنه برسه به یه نقطه عطفی حاال از اونجا اگه 

خواست صاحب سبک بشه، بشه. 

شــما همه ی کار مریب رو روی کار روی خودش و اسبش 
یم بینید؟ درست یا نادرست یه قسمیت از کار یه سوار کار 
باید مارکتینگ اســب باشه چون توزیع عادالنه اسب بین 

سوارکارای مختلف وجود نداره. 
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من این جوری حس یم کنم تو ایران بیشــتر از  ایین که 
سوارکار دنبال این باشه که روی خودش کار بکنه بیشتر 
دنبال اینه که اسب بیشتری رو جذب بکنه.  مالک بیشتری 

رو بیاره تو اردوگاه خودش.
آره. درســته. طبیعتا بشر دنبال فرافکین است. نود و نه 
درصد آدم هایی که من دور و برم یم شناسم دارن فرافکین 
یم کنن، به حالت های مختلف. یه حالت فرافکین هم اینه. 
من اسب خوب ندارم. من اگه اسب خوب داشتم همه 
مسابقه ها رو برنده یم شدم. این جمله خییل معروفه. من 
اینو بارها و بارها از آدم های بزرگ هم شنیدم چه برسه به 
آدم های کوچیک که اگه منم اسب این آدمو داشتم همون 
کارو یم کردم. بنابراین تصور این که من باید اسب بهتری 
داشته باشم شمارو سوق یم ده به اینکه بخوای مالک و 
اسپانسر بیشتری جذب بکین، اسب باکیفیت تری جذب 
بکین. ویل در نهایت ماجرا شــما اگه بهترین ســوارکار 
جهان هم بایش این یه واقعیت انکارناپذیره که بدون اسب 
نیم توین هیچ کاری انجام بدی. بنابراین باید اسب خوب 
داشــته بایش. منتها من همیشــه تو زندگیم از یه منظر 
دیگه ای نگاه کردم. یم گم من به جای اینکه بخوام بدوم 
که بخوام اسب جدید بیارم تو سیستم ام. یا مالک اسب 
جدیدی بیارم. من با توانایی ام یا کارم یا مدل زندگیم میتونم 
این قدر موفق باشم که آدم های جدید، صاحب اسب های 
جدید سراغ من بیان و بخوان از توانایی من مدل من، کار 
من استفاده بکنن.  این دو حالت مختلفه. یه حالتش اینه 
که شما کال ســواری تمرکزتو ول یم کین یم روی دنبال 
صاحب اسب یا اسب. حالت دوم اینه که تو یم پردازی 
به اصل داســتان یعین خود ســواری. همیشه یم گم ما 
اسب داریم سوار نداریم. که اینم همیشه شعارم هست؛ 
یم گم ســوارکار خوب اگه یه چهارپایه هم بهش بدن از 

توش یه اسب مسابقه در میاره. 
همون کاری با الیتا انجام دادی

البته الیتا خییل اســب با استعدادی بود ویل منم 
بالخــره اون چیزی که باید رو تونســتم ازش 

دربیارم.



29

پســر مهدی جمشــیدخاین بودن چه نقــیش تو زندیگ 
سوارکاری شما داشته؟

صددرصد خییل تاثیر واضحی داره که همه یم تونن ببیننش. 
من اگه پســر مهدی جمشیدخاین نبودم که احتماال اصال 
سوارکار نیم شدم. کما اینکه عالقه شخیص خود من عالقه 
وافر و عجیب غرییب که از بچیگ داشتم هم دخیله. وقیت 
خیــیل بچه بودم زین و برگ اســب های پدرم توی انباری 
خرپشــته ی طبقه ســوم بود، مادر من در انباری رو قفل 
یم کرد چون توش اسباب بازی هم بود و ما یم رفتیم اونجا 
رو به هم یم ریختیم. من یم رفتم کلید اونجا رو پیدا یم کردم. 
زین هارو خرک بود. سوار زین یم شدم. ساعت ها سواری 

یم کردم تو رویا. بنابراین عالقه خود من هم دخیل بوده.

از این سوال یم خوام به یه چیز دیگه ای برسم. یم خوام 
بحث رو بیارم ســر رایدر فعیل تون. خییل ها هستن شاید 
این اســتعداد رو دارن ویل اصال کشف نشدن... جایی هم 
اشاره کردین ما در ایران استعداد سوارکاری خییل داریم. 
آیا این همه استعدادی که ما تو مملکتمون داریم. خییل ها 
مثل پســر مهدی جمشــیدخاین، نورمحمد حبییب. قنبر 
پوررضایی، عزت الله وجداین نیستن. عنوان این بزرگان رو 
فاکتور گرفتم ببخشید. فدراسیون آیا این ورزش به سمت 
اشرافی شدن بیش از حد سوق نیم ده و آیا برنامه ای برای 

این استعداد ها داره؟
ببینین یه نکته خییل مهم این وســط هست. اونم اینه که 
اصال ورزش سواری اشرافی هست؟ شاید دروغ بگیم. هر 
ورزیش در سطح حرفه ایش اشرافیه. حاال سواری به خاطر 
دخالت اسب در اون یه خورده دور از دسترس هم هست. 
ببینید بله شما بخوای کالس مبتدی سواری بگیری یم شه 
چهل هزار تومــن. که خییل ارزونه. از تنیس ارزون تره. اما 
چون در دسترس نیست. شما تنیس رو یم توین شهرک 
غرب بغل خونت بری بازی کین ویل سواری رو باید بکویب 
بیای تا جنگل چیتگر.ویل واقعیــت امر اینه که این ورزش 
ورزشه گرونیه. ورزش خییل سخت و وقت گیریه و ورزشه 
اشرافیه ایه. ما داریم کاله یم ذاریم سرخودمون اگه بگیم نه 
اشرافی نیست، اینکه همه جای دنیا این ورزش پول درش 
خییل دخیله.  درســته که تمام قهرمانای دنیا از مهتری و 
کارگری اســب شروع کردن و آدم های متمویل نبودن. اما 
واقعیت امر اینه که پول بســیار زیادی در این صنعت در 
گردشه. اون کیس که قهرمان یم شه میاد زندگیشو خرج 
یم کنه. از بچگیش باید بیاد اینجا کار کار کار. بنابراین من فکر 
یم کنم اهمایل که فدراسیون ها تا حاال کردن بعد از انقالب. 
در آموزشه. در این نیست که داره اشرافیش یم کنه. در اینه 
که همه بچه ها حق دارن مثل مازیار جمشیدخاین آموزش 
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ببینن. من مهدی جمشیدخاین پدرم بوده اما منو 
برده پیش ســرهنگ نشــاطی آموزش دیدم. همه 
بچه ها حق دارند مثل علیرضا علیرضایی که االن پیش 
منه یک سواری کالسیک علیم مدون رو بیاموزند. 
حقشونه. ویل وقیت به دستش نم ارن نتیجه اش چی 
یم شه؟ یه تیر بزن دستش تمیز شه. یه لوله بکش 
به بخلقش. ژل رپینگ بزن. بچه چهارده ساله اسب 
خودشو یم کنه تو مانع که رپینگ کنه. این یم شه 
نتیجه آموزش غلط وگرنه استعداده سرجاشه. البته 
یه چیزی بهتــون بگم من هدفم اصــال از آموزش 
همیشــه این بوده. دوازده ســیزده سال پیش که 
شاگرد سطح باال اونقدی نداشتم همیشه آرزوم این 
بوده که در مسابقه ای شرکت کنم که شاگردم 
باالدســت خود من بلند شــه. حاال داره 
ییک از آرزوهام محقق یم شه دیگه. 
نه با علیرضا علیرضایی. مهرداد 
عامری که االن عضو تیم میل 
سال  چندین  هســتش 
پیش محقق کرده اینو. 
دادیم  مســابقه ای 
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ایشــون برده من وایسادم دهم شدم پنجم 
شدم این یعین چی؟ در عموم قضیه که بهش 
نگاه بکنیم یعین اینکه نسل به نسل باید بریم 
جلو. اگه قرار باشــه شــاگرد من بشه خود 
مازیار جمشیدخاین که ما شاهکار نکردیم. 
یس ســال پیش من شدم دیگه. اون باید یه 
پله بــره جلو تر، اون باید بهتر باشــه. چرا؟ 
برای اینکه چیزی رو که علیرضا علیرضایی در 
بیست و یک ســالیگ داره یم آموزه، چیزی 
اســت که مازیار براش یس و هفت هشت 

سال زحمت کشیده.  
یعین این تجربه فشرده و منتقل یم شه؟

دقیقا تجربه ای که من تو یس و هفت هشت 
سالیگ بدســت آوردم اونو تو بیست ویک 
سالیگ یم دم به علیرضا. بنابراین وقیت علیرضا 
برسه به چهل سالیگ سن من برسه باید دو 
برابر من بدونه. چیزی که مازیار جمشــید 
خاین در بیست سالگیش از مهدی جمشید 
خاین یم شنوه، چیزیست که مهدی جمشید 
خاین در پنجاه سالیگ بهش رسیده، درسته؟ 
برای همین وقیت به من یم گن شما چندساله 
داری سواری یم کین؟ من یم گم خانواده من 

از هزار و سیصد و چهل سوارکاری کردن.. 
من از رایدر های مختلف دارم یم شــنوم تو 
باشگاه های مختلف که مریب ها  بها به رایدر 
نیم دن. توجه به رایدر نیم کنن. درســته که 
باید تمرکزشــون روی ســواری خودشون 
باشه. چرا وقیت برای شرکت تو رده های باال 
اســب محدودی رو یم تونن شــرکت بدن، 
ترجیح یم دن اون اسب تو خونه تو باکسش 

دور خودش بچرخه ویل رایدر حرفه ای اونو به مسابقه نیاره. قطعا مالک اسب در 
این مساله تاثیرگذار هست یم دونم.

من به غرض ها و مرض ها کاری ندارم. به چیزای منفی اش اصال کاری ندارم. من 
یه توضیح مثبت یم خوام براش بدم. منظورم اینه که ممکن است کیس به خاطر 
اینکه رایدرشو پایین نگه داره بهش اسب نده . ممکنه ایشون ببینه اوه اوه این 
بچه با استعدادیه خود منو یم زنه. صاحب اسبمو بریم داره یم بره بهش اسب 
نــده. من اونو نیم دونم اما دلیلش در بعیض از موارد که حداقل برای خود من 
صادقه اینه که مالک اسب نیم ده. یم گه برای چی سرمایه من باید بشه وسیله 

تجربه کردن یه جوون. حرف درستیه.  
حیت با احتساب این که حیت اسب خودش که نیم تونه امروز تو مسابقه شرکت 

کنه بیاد تو جایزه یعین این جوری توجیه بشه مالک؟
نه به نظر من حرفش صحیحه. ببینین ایشون یم گه من چهارصد میلیون پول اسب 
دادم و این مثل یه دستگاه الکترونییک خییل حساسه که اگه شما یه دکمه اشتباه 
بزنه یه دفعه یم بیین شش ماه باید دوباره تعمیرش کین. درسته؟ این آسیب ها 
بعیض موقع ها بازگشت ناپذیره. توی اکسر بیفته تاندون اسبه کمون بشه. بنابراین 
خیلیاشون یم گن ما نیم خوایم اسبمون بشه ابزار تجربه کردن کیس. ببینین در 
اســب با تجربه، سوار با تجربه احتمال خطا هست احتمال حادثه هست چه 
برسه به این که کم تجربه باشه. این یه دلیل. دلیل دوم. مین که خودم اسبمو 
به علیرضا یم دم. همه اسبارو یم دم سوار یم شه؟ من الیتا رو بهش نیم دم. من 
خودم یه روز مریض هم بشم نتونم سوار بشم الیتا رو نیم دم به علیرضا سوار 
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بشه. برای این که بعیض اسب هارو نیم توین بدی 
به کیس، این اســبه ساخته شده برای اون آدم. با 
سوارکار دیگه از کوک درمیاد.  یم خوام این اتفاقه 
بیافته. برای اینکه اگه علیرضا سوارش بشه من باید 
دوباره دو هفته ســه هفته با اسب بجنگم برم که 
برگردونمش به همون نقطه ای که هست. این دو 
دلیل هست . حاال من به چیزای منفیش کار ندارم. 

 
آیا در ســوارکاری ایران دوره طالیی داشتیم؟ این 
سوالو اینجوری میشه از دلش یه سوال اینجوری 
درآورد. االن شــش ماهه اول ســال نود و شــش 
اواسط دهه نود. ســوارکاری ایران تو چه دوره ای 
از تاریخ خودش هست؟ این دوتارو باهم اگر بشه 

پاسخ داد ممنون یم شم.
به نظر من در دوران خوبیه. دوران پیشــرفته . اما 
حیف که به یه سری چیزها توجه نیم شه و ممکنه 
از دل همین پیشــرفت خرایب های بسیاری پیش 
باید. اولیش که عرض کردم آموزشه. بچه های این 
مملکت واقعا حق دارند سواری واقعی رو بفهمن. 
اتفاقــی که داره تو آلمان بلژیک ســوئد هلند اینا 
یم افته. شــما برین اونجا ببینید کدوم بچه پانزده 
ساله ای تیر زدن بلده کدوم بچه شونزده ساله ای 
سرنگ دستشه داره تزریق یم کنه. شما برین اونجا 
ببینین چند تا بچه سوار شدن رین کوالن دستشونه. 

این یک. این نکته خییل مهمه دوم.... 

مــن تو صحبت هاتون یه چیزو اضافه کنم، کجا تو 
ده جلســه اول سوارکاری شاگرد رو یم پرونن. از 
جلسه پنجم یورتمه یم ندازن چهارنعل یم اندازن رو 

دست غلط؟
دقیقا. بابا شما یه وظیفه ات اینه که انقدر فرهنگ 
عمویم آموزش رو قــوی بکین که همه جا همین 
شکیل باشــه. در همه کشــور مثال جلسه پنجم 
ســواری قدم رفتن یب رکاب باشه. مشکل اینه یه 
عده ای یم خوان پایه کارکنن. یه عده ای دیگه باری 
به هر جهت! آموزش ســوارکاری تضمیین در ده 

جلسه!
 عین آموزش گیتاره دیگه. ده روزه بنوازید. اگهی که 

فقط  به درد  در مترو یم خوره.
 دقیقا. در ده جلسه ده تا آهنگ یاد یم ده. 

بهترین فدراسیون بعد از انقالب؟ 
ســوال ســخیت کردی. هرکــدوم کاســیت ها و 

نیستم چون از همه چیز خبر ندارم.  آدم مناسیب برای جواب این سوال خویب هــایی داشــتند. دوم این کــه 
رو بفرماییــد. شــبیه مصاحبه هــای گفتگو رو. چند تا اسم ببرم نظرتون یــه ذره مفرح و متفاوت کنیم فضای 

تلویزیوین زرد!
عشق ، نظم ، بزرگ منیش، شکوه ، سرهنگ نشاطی ؟

انسان واقعی.

مری لییل قره گزلو.
عاشق، زحمت کش.

فریاد زیر آب. حمید حایم!بابک بیات

به خاطر دل پاکش نتیجه یم گیرهحسن صفدری 

هومان هرکاری یم کنــه رو پایه اش  هومــان پایه اش خیــیل قویه. اصال هومان جالیل
داره یم کنه.

مجید شریفی
باهوش.

سوپراستار رشته خودش. ستار مهراین

آموزش دیدن رو داشت اما.....از همون جوون هایی بود که گفتم حق آیدین زرین

مونیکا بلوچی؟
زیبای با استعداد

آلبرکامو؟
بیگانه.

اسطوره خانه نشین.ناصر تقوایی
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آل پاچینو؟
من فکر یم کنم اگه بگم به جــای خون تو رگ های آل، 
استعداد و عشق به بازیگری جریان داره پر بیراه نگفتم. 

پاچینو برای من نماد بازیگریست.

در ده سال آینده فکر یم کنین چه سوارکارایی که سن 
شاید زیر یس سال دارن قابلیت قهرماین کشور دارند 
و دوم توفیق نســیب در طول سال های سوارکاری. من 
خودم فکر یم کنم حســین رضــایی و آریانا روانبخش  

دارن. رامین شهایب داشت.
حســین رضایی خییل از فاکتورهارو داره ویل چند تا از 
فاکتورهارو که خییل هم مهمه نداره. از نظر من ایده آل 
جوونای که االن هستند علیرضا هست. شما یم دوین که 

من علیرضا رو مجبور یم کنم مطالعه کنه؟
تو همین حوزه؟ یا..

هرچی. من شاگرد سرهنگ نشاطی ام. من آخرین چیزی 
که از سرهنگ نشــاطی یاد گرفتم سواری بود. جناب 
سرهنگ استاد مسلم سوارکاری بودن ویل کوچک ترین 
چیــزی که آموزش دادن به من ســواری بود. من کاپ 
قهرماین کشور برام اونقدر مهم نیست که تکوین که به 
ورزش ســواری بدم با سواری درست. چیزی که برام 
ارزشــمنده. اون کاپ هم در جهت این هدفم دوست 
دارم بگیرم. اینه که بیست سال بعد ورزش سواری بعد 
از مازیار جمشید خاین با قبلش خییل فرق کرده باشه. 
اینه که مردم به چشم شون ببینن بدون اسب کتک زدن. 
بدون آمپول زدن بدون رپینگ کردن یم توین ببری. برا 
چی من اینقدر دوســت دارم جام نشــاطی رو ببرم. به 

اندازه قهرماین کشور خوشحال یم شم وقیت ببرم. 
یم خواید ایــن قهرماین پیغام بفرســته بــرای جامعه 

سوارکاری
دقیقا. برای این که من ســفیر اون سبکم. دلیلش اینه. 
واســه اینه اونقدر فکر نیم کنم به این. شــاگردای من 
نماینده نســل بعدی هستن. اگه من بتونم یه دونه آدم 
رو اون جوری که دلم یم خواست درست کنم کارم رو 

کردم.  

و به جز علیرضا فکر یم کین چهار پنج نفر بعدی کیان ؟ 
روانبخش رو داریم. رامین شهایب نغمه خانجاین؟ 

حسین رضایی قطعا موفق خواهد شد. آریانا قطعا موفق 
خواهد بود. چون فکر یم کنم خییل زحمت یم کشــه و 
خییل سرمایه تو کار گذاشــته اما اینا هیچ کدوم دلیل 
شــکوفایی سواری ایران نیم شــه.جرقه های شخیص 

است.

شــما جز معدود سوارکارایی هستید که به عالوه حوزه کار 
درمانژ، کار زمیین یا به قول خودم کار خایک، پرش، درساژ 
کتاب ترجمه کردید. بــه دنبال پدرتون که این کارو کردن و 
معدود آدم هایی که تو این حوزه فعالیت کردند و جایی هم 
اشــاره کردید که جامعه سوارکاری کتاب نیم خونه؛ جامعه 
سواری مطالعه نداره. چه ضروریت رو حس کردید؟ یک این 
فاصله یم خواد برداشته بشه؟ یک سوارکارای ما یم خوان 

چند وجهی بشن و در کالبد این ورزش اسیر نمونن؟
متاسفانه به دالییل که نیم شــه زیاد بازشون کرد، کتاب و 
کتاب خواین در ســوارکاری جایگاهی نداره. حقیقتش اینه 
که نه وقتش رو داشــتم و نه عالقه ای داشــتم به این کار. 
مترجم هم نیستم. پدر من تحصیالت زبان و ادبیات انگلییس 
داشت. من انگلییس ام در اون حد نیست، یعین من صحبت 
کردن انگلییس ام خییل قوی تره، اگه جایی حرف بزنم لهجه 
منو امکان نداره کیس بفهمه من ایرانیم ویل دیکته ام اونقدر 
خوب نیست، گرامرم اونقدر خوب نیست. ویل دلیل اینکه 
ترجمه کردم این بود که وقیت کتاب میشل روبرت رو خوندم 
فوق العاده برام روشــنگر بود یعین اون حرفایی که سال ها 
داشتم از زبان جناب سرهنگ یم شنیدم و خانم فیروز و در 
نهایت پدرم، از زبون کیس شنیدم که المپیک برده. قهرمان 

جهان شده .
و در سن باال سواری یم کنه.

االن که بازنشســت شده ویل از تیم میل چهارنفره فرانسه 
سه تاش شاگردش بودن. ببینید چقدر تاثیر گذار بوده. توی 
کتاب این قدر من نکته دیدم که سال ها پیش جناب سرهنگ 
به ما گفته بود. بنابراین خییل ترغیب شدم که ترجمه اش کنم. 
چهار سال طول کشید. من تو دوره ترجمه این کتاب مدادم، 
دفترم همه جا همراهم بود. تو اتوبوس، تو مترو، تو هواپیما، 
فرودگاه یعین من کتاب رو اینجور جاها ترجمه کردم در اصل. 
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در مورد زخم  ناسور افتاده سوارکاری ایران، قرنطینه، مشکل حاد 
این روزها و این سال ها؟

به نظر من قرنطینه مشکل فرهنیگ ایرانه. به نظرم مشکل ارگانیک 
یا ســازماین و این حرف ها نیســت. االن دلیلش رو بهتون یم گم. 
ســازمان دامپزشــیک، جهاد، فدراسیون ســواری اینا باید باهم 
هماهنیگ کنن که قرنطینه انجام بشه. از اون جایی که ما ایراین ها 
به محض اینکه یم شیم سه نفر، انشعاب یم زنیم. یم شیم چهار 
نفر کتک کاری یم کنیم، اینم همونه. جهاد ســاز خودشو یم زنه 
فدراسیون سوارکاری هم ساز خودشو یم زنه. سازمان دامپزشیک 
هم ساز خودشو یم زنه. برای مسابقات آذربایجان که یم خواستم 
برم من چند ماه پیش. فدراسیون دکتر شهبازی زحمت کشیدن با 
سازمان دامپزشیک هماهنگ یم کردن. اونا اصال براشون اهمییت 
نداشــت که این آدم نماینده ایــران در بازی های آذربایجانه. مگه 
یم شــه همچین چیزی؟ این آدم هیچ عرقی نداره؟ هیچ فهیم از 
ورزش نداره؟ من نیم فهمم اون آدیم که یم گفت بیا برو آقا، ول کن 
آقا، من االن پاشم بیام اونجا االن اینو امضا کنم! چرا هیچ پروتکیل 
برای این داستان نیست؟ برای این که هیچ کس پیگیر نیست. ما 
کال آدم های کامال یب برنامه، تک رو و دقیقه نودی هســتیم. وگرنه 
قرنطینه دیگه مشکیل نداره چون کار شده روش یه عالمه چیزاش 
حل شــده. تموم شده رفته. یه پروتکل یعین آقا شما باید تو این 
تاریخ بیای اونجا فالن تســت ها رو بگیری، االن چه جوری داریم 
یم ریم ترکمنســتان؟ چه جوری رفتیم دوحه؟ چه جوری یم ریم 
آذربایجان، چه جوری یم خواستیم بریم کره ؟و فقط تنها دلییل که 
نرفتیم کره این بود که کمیته میل المپیک مخالفت کرد وگرنه بنابراین 

ما همه جا یم تونیم بریم. 

من اصال متوجه نیم شم اسیب که تو آلمان داره تو 
اون سیستم خشــک و جدی و ضابطه مند فعالیت 
یم کنه. همه مدارک سالمتیش رو داره بعد یم اد تو 
ایران این همه مســاله براش یم سازن. انگار ما اونا 

پوستین رو ول کردن، پوستیمن ول نیم کنه.
 خب این یه جورایی ام نون دونیه دیگه. 

چرا در ایران بهترین و خوش شــکل ترین ســواری 
و نشســت بهترین نتیجه رو نیم ده؟ شاید تکراری 
باشه برای یه ســری این سوال. مثالش ابوالفضل 
محمدزاده. من خودم شاید  فرم سواری شو رو از  
شکل سواری شما هم بیشتر دوست داشته باشم. 
یا محمود پورحیدری و استقرار و خوش نشسیت و 
حضورش روی اســب رو و این که اثر خودش رو به 
همه اسباش و با نشستش به یه شکل تحمیل یم کنه. 
یا رامین شهایب هرچند به نظرم یه کم منقبض بود.  

خدمت شما عرض کنم که وقیت تعداد و کمیت خییل 
پایینه. اون چهار تا سوارکاری که خییل نشست خویب 
دارن دلیل نیم شه حتما برنده هم باشن. دلیل اینکه 
محمود پورحیدری نتیجه نیم گیره شاید چیز دیگه ای 
باشه. دلیل این که محمود پورحیدری همین چند جام 
رو یم گیره ممکنه اون نشست و اون استایل باشه. 

برآیند کل سواری شون منظورمه.
منــم همین رو یم گم. ببینید من یم گــم بیایم از یه 
دید دیگه نگاه کنیم. بگیم دلیل جایزه نشدن محمود 
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پورحیدری یه چیز دیگه ایه دلیل موفقیت  هاش این نشسته است. ابوالفضل هم 
همینطور. ابوالفضل محمدزاده اصال دغدغه مســابقه دادن و بردن نداره، به چیز 
دیگه ای فکر یم کنه، اهمیت اون جوری نداره واسش. میاد تو باراژ . آروم سواری 
یم کنه. نیم ره واسه بردن. همین جایگاهی که داره مال نشستش مال استایلشه . 

اون چند سایل که سوئد بودید چه برهه ای بود تو زندگیتون؟ چه اتفاقی افتاد؟ خییل 
مفصله ویل زندیگ در غربت، چون اینو یم دوین واسه چی یم خوام. این مصاحبه 
رو تو ذهنم تلفیقی و چند ساحیت یم بینم. جز دغدغه های شخیص و کاری خودمم 
هست. چه تو زندیگ هنری ام چه تو جدول ضرب اسیب زندیگ ام. توی شغل 
اصیل من، سینما ، تاتر و تلویزیون. هنرمندایی که مهاجرت یم کنن هیچ 
نتیجه ای نیم گیرن. به دلیل اینکه یه بازیگرایراین وقیت خارج از ایران 
یم شه حامل همون روح و طبیعت و  فرهنیگ یه که از بدو تولد 
باهاش بزرگ شــده. خارج این ایران یه کنش ساده رو، یه 
رفتار ساده رو نیم تونه آمریکایی یا فرانسوی انجام بده یه 
برداشتن لیوان یا قاشق ساده رو نیم تونه تو فرهنگ مبدا و با 
اون شمایل انجام بده. زار یم زنه که شرقی یه. فقط تو موسیقی به 
دلیل زبان سکوت و جهان وطین بودنش این قضیه فرق داره. به این 

اضافه کن که سوارکاری هم به نظر من هم هنره هم ورزش. 
خدمت شما بگم که دلیل اصیل این که من از ایران رفتم این بود که من 

همسرم دو رگه ایراین سوئدیه و اینجا خوشحال نبود من هم دنبال این 
بودم که بتونم زندیگ بهتری برای خودم بسازم یم خواستم امتحان کنم 

بریم اونجا ایشون خوشحال تر باشه، اونجا من هم زندیگ بهتری 
داشته باشم. اتفاقی که افتاد کامال وارونه بود. یعین اینکه برای 

ایشــون که خوشحال بود ویل خب برای زندیگ من خییل 
تغییری ایجاد نشــد جز این که کالس های خییل خویب 

رفتم، دوره های خییل خــویب دیدم. پیش آدم هایی 
سواری کردم که شاید کیس خوابشون رو هم نبینه. 

اما غم غربت سنگینه. من آدمش نبودم. خییل راحت 
بگم. خییل ها یم خوان خییل دلیل بیارن واســش نه اصال 

دلیل خایص نداشــت. من آدم اونجا زندیگ کردن نبودم. بعد 
ییک دوسایل هم که تصمیم گرفتم برگردم نزدیکای مهدکودک رفتن 

بچه ام داشت یم شد و باقی قضایا. و اینکه ماشین آدم یم خره. قسط 
یم ده خونــه یم گیری، قس ایل هذا، هــر که را در خاک غربت پای در گل 

ماند، ماند. گفتم قبل از اینکه بماند ساک و بستم در رفتم.

بریم تو بحث تولید اگه موافق باشید. اگر واردایت که داریم قطع بشه از امروز تا پنج 
سال آینده چه اتفاقی تو سوارکاری ایران یم افته؟

خییل اتفاق بدی یم افته. به دو دلیل. یک این اســب هایی که االن دارن وارد ایران 
یم شن نود درصدشون یا پدرشون المپیک پریده یا پدر پدرشون المپیک پریده. 
دوبــاره از طرف مادری یا پدر مادره المپیک پریــده یا پدره پدره، المپیک پریده. 

بنابراین اینا ژن های استثنایی دارند. 
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دقیقا تو کورس هم همینه ما کره ای یپ ایندی داریم. تاپیت 
داریم. استورم کت داریم.

آره یعین االن ما وحشتناک اینجا کره کاپیتول و لندگراف و 
نیم دونم  کاســیین و هر چی بهترین رو داریم. حاال شما 
تصورکنید ورود اینا یه جا متوقف بشه. و اسب هامون کره 
بدن. درســته کره ها ژن های پدر و مادرشون رو هم دارن 
یم برن ویل انتقال ژن داستانش فرق یم کنه، ژنتیک یه چیز 
دیگه است اصال. ایین که شما دقیقا بدوین فالن اسب با 
چه مادیوین باید دقیقا بخوره که مثال ژن دهنشو نده ویل 
اون ژن کمرشــو بده خب این یم شــه شاهکاره پرورش 
دیگه. ما اینو نداریم. ما اینجا یم یایم آشــغال های اون ها 
رو که قراربوده اخته بشن و اخته نشدن رو وارد یم کنیم. 
بعد یم خوایم باهم بکشیم اسب درست کنیم. این یکیش. 
منهای اون چندتا دونه اسیب که استثنا دارن و اپروو هستند 

رو کار نداریم فعال. مثل زاوال.

زاوال علیرضا بختیاری؟
بله. این یه استثناست من زاوال رو رفتم دو سال پیش بخرم یک 

سال و نیم پیش. به جهت ورزیش ا ش یم گم.
یا  "تونیکس".

بله، حاال مهم نیست به غیر از اون چند تا دونه چیز دیگه ای نیست 
تو ایران. اتفاق بد دوم که از اولیه خییل بدتره اونم اینه که ما علم 
تربیت اسب نداریم. اینو به سوایل که کردین ازم برگردونید این یه 
تیکه اش رو یادم رفت اونجا بگم، بدترین اتفاقی که توی ســواری 
ایران داره یم افته، اینه که ما خییل حاضری خور شــدیم. اینه که 
ما تربیت کننده ی اسب نداریم. کیس که بتونه اسب رو از کره یگ 
زین بزاره تا برسونه به صد و پنجاه تقریبا نداریم. شما چندتا اسب 

مثل الیتا یم شناسید تو سن پایین اومده باشن ایران؟ 
تو سن پایین  شاید سه چهارتا. الیتا. بیکل. فیوچر.

خب چندتا آدم یم شنایس که از پایین پایین آورده باشه رسونده 
باشه به باال. حاال شما فکر کن درا بسته شه اسب آماده وارد نشه. 



37

کدوم ییک از این بچه ها یم خوان اسب حاضرکنن؟ 

کدوم ییک یم خوان به  اسب کار زمیین یاد بدن؟ 

چون این اسیب که داره میاد این شکیل االن واست 

یم پره، درسته شما ازش شونه داخل نیم گیری. 

ویل این اســب شونه به داخل رفته که اینطوری 

رو پا اومده. هاف پس رفته که تو یه همچین تعادیل 

قرار گرفته. این اسب ساعت ها ژیمناستیک کوتاه 

کوتاه کار کرده که همچین تکنییک پیدا کرده. حاال 

یک یم خــواد این کارهارو بکنــه. با کدوم پایه؟ ما 

فقط یم خوایم اسب هارو ببریم مسابقه. نتیجه  اش 

یم شه همین دیگه مسابقه یم ذارن، مسابقه اسب 

تولید داخل. از صد و بیســت بیشــتر نیم پرن. 

بابا خارجی مادر خارجی کره اینجا به دنیا اومده، 

اندازش اوال که اندازه مرغه . من نیم دونم چرا انقدر 

کوچولو ان اینا. نه مکمیل نه رسیدیگ. نه پادویک. 

شما یه دونه باشگاه به من نشون بده غیر از جم 

که پادوک داره. باشگاه خانم فیروز تو روستای قره 

تپه ی شــیخ پونزده هکتار پادوک داشت. االن ما 

چند تا مرکز پرورش واقعی داریم؟ خب قربونت 

برم این همون فرهنگه دیگه. وقیت هیچکس سر 

جای خودش نباشــه. وقیت همه چیز باری به هر 

جهت اداره بشــه و وزیر جای کارگرو کارگر جای 

وزیر بنشینه همین یم شه. همه باشگاه های ایران 

آسفالت هســتن، هیچ جای دیگه دنیا من چنین 

چیزی ندیــدم. چرا؟ چرا باشــگاه های ما پادوک 

ندارن ویل آسفالت هستن؟ درست نقطه مقابل 

همه ی دنیا؟

من خاطرم نمیاد ویل آیا شما تو این ده سال اخیر 

اســیب رو از تولید ایراین که به ارتفاع صد و چهل 

رسیده باشه سراغ دارید؟

نه واقعا نه. 

پــس چرا تو کورس با همه بویم و محیل بودنش 

یه اتفاق دیگه افتاد؟ مثال کورس ایران یه کره مثل 

مجیک میلیون و یه دوخون مثل اســپید هورس 

تولید کرد ده بار بدون رقیب همه اسبای خارجی 
رو زد.

آخه کــورس فرق یم کنه. کــورس توش آموزش 

اونقدر مهم نیست. 

چرا دیگه بدن سازیه مهمه. پرورش مهمه.

 خب بدنسازی اون قدر چیز علیم ای نیست. من 

خودم شخصا کورس دووندم. 

ورزش های اســیب دیگه رو دنبال یم کین تا چه حد عالقه 
داری؟ ببین یه بحیث اتفاق افتاده و اون چالش خودمم بوده 
یه تعصب احمقانه وجود داره طرف نسبت به والیبال اون 
قدر ذهنیت منفی نداره که نسبت به یه ورزش هم خانواده 
اش داره. من از ســمت رفقام دارم دائم تقبیح یم شم تو 
باشــگاه خودمون که تو یــه آدم خائین به چوگان. تو چرا 
یم ری کــورس یم بیین؟ تو هر جمعه یم ری دنبال پرش؟ 
دیدن درساژ چه ربطی بهت داره؟گفتم خب دوست دارم. 
هر رشته اسیب برام ویژیگ خودشو داره. ارابه راین و ولتیژ 
و حتــا بزکیش افغان ها رو هم که نداریم تو ایران از طریق 
دیگه ای دنبــال یم کنم. ماهواره و خونه همســایه و این 

داستانا
آره خییل مســخره اســت. این اتفاق برای خود منم داره 
یم افته. ببین بیست و پنج، یس سال پیش ورزش سوارکاری 
همش باهم بود. پنجشــنبه پرش بود همه باهم یم رفتیم 
پرش. جمعه کورس بود همه باهم یم رفتیم کورس تماشا 
یم کردیم. مثال یم گم. تو زمستون که پرش تعطیل بود یه 
دونه مسابقه استقامت گذاشته بودن تو کیش. تیمش فکر 
یم کین یک بود؟ کریم اصغری و رضا قدیری و عیل رضایی. 
مثال تیم اســتقامت . کورس و استقامت و پرش در اصل 

همش یک رشته واحد بود و اونم ورزشه سواره بود. 
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من خودم به تحلیل جالیب رسیدم که انگار 
همه ورزش های اســیب ییک هستند. شما 
تــو پرش دنبال نقطه جهیش تو چوگان هم 
یم خوای یه نقطــه پیدا کین گوی رو بزین. 
همون نقطه جهش دیگه. گویا از ســروان 

صنعت گر شنیدم. 
آره. بعد هم چه چیز بدی هست توش که شما 
دوســت داری، ورزیش که با اسب هست 
دوســت داری حتما نباید به نحو احسنت 
انجامش بدی دوست داری آقا به کیس چه 
ربطی داره؟ من یم رفتم اون موقع ها درساژ 
شــرکت یم کردم. من جزو اولین کسایی 
هســتم که تو درساژ شرکت کردم. این که 
دارم یم گم مال سال هفتاد و پنجه. هفتاد و 
پنج اولین مسابقه ای که گذاشتن تو باشگاه 
ما که جناب سرهنگ هم بودن من شرکت 
یم کردم توش با چهار، پنج نفره دیگه. بعد 
حاال االن مسابقه درساژ برگزار یم شه، من 
یم رم شــرکت یم کنم وا میستن یم گن آقا 
پرش کاره اومده درســاژ ایــن یک. دوم ما 
رفتیم اصفهان، کالس داشتیم، من بهشون 
یم گفتم که نشست صحیح یعین این. آزمون 
ورودی مریب گری بود. به یه آقایی گفتم که 
نشستت صحیح نیست. شما رو کمر اسب 
نشسیت. برگشــت گفت ما استقامیت ایم. 
گفتم ما یه مدل نشست بیشتر نداریم که به 
کمر اسب آسیب نیم زنه. گفت اینا مال شما 
پرشیاست و تو استقامت نشست ما اینه. 
گفتم عزیزم واسه من پرش پرش نکن چون 
من مال نسل قدیم سواری ام. گفتم مسابقه 
استقامت تون چه زمانیه؟ گفت یه ماه دیگه. 
گفتم اســب داری به من بــدی؟ گفت آره. 
رفتم سوار اسب شدم دوم شدم یه ضرب 
رفتم شصت کیلومتر بدون هیچ تمریین. این 
قســمتش خییل جالبه که چه جوری دوم 
شــدم.  یک. اون کیس که اول شد یه پسر 
بچه کوچولو بود، ســبک بود. دوم این که 
خط پایان باشگاه خونه اسبه بود. خود اسبه 
پیچید گازشو گرفت ما هرکاری کردیم بهش 
نرسیدیم. حاال اینا خییل مهم نیست یم خوام 
بهتون اینو بگم که تمام ورزش های سواره به 
نظر من به هم مربوطن چون اســب درش 
دخیله. قرارنیست تو همش قهرمان بایش. 

ویل چقدر قشنگه که تو همش رو بتوین انجام بدی. من اینطوری فکر یم کنم. 
شخصا به هیچ ورزیش نه نیم گم عیل الخصوص که اسب توش باشه. 

چه اتفاقی باعث محبوبیت یه قهرمان پرش با اســب یم شه؟ چرا مردم برای 
ییک دو نفر مثل شما شوق دارن. منتظر خط پایانند. تیر یم زنید آه شون بلند 

یم شه؟ چرا؟
دلیلش فکر یم کنم که به دل آدمه به روحیه آدمه. مردم دوســت دارن وقیت 
یم بیننت جنس خودشوین. ببین من این سواری رو از یک یاد گرفتم؟ از کجا 
یاد گرفتم . کجا بزرگ شدم بچه سویس که نیستم . من بچه امیرآباد تهرانم 
تو فرح آباد سواری یاد گرفتم. تو نوروز آباد سواری یاد گرفتم. منم از جنس 
همین مردمم. وقیت به مردم یم یگ از جنس خودشوین. با رفتارت با حرکاتت 
وقیت براشون احترام قائیل خوشحالیت از جنس خودشونه، ناراحتیت از جنس 
خودشــونه. در نهایت ماجرا آدم محبویب یم یش، خــود به خود ویل با فخر 
فروختن کالس گذاشتن قیافه گرفتن ژست گرفتن، استفاده از کلمایت که قابل 
فهم برای مردم نیست. طوری حرف زدن انگار که من از جای دیگه ای اومدم. 

هی روز به روز فاصله تون بیشتر یم شه. 
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سوارکار خارجی که خییل دوست دارین؟
رولف گران بنگستون سوئدی. پنه لوپه لپروست و میشل روبرت فرانسوی. 

اما انینگ رو به لحاظ تکنیک ورای همه اینا یم دونم باالتر از همشونه.

انینگ خییل پاپیوالره و در ایران محبوب.
به لحاظ تکنییک ورای همه اون هاســت اما به لحاظ زیبــایی دیداری مدل 
سواریشو دوست ندارم، نشستشو خوشم نمیاد به لحاظ تکنییک به نظر من 

انینگ بیست سال از سواری دنیا جلوتره. 
کنت فارینگتون؟

  خییل خوبه ویل من استایلشــو دوست ندارم. استایل کیل شو. ویل فوق 
العاده است.

در تئاتر و ســینما و تا حدی موســیقی معموال بچه های آدم های بزرگ هیچ 
نشــاین از پدر و مادر نبرده اند. در ســوارکاری این قضیه رو تو چند مورد 
حداقل نقضیه ا ش رو دیدیم که فرزند قوی تر از پدر بهتر از پدر بوده. شما 

برای فرزندان خودتون چه چیزی احتمال یم دین در آینده؟
من فکر یم کنم که حداقل ییک از بچه های من از من بهتر خواهد شــد. به 
خاطر اینکه استعداد رو فکر یم کنم دارن و اینکه در اون محیط بزرگ شدن 
نفس کشــیدن در فضای اسب خودبه خود تجربه باالیی بهشون یم ده. و 
اینکه من صرفًا یه آدم یک بعدی ای نیستم فقط سوارکار قهرمان پرش نیستم. 
معلمــم آموزش یم دم هرکاری رو یم کنم علمیــش رو یم کنم. یم دونم چه 
جوری به چه دلییل باید این کارهارو انجام داد وقیت اون بچه تو این فضا نفس 

یم کشه احتمال این که چیزی از توش دربیاد به نظر من زیاده. 

آخرین فیلیم که دیدید در سینما؟ 
رگ خواب.

آخرین تئاتری که دیدید؟
حرفه ای.تئاتری در خیابان ایرانشهر، 
بازیگرش رضا کیانیــان بهاره رهنما و 

هدایت هاشیم

موسیقی چی گوش میدین؟
 Soft rock اگــه چیــز باشــه بخوای 
اونجوری حساب بکین. مثل کوهن، 
مثال فرامرز اصالین مثال اگه بخوای ...

ساز هم میزنید؟ نه؟
   آره . گیتــار. شــعر یم گــم. آهنگ 
یم سازم. شاعر مورد عالقم سعدی یه 
، مهدی اخوان ثالثه. سهراب سپهری( 

حمید مصدق رو خییل دوست دارم.
  احمد شاملو؟  

 دوســت دارم ویل متاســفانه نشد 
نرسیدم هیچ وقت که کارهاشو بخونم. 

کتاب صویت هاشو باید براتون بیارم.
  گرفتم اتفاقا. 
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یه جمله ی جذاب جایی خوندم.. که سوارکارای ایراین روی زمین 
به لحاظ کاله و چکمه و شــلوار و اینا عین خارجی ها و من فکر 
یم کنم گاهی بهتر. این مد گرایی ایه و این که شــما نماینده یه 

برند ایراین هستید.
  چیه؟ چه برندی؟

برندی برای عرضه نشدن. سون هیل
 چرا داره میاد بیرون. یعین تولیدی لباس پوشاک سوارکاری که 

داره میاد.
حوایش این ماجرا رو چطور یم بنید؟ 

چکمه ای که پامه. چکمه ایرانیه. چکمه سعید ساعدی پویا مال 
مشهد. این شــلوار و پیراهن سون هیله. عالقه خییل شدیدی 
دارم به جنس ایراین به تولیدکننده ایراین به خاطر اینکه احساس 
یم کنم هرکدوم از اینایی که من یم پوشم اوال که تاثیرگذاره مردم 
نگاه یم کنن ممکنه ده نفر برن بخرن. دوم اینکه هر شلواری که 
من یم پوشم زن وبچه یک نفرو سیریم کنه. هر پیرهین که تنم 
یم کنم دو تا بچه  شب شام میخورن واسه همین خییل خییل از 
اون چیزاش که بدجور بهش اهمیت میدم و کوتاه نمیام. شما از 
سعید ساعدی بپرسید ببینید چند ساله دارم ازش چکمه یم گیرم

 البته یه  جفت سرجیو هم یم پوشین. 
 آره به خاطر این که مجبورم اصال من چند جفت چکمه دارم ویل 

عموما چکمه ای که پامه چکمه سعیده چکمه پویاست. 
یم خواستم به این برسم که ســواری ایران باید در حوزه های 

دیگر مرتبط بهش هم پیشرفت بکنه. مثل لباس. وسیله. 
خوشبختانه داره اتفاق یم افته. االن لبایس که من خودم یم پوشم. 
رو طراحی پیرهن هاش خودم دخل و تصرف دارم. یعین این لباس 
واقعا از نظر کیفیت داره پهلو یم زنه به لباس خارجی. و طبیعتا 
بــا یه قیمت خییل کیم میاد بازار. چرا که نه چرا چهار نفر نون 
نخورن از این کار. ببین مازیارجمشیدخانیه که به لباس شخصیت 
یم ده. نه اون لباسه که به مازیار جمشید خاین باید شخصیت 
بده. مرده شور اون شخصییت رو ببره که با یه چکمه فالن و با یه 

لباس بهمان  بدست بیاریش. 
این هم شاید از همون ویژیگ هایی باشه که محبوبیت بیاره.

شاید ویل از یک بعدی هم اتفاقا من شنیدم اینور اونور که حرف 
یم شه که شنیدم پشت سر من گفتن که آره اینم همش لباسای 
ایراین)سون هیل( یم پوشــه و چکمه اش ایراین بود. خییل ها 
هستن دنبال اون ژستن. بارها به من گفته شده که برای تو زشته 
که چکمه ایراین یم پویش یا.... اما من مدل خودم رو دارم و طرز 

فکر خودم رو دارم. 

سوارکارای خانم چرا کمتر نتیجه یم گیرن و چرا کم شمار ترن؟ 
شــما وقیت که سالیان ســال یک بخش عظییم از جامعه رو از 
جامعــه جدا کین. به هر دلییل. اتوبوســش رو جدا کین. کالس 
دانشــگاهش رو جدا کین. مدرسه شو جدا کین. شما وقیت یه 

فاصله بزریگ بندازی بیــن جامعه فعال مملکت و جامعه 
غیرفعالش که خانم هاش باشــن. شــما وقیت به صورت 
فرهنیگ یک عمری تو سر یه جماعیت بزین که فقط بشین 
آشپزی بکن تو به درد هیچی نیم خوری. من فکر یم کنم 
که خییل انتظار بیش از حدیه که ما از اینا بخوایم که قهرمان 

شن پا به پای مردای این مملکت. 
یعین مشکل تکنییک به نظرتون نداره؟

نه نه. مشکل به نظر من فرهنگیه و ذهین. و تا همین چند 
سال پیش مسابقات زنان و مردان جدا بود تو این مملکت 
و به همین خاطر به نظر من خییل زوده حاال حاال ها باید 
بچه های ماها بیان جلو تا بشه که خانم ها قابل رقابت بشن. 
یعین این جو مردونه رو خییل به صالح سوارکاری نیم دوین؟

 اصال اصال خانم ها میتونن خییل تغییرش بدن.
در دنیاکه کامال برعکسه.

  این خشــونت هایی که اعمال یم شه به اسب در ایران 
بیشترش به خاطر جو مردونه ی اینجاست. از همون همون 
بحث مهتری و مراقبت از اسب که در قبضه خانم هاست  

بگیریم تا مدال آوری شون در المپیک.

آموزش آکادمیک سوارکاری رو چطور یم بینید؟
هیچی. صفره همه چیزای این مملک حالت صفره حالت 
ســوری و ظاهری داره. به نظر من از این سیستم سوار 
کار، آدم عالم در رشته سوارکاری درنمیاد. خیال تون راحت.

چرا درســاژ  برای سوار کار ایراین جذاب نیست؟ چون 
پیاف وپاساژ رو اجرا نیم کنن جذاب نیست؟

اوال که به خاطر اینکه ما پایه  اش رو نداریم در ایران دوما 
این که من فکــر یم کنم با ژن و روحیه ایراین ســازگاری 
نداره. مــا آدم های آرویم نیســتیم، آدم های تحمل کین 
نیستیم. هممون عجولیم. هممون شلوغ کاریم. همون روز 

یم خوایم نتیجه همه چیزمونو ببینیم. 
حیت برای تماشگر ها ؟

 بله البته برای تماشاگر، من یه چیزی بهتون بگم من رفتم 
فینال worldcup دیدم توی ســالن پرش پنج هزارنفر آدم 

نشسته بود. تو سالن درساژ دویست  نفر نبودن جمع. 
ویل اونا که به نسبت تماشاگر درساژ دارن.

دارن ویل خب خییل کم. واسه همین فکر نکنید بقیه جاهای 
دنیا درساژ از پرش بیشتر تماشاچی داره. اون صحنه هایی 
که تو ماهواره خونه همسایه یم بیین بیخ تا بیخ تماشاگر 
نشســته مال المپیکه مال اســب خوبه است مال فالن 
سوارکاره است. یم ایستند. اون سوار خوبه میاد میان اون 

شوش رو یم بینن یم رن. همه جای دنیا همینه. 
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 اسیب هســت که خاطره خایص براتون 
بســازه. پرینس و عکس خاک سپاریش 
که خییل از اهــایل جامعه رو درگیر کرد. 
خییل  ها متوجه شدن اسب یه موجود 
مفلوک کنار ساحل دریا نیست که یه میخ 
تو دهنش آبخوری باشه و دست جلوش 

طناب پوسیده است.
)کافه ابرش شــلوغ شــد. سه ساعیت 
وقتش را گرفته بودم و آموخته بودم. تیم 
میل عازم ترکمنستان بود و اسب ها آماده 
بارگیری، خسته بود و انگار دلخوری از 
نبودن در بازی ها و ســلیقه خاص مریب 
تیم مــیل نداشــت. اما من داشــتم و 
نیم توانستم این را بپذیرم این شخصیت 
و نه تیپ ســوارکاری مــا در این رویداد 
جایی نداشــته باشــد. همه را و به ویژه 
مهــرداد عامری را بدرقه کرد و ســمت 
ماشــین ها به راه افتادیــم و کیم حرف 
خارج از مصاحبه و ســوال های من که 

تمایم نداشت(
  من سواالم تمویم نداره و برای شخص 
خودم این گفتگو بسیار شیرینه. مجال 
مون اما اندکه. شما صحبت خایص برای 

پایان دارید. 
         نه فکر کنم مفصل بود. خوب بود.

) خوشــحال بودم که مصاحبه نیمه تمام که نه پایان بهتری نداشــت یا به قول 
ســینمایی  ها پایان باز داشــت. چرا که انگار هنوز حرفی برای گفتن هســت و 
یم تواین ساعت ها دوباره بشنوی. به راه افتادم. به باشگاه بام نرسیده فکر کردم 
که اولین بخش گفت و گو را ضبط نکردم. گپ و گفت قبل از روشن شدن ضبط 
را، حســش را یم نویسم. از علیرضا خدابنده لو گفتم و این که سال ها پیش در 
دانشکده هنر با او همکالس بودم و برای اولین بار اسم مازیار جمشیدخاین را از 
زبان او شنیدم. قبل از عیل رضایی، رامین شیک و بسیاری دیگر.  بعد از شنیدن 
این حرف مکیث کرد و لبخندی زد. از ماجرای اولین قهرماین کشورش را در اولین 
ســال حضورش در رده برزگســاالن و با بیست و اندی سال سن گفت و دلیل 
کارویژه اش با دست ها و شادی هایش رو پس لرزه های منفی بعدش را.  از این که 
بیست سال پیش چنین اتفاقی برای من افتاده تعجب کرد و گفت اگر یم دانستم 
یک حرکت، یک رفتار یه جای دور، یه جایی که اصال فکرشو نیم کین چه تاثیری 
روی یه نفر یه جمع ممکنه بذاره. شاید تو خییل چیزا باید دقت یم کردم. به خییل 
چیزا باید فکر یم کردم. واپسین حرف این که این دو جمله اخر نقل به مضمون 
است و نه واو به واو گفته او. هرچند گاهی در مصاحبه شیطنت هایی کردم و در 
پیاده سازی ییک دو واژه از من  به صحبت هایش وصله شده و لحن را کیم تغییر 

داشته باشد. 
اتوبان تهران کرج باز راهبندان است. مردم یم دانند غول اسب های ایران کیم 

دورتر شیهه یم کشند و پا یم کویند. نیم دانم. کاش بدانند. تمام.
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قریب به چند دهه پیش این اســبان کرد بودند که گام به 
گام و قدم به قدم چمن چوگان، این ورزش باستاین را در 
یم نوردیدند و صدای شیهه این نژاد در تمایم میادین نه 
چندان پر تعداد چوگان ایران طنین انداز بود. اسب کرد یا 
اسب نیسایی با تمایم تیره هایش یک توده  ژنتییک و ذخیره 
میل بود و هست و روح و خاستگاه و جغرافیای پیدایش این 
نزاد در غرب ایران به تمایم با روح و قومیت و فرهنگ آن 
اقلیم سازگاری داشته است. این روح سلحشوری چوگان 
که از نیاکان مان به ارث رسیده است به طور کامل خود را 
در این نژاد جلوه گر کرده است. اسبان کرد با گردن های 
ســترگ و سم های مقاوم و دســت و پای قوی و ترکیب 
بدین عضالین و نه چندان درشــت از منظر بدین گزینه 
خویب برای این رشته درگیر و نفس گیر بوده اند و از سوی 
دیگر خلق و خوی ســرکش و مغرور و مبــارز آن ها را در 
تقارن و قرابت با ذات این رشــته قرار داده است. قصد و 
مراد در این نوشتار برریس اسب نزاد تروبرد ایت و نه کرد 
اما مطالعه و نگاه به زمینه ورود و پیدایش اسب تروبرود 
به ایران و سرنوشت این اسب و اسب هم وطنش ترکمن 
یب محیل از اعراب نیســت. همان طــور که یم دانیم در 
دهه پنجاه با ورود نریان های تروبرد که بیش تر از کشور 
پاکستان وارد ایران شدند و تالقی آن با اسب ترکمن نژادی 
به باور نگارنده این سطور نامشروع به اسب و اسبداری 
ایران تحمیل شــد که در اصطالح دوخون نام گرفت. نیاز 
به سرعت بیش تر و برنده شدن در مسابقه ی اسبدواین 
که در بین تراکمه یک سنت و نشان خانوادیگ و قومییت 
محسوب یم شد دلیل اصیل این اختالط بود. اسب کرد 
اما مســیر و دگردییس کاربری اش به گونه ای دیگر رقم 
خورد. با صنعیت شدن کشاورزی اسب کرد جایگاه خود 
را به تدریج از دســت داد اما این بخت با این نژاد یار بود 
که بر خالف اسب ترکمن که تقریبن در زادگاه خود از بین 
رفت ، این اسب برای استفاده در تعذیه فقط موطن خود را 
از دست داد و به استان های مرکزی ایران و به خصوص 
اصفهان نقل مکان کرد. از ســوی دیگر همان خواسته و 
احســاس نیازی که در کورس برای برنده شدن به وجود 
آمد در چوگان هم خودی نشان داد و به آرایم اسب های 
دوخون با سرعت باالتر جای خود را به اسب های کرد در 

مزیت های اقتصادی اسب تروبرد
 در چوگان ایران
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چوگان دادند و بدیهی است درست مثل اسبدواین که با تغییر یک نژاد و جایگزیین 
نژاد سریع تر ضرورت استفاده همه شرکت کنندگان در آن نژاد اجتناب ناپذیر است 
در چوگان هم اتفاق به همان شکل افتاد و دیگر نیم توان انتظار داشت که یک تیم از 
اسب دوخون استفاده کند و تیم دیگر با اسب کرد در مقابل آن احتمال برد داشته 
باشــد البته واضح و مبرهن است که اســب و اسبداری یک رشته و مقوله صرفن 
ورزیش نیست و از جنبه ها و ابعاد گوناگوین قابل مداقه و برریس است که ذکر ان در 

حوصله این نوشتار نیست و فقط به اجمال یم توان به ان اشاره ای کرد.

جنبه فرهنیگ و مذهیب اسب و اسبداری بر هیچکش پوشیده نیست. و این همین 
بعد دیگرگونه اسب در این اقلیم است.  نگهداری از اسب کرد برای تعذیه اکنون یک 
سنت تازه شکل گرفته و گاهی حتا یک نذر طایفه ای و این در قیمت این اسب حتا 
تاثیر گذار بوده است و باال رفتن قیمت اسب کرد به دلیل کاربری غیر ورزیش آن ییک 
از دلیل های جانیب روی آوردن به اسب دوخون است. هر چند به هرجهت باید از 
حفظ این نژاد بویم و میراث میل خرسند بود. سرنوشت اسب دوخون اما در ییک 
دو دهه بعد عالوه بر چوگان به سمیت دیگر کشیده شد. در دهه سه دهه اخیر اسب 
دوخون که به تدریج به ســمت تروبرد شدن پیش یم رفت در میادین پرش مورد 
استفاده قرار گرفت. اسب های دوخون به دلیل خون مادری شان استعداد خویب 
در پرش داشتند و بعد از تمام شدن کورس با قیمت پایین تری توسط پرش کاران 
خریداری شده و بعد از طی مراحل آموزش مشغول پرش یم شدند. این اسب ها 
عمومن با آسیب دیدیگ عضو و اندام حرکیت مواجه بودند و از طرفی شیوه مریب 
گری سنیت تراکمه و روش عرق گیری و نوع تربیت و رفتار خاص مریب های ترکمن 
از یک سو و از سنین پایین به خدمت گرفتن اسب ها در کورس دلیل دیگری بود 
که اســب ها با تربییت متفاوت مناسب پرش نباشند. یم دانیم که بلوغ اسب های 
تروبرد با کشش های گزینیش در طول این سه قرن به حدود دو سالیگ رسیده و 
حداقل ییک سال با نژادهای دیگر تفاوت دارد و از آن ها سریع تر است. در چوگان 
اما این مساله متفاوت است و چوگان شرایطی مشابه  و نسبت به رشته های دیگر 
اسیب سنخییت بیش تر با کورس دارد؛  تاخت و تاز و حتا شرایط تنه زدن ها و کنار هم 
دویدن در کورس و چوگان به هم نزدیک است به عالوه نوع تمرین ها و یدک بردن 
چند اسب و گشت های طوالین در آماده سازی این اسب های کوریس را در موقعییت 
نزدیک به چوگان قرار یم دهد و این اولین مزیت استفاده از اسب تروبرد است. این 
مزیت دارای نقصان هایی هم هست، اسب های تروبرد در شیوه مربیگری سنیت 
بسیار خشن و عصیب بار یم آیند هر چند اسب تروبرد در ذات خود بد اخالق است 
اما شیوه کار از کره یک و بر خورد بد در این مساله تاثیری مضاعف دارد و این نژاد 
دارای قدی بلند تر از اسبان کرد بوده و در نسل های پایین تاثیر مادر ترکمن در نتاج آن 
ها کاملن مشخص است اما با باال رفتن نسل  این مساله دگرگون شده و تروبردهای 
امروزی قامیت بلند تر از قبل دارند. جالب اینجاست که این باور منوط به ایران نیست 
و همان طور که اسب های خون گرم پریش را با تروبرد سبک تر یم کنند گرایش به 
تروبردها بلند قد و عضالین تر در جهان رواج یافته است و این باور که اسب دونده 
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الغر و قد کوتاه اســت از بین رفته است. اسب تروبرد بر اثر هم خوین 
بســیار از نظر بیماری ها و مهم ترین آن ها کولیک حساس تر است. با 
نگاه خوشبینانه تحول چوگان و ورود مربیان خارجی هم در کورس و هم 
در چوگان در یک دهه اخیر این دو ورزش را از زیر یوغ تفکر سنیت خارج 

کرده و چا به چای هم پیش یم برد.
مزیت دیگر اسب تروبرد در چوگان ایران مساله قیمت آن است. با ورود 
اسب های تخصیص پرش از اروپا در یک دهه اخیر و باال رفتن ارتفاع موانع 
در پرش اســب کوریس بعد از پایان کورس از متقایض کمتری برخوردار 
شده و بیش تر برای سواری آزاد مورد استفاده قرار یم گیرد و این مزییت 

برای چوگان بازان است. 
-باال رفتن هزینه نگهداری از اسب کوریس و به صرفه نبودن نگهداری از 

اسیب که نتیجه نیم گیرد.
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نگهداری از اســب های ورزیش الزام و شرایط خاص 
خود را در این چند ساله تجربه کرده است. ورود انواع 
 مکمل و ملزومات نگهداری از اسب که یم توان گفت 
تمایم آن ها واردایت هستند هزینه های نگهداری را به 
نسبت سابق بسیار باالتر برده است. باال رفتن قیمت 
ارز از یک سو و رسیدن به باورهای نوین در علیم در 
نگهداری و امور دامپزشیک از سوی دیگر باعث شده 
است که اسیب که در کورس نتیجه نگیرد برای کورس 
مقرون به صرفه نبوده و باید از رده مسابقه خارج شود. 
بدیهی است خارج شدن یک اسب با رتبه یاالی پنج به 
مفهوم از کار افتادیگ و آســیب دیدیگ اسب نیست. 
چرا که در کورس صدم ثانیه ها مهم هســتند و گاهی 
اسب برنده با اســب آخر فقط ییک دو ثانیه اختالف 
زماین دارد و اســب آخر در صورت ســالم بودن کار 
آمدی باالیی در ورزش های اسیب دیگر به ویژه چوگان 
خواهد داشت. نکته دیگر آن که به دلیل هم گروه بودن 
اســبای یک نژاد در یک گــروه و ورود خطوط خوین 
واردایت از ریت های باال در دنیا به ایران رقابت امروز در 
کورس بسیار سخت و هزینه باالی نگهداری و رسیدیگ 
را برای تمایم اســب ها با هر احتمال از برنده شدن 

اجتناب ناپذیر کرده است.
وضعیت هندیکاپری

شیوه و روش رایج در کورس ایران شیوه هندیکاپری 
است. در این روش اسب ها به وسیله یک شخص با 
دانش و با تجربه و اســب شناس به عنوان هندیکاپر 
تقسیم بندی یم شوند چرا که بر خالف چوگان ، پرش و 
دیگر ورزش های اسیب معادله های اقتصادی در کورس 
و برد و باخت اهمیت بسیاری دارد و بر جنبه ورزیش 
آن پییش گرفته است. هندیکاپر میدان تمام تالشش این 

است که اسب ها را از نظر قدرت به هم نزدیک و پیش بیین 
را برای تماشاگر سخت و نزدیک بکند که ماحصل این کار باال 
رفتن هیجان و سخیت پیش بیین است و درامد برگزار کننده از 
این طریق باال یم رود و چرخه اسب دواین رو به جلو یم رود. 
اســب ها در این شیوه از دو سالیگ وارد کورس یم شوند و 
با هر مقام اول هشت ، دوم چهار و سوم دو امتیاز دریافت 
یم کنند. امتیاز اسب ها آن ها را در گروه بندی برده ها و نبرده 
ها قرار داده و اســب ها با امتیــاز و گروه جدید کورس های 
خود را برگزار خواهند کرد. اشــکال این روش در این است 
که در گروه های باالتر اسب نیم تواند در صورت در جایزه 
نیامدن در گروه های پایین تر شرکت کند. بسیار دیده شده 
است که اسیب با زمان بسیار خوب در یک مسافت و در یک 
روز و با شرایط آب و هوایی و رطوبت ، زمین و بستر یکسان 
بدون جایزه زمین را ترک کرده و اسیب دیگر در گروهی دیگر 
با زمان باالتر عنوان دار شده است. در پرش اسب های یک 
رده قادرند در یک رده پایین تر شرکت کنند و جایزه بگیرند  
اما در کورس متاسفانه بســیاری از اسب هایی که به گروه 
یک یم رسند فقط نقش پرکننده کورس را دارند و در نهایت 
آمادیگ قادر نیستند جایزه بگیرند و دیده شده است که گاهی 
از چندین مسابقه را با وجود هزینه باال بدون مبلغی از سپری 
کرده اند. در سیستم ریت بندی اسب با توجه به زمان آخرین 
کورســش یک ریت به صورت عددی یم گیرد و در صورت 
پایین آمدن ریت در گروه پایین تر شــرکت کرده و شــانس 
برنده شــدن و بازگشت هزینه را دارد. این ویژیگ متاسفانه 
در ایران وفیقی اجباری برای چوگان است چرا که اسب هایی 
که نیم توانند در گروه پایین تر شرکت کنند قابلیت و توانایی 
باالیی برای حضور در رقابت های دیگر و رشته های دیگر مثل 
پوگان و پرش دارند. این نکته هم قابل توجه است که اسب 
های گروه ییک معمــوال از خط خوین و ترکیب بدین خویب 
برخوردارنــد و حضور چند باره در کورس و با زمان خوب به 
خط پایان رسیدن آن ها دال بر مقاومت و ظرفیت بدین باالیی 
است. بدیهی اســت ضریب شکست در خرید یک اسب 
سه ساله که کورس کمتری کرده و از کورس خارج شده از 
اسیب که در گروه های باال شرکت کرده کم تر است. واضح 
و مبرهن است که تایید آخرین شرایط بدین و سالمت اسب 
مالک است و این مقایســه به صورت کیل و عمویم انجام 

شده است.
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بیش تر شدن سیلیم های کوریس و فنوتیپ های 
مختلف

تــا یک دهه پیــش مالکیت ســیلیم در انحصار 
فدراسیون ســوارکاری بود. این مســاله دارای 
ویژیگ هــای مطلوب و نامطلــوب توامان بود و 
برریس آن با موضوع این نوشــته سنخییت ندارد 
و مجــایل دیگر را یم طلبد. ذکر هم این نکته بس 
است که فدراسیون های سوارکاری و چوگان نیاز 
به حداقل یک ســیلیم خوب برای تنظیم بازار و 
سیاست گذاری دارند. در فدراسیون سوارکاری 
واردات اسپرم اسب پریش از سمت فدراسیون 
یم توانست این کمبود را پوشش دهد اما به نظر 
یم رســد فدراســیون چوگان در این برهه زماین 
اولویت هــای دیگری دارد که ضروری اســت به 
آن ها رسیدیگ کرده و در مرحله بعد به فکر تملک 
یک سیلیم باشد. بر چیده شدن مرکز اصالح نژاد 
باشــگاه شهدا و تقلیل جایگاه آن به یک باشگاه 
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ســوارکاری و چوگان باعث شد که ســیلیم های آن مرکز هم به بخش 
خصویص واگذار شــوند. با واردات مادیان های در دهه هشــتاد و برای 
نمونه یک مورد چهل رایس و حراج سال هشتاد و هفت در باشگاه کالک 
باعث شد سیلیم های تروبرد سابق دیگر جواب گوی مادیان های فعیل 
نباشــند به عالوه این که آن ها چند نسل قبل در ایران تولید شده اند و 
جــزو خطوط خوین روز دنیا و مطابق بــا مادیان های واردایت نبودند. به 
دنبال آن واردات ســیلیم با توجه به آزاد شدن قیمت کشش و توجیه 
و صرفه اقتصادی به وســیله بخش خصویص شتاب بیش تری گرفت و 
ورود سیلیم از نقاط مختلف دنیا با کارایی و خط خوین و تخصص مسافیت 
گوناگون باعث شد تا سیلیم های مناسب چوگان در سیلیم های واردایت 
و نتاج آن ها که سیلیم شدهه اند بیش از قبل شود و به نوعی برای هر 
مادیان با فنوتیپ و رفتار و اندام حرکیت گوناگون یک سیلیم در دسترس 
باشد. با توجه به تعداد کم مادیان چوگاین و این که سیلیم ها در درجه 
اول برای کورس وارد یم شوند و با محاسبه امکان کشش خارج از فصل 
در چوگان و محدودیت های فصیل کشــش در کورس ، حضور این همه 
ســیلیم برای چوگان یک فرصت و در مواردی برای کورس یک تهدید 

است.
بندهایی که در یپ یم آید هر کدام مجال بســط و گســترش دارد اما به 
نسبت بندهای فوق از اهمیت کمتری برخوردار است و با نگاهی اجمایل 

از آن یم گذریم.
- توجه بیش تر به تغییر فواصل کورس ایران و رفتن به سمت مسافت 
های باالتر و نیاز به اسباین با استقامت بدین باالتر درست شبیه چوگان-

- باال رفتن تولید اسب کوریس در ترکمن صحرا 
-ترکمن ها بدون توجه به نیاز بازار اسب تولید یم کنند. مادیان ها در اوج 
شکوفایی و با آمادیگ بدین باال از کورس خارج یم شوند و به سمت تولید 

یم روند. 
-تولید در ایلخی و نه در باکس و تاثیر آن در سالمت اندام حرکیت

-پایین آمدن قیمت تمام شده به دلیل پرداخت یارانه به نهاده های دایم
- پاییــن بودن هزینه حمل و نقــل به دلیل نزدییک تقرییب تهران و البرز 
به ترکمن صحرا و به عالوه اســتفاده از مزیت حضور فصیل و دوره ای 

اسبدواین در تهران و پایین تر رفتن هزینه جابجایی.
- تفکیک تولید کننده و اســتفاده از اسب صرفن در کورس و جایگزیین 
اسب کوریس با اسب جدید بازار مناسیب را برای اسب کوریس به وجود 

یم آورد.
- با خلوص بیش تر اســب تروبرد قابلیت پرش آن کم تر از پیش شده 
و این یک مزیت دیگر برای کاربری محدود تر اسب کوریس و تمایل به 

فروش آن برای مقصد سواری آزاد و چوگاین است.
-آمادیگ بدین نسیب اسب کوریس و زمان کمتر برای آماده سازی بدین 
و صرفه جویی در زمان و هزینه های بدنسازی و نگهداری تا حضور در 

مسابقه چوگان.                                     
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