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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.



پیشکش :
پیچ اوین دیگر پیچ نیست. پل و مدرنیسم شهری حس این 
محله شهر را گرفته است و به جایش چه داده است؟ هیچ! 
هیچ گاهی یعنی همه. همه نه، بخش مهمی از سوارکاری 

ایران در باد این محله خوابیده است. مکتب شکی و مکتب 
شکی در آن کوچه باغ فراموش شده یادآور بابک شکی است 

و تالشش برای اسب و سوارکاری مدرن, علمی و درست 
ایران. از اوین رد شویم و یادش کنیم. این شماره پیشکش 

به ایشان. 
این شماره پیشکش به بابک شکی



هم دیدنی بودی
هم خواستنی بودی

هم چیدنی بودی
هم باغچه مون ُگل داشت

زنجیر می خواستم
دستتاُت بخشیدی
از من تا اون دستا

هر دره ای پل داشت

پل بود اما ریخت
گل بود اما ُمرد

عمر منم قِد
عشقت تحمل داشت

هر روز پاییزه
هر هفته پاییزه

هر ماه پاییزه
هر سال پاییزه

خانم ها، آقایان

 هنوز پائیزه ...

پنهونم از چشمات
ماه پِس ابرم

من کاسه ی صبرم
این کاسه لبریزه

آروم نمی گیرم
از دسِت زنجیرم

بی عشق می میرم
من روز دیدارم

از دوستی پُر من
از دوست دلخور من

آجر به آجر من
من پشِت دیوارم

لعنت به این دیدار
لعنت به این دیوار
لعنت به این آوار

من زیر آوارم

این ترانه از حسین صفا را با صدای محسن چاوشی نوش کنید
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 در چهارمین شماره "ایران هوریس" بد ندیدیم دو موضوع  و اتفاق را که در حوزه  سایر
  نژادهای اسب  است پوشش دهیم .

 نخستین موضوع پیرامون حوایش اخیر تقابل اسبداران ترکمن و فدراسیون است. خبر
این بود :

 ساعت 9 صبح روز شنبه 29 مهرتجمع اعتراض آمیز پرورش دهندگان اسب ترکمن
 همراه با اسبهای شان مقابل ساختمان وزارت جهادکشاورزی رخ داد و منجر به پیاده
از کنار درب ورودی ساختمان وزارت شد. ییک  آنها در  قراردادن  و   کردن اسب ها 
 معترضین که خود را »عیل زماین دهکردی« معرفی کرد به خبرنگار ایرنا گفت: این تجمع
 به دلیل احقاق حق فردی نیست، بلکه معترضین به حفظ جایگاه اسب ترکمن به عنوان

سرمایه میل و پرافتخارترین اسب دنیا تاکید دارند.

 وی که خود را »نماینده معترضین« معرفی کرد، گفت: وزارت جهاد کشاورزی بنا به
 دالییل که قابل قبول نیست، موضوع واگذاری اصالت اسب را به فدراسیون سوارکاری
 واگذار کرده و این فدراسیون نیز در برریس اصالت اسب امور را به افراد غیرمتخصص

سپرده است.

درخت با جنگل سخن یم گوید

علف با صحرا

ستاره با کهکشان

و من با تو سخن یم گویم

نامت را به من بگو

دستت را به من بده

حرفت را به من بگو

قلبت را به من بده

مهدیار پیــرزاده

برشی از شعر احند شاملو

در ستایش گفتگــــــو
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 دهکردی با تاکید بر اینکه جهاد کشاورزی متویل اسب
نمونه واگذاری،   در کشور است، گفت: مسئولیت 
 گیری، آزمایش دی ان ای، صدور شناسنامه و تبارنامه

در اختیار این وزارتخانه است.

 وی افزود: در حال حاضر این وزارتخانه با واگذاری
 این وظایف به پیمانکار از زیر بار مسئولیت های خود
برای پیمانکاراین که  آنکه   شانه خایل یم کند، ضمن 
در اند، صرفا  انتخاب شده  این مسئولیت ها   انجام 
اندیشه کسب درآمد هستند و تخصص الزم را ندارند.

 این اسب دار و تولیدکننده اسب ترکمن کشور گفت:
کشاورزی جهاد  وزارت  دام  امور  معاونت  به   بارها 
 مراجعه کرده ایم که این موضوع را یادآور شده ایم،

اما توجهی نیم شود.

 زماین دهکردی گفت: فدراسیون سوارکاری باید برای تعیین
 دی ان ای اسب ها مداخله مستقیم داشته باشد و از ورود
کند، جلوگیری  این حوزه  به  ترکمین  اصیل  غیر   اسب های 
 متاسفانه در آخرین آزمایش انجام شده، اسب های ناخالص
 با خون فرنیگ وارد تبارنامه اسب های اصیل ترکمین شده

است.

 وی ادامه داد: در هفته گذشته تبارنامه 23 راس اسب را تائید
 کرده اند که از این تعداد 10 راس اسب دارای خون فرنیگ

بوده است.

 این خبر البته بازتاب های زیادی داشت چه در خبرگزاری ها و
 چه در شبکه ی پر نفوذ اجتماعی و البته باعث تحریف هایی

در برداشت و گروکیش های سیایس نیز شد.
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را خود  که  دهکردی  زماین   آقای 
شبکه در  خواند  معترضین   نماینده ی 
 های اجتماعی متین زیبا و ادیب را نیز
 خطاب به فرزندش نوشته که خواندش

خایل از لطف نیست:

پسرم

 کالس درس فردای تو با من است،

اینجا کنار این خیابان

زیر نام " ابوذر زمان"

و غیبت

 واژه کوچیک است

برای این همه حضور

برای این آغاز

نگران نباش

که یقین دارم

معلم تو مرا خوب یم فهمد

امیرم

 تو و من و سمند ،

سایالنار و بوران و

  ویک قهرمان،

پرده خوان ماتم اسب ترکمن خواهیم بود

 پرده آخر

 مرثیه کوچ ابدی اسب ترکمن

برای آنانکه بودنش را نیم خواهند

نه. هرگز

پرده ای نو بزن از تن زخیم رخش بر تنوره شغاد

سرود زندیگ  بخوان فردا

 فریاد کن

نجابت و تن پایک بهزاد را

در گذشتن از دل آتش

رشادت رخش را

از نو بخوان

در هفت خوان رستن رستم از خویش

دلدادیگ شبدیز را ترنم کن

 بر آشفته سری شیرین و فرق در خون خلیده
فرهاد

 غران تن سپر کرده را  پرده ای بردار

در کوچه پس کوچه های دیار  کریمان

 آنجا که چشیم نماند در کاسه که مردانیگ را به
خامه کشد

آری

امیرم

تمام ایران هسیت  فردا

به حق خواهی یاورترین یار پدرانمان

 در گذار پر نیرنگ تاریخ

امیرم

  شانه کوچکت را عصای من کن

و گام آهسته تربردار

بگذار تا سمند هم تن بکشد پابپای ما

 سر صحرای سوخته دارد و

دلش ریش ما ناهمرهان

 امیرم! بابا

فردا روز توست

روز ایران خواهی تو

روز اسبهای افتخار آفرین ایران تو

تا برآمدن خورشید صبح

 دیم بیشتر نمانده است

  یک خروس خوان مانده

 به پرواز بلند فریادهای تو
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در شوری  دره  اسبان  جشنواره  برگزاری  درباره  دوم   مطلب 
 استان فارس بود که با اعتراض چند پرورش دهنده و تولید کننده
 اسب دره شوری مواجه شد و فدراسیون نیز در کانال تلگرایم

خودچنین نوشت:

فدراسیون های  جشنواره  و  زیبایی  کمیته   11/7/96 مورخه   اطالعیه 
 سوارکاری کشور

 به اطالع عموم عالقمندان شرکت کننده در جشنواره اسبان اصیل دره
سوارکاری فدراسیون  بخشنامه  طبق  یم رساند،  فارس  استان   شوری 
 کشور در تاریخ 23/6/95 به کلیه استان ها، برگزاری هر گونه جشنواره میل
 از قبیل شوی سواره و شوی زیبایی در خصوص نژاد دره شوری تا اطالع
 ثانوی و تدوین نهایی کتاب دوم تبارنامه اسب دره شوری ممنوع است
 لذا جشنواره مذکور اطالع رساین شده در استان فارس میل نیم باشد و
 از نظر فدراسیون سوارکاری سطح جشنواره استاین است و اسب هایی
 مجاز به شرکت در جشنواره مذکور خواهند بود که دارای تاییدیه معاونت

فین فدراسیون سوارکاری کشور باشند.

روابط عمویم کمیته زیبایی و جشنواره های فدراسیون سوارکاری کشور

 اما نکته بسیار جالب این بود که جشنواره با تعداد
 بسیار زیادی از شرکت کنندگان همراه بود و البته
دلخور نوشته  این  از  که  شوری  دره   جامعه ی 
 بودند به نکته ای اشاره کردند و در شبکه ها دست
 به دست چرخاندند که باعث شد تا متن مذکور
 بالفاصله از دسترس خارج شود. قصه اینجاست که
 همه ی دعوای مخالفاِن اندک برگزاری این جشنواره
 این بود که برخی از اسبان این رویداد دره شوری
 خالص نیستند و نباید ثبت نام کنند. از طرفی دیگر
 فعاالن نیز علیرغم اینکه این شائبه را رد نیم کنند ویل
 با استدالیل منطقی سعی در ایجاد یک بنیان اولیه
 برای ثبت تبار نامه دارند که هنوز میسر نشده اما
 عجیب تر اینکه فدراسیوین که متویل این موضوع
 است در متن مذکور به کتاب دوم تبار نامه اشاره
 یم کند! در حالیکه هنوز اولین کتاب نیز به چاپ
 نرسیده، چیزی که اگر اولین  ش هم وجود داشت

دیگر این دعوا محیل از اعراب نداشت.

 اینکه این اشتباه سهوی از کانال فدراسیون صادر
 شده به هر حال نشان داده عدم اشراف مسئولین
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کمیته مربوطه است .

هیچ کنیم  بیان یم  را  دو موضوع  این  اینکه   از 
 نیت و قصد مغرضانه  ی نداریم.  "ایران هوریس"
 بیش از هر چیز بر آموزش و توسعه تاکید دارد
 لذا طرح این مباحث مصداق اشاره انگشت به
 سوی هیچ کیس نیست بلکه در بازخواین آنچه

گذشت چند مطلب را یم توان استنتاج کرد.

 در موضوع اول که شاید همان داستان کشدار
تبعات به  باشد  دلیل اش  فدراسیون  و   جهاد 
 بیرون از جامعه اسب باید نظر داشت که اگر
برگزار طرفین  بین  محور  عدالت  گفتمان   این 
شبکه ها سایر  در  اخبار  از  حجم  این   یم شد 
 منتشر نیم شد. قلم شیوای آقای زماین را از آن
 روی آوردم تا بگویم از این قدرت در چه راه های
بدانیم هنوز اینکه  و  برد  بهره  توان   بهتری یم 
 نفوذ کالم شمشیر برنده ای است که یم تواند
 یب آنکه خوین بریزد در قلب مردم رخنه کند و

شور و اشتیاقی برپا کند.

اسب فعاالن  دیگر  اینکه  بدانم  دارم   دوست 
 ترکمن ) جز عده ای بسیار اندک( آقای زماین را
 همراهی نکردند ریشه در تباین آرا داشته یا به
 نگرش ایشان برای برگزاری یک تجمع آرام ربط

داشته است.

بین تعامیل  آیا  نیز  شوری  دره  اسبان   درباره 
طرفین صورت خواهد پذیرفت یا نه؟!

 در پایان بهتر است یک رفتار و الگوی تکرار شونده را یادآوری  کنم
 اینکه من به یاد ندارم هیچ نهاد و دولت و فدراسیوین با هر گرایش و
 تفکری توانسته باشد رضایت حداکثری در هر حوزه ای را فراهم کند.
 یب شک این رئیس فدراسیون اسیب ترین گزینه ی تا به حال ایران بوده

است.این یعین دغدغه ی اسب داشتن

 اما حوایش همیشه هست و دامن زدن به آن نیز در سیاست "ایران
هوریس" نبوده و نخواهد بود زیرا معتقدیم ما برای وصل کردن آمدیم.

 

 حلقه ی مفقوده این حوایش چیزی جز  مرواده نیست. به نظر یم رسد
 کیم باید فاصله ها کمتر و یب واسطه باشد. رئیس فدراسیون تا کنون

نشان داده سالیق شخیص را در تصمیم های سازمان دخیل نیم کند.

با دانش شاید البته  و  نیروهای جوان  از دانایان و   ضرورت استفاده 
 بتواند به یک نوآوری منجر شود. استفاده از نیروهای متعهد و تاکید
 بر آموزش آموزش و آموزش. آموزش چگونیگ رفتار متقابل. آموزش
 چگونیگ توسعه این ورزش. آموزش چگونیگ اعتراض در بستری سالم
و پویا و آموزش به برخی افرادی که خود متویل برخی آموزش ها هستند.
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تلفن متاس: 09121783313منتظر اطالعات تکمیلی باشید
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احسان فکا

سخن نخست

آشنا  برایم  نام  این  است  سال  بیست  از  بیش 
نام  که  شنیدم  داستاین  کودیک  در  است.  بوده 
شخصیتش هم نام درسور معروف ماست. چیزی 
از داستان به جز این نام به خاطر ندارم. بعدها از 
راوی قصه ی کودیک ام درباره داستان سوال کردم 
و او هم در جستجوی زمان از دست رفته بود و 
وجود  رواییت  نیم امد.  یادش  داستان  از  چیزی 
یا  از چخوف  داستاین  میشا  داستان  که  داشت 
تولستوی بوده است و دوست دیگری یم گفت 
این داستان کوتاه را پوشکین نوشته است. مهم 
نیست خییل چیزها باید خاطره بمانند و یب ردی 
از حقیقت وجودی محو شوند و فقط چیزی که 
بایسته است از آنها بماند، تصویری است مبهم در 
ذهن. مثل تصویری که اواخر دهه هفتاد در ذهنم 
که  دانشجویی  دوران  و  شیک  مکتب  از  داشتم 
بارها به خانه دوستانم در اوین سر یم زدم. خانه ای 
محقر که چندین بازیگر و مترجم و کارگردان تاتر 
ایران از آنجا برخاسته اند. شب ها حرف فیلم و تاتر 
و ادبیات و شعر بود و صبح عیل الطلوع سری به 
مکتب شیک یم زدم و راهی مرکز شهر یم  شدم. 
یزدی  مسعود  و  شیک  خان  بابک  و  خان  رامین 
و  و بوژست  گابن  و  و خداداد اصالین و مشعل 
جالنا و  فنوگراف نام هایی بود که آنجا یم شنیدم 
و البته میشا محمدی که اسمش قرابت داشت با 
داستان خاطره کودیک ام. مثل سایه ای سال ها در 
مکتب شیک یم رفتم و یم آمدم یب آن که کیس حتا 
مسعود یزدی از این آمد و رفتم با خبر بوده باشد. 
در تمام این سال ها فکر یم کردم میشا محمدی 
شخصییت مغرور و دور از دسترس و جدی و نفوذ 
نا پذیردارد چرا که تمایم درسورهای جهان برایم 
تداعی کننده این ایستایی و فخر و غرور و بالندیگ 
بودند. کیم از نامش یم هراسیدم درست شبیه 
این که هنوز با وجود رفاقت  دیرپایم  با اسب  از 

میشا محمدی، ناتالی پورتمن،
 پیرمرد و اسب هایش

اسب یم ترسم چون برایم بزرگ و قابل احترام است. همان گونه که 
عاشقانه از پدر یم ترسیدم یب آن که برای مهرباین کم گذاشته باشد. 
حین گفتگویی چند ساعته با میشا محمدی به یکباره تمایم تصویر و 
تصورم از ایشان شکست. انساین متین و با وقار و مهربان و ساده را 
روبروی خودم دیدم و البته عاشق اسب با کیل حس و دیدگاه مشترک. 
در این چند ساعت گفتگو چیزهای بسیاری از او آموختم. شاید به عمد 
و برای دستیایب سهل تر به اطالعات ژرف و داشته هایش عصباین اش 
کرده باشم و این شاید از ترفندهای ژورنالیسیت باشد. نیم دانم. فقط 
یم دانم که میشامحمدی ناگفته های بسیاری دارد که بخیش از آنها را با 
شما خواننده گان جان به اشتراک یم گذاریم. بخیش دیگرش بماند برای، 

شاید وقیت دیگر.

داستان دوسیت تون با اسبو از اولین پا رکاب شدن تا االن یم فرمایید؟

من تو خونواده ای نبودم که اسیب یا سوارکار باشن. وقیت خییل کوچیک 
بودم به حیوون ها مخصوصا اسب خییل عالقه داشتم و عکس اسب رو 
وقیت یم دیدم به وجد یم اومدم و هیجان زده یم شدم. یادم هست خییل 
بچه بودم که یه سفر رفتیم شمال و من از دور یه پیرمردو دیدم که چند 
تا اسبو یم آورد و مردم سوار یم شدن و من خییل دلم یم خواست سوار 
شم. یه عکس خییل قدییم هم دارم که سوار اون اسب هستم. بعد 
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یه مسافرت رفتم خارج از کشور به دیدن 
دایی ام که اون جا زندیگ یم کنه خییل غیر 
ارادی هر روز یم رفتم یه اصطبل که نزدیک 
خونه اونا بود و اسبارو نگاه یم کردم. اون 
جا امن بود و من خودم یم رفتم و با اسبا 
صحبت یم کردم. اینها خاطراتیه که مادرم 
وقیت  ما  که  گفتن  من  به  یم کنن  تعریف 
برگشتیم ایران، تو یه نقایش برام کشیدی و 
گفیت که من نامه ای نوشتم به اون اسبه و از 
من خواسیت این نامه رو برای اسبه بفرستم 
و از اینجا فهمیدم که تو خییل جدی هسیت 
و خییل این حیوون رو دوست داری. این ها 
براتون  مال دوران قبل مدرسه هست که 
یم گم. بعد خییل اتفاقی ییک از سوارکارای 
قدییم که از دوستان اقوام ما بودن اومدن 
ما. نیم دونم شما خاطرتون هست  خونه 

آقای پزشک نیا؟

آقای فرامرز پزشک نیا؟

بله. ایشون گفتن یه باشگاه هست اطراف 
اوین. باشگاه شیک و من رفتم اون جا و تا 
سال  از  دادم.  ادامه  رو  سواری  هم  االن 

شصت و شش تا االن. یس ساله.

و مریب هاتون تو این یس سال؟

هلن  خانم  و  فکری  حسین  آقای  پایه  از 
هاشمیان و بعد خود آقای بابک شیک منو 
بودن  هم  دیگه  مریب  یه  و  کردن  انتخاب 
آقای هادی شجاعی که عالقه ما رو به اسب 
یم دید و دوست داشت ما پیشرفت بکنیم 
و ایشون من رو به آقای شیک معرفی کردن. 
آقای شیک هم یه خاطره داشتن و یم گفتن 
تو موشک بارون تهران تو همیشه یم اومدی 
و گاهی فقط یه دور سوار یم شدی. بعد آقای 
شیک اسب های قوی تری رو به من دادن و 
شروع کردیم با هم کار کردن. سال هشتاد 
هم یه کالس مربیگری برای ما گذاشتن از 
طرف انجمن بانوان و مدرس مون آقای عزت 
الله وجداین بودن و آقای داود بهرایم بودن 
و در آخر قرار بود آقای رامین شیک آخرین 
کالس  اون  تو  من  و  بگیره  ما  از  امتحانو 
از بیست و یک  بعد  تونستم مریب بشم. 
سال فعالیت در باشگاه شیک من  مستقل 
شدم و شروع به کار کردم تا به االن.حدودن 

ده ساله.

رنگ و شکل اولین اسیب که تو زندیگ تون دیدید رو به خاطر یم آرید؟

اسب کهری که اون آقای پیرمرد داشت. اون موقع پنج ساله بودم و رنگ 
اسبارو نیم دونستم اما االن یم دونم اون اسب کهربوده.

اگر اگر عقربه ساعت معکوس یم چرخید و زمان به عقب بر یم گشت سوار 
کار یم شدید؟

باز هم سوارکار یم شدم!

در مورد شنبه های بدون اسب برامون بگید.

در  هم  شنبه ها  چون  ندارم.  اسب سال هاست  بدون  شنبه ی  )خنده(من 
نیاز به  با وجود این که ما گاهی اوقات  دانشگاه فدراسیون درس یم دم. 

استراحت و ریکاوری داریم، شنبه ها استراحت یم کنم اما در کنار اسب ها.



بدترین لحظه ای که در دوسیت با اسب داشتید چه لحظه ای 
بوده؟ شده این قدر از اسب متنفر بشید که نخواید دیگه هیچ 

اسیب رو ببینید؟

بدترین صحنه اسبیه که دل درد شده باشه. لحظه خییل بد دیگه 
مرگ گابن که ضربه ی روحی عمیقی به من زد. احساس کردم یه 
تیکه از قلبم کنده شد. االنم که بهش فکر یم کنم ناراحتم یم کنه. 
در مورد سوال دوم هم باید بگم هیچ وقت. اما گاهی نیاز دارم 

چند روز کنارشون نباشم اما بیشتر از سه روز نشده.

با کدوم اسب تون ارتباط حیس و کاری بیشتری داشتید؟ من تو 
این پرسش گابن رو نوشته بودم

بله. گابن که بله. من یه چیزی رو تو پرانتز باید بگم. من وقیت تو 
این حرفه شروع به کار کردم از طریق خییل آدم ها متوجه شدم 
برای موندن و موفقیت تو این کار باید ارتباطم رو با اسبم خوب 
کنم. خب تو باشگاه شیک گابن بود که من فکر یم کردم اون 
حرف منو خوب یم فهمه و من حرف اونو و این رابطه متقابل 
بود. سعی کردم این رو بیشترش کنم تا تو این کار موفق باشم. 
برای همین از یه سری افرادی که پیشکسوت بودن و رابطه 
حیس خویب با اسب یم گرفتن کمک گرفتم. االن سعی یم کنم با 

اسبام دوست باشم تا با هم پیشرفت کردیم.

نقش جنسیت رو در ارتباط برقرار کردن با اسب چطور 
یم بینید؟ این صبوری و تحمل که شاید خییل از آقایون 

نداشته باشند چه تاثیری در کارتون با اسب داشته؟

خانم ها چون توانایی مادر شدن دارند این حس مادری 
رو یم تونن به یه موجود دیگه هم منتقل کنن. حتا اگه 
بچه ای نداشته باشن همین حس به اون حیووین که 
باهاش کار یم کنن منتقل یم شه. در نتیجه صبرشون 
بیشتره و گاهی مجبور یم شیم که اسب رو تنبیه کنیم 
اما اگر این ادامه دار باشه و دایم اسب رو کتک بزنیم 
هیچ نتیجه ای نیم گیریم و اسب پیشرفیت نداره و تبدیل 
به یه اسب عصیب یم شه و پیامدهای دیگه ای داره. اینه 
که من تو روحیه ام نیست که خییل اسب رو کتک بزنم 
تا به هدفم برسم. اما گاهی سختگیری رو باید انجام 
بدم تا اون متوجه بشه چرا. گاهی این چراها دونستش 

با  یه سری از این سختگیری هاست.

در  داشته؟  زندیگ تون  در  تاثیری  امروز چه  تا  اسب 
زندیگ بیرون مانژ و بیرون باشگاه و این که اگر سوارکار 

نبودید چه پیشه یم کردید؟

یم کنه.  کمک  خییل  شما  به  عاطفی  نظر  از  اسب 
تو زندیگ اسیب و زندیگ بیرون انسان رو مهربون تر 
یم کنه. من عاشقانه اسبو دوست دارم. بعضیا اسب رو 
دوست ندارن و مقام آوردن و اول شدن براشون خییل 
مهمه. من خود اسب رو خییل دوست دارم و برام ابزار 
صرف نیست. اسب موجود قابل احترام و ستودنیه از 

ذهن من. اگر اسب نبود شاید معلم یم شدم.
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دیدن یه اسب بسته شده به یه گاری که سنگ 
نمک حمل یم کنه چه تاثیری تو ذهن شما داره؟

احساس رنج و فشاری که تحملش سخته.

برخورد شما با مرگ یه اسب چطور بوده؟

تا مدت ها سوگوارم. همین.

دلیل و انگیزه تون در راستای گرایش به درساژ چی بود؟ 
تصمیم  و  شدید  مواجه  درساژ  با  بار  اولین  برای  چطور 

گرفتید تو این رشته فعالیت کنید؟

ما اوایل سواری پایه رو یاد یم گیریم و بحث هیچ رشته ای 
نیست. تو این بخش کار زمیین پایه است و همه با هر گراییش 
با شروع سوارکاریم تو  یاد بگیرن. من تو گذشته و  باید 
مسابقه بانوان شرکت یم کردم. چون تازه مسابقه ها داشت 
شکل یم گرفت و دوست داشتن خانم ها فعال باشن و این 
شد که ما هم تو پرش شرکت یم کردیم. من کم سن بودم 
اما کساین که قبل از ما بودن مثل خانم آل اسحاق، خانم 
وحدیت، خانم های مستجاب الدعوه و خانم هلن هاشمیان. 
من نوجوان بودم سوم قهرماین کشور شدم. من اون موقع 
از  بعیض  چرا  یم کردم  فکر  اما  چیه  درساژ  نیم دونستم 
سوارکارا، خییل فرق یم کنن و رمز موفقیت شون تو چیه. 
بعد به صورت خییل اتفاقی من تو کلینیک درساژ شرکت 
کردم که برای تیم میل بود. یه مریب از روسیه آوردن به 
اسم آقای تیشکین که نظایم بودن و سه روزه کار یم کردن 
و برای درساژ اومده بودن. ایشون با همه کار یم کردن اما 
با من که کم سن تر بودم جدی تر کار یم کردن. ایشون تو 
کالسا گفتن باید با جوون ترهاتون کار بکنید. ایشون به من 
گفتن یه چیزی رو بهت بگم همیشه یادت باشه. حاال من این 
همه سال سواری کرده بودم و مسابقه رفته بودم، ایشون 
گفتن تماس بگیر با اسبت. من فکر کردم با اسبم تماس 
دارم اما فهمیدم تا اون لحظه چیزی بلد نبودم و اون جا 
فهمیدم که فرق اون سوارکارهای خوب با بقیه چیه؟ ضربه 
بدی به من خورد. فهمیدم زبان حیس اسب رو نیم دونم. 
زبان المسه رو از طریق اثر نیم دونم. اثر وزن، دست، پا. 
اون جا بود که درساژ برام مهم شد. من از آقای رامین شیک 
هم شنیده بودم که ایشون تو آلمان اول مدرسه درساژ 
رفتن بعد رفتن تو پرش. ایشون هم تاکید به درساژ داشتن 
به عنوان کلید سوارکاری. با تشویق آقای بابک شیک هم 

من وارد درساژ شدم.
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 بزرگ ترین مشکل درساژ ایران رو در چه چیزی 

یم بینید؟ چرا درساژ ایران در این جایگاه قرار 

گرفته و پیشرفتش کنده و ریتم و تعادل خویب 
نداره؟

اولین مشکل دو دستیگ هست بین این جامعه. 

پیشکسوت هامون حس مخالفت با هم رو دارن 

و ناخوداگاه تو زیر مجموعه هر کدوم از ایشان 

تنش منتقل یم شه. یعین اون حالت صمیمیت 

از بین یم ره و این اختالف ها برای ما هم مشکل 

ساز شده. وقیت کنارشون بایش همه دارن یک 

حرف رو یم زنن اما نسبت به هم سوتفاهم دارن 

و نسبت به حرف های خودشون برداشت های 

دیگه ای دارن و ممکنه یه چیزایی رو که منظور 

گوینده نبوده به خودشون بگیرن. من هم گاهی 

اما  شده  اینطوری  فضا  یم گیرم.  جبهه  اوقات 

گاهی آدم ها تغییر کردن. ما قبال تحمل بیشتری 

این فشارها رو  از  االن دیگه خییل  اما  داشتیم 

نشون  منفی  واکنش  ما  و  کرد  تحمل  نیم شه 

این  یم کنم  احساس  من  نتیجه  در  یم دیم. 

اختالف دیرینه است و این زخم ناسور افتاده.

اگر این اختالف نبود و شرایط بهینه و مناسب بود 

باز درساژ ایران چه مشکیل داشت؟ چه چیزی 

عالوه بر این اختالف مشکل درساژ ماست؟

بزرگ ترین  از  آدم ها  ظرفیت  یم کنم  فکر  من 

یم کنیم  فکر  گاهی  داریم.  ما  که  مشکالتیه 

گاهی  ما  بهتریم.  داریم   اسبو  فالن  چون  ما 

نیم دونیم جایگاه مون کجاست. من بارها شده 

رو  پیشینه  و  رزومه  این  من  یم گم  خودم  به 

تو سوارکاری دارم اما یه نفر یب هیچ سابقه و 

گذشته تو سواری، فکر یم کنه از همه بهتره و 

یم تونه هر کاری رو انجام بده. اولین چیز این 

ظرفیت آدم هاست. وقیت طرف به یه خودباوری 

و اعتماد به نفس کاذب یم رسه این باعث ریزش 
یم شه.
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فاصله درساژ ایران و اروپا چند سال هست؟

شاید پنجاه سال نیم دونم شاید خییل زیاد. در سواری ما و نه تنها درساژ 
بچه هایی هستند که یم تونن خییل خوب بشن اما باید روی مسایل فرهنیگ 
و اخالقی رو خودمون کار بکنیم. ما بزرگ ترین مشکل مون اون ظرفیت 
هست و مساله اخالقی. تو اروپا این طوری نیست . همه چیز برای آدم ها 
مشخصه و خییل به هم احترام یم ذارن، تو هر رشته ای که باشن با هم ارتباط 
دارن و با هم کار یم کنن. اینجا اما اینطوری نیست همه همدیگه رو دشمن 
هم فرض یم کنن خب همین باعث پسرفت یم شه نه پیشرفت برای همین 
شما اگه از ییک کمک بخوای پشیمون یم یش و ترجیح یم دی این کارو 
نکین. من بعد از خارج شدن از باشگاه شیک با یه سری اسب کار کردم که 
همشون پرش یم کردن من هم باید دوباره وارد پرش یم شدم. اینجا بود که 
من متوجه شدم چقدر خوب شد من درساژ رو کار کردم یم دونید اما اگه 
اتفاقی یم افتاد و از کیس کمک یم خواسیت اون فکر نیم کرد من همکارشم 
ببینید این ها مسایل مهیم یه. اون جا یه  فکر یم کرد من زیر دستشم. 
سوارکار المپییک یم ره پیش یه درسور حرفه ای اون جا کالس یم بینه. به 
هم احترام یم ذارن. مثال کره رو یم فرستن درساژ کار کنه بعد بیاد تو پرش. 
بعد مساله آموزش هست. ما باید آموزش ببینیم. ما مربیایی داریم که خییل 
ارزشمندن. مثال آقای بابک شیک، آقای رامین شیک، آقای همایون وجداین، 
آقای نورمحمد حبییب، آقای داوود بهرایم، این ها کلیدهایی رو یم دونن که 
یم تونه خییل راهگشا باشه ویل خوب اونا هم به خاطر این جو گاهی ترجیح 

یم دن که کاری انجام ندن.

 در روز با چند اسب کار یم کنید؟ 

برنامه و ساعت کاری تون چطور 

هست و چه زماین اسب درساژ 

آمادیگ بیشتری برای یاد گرفتن و 

کار کردن داره؟

من با هشت تا اسب با سن های 

کدوم  هر  که  یم کنم  کار  مختلف 

هر  دارن.  خودشو  خاص  برنامه 

حداقل  اسب ها  این  از  کدوم 

یم گیرن  رو  ما  وقت  ساعت  یک 

بخوایم  چه  بشن  لنژ  بخوان  چه 

اوقات  گاهی  بکنیم.  سواری 

اسب  یه  برای  من  گاهی  بیشتر، 

گاهی  وقت یم گذارم  نیم ساعت 

به  این بستیگ داره  و  دو ساعت 

برنامه کاری. من سعی یم کنم اول 

بیشتری  انرژی  که  هایی  اسب 

دارن و سوار بشم و بعد کم کم 

اسب های ساده تر. شاید کره ها رو 

مخصوصا  یم شوم.  سوار  زودتر 

کره ای که اذیت کنه من با چیزی 

که جدال کنه اول سرو کار دارم 
همیشه.
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رابطه تون با رشته های اسیب دیگه چطوره و فکر یم کنید درساژ 
تو کدوم رشته اسیب دیگه تاثیر گذارتره؟

من تو رشته های دیگه زیاد فعالیت نداشتم ویل همین چیزی که 
دیدیم. ما مسابقه سه روزه داریم. درساژ برای پرش صحرایی. 
درساژ مادر این ورزشه. مثل ژیمیناستیک، شنا، دو، من یم تونم 

بگم به عنوان یه ورزش و مادر خییل تاثیر داره.

مثال درساژ تو کورس چه تاثیری داره؟

ببینید درساژ  فقط معناش پاساژ و پیاف نیست. درساژ یعین 
کورس  مورد  در  اطالعی  من  اسب.  حرکات  کردن  هماهنگ 
ندارم اما بالخره اگه شما اسیب رو آموزش بدید که بتونه یه 
مسیری رو بدوه و بتونه یه ریتم و تحرک خویب رو حفظ کنه. 

خب این نیازمند این درساژ هست.

روی  فقط  کورس  اسب  بزنم  مثال  من 
دست چپ تو ایران کورس یم کنه.

یم گم من زیاد اطالع ندارم اما تمرین شو 
بلند  چهارنعل  بعد  آروم  چهارنعل  دیدم 
بعد تاخت یم دن. این در حقیقت درسه 
شما  که  این  ویل  دادنه.  آموزش  کردنه، 
یم گید درساژ خب همه یه سری حرکات 
نماییش میاد جلوی چشم شون خب همه 
فکر یم کنن این چیز جداست. تو کورس 
هم داره اسب آموزش یم بینه برای یه کار 

مشخص.

خب اگه یه اسب کورس یه کم کار زمیین 
کار بکنه. من خودم شخصا برخورد کردم 
تروبرد  اسب  از  ما  چون  مساله  این  با 
کوریس تو چوگان استفاده یم کنیم. اسب 
دست  رو  نیم تونه  برگشیت  کورس  از 
راست راه بره. اصال نیم تونه. شاید یک 
دست  رو  بره  که  کنه  مقاومت  ساعت 
دیدیگ  آسیب  تو  تقارین  یب  این  چپ. 

اندام حرکیت تاثیر نداره؟

یه  کنید  کار  شما  سمت  هر  رو  خب 
سمت قوی تره یه سمت ضعیف تر. باید 
رو دو سمت کار بشه. اگه کیس این کارو 
نیم کنه شاید دانشش رو نداره. خب لنژ 
باید رو هر دو دست باشه. خب اسبای 
جوون هم این مشکل رو دارن و ممکنه 
هزار مساله دیگر درگیر باشه. من اسب 
جووین داشتم که به چپ نیم رفت. باید 
حوصله کرد و با حوصله و صبر یم شه این 

کارو کرد.

و نظر شما درباره ورزش های اسیب دیگه.

من کورس رو دوست ندارم.
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حتا برای دیدن؟

معرفی  برای  پیش  سال  خییل  دوندم.  کورس  من  ببینید 
اسبچه خزر من و خانم حوری ناز حبییب کورس دوندیم. 
به نظرم هر کیس که یم خواد پرش یا درساژ کار کنه باید 
کورس بدونه چون تجربه زیادی به دست میارید و این 
مساله خییل مهمیه. به نظر من به سواری ما سوارکارا 
کمک یم کنه، جرات سوارکار رو افزایش یم ده و سوارکار 
رو محک یم کنه روی اسب. من محیط کورسو دوست 
نداشتم. برای استقامت هم تجربه خویب نداشتم. توی 
یه مسابقه نماییش استقامت خاطره خویب نداشتم و حس 
انجام یم دادم. من  نداشتم. پرش رو که همیشه  خویب 
پرش رو دوست دارم. هیچ ایده ای درباره چوگان ندارم و 
مسابقه هاشو تو تلویزیون دیدم و به نظرم سبکش کال یه 

چیز دیگه است.

)خنده( ویل شالقش با درساژ یکیه ها.

)خنده(بله. ویل تجربه ای ندارم.

تو باشگاهی که فعالیت دارید حداقل دو درسور دیگه حضور 
دارند که پرش هم یم کنن. تعامل و کنش پرش کارا نسبت به شما 

چطور هست؟

خب خیلیا دوست دارن شما رو تخریب کنن. خانم هم که بایش 
بیشتر دوست دارن شما رو تخریب کنن. اون جایی که کار یم کین 
دوست دارن نشون بدن ما از شما برتریم و من هیچ مشکیل 
با این قضیه ندارم. من ذهنیت دیگران هیچ تاثیری روم نداره 
کیس که حرف نادرسیت رو در مورد کیس دیگه بزنه داره خودشو 
تخریب یم کنه نه اون شخص رو. چون وقیت کیس به همکارش 
احترام نیم ذاره خودش آدم ضعیفیه. من این قدر خودمو درگیر 
با حرکت های اسب و اون لذیت رو که کنارش بردم و  یم کنم 
حوصله ای که کنار اسب دارم سعی یم کنم کنار اسب باشم و 
کار کنم. من دوست دارم موقع پرش کیس باشه کنارم کمک کنه 
اگه زمین خوردین هست یا دو تا مانع بذاره ویل ببینید اینجا به 
نظر تربییت و فرهنیگ و اخالقی ما این قدر مشکل داریم که من 
نیم تونم یه همکار داشته باشم به نظر اخالقی بلد نیستند چطور 
ارتباط برقرار کنند. اگه از ییک بخوای برات یه مانع ایکس بذاره 
انگار سخته براش این کارو بکنه اما برای یه همکار آقا راحت این 
کارو یم کنه.  من سعی یم کنم اهمییت ندم و کار خودمو بکنم. 
کدوم سوارکاری تو ایران کره کار یم کنه. اگه یه کره کار کردن 
آوردن میدون بعدن در مورد دیگران نظر بدن. من درسور بودم و 
ده سال میدون نپریدم. بعد از ده سال یه اسب مسابقه ای پرش 
بعد از درمان به من دادند که ببینن یم تونه این اسب بپره و من 
این اسبو به میدون بردم. من سه تا اسبو که خودم زین گذاشته 

بودم رو بردم تو میدون پرش شرکت دادم . در نتیجه من 
این قدر شجاعت داشتم که این کارو بکنم ویل اگه االن تو 
شرایطی هستم که بخوام کار زمیین بکنم واقعا این به خودم 
ربط داره. من عکساش و حکم شو دارم. خیلیا به من گفتن تو 
چه جرایت داری کره یم پروین. پس نتیجه یم گیریم اگه کیس 

یم گه تو از ایکس یم تریس خودش خییل آدم ضعیفیه.
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اگر یک روز خدای نکرده به هر دلییل قادر به ادامه سواری نباشید 
چه واکنیش بروز یم دید؟

بهش فکر نیم کنم چون دوست دارم تا زماین که زنده ام سوار شم. 
)لبخند( اگه عمری باشه و قرار باشه ما پیر بشیم باید با این مساله 

با سن شاید  اروپا خیلیا سوار یم شن  بیایم. تو  کنار 
باالی هفتاد. این بستیگ به شرایط بدین داره. 

امیدوارم سالم بمونم تا اون موقع.

درساژ  در  یک  من!  شخیص  عالقه 
ایران شاهد پیاف و پاساژ هستیم؟

یعین ترین بکنن؟

بتونن اجرا کنن.

شده  ترین  اسب  با 
با  کردم.  کارو  این  من 
باید  نشده  ترین  اسب 
به  نیاز  و  کرد  کار  خییل 
داره.  حوصله  و  آموزش 
اسب یم خواد، مخالفت 
کرد.  کار  باید  نیم کنه 
من به چشم دیدم اسب 

قهرماین کشور رامین شیک 
پاساژ یم کرد.

مشعل؟

بله مشعل. ببینید چقدر وقت برای 
کار زمیین گذاشته بود که اسب تو اون 

رده  یم پرید. یه اسب ترکمن بداخالق این 
طور تونسته پاساژ کنه. خب من رامین شیک 

رو دیدیم و واقعا تو درست کردن اسب آدم عجییب 
بودن. یه اسب با اون سایز کوچیک. بهترین حرکات درساژ 

صبر  و  و حوصله  دانش  رامین شیک  آقای  انجام یم داد. خب  رو 
داشتن. ایشون هم کاری به بقیه نداشتن و وقت برای کار خودشون 

یم ذاشتن.

اثر هاف پس رو مختصر برای ما شرح یم دید؟

در حقیقت تکیه، اریب چهل و پنج درجه که یم خواید برید. ببنید 
این حرکت جانیب محسوب یم شه و دست ها و پاها از روی هم گذر 
یم کنه و سر باید به سمت جهت حرکت باشه و در مسیر حرکت. 
اگر یم خواید به راست حرکت کنید پای چپ عقب تر قرار یم گیره 
و اسب رو بغل یم کنید و با فشار پا به سمت نقطه حرکت یم کنید؟

اثر دست ها چی؟

دست داخل سر اسبو به سمت راست 
یم بره و با هماهنیگ کنترل جلو رو داره 

و پا کنترل قسمت خلفی بدن رو. 
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شما 
درساژ کاری هستید که فقط 

در این رشته فعال هستید. برای انتخاب اسیب 
نظر  در  رو  مساییل  چه  باشه  مناسب  درساژ  برای  که 

یم گیرید؟ تو ایران شاید به ندرت کیس اسب درساژ وارد بکنه 
شما از چه راهی اسب مناسب درساژ رو تهیه یم کنید؟

من سعی یم کنم اسیب که حرکت مناسیب داره رو انتخاب کنم. بعد چشیم و حیس 
به اسب نگاه یم کنم تا اسب بتونه راحت اجرای حرکت داشته باشه و باالنس باشه. اگر 

اسیب رو آزاد ببینید یم تونید تشخیص بدید مطابق با خواسته شما هست یا نه.

یعین فرم حرکیت اسب؟

بله فرم حرکیت. نوع گام و حرکت و خوین که اسب داره. ویل خب اسب پرش هم باید درساژ بدونه.

نه درساژ حرفه ای منظورم هست.

تعادل. شیوه حرکت. نوع حرکت وسعت حرکت. گاهی قدیم که یه اسب یم ره خییل وسیع و خوبه 
و یم تونه نمره خویب بگیره. خونگریم خییل مهمه و لخت و سنگین بودن عیب بزرگ. اسیب که 
دستش رو روی زمین یم کشه و تحرک نداره به درد درساژ نیم خوره. اسبای درساژ اسب های 
حساسین. سرد و سنگین نیستند. اسب درساژ باید مغز آروم و قدرت کنترل خودشو 

داشته باشه. تحمل فشارها رو داشته باشه که اسب البته با مرور زمان یاد یم گیره، 
بزرگ و بالغ یم شه توی طول این مسیر. در نتیجه این بستیگ به آموزش داره. 

از سمیت نیم شه گفت همه هانورین ها یا هلشتاین ها مناسب درساژ هستند. 
اولدنبرگ هم مناسب هست. تو استاد بوک هم نوشته که این اسب 

هم مناسب درساژه هم پرش. انتقال ژن خوب خییل مهمه. یه 
نکته هم هست که بهترین ها وارد ایران نیم شن چون 

بهترین ها رو اونا خودشون نگه یم دارند و 
روش کار یم کنن.



نظر یک کلمه ای در مورد این اسایم رو بفرمایید.

ناتایل پورتمن. هنرپیشه خوب. ساده. ساده و دوست داشتین. سوسن 
تسلییم. برام خییل بزرگن. خییل بزرگ.

سیمین بهبهاین. شاعر بزرگ. ارزشمند. قمرالملوک وزیری. استاد آواز. 
رخشان بین اعتماد. کیس که واقعیت رو به تصویر یم کشه. مسعود 
برادرم.  مثل  کارن شیک.  عاشق درساژ.  کار،  به  آرام، مسلط  یزدی. 
شیطون. پر انرژی. محمود امیری.) خنده( شوخ طبع، جدی در کار. 
دوست داشتین. با خانواده ای قابل احترام و زحمت کش. حمیدرضا 
حاج کندی. خوش قلب، با شخصیت، دوست داشتین. بتهون.  هم 
یه اسب درساژ و هم  موسیقیدان خالق سونات مهتاب که من خییل 

دوست دارم. 

من بهتون باید تبریک بگم. شما و مازیار جمشیدخاین یم شه گفت 
تنها کیس بودید که به تمام وجوه این شخصیت ها اشراف داشتید. چرا 

کمتر تو مسابقه شرکت یم کنید؟

)لبخند( چرا شرکت یم کنم. من جنجال مسابقه رو خییل دوست دارم. 
در هر حال به جایی رسیدم که فقط با اسبا کار کنم و دنبال هدفم باشم. 
چند ماه پیش قرار بود برم مسابقه، تمام تالشم رو کردم و اسبم آماده 
شد اما آسیب دیدیگ مانع شد اسب بتونم شرکت کنم. من یه مدت 
نه چندان کوتاه آسیب دیدیگ بدی داشتم و کمرم ناراحیت جدی داشت 
طوری که داوری هم نیم تونستم بکنم. یه کم هم برای رده های باال 
عجولم. وسوایس هم هستم که گاهی ممکنه مانع شه. ییک دو باری 
هم که اخیرن شرکت کردم. هفت سال پیش یه بار خییل واضح حق مو 
خوردن. البته این اتفاق چندین بار افتاده بود و عادت داشتم اما این 
بار دیگه خییل مساله فاحش بود و من گفتم که دیگه شرکت نیم کنم و 

دو سال شرکت نکردم. اما حقیقتش جو سواری تحملش برام سخته.

شرایط  یم کنید  کار  درساژ  فقط  که  جامعه شما  این  تو  درآمدی تون  و  سوارکاری پرش زده توجیهی داره براتون؟اقتصادی 
انجام ببینید من آدم پر کاری ام. رو اسب پریش  بدنسازی  من  کار  کردم.  کار  یم دونه بپره. فقط باید روی تکنیک هاش بیشتر کار زین گذاشتم خودم کار کردم االن یم تونه اسب پرش بوده. من اسیب دارم که خودم خودم کار کنم. بخیش از درآمد من همیشه دارم. اما االن خییل دوست دارم رو اسب دادم. در هر حال پرش کارا به من احتیاج خیلیا  اسب  که  یم دونم  اینو  من  مثل خییل ها کار یم کردی، زین یم ذاشیت، یم پروندی. آماده ان. خب اگه شجاعت داشیت خودت من یم دونم اونا دنبال چین. اونا دنبال لقمه یم کنم  بعد یم گن فالین از ایکس یم ترسه. از چوب رد شدن یعین چی. من این کارو کنم.  من  دارم.  اسبو دوست  من مطرح کنم. من ترینیگ رو دوست دارم. حاضر نیستم  به اسب ظلم کنم که خودمو من  پرش.  تو  فقط  نه  درساژ.  تو  فقط  کنم. لذت اسبو تربیت کنم. بتونم درساژ کنم. بتونم ترینیگ رو دوست دارم. دوست دارم یه نه  بپرم کیف  باهاش  مانع  تا  من درآمد مو همیشه داشتم. چون تو کارم ببرم از کارم. پس اونا به من احتیاج دارن. چند 

جدیت داشتم.
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بعد از گابن با په اسبایی تو مسابقه شرکت کردید؟

 سال هشتاد و هشت و هشتاد و نه چاریل ییک از اسبای آقای محمود 
امیری رو هم مسابقه بردم. بعد با فیگاروی دکتر سلطان زاده مقام گرفتم 
و با هرمس آقای سردار که سویم و پنجیم باهاش گرفتم. دومینو که 
صاحبش آقای ستارزاده بودن. ولتا که مالکش آقای ذوالفقاری بودن و 

لیدی اسب آقای اسدی. 

تا  دو سه  و  اخالقی  و  ورزیش  نظر.  همه  از  ایران  بهترین سوارکار 
سوارکار برتر دنیا.

داود  آقای  کار  من  دارم.  دوست  خییل  نفرو  چند  کار  ایران  تو  من 
بهرایم و همایون وجداین. بابک شیک و رامین شیک رو خییل دوست 
دارم. من نمایش مسابقه آقای شراگیم حبییب رو دوست دارم و آقای 
مازیار جمشید خاین، اینا سوارکارایی هستن که یم دونن دارن چه 
کار یم کنن. اینها آدم های ارزشمندی هستند. خییل از سوارکارا یم گن 
شما باید بدوین باید چه کار بکین که اگه به مشکلم خوردی مشکلو 
رفع کین. اینها یه چیزایی رو یم دونن که هر کیس نیم دونه. یه چیزایی 

این ها دارن که هر کیس نداره .

و سوارکارای خارجی؟

خانم  و  روبرت  میشل  خارجی ها.   
کلیمکه.  دکتر  دختر  اینگریدکلیمکه 
روزه هم هست. درساژ  سوار سه 

عایل. پرش عایل. خود دکترکلیمکه.
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خییل موجز آینده سوارکاری ما رو چطور یم بینید؟

آینده  به  امید  این  اما در کنار  امیدوار بود  آینده  به  باید 
داشتن باید به آموزش درست تر سوارکاری فکر کرد. باید 
کلینیک های تخصیص گذاشت تا شرایط بهتری برای اسب 
و سوارکار ایجاد بشه. االن شرایط به شکیل شده که خیلیا 
اجازه  مایل شون  چون شرایط  اسب یم خرن  در یپ  یپ 
یم ده اما در حقیقت دارن اون اسبارو نابود یم کنن چون 
سعی نکردن به تکنیک و دانش سوارکاری شون اضافه کنن 
و فقط موفقیت رو در گرو خریدن اسب دیدن. خییل از 
کسایی که مریب هستن در حقیقت دارن لطمه زیادی به 
اسب و سوارکار یم زنن. خییل دیده شده که یه مریب با 
رفتار و کار غیر اصولیش باعث شده یه آدم خییل عالقمند 
و مستعد عطای این کارو به لقاش ببخشه و از دنیای اسب 
و سوارکاری خارج بشه و بره بیرون از این جامعه و ضد 
سوارکاری تبلیغ بکنه و شاید جلوی ورود خییل ها رو به این 

رشته بگیره.

این گفتگو رو به چه شخیص دوست دارید تقدیم کنید؟

آقای بابک شیک.  اگه ارزیش داشته باشه چیزی رو بشه به 
ایشون تقدیم کرد چون من خودم رو خییل کوچیک یم بینم 

برای این کار.

و سخن پایاین

من یک بار از آقای شیک پرسیدم یه سوارکار از یک یم تونه 
مستقل کار کنه گفتند باالی یس و پنج سالیگ. گفتند از 
زماین فرد به بلوغ فکری یم رسه که باالی یس و پنج سال 
باید تو این  بتونه اسب ترین کنه.  سن داشته باشه که 

رشته تار مو سفید کرد.
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جوجه ی سیمرغ

دوازده بند درباره قهرماین پرش

 کشور / سال نود و شش

احسان فکا

یک جوجه سوارکاری را نه آخر که اول پاییز یم شمرند. 
شش ماه تالش و یک رویداد سه روزه، نه به مفهوم رایجش 
در دنیا، رویدادی در سه روز و پنج راند که قهرمان کشور 
را مشخص کند. این رویداد با ییک دو هفته تاخیر نسبت 

به سال پیش از تاریخ هفده تا بیست و یک مهرماه برگزارو 
قهرمان کشور شناخته شد. حسین رضایی.

دو  قانوین نانوشته و ذهین در چوگان هست که یم گوید، تییم که 
هندیکاپ باال دارد به میزان عدد و فزوین هندیکاپش باید به تیم کم 

هندیکاپ تر گل بزند. یعین مجموع هندیکاپ چهار بازیکن یک تیم 
اگر هشت باشد و مجموع تیم دیگر ده تا دو گل اختالف طبیعی و 
منطقی است و این یعین عدالت و هندیکاپری درست. اسبدواین 
ما امتیازی است و نه بر پایه ریت، همین اسبدواین ما هم قانوین 
نانوشته دارد که اگر هندیکاپر در توزیع وزن سوارکار و گروه بندی 
اسب، درست عمل کرده باشد و از منظر فین هم گروهی اسب ها 
صحیح باشد باید اسب اول و دوم فاصله کیم داشته باشند. دیده 

و شنیده شده که گوینده میدان هنگایم که دو اسب پوزه به پوزه هم 
خط پایان را قطع کرده اند با هیجان این را حاصل کار خوب هندیکاپری 

دانسته است چرا که هم به جذابیت رویداد کمک کرده و هم با سخت 
شدن پیش بیین برداشت مایل برگزار کننده به دلیل تخمین نادرست 

قهرمان بیشتر شده است. در پرش با اسب ایران هم شش ماه 
سال، تالش سوارکاران و حضورشان وامتیازی که از رده صد و 
یس به بعد یم گیرند در سیاهه ای نوشته یم شود و به آن جدول 
بندی  رتبه  جدول  این  یم رسد  نظر  به  یم گویند.  رتبه بندی 
در شرایط آرماین یم بایست نزدیک ترین نتیجه را با نتیجه  ی 
قهرماین کشور داشته باشد. چرا که برتری در یک رویداد در 
سه روز و سه ارتفاع و پنج راند که دو راندش مشابه است تابع 
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شانس و شرایط روحی اسب و سوار و بسیاری مسایل فین 
دیگر در یک هفته است و نه یک سال. یعین ممکن است قهرمان 
کشور فقط یک هفته خوب بوده باشد و باقی سال فقط در رتبه 
بندی تا نفر چهل حضور داشته باشد و این یعین عملکرد متوسط 
یا شاید ضعیف. به این مساله هر گونه سهمیه بندی فدراسیون را 
هم اضافه کنیم چه جغرافیایی و چه اعتباری. در قهرماین کشور 
امسال نفر اول و دو قهرماین در رتبه یک و چهار جدول قرار 
داشتند و نفر چهارم قهرماین کشور دومین رتبه را در جدول 
داشت و نفر سوم قهرماین کشور در رتبه تک رقیم جدول و 
استثنا، حضور نفر پنجم قهرماین در رتبه ای باالتر بود و این یعین 
تناسب نسیب بین جدول و بین خروجی قهرماین کشور. پس 
یم توان به قهرماین کشور امسال رتبه قبویل داد و آن را عادالنه 

و برآیند یک فصل سوارکاری و ویترین آن دانست.

این  پارسال قهرمان کشور جدیدی داشتیم.  امسال مثل  سه 
که  شنیده ام  میدان  در  بسیار  است.  خوب  بسیار  اتفاق  یک 
تماشاگران از قابل پیش بیین بودن نتیجه ها بسیار گالیه داشته اند 
همیشه  و  شمار  انگشت  تعدادی  به  منحصر  را  قهرماین ها  و 
تکراری دانسته اند اما امسال و پارسال دو قهرمان تازه این باور 
را در هم شکستند. به این انگاره این را بیفزاییم که قهرمان کشور 
امسال از جوان ترین قهرمان کشورهای دو دهه اخیر است. این 
یک  به  و  است  کرده  را فشرده  تجربه  ایران  یعین سوارکاری 
تا بر معلمان خود برتری  جوان این قدر اعتماد به خود داده 
داشته باشد. باید منتظر ماند حسین رضایی که در این سن کم 
پر تجربه است با باالتر رفتن تجربه سین اش چه عملکردی در 

سوارکاری ما خواهد داشت.
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چهار حمید رضا حاج کندی از ابتدای فصل تابوی نتیجه نگرفتن را 
شکست. او تمام ابزارهای این عنوان را داشت اما شاید باورش را 
نداشت. قهرماین در جام نوروزآباد و مقام نخست تا اینجای جدول 
لیگ برتر، در این افزایش خودباوری نقش بهینه داشت. عضویت 
هم  همراه  به  جمشیدخاین  مازیار  رهبری  با  هیل  سون  تیم  در 
باشگاهی اش هومان جالیل این پیام را به جامعه سوارکاری یم دهد 
که مثال قدییم دود از کنده بلند شدن همیشه مصداق دارد و این 
نیاز  به یک مریب و چشم سوم  با هر سطحی  که هر سوارکاری 
دارد و آموختن در این رشته تمام نشدین نیست. این عنوان سویم 
پیام دیگری هم برای سوارکاری ما دارد. حمید سوارکاری از شرق 
تهران و از باشگاه نزاجاست، پس شرق تهران که اسب و امکانات 
کمتری دارد هم باید به دنبال راهکارها و ترفندهای فین برای گرفتن 
نتیجه باشد چرا که شدین است. نگارنده این سطور که چندی پیش 
قهرماین حسین رضایی را در گفتگویی پیش بیین کرده بود بزرگ ترین 
دستاورد قهرماین کشور امسال را مقام سویم حمید رضاحاج کندی 

یم داند چرا که این مقام به سوارکاری ما توازن و تعادل یم دهد.

م تا 
ه یک

ن رتب
رکارا

پنج تمام سوا
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یس سال 
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سوا
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شش  پیشکسوتان از یب احترایم در ورودی نوروزآباد گالیه به حق دارند. کمترین حق شان این است که شاید با بریگ 
کاغذ از ایشان دعوت رسیم شود. شک ندارم سوارکاری بالنده ی این روزهای ما نیازمند هزینه ورودی گرفتن از یک 

پیر سوارکاری نیست. 

هفت مجید شریفی روز نخست رویدادها تصور همگاین را برای حضور موفق در قهرماین کشور امسال شکست. باید 
دید این کهنه قهرمان در شرایطی که اسب خوب دارد باقی مسیر را چطور خواهد پیمود. تقابل با تجربه ترها و جوان ها 
همیشه جذاب است. ابوالفضل محمد زاده به جایگاهی در خور سبک و شیوه ی زیبای سوارکاریش نزدیک شد. 
حمیدحاجیلو با اسیب بسیار سخت نتیجه ای خوب گرفت. خانم های سوارکار ما که کم شمارند در نتیجه توفیق چنداین 
ندارند و این به ریشه یایب دقیق نیاز دارد. مازیار جمشیدخاین هنوز حرف اول را در سوارکاری ما یم زند. هنوز انگیزه اش 
جوان است و روحیه اش. محمود پورحیدری دیگر سوارکار مورد عالقه  من در سبک سواری، با زیباترین اسب میدان 
در نتیجه موفق نیست و متاسفانه نیم توانم این مساله ریشه اش کجاست. رامین شهایب تبدیل به سوارکاری مبهم 

و کم اثر شده است، در حایل که حضور فرا مرزی اش نوید سواری بهتری را یم داد. حسن صفدری نه با اسبش 
هماهنگ است نه با خودش و برای این که ناکایم در نهادش نهادینه نشود باید کاری کند. علیرضا علیرضایی 

جوان و هومان جالیل در اولین تجربه شان در قهرماین کشور قابل قبول و خوب سواری کردند. مسعود 
یزدی درسور، سواری زیبایی ارائه داد اما باید به جد به دنبال روش هایی برای گرفتن نتیجه بهتر 

باشد چون نتیجه بهتر او توجه به درساژ را به عنوان پایه سوارکاری، افزایش یم دهد. علیرضا 
خوشدل دیگر آن قهرمان هیجان آور نیست، کاش باشد. بسیاری بر این باورند که تکنیک 

سوارکاران ما رو به رشد و حرکت های اضافی، محسوس و کمیک دست ها در چند 
مقام اول بسیار کمتر و خوش نشسیت و زیبا سواری کردن با نتیجه خوب 

گرفتن توام شده است. تعداد اسب های رد شده در آزمون دامپزشیک 
زیاد است. در مورد سوارکاران  دیگر حرف بسیار و مجال کم است.
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هشت  باید در مورد طراحی مسیر حرف زد. 
بنویسد  رادپور  رخشان  مورد  در  باید  کیس 
که دانش طراحی مسیر داشته باشد. من از 
از شنیدن دوباره  فقط  آگاهی یب بهره ام.  این 
رادپور خوشحالم و شنیده هایم  نام رخشان 
یم گوید تعدادی از طراحان مسیر درجه یک 
ما کیم از طراحی فاصله گرفته اند. در بخیش 
از سوارکاری ما که نیاز به تنوع بیشتری دارد و 

تک صدایی در آن به بیراهه رفتن است.

نه  هیچ تابلوی تبلیغایت در کنار زمین نیست. 
حاج  حمید  جمله  از  سوارکاران  از  معدودی 
از  بیرون  و  شخیص  تبلیغایت  حامیان  کندی 
سوارکاری  محصول  و  ادوات  و  لوازم  دایره 
دارند. این جذابیت نداشتن صنعت سوارکاری 
خبر  ایران  اقتصادی  بدنه ی  و  صنعت  برای 
ناخوشایندی است. صندیل خایل در جایگاه 

دیده یم شود این باز هم پیغایم منفی است.
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ده  بسیاری سوارکاران بر این باورند که قهرماین 
کشور یک رویداد داخیل است و توان و بضاعت 
سوارکاری ما در اسب در حد ارتفاع صدو پنجاه 
نیست و قهرماین با خطای باال تاثیر رواین خویب 
ندارد چرا که سوارکاران ما مجبورند اسب هایشان 
که رده  واقعی پایین تری دارند را ورای توان اسب 
در این رده به خدمت بگیرند و این ممکن است به 
قیمت آسیب دیدن اسب هایمان و از دست رفتن 
سرمایه ای میل تمام شود. باالتر بردن رده معنایش 

فقط باالتر گذاشتن میخ ها و تیرها نیست.

نیست.  اخالقی  یب  ورزش  سوارکاری  یازده  
ورزیش فاخر است. ورزیش است که یک قانونش 
این است که سواره باید به پیاده سالم کند فارغ 
مانژ مسابقه  کنار  جایگاه.  و  موقعیت  و  از سن 
صدای  با  رقیب  انداختن  تیر  برای  و  ایستادن 
آن هم در حضور مراقب اسب  دعا کردن  بلند 
و طرفداران اسب رقیب و باقی تماشاگران کار 

قشنیگ نیست.

دوازده  جوجه سوارکاری را نه آخر که اول پاییز 
سیمرغ  جوجه  جوجه،  این  کاش  یم شمارند. 

باشد. سیمرغ جوجه اش هم بلند یم پرد. 
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 یادت هست
قلـــــم نداشتم

حرف هایم را
الی موهات پنهان کردم

گفتی یادت می ماند
 و 

 نماند!
...

 به یارت بگو
 دست از سِر  شعــــرهایم 

 بـردارد....

 مهدیار پیــــرزاده - از مجموعه ی "من اشتباه به خواب تو سرزدم" - نشر آفرینشگر- بهار93



نگاه کویل - فیلم نوشت در یک سکانس
احسان فکا

روز-خارجی-کوهستان

فوجی سار یم پرند. آرام سم هایش را روی زمین یم کشد. رستم با چشمان یخ زده هراس سارها را نگاه 
یم کند.

راه رفت؟ خود  این سنگ و خاک  تو  نعل نیم شه  بدون  آقا عطا نیم فهمه  یعین  آرام 
نامردش بدون گیوه حاضره دو قدم راه بره؟

رستم نگاهش یم کند. یک گام عقب تر از آرام راه یم رود و نای حرف زدن ندارد. سم هایش را روی زمین 
یم کشد. روی پوکه زنگ زده  ی گلوله ای پا یم گذارد و پیش یم رود. طنایب ریش ریش شده از افسار برزنیت 
کثیف رستم به افسار برزنیت کثیف آرام بسته شده است. رستم، یله، الغر، یال کوتاه و با استخوان جدوگاه 
بیرون زده و زخیم که روی کمرش ناسور افتاده به پایین دره نگاه یم کند. گاوی زمین افتاده و باد کرده 
خانه  و رستم  آرام  و چشم  پوزه  و  منخرین  دور  که  کرده اند. چند مگس  دوره اش  فوجی مگس  و  است 

کرده اند به سوی میهماین باشکوه لشگر مگس های دور گاو مرده، مهاجرت یم کنند.

برو. این قدر حرف مفت نزن. یادت بره از کجا اومدی. هر چی بود دیگه تموم  رستم 
شد.اصطبل اعیوین دیگه تموم شد.

آرام گردنش را راست یم کند و به سمت علف های لبه پرتگاه هجوم یم برد اما دست عطا گردنش را با 
ضرب باال یم کشد. کیم دورتر خمپاره ای سوت یم کشد و به زمین یم خورد و صدای مهیبش فقط این قدر 
تا و توان دارد که گوش های آرام و رستم را به سمت خود برگرداند.  صدای رگبار از دور دست یم آید و 
واگویه یم شود. ماری وحشت زده از پشت سنیگ سیاه بیرون یم آید. مار هم سیاه است. همه چیز سیاه 
است. دود خمپاره سیاه است. مار از پشت سر به آرام و به رستم که هیچ نشاین از رستم هیچ شاهنامه ای 
ندارد نگاه یم کند. عطا پشت به آرام و به سوی افق و ستیغ کوه نگاه یم کند. رستم، زین شده و یب سوار 
دنبال آرام شیب را باال یم رود و جاوید کودک شش ساله دستان کوچکش را دور کمر پدر، عطا انداخته و 
کمر عطا را بغل کرده است و با انتظار و غربت و رد گریه ای خشگ شده بر گونه، عقب را نگاه یم کند. جای 
خایل مادرش را شاید. مار هم سیاه است. همه چیز هم سیاه است. دود خمپاره هم سیاه است. آسمان 

هم سیاه است. صدای رگبار یم آید.   
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"آرتیرانی" : هنِر نفیس ایرانی
/ شال و روسری ابریشمی نقاشی شده با دست ) باتیک(

 کراوات های نقاشی شده             /        مانتو های باتیک

 کارهای بیشتر و سفارشات اختصاصـــی را در کانال تلگرام دنبال کنید.
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جمعه است و مشغول طراحی و یل اوت مجله ی چهارم هستم. 
به عادت صبح های آدینه به تلمذ خیایل صدای استاد شجریان 

مشغولم.

صنعت  شبه  توسعه ی  باب  در  فکر یم کنم  این  به  همزمان 
اسب و سوارکاری ایران چه چیز و چیزهایی یم توان نگاشت 
که گزافه نباشد، دور از ذهن و غیر واقع نباشد و شباهیت به 
خطابه های مدیران و سیاست ورزان پیدا نکند. هم خودماین 

باشد و هم به دیل راهی یاید بلکه آستین همیت باال برود.

استاد سکوت یم کند و نغمه ی ساز جوابش را یم دهد. در 
کشاکش این بده بستان های روح انگیز به دورترها بر یم گردم 
و ایام را یم کاوم . ناگهان به یاد بیت مطلعی از ییک از آثارش 

یم افتم.

به آرشیو رجوع یم کنم و از آلبوم "چهره به چهره" به ساز 
و آوازی یم رسم که سه تار لطفی بزرگ  و با حسرت، فقید 
همراهی اش یم کند و حافظ شیرازی نیز شعرش را در اختیار 
گذاشته تا در دستگاه نوا آن را دستاویز این نوشته قرار دهم:

حسنت به اتفاق مالحت جهان گرفت

آری به اتفاق جهان یم توان گرفت

"آری به اتفاق جهان یم توان گرفت" تمام قصه ی نهفته در این 
نوشته هاست، با هم نبودن هایی که روز به روز بیشتر یم شود 
تا تمایم گمانه ها به یقین تبدیل شوند که ما کار گروهی بلد 
نیستیم یا شاید بهتر باشد بگوئیم ما نیم خواهیم با هم باشیم 
به هزار و یک دلیل که چندتای اولش شاید حسادت و کوته 
فکری و عقده های اجتماعی  باشد و چیزهای دیگری که چون 

قصد آلوده کردن نوشته را ندارم  سکوت یم کنم.

باید با اسب شما حرف بزنم
مهدیار    پیـــــــــرزاده                    
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کارِگروهی  از   ِ شناسانه  جامعه  واکاوی  و  است  طوالین  قصه 
گریزِی ما، کار اساتید نظریه پردازی است که ای بسا بارها گفته 

و نبشته اند و ما نه شنیده ایم نه خوانده ایم.

برای #با_هم_بودن شاید بهتر باشد از منظر توسعه کسب و 
کار مدخیل به این دغدغه های پررنگ پیدا کنیم و مسیری را با 
هم طی کنیم بلکه به زبان مشتریک برای ارتقاء این شبه صنعت 
و تبدیلش به "صنعت" بیابیم و در توسعه و گسترش آن هم رای 

شویم.

من یک خط داستاین برای این سلسله گفتارها در پیش گرفته 
ام. نخست این که طرح مسئله کنیم یعین چند پرسش هست که 
اندیشیدن و پاسخ دادن به آن یم تواند تکلیف کیل ما را مشخص 
کند.اینکه دقیقا ما کجا هستیم؟ چه یم خواهیم؟ چه باید انجام 
دهیم؟ و اینکه این مسیر را چگونه و با همراهی چه کساین طی 

طریق نمائیم؟



37

چرا سواری یم کنیم؟

چرا اینقدر وقت یم گذاریم؟ تا یک این 
چیزهایی  چه  یم دهیم؟  انجام  را  کار 
به دست  علقه  و  عشق  این  قبال  در 
یم آوریم؟ چه چیزهایی از داست داده 

یا یم دهیم؟

آیا دوست داریم خدمات یا اسب هایی 
را به دیگران بفروشیم یا نه؟ دوست 

داریم یا محتاجیم و مجبوریم؟

سئوال هایی از این دست و پاسخ های 
یم دهیم  آن  به  ذهن  در  که  متفاویت 
اساس و شالوده یک مارکت و جامعه 

را تشکیل یم دهد: جامعه سوارکاری 

حاضر  حال  در  منظورم  من  تازه 
حدی  تا  و  پرش  اسبهای  ژانر  همین 
و  نژادی  تنوع  نه  وگر  هست  کورس 
خاستگاه های اجتماعی و جغرافیایی و 
فرهنیگ اسب نیاز به روزها و ماه هاو 
سال ها حرف و تشویق و تفسیر و غیره 
دارد. اما به نظر یم رسد این بخش از 
جامعه سوارکاری نیم نگاهی هم به بعد 
بیروین اسب و سواری دارد. به واژه 
 ی موسوم به "بازار" البته در تعاریف 
و نمونه های مصداقی مختلف. به نظر 
همزیسیت  از  بخش  این  قطعا  نه!  که 
هم  ویترینش  اسب  با  راهی  هم  و 
اسب. خود  اندازه  به  است   مهم 
مهم است لبایس که یم پوشیم، مهم 
است همگون یا همان ست کردن کاله 
و شلوار و گتر. دیده ام که یم گویم و 
حتا گفتنش  حرفی است که خواهید 
گفت این که اظهر من الشمس است.

پرسش دیگر این است که این ویترین 
بیروین از کجا شروع یم شود و تا کجا 

ادامه دارد؟

تقریبا هر سوارکاری دارای سلیقه های متفاویت در پوشش و ست کردن و 
استفاده از ضمائم و تجهیزات سوارکاری است. دلیل مشخیص هم ندارد 
یم گویند سلیقه ام این است. البته هر کدام در توجیه استفاده از برندهای 
مختلف قصه و ادله ای نیز در ذهن و زبانش دارد که همان قصه ی برند 
نام دارد. گاهی آنقدر تمرکز بر حوایش تجهیزات زیاد است که گویی 
در انتخاب اسب و مهارت های سواری هیج کم و کسری وجود ندارد 
و فقط ظاهر بیروین مانده و بس. اما این توجه به بیرون مانژ به همین 
خرید و پوشش ختم یم شود؟ باز هم جواب ها مختلف است. ما با یک 
جامعه مواجه ایم که هر کدام شان دارای مانیفست و جهان بیین و سطح 
نفوذ مختلفی هستند اما همه در کنار هم تشکیل یک جامعه را یم دهند. 
از سوارکار و مالک گرفته تا باشگاه دار، دامپزشک، مهتر و حتا عوامل 

فدراسیون از رئیس تا کارکنانش.

حال این که کدام ها از این جامعه با هم نیم جوشند و ساز ناکوک خود 
را یم زنند و غیره بحث دیگری است که در جای خود به آن یم پردازم.
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سئوال آخر در این مبحث این که برای تبلیغات و اطالع رساین این ورزش چه 
کساین باید هزینه کنند و چقدر و چگونه؟

قبل تر ها در مجله دنیای اسب مطلیب در این باب نوشته بودم و اشاره کرده 
بودم که بایسته است کارگروهی متشکل از بخش خصویص که سیاست های 
طوالین تری را برای کسب و کارشان متصور هستند ایجاد شود و با مشارکت 
باشگاه ها و سایر عالقمندان و فعاالن این صنعت نسبت به تاسیس یک کلوب 
یا اتحادیه و انجمِن تخصیص اقدام نمایند تا دو موضوع مهم را در آن تبیین 
و تدوین کنند: ییک آموزش و توسعه برند فردی برای فعاالن و دیگری توسعه 

محصول و خدمات برای بیرون از جامعه سواری و جذب مخاطبان جدید.

اویل برای اینکه بدانند غیر از اسب و لباس ضروریات دیگری هم وجود دارد 
تا بدان پرداخته شود از آداب و معاشرت در مانژ و مسابقه تا مصاحبه و 
و  بدانند چه اکسسوریها  اینکه  برای  باشگاه و دویم  از  بیرون  رویکردهای 
تزئینات و تبلیغایت با چه روش هایی باید در پیش گرفت تا مخاطبان بالقوه را 

جذب نمود و به جامعه ی سواری ایران اضافه کرد.
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که گزارشگر یب یب یس نیز بوده در ییک از سفرهای 
انگلیس  افتاده   دور  روستاهای  به  اجتماعی محورش 
با پسری به نام بییل مواجه یم شود که با هیچ کیس 
سخین نیم راند و روزی اتفاقی یم بیند که  بییل به حیاط 
پشت مزرعه یم رود و با کره اسیب حرف یم زند! مایکل 
در یم یابد که اسب به تمایم به حرف های پسر گوش 
یم داده  است و همین روایت و چند اتفاق دیگر باعث 

شد تا متن نمایشنامه را از زبان اسب بنویسد.

از آنجا که سوارکاران اسب خود را بیش از خییل چیزها 
و کسان دیگر دوست یم دارند من نیز تصمیم گرفته ام 
این روایت را از زبان خود ویل با اسبهای شما در میان 

بگذارم.

پس یادتان باشد که:

»باید با اسب شما حرف بزنم«
و این اولین سنگ بنای تالیف کتاب برند برای صنعت 

اسب ایران است.

و  ضروری  و  مهم  بسیار  امور  این  دوی  هر 

نیازی به حمایت هیچ نهاد دولیت و فدراسیوین 

که عمرش کوتاه است ندارد. 

در پایان

مباحث برندسازی و  هویت سازماین وتوسعه 

منابع انساین، روانشنایس رفتار مخاطب و از 

این دست را بسیار دوست دارم و الزم یم دانم 

اما اینکه مخاطبان نیز پذیرای آن باشند را هنوز 

نیم دانم زیرا زبان این مباحث گاهی سنگین و 

نیازمند پیش درآمدهایی است که از حوصله ی 

دنبال  و  خواندن  و  است  خارج  مجله  این 

کردنشان را در بسیاری از رسانه ها و شبکه 

های اجتماعی موجه دیگر یم توان دنبال کرد.

و  قصه  "برند"  ارکان  از  ییک  که  آنجا  از  اما   

داستان است من هم تصمیم دارم با رویکرد 

INNOVATION و نوآوری این راه را ادامه دهم. 

 Horse این ایده را هنگام نوشتن  گزارش تئاتر

آنجا  گرفتم  وام  به  لندن  میل  سالن   Warدر 

که مایکل مورپرگو نویسنده ی این نمایشنامه 
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گفتگوی  احسان فکا با فرامرز باب الحوائجی

سخن نخست

 حیف! وا ژهتایپ شده هیچ سهیم از انتقال حس و عاطفه 
کالم ندارد. انگار متن از آوا و صدا با زیر و بم هایش جدا 
یم شود و روی کاغذ محبوس یا هم شانه آن در فضای 
صفر و یک مجازی اسیر یم شود. از این رو این نوشته 
از ماهیت حیس و موسیقی کالم فرامرز باب الحوائجی 
یب بهره است. موسیقی کالیم مهربان و امید بخش که 
با تمام شکوه از زمانه  و آموزش سوارکاری باز لبخندش 
ضبط  دستگاه  باید  نیم دانم  است.  نداده  دست  از  را 
کننده ام را بعد از پایان یک ساعت و کیم خاموش کنم 
کالم  گرفتن  اسارت  به  از  بعد  که  دریافته ام  نه. چون  یا 
شروع  تازه  اصیل  گفتگوی  کوچک،  دستگاه  حافظه  در 
یم شود. یب حجاب و یب واسطه و همیشه صمییم تر از 
صداهای ضبطی که انگار برای همیشه ماندین شده اند. در 
تمایم طول گفتگو در اتاق زینش در انتهای اصطبل باشگاه 
ابرش، یاکریم کوچک با محبت و یب این که دریک از گیر و 
گرفت جامعه سوارکاری داشته باشد گفتگو را با چشم های 
قدرشناس و معصومش یم دید و در تمام این گفتگو آواز 
قناری ها شنیده یم شد. قناری هایی در مجاورت اسب ها. 
این گفتگو با همراهی و مدد آقای محسن جهادی در یک 
روز پاییزی ضبط شد و آواز قناری ها که هنوز بهار را باور 

داشتند،  یب هیچ ارتباط مدلویِل ویژه ای مرا به 
یاد این شعر شاملو انداخت.

سالخی یم گریست

به قناری کوچک

 دل باخته بود.

از گذشته برای دوستان ایران هوریس بگید. از 
گذشته ای که پا در رکاب گذاشتید تا به حال.

من به حیوان  به صورت کیل عالقه داشتم و به 
اسب عالقه ی بیشتری داشتم. از سال شصت 
و هشت به واسطه یه آشنای خانوادیگ به نام 
آقای خسروی به باشگاه مراجعه کردم و اولین 
فکر  بود.  نپتون  که سوار شدم اسمش  اسیب 
کنم نه یا ده سال سن داشتم. بعد به صورت 
جسته، گریخته باشگاه یم رفتم اما چون نیاز به 
رضایت کتیب والدین بود مریب باشگاه مکارچی 
آقای مهراب شجاعی به ما اسب نیم داد و سه 
ماهی طول کشید که با التماس به پدرم رضایت 

میشا  گفتگوی  و  گفتگو  این 
و  محبت  وامدار  محمدی 

لطف رامین شفیعی است.

سوارکاری که باید
 از نـو شناخت
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سال  اواسط  از  حرفه ای  به صورت  و  گرفتم  رو  ایشون 
شصت و نه سواری رو شروع کردم.  بعد از دو سال که در 
خدمت آقای شجاعی بودم با آقای علیرضا بختیاری کار رو 
ادامه دادم تا سال هفتاد و هشت که دانشگاه قبول شدم و 
اومدم تهران، تو رشته علوم دایم و گرایش پرورش اسب. 
در تهران هم آقای علیرضا بختیاری تو سال های هفتاد و 
هشت و هفتاد و نه مریب باشگاه آزمون بودند و با ایشون 
کار کردم تا سال هشتاد و یک که من مجزا مریب شدم و 
شروع به کار کردم. سه چهار سایل تو باشگاه آزمون مریب 
بودم و همزمان تا سال نود و یک که تو دانشگاه علیم 
کاربردی حکیمیه تو کردان تدریس یم کردم و اسب هامو هم 
به فارم دانشگاه منتقل کردنم و کار کردم و اون جا مسئول 
ایستگاه اسب بودم. در دانشگاه هم مربیگری یم کردم و 
هم تدریس. سال نود و یک دو سایل اومدم آریاسب و یه 

سال باشگاه رام بودم و االن دو سال و سه روزه 
که باشگاه ابرش هستم. تو جوانان مقام های زیادی 
داشتم تو جام های پیشرفت، یگانیگ. تو بزرگساالن 
چهاریم و ششیم قهرماین کشور داشتم و دویم 

 fei و نایب قهرماین جام یگانیگ.

به آخرین روز سوارکاری تون فکر کردید؟

اصال نیم تونم بهش فکر کنم. تو یه مقطع زماین 
کار  بین  اما  فوتبال  برم  که  داشتم  اینو  موقعیت 
فوتبال حرفه ای و اسب، اسب رو انتخاب کردم. 
چون از بچیگ هم فوتبالو رها نکردم و االنم فوتبال 

رو هفته ای دو روز ادامه یم دم.

 بیشترین مدیت که در زندیگ تون اسب ندیدید چه 
مدیت بود؟

هم  فروردین  اول  روز  حتا  من  روز.  پنج  چهار 
باشگاهم و کار یم کنم.

میاد؟  خاطرتون  رو  دیدید  اسب  که  باری  اولین 
موردش  در  نشده  محو  و  گنگ  تصویر  اون  اگر 

یمفرمایید؟

عمو و پسر عموهای من اسب داشتند. از بچیگ 
با اسب برخورد داشتم. پسرعموم یه اسب کهر 
خییل بزرگ تو باغش داشت که پاشو باند بسته 
بودند. هیچ وقت یادم نیم ره. شاید سه یا چهار 

ساله بودم.

سوارکاری  تون  پدری  شهر  در  که  باری  آخرین 
کردید رو به خاطر دارید؟

دو سال پیش تو همدان کالس های مربیگری بود که 
سوار شدم و اثر ها رو توضیح دادم.

 آخرین بار یک شاهد تولد و  مرگ اسیب بودید؟

بعد  و  شد  کولیک  که  داشتیم  اسب  یه  پارسال 
کرد  پیدا  نجات  یب خوایب  ساعت  دو  و  هفتاد  از 
و  بشه  لمینیتیسم  شد  باعث  بیماری  شوک  اما 
سم هاش جدا شد و مجبور شدیم با آرامش کامل 
اومدن هم  دنیا  به  کنیم.  راحتش  بیهویش  و حین 
عید امسال که یه مادیان رو در نبود مربیش کمک 
کردم تا کره اش به دنیا بیاد و تا وقیت آغوز یا همون 
به  بعد  و  بودم  سرش  باالی  بخوره  رو  کلستروم 
مربیش اطالع دادیم چون از خوردن آغوز مطمئن 

شدم که نقش زیادی تو ایمین کره داره.
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بوده؟ گراف؟ تاثیرگذارترین و خاطره سازترین اسب زندیگ تون کدوم اسب 

گراف. از کره یگ خودم باهاش کار کردم. نه سال پیش من 

همین ششم  تا  کردم  زندیگ  باهاش  تا شب  صبح  از  بود 

شهریور که جابه جاش کردم و یه اسب دیگه گرفتم.

گذشته سوارکاری ایران رو  چطور یم بینید؟

مانژها  و  زمین ها  و  بستر  وارد یم شه.  داره  خویب  اسبای 

درست شدن و این باعث پیشرفت سوارکاری یم شه. بچه ها 

االن دارن خوب سواری یم کنن و خودشون رو هم به سطح 

سوارکارای بین الملیل رسوندن که نتیجه اش سویم آسیا بود 

که آقای پور رضایی گرفت. بچه ها االن دارن زحمت یم کشن. 

قبل از انقالب رو که من ندیدم اما بعد از انقالب ما اسب از 

گنبد یم گرفتیم و از کره یگ کار یم کردیم و هر کس زحمت 

بیشتری یم کشید نتیجه بهتری یم گرفت. االن هر کس پول 

بهتری  نتیجه  بیاره  آماده تر  اسب  و یم تونه  داره  بیشتری 

یم گیره هرچند خودش هم باید استعداد داشته باشه و با 

اسب هماهنگ بشه اما قبال بچه ها بیشتر کار یم کردن تا پول. 

ناگفته نمونه االن هم هستند کسایی که خودشون کار یم کنن 

اما انگشت شمارند. در گذشته شرایط برای همه یکسان بود 

و زحمت کشیدن و انتخاب درست اسب مهم بود.
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سوارکاری امروز ما در چه جایگاهی است، نقصان و  برتری و نقطه 
مثبتش چیست؟

خوشبختانه در داوری پرش شرایط عادالنه است و حق کیس 
ضایع نیم شه.االن اوضاع برای مسابقه های بین الملیل خییل خوبه. 
به عالوه زمین و باشگاه ها که بهتر شدن. االن داره سایل دو تا 
مسابقه بین الملیل تو ایران برگزار یم شه. شرایط باشگاه ها به 
مسابقه های جهاین نزدیک تر  شده. پارکور چیین، شکل مانع ها، 
ساختار اصطبل ها همه رشد کردن که به ما میزباین یم دن. مثال 
داخل  بیاید  یم تونید  تابستون  گرمای  تو  ابرش  باشگاه  همین 
اول شرایط  باید  ما  بگم که  اینو یم خوام  اصطبل خنک بشید. 
ایده آل رو برای اسبامون فراهم کنیم بعد چیزای دیگه. اسب از 
طبیعت خودش دور شده و داره تو یه باکس سه در چهار زندیگ 
یم کنه و بیست و سه ساعت اون تو محبوسه و یک ساعت میاد 
بیرون. ما اگه اسبو بشناسیم یم دونیم باید باهاش چطور برخورد 
کنیم. ما باید باشگاه ها رو برای اسبا بسازیم نه برای آدم ها. اونا 

بیست و چهار ساعته تو اصطبلند نه آدم ها.

 یک روز کاری تون رو یم فرمایید؟

یه سری  کارها صبح هستند  یه سری  به نسبت شرایط، 
عصر. یه سری از مالکین و شاگردها صبح سواری یم کنن 
و وقت  تا ظهر  داریم  روزانه  کار  تا ظهر  یه سری عصر. 
خوراک و ویتامین اسب ها. من به دوز ویتامین و خوراک 
خییل حساسم و این کارها رو باید خودم انجام بدم. ما برای 
پیشرفت باید علم سواری و علم نگهداری این حیوون رو 
باید داشته باشیم. ما اگر بدونیم این حیوون رو چطور باید 
نگهداری کنیم نییم از کارو پیش رفتیم.  پرستاری یم شه 
این هماهنیگ  نظافت ویل  و  تغذیه  تمرین،  بین  هماهنیگ 
کیل داستان داره. این مساله مهم باید رعایت شه که اول 
باید اسب ما به شرایط ایده آل برسه و بعد ما بتونیم ازش 
انتظار نتیجه داشته باشیم. چهل درصد موفقیت اسب در 
مسابقات در گرو پرستاریش هست. یه قسمت از کار روزانه 
من این هست که به کارگر و مراقب اسب آموزش بدم و 
از داخل اصطبل  ازش کار بخوام. چون موفقیت همیشه 
شروع یم شه. تو اروپا پنج صبح خودشون بیدار یم شن، 
غذای اسب رو یم دن، زیر اسبو یم زنن و شروع یم کنن با 
اسب کار یم کنن. فکر یم کنید چرا این کارو یم کنن؟ چون 
این قدر حس دخیله که سوارکار درنهایت به  تو سواری 
جایی یم رسه که سوارکار فکر و اسب اجرا یم کنه و این 
حس متقابل هست. برای رسیدن به این حس باید از همین 
اصطبل شروع کرد. از روابط عاطفی بین اسب و سوارکار 
باید شروع کرد و از حیس که اسب یم گیره.  به اسب حس 
یم دی از اسب همون حس رو یم گیری. پس باید از اصطبل 
شروع کرد و به مانژ مسابقه رسید. یه قهرمان اسطوره ای 
اسب  یه  باید  بیش  حرفه ای  که  این  برای  یم گه  المپیک 
شخیص داشته بایش و همه کار اسب رو خودت انجام بدی.
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شنبه های یب اسب چطور یم گذره؟

)لبخند(من شنبه بدون اسب ندارم. شنبه ها فقط باشگاه تعطیله اسبا تعطیل نیستند.

چندین و چند نفر به شما لقب معلم دادن. درباره آموزش سوارکاری در ایران برامون 
بگید. به تفصیل. شما به عنوان یه معلم چه راهکاری دارید که آینده سواری ایران رو  محکم 

و  با سواری خوب و مدال و مقام بسازه.

اولین نکته که خییل مهمه و تو همه ی کتاب ها هم هست عجله است. این برای آموزش 
اسب و سوار سم محسوب یم شه. مریب ها عجله دارند چون شاید امنیت شغیل ندارند. 
این باعث شده مریب پیش خودش فکر کنه اگر پنج جلسه روی شاگرد کار کنه و شاگرد رو 
روی مانع نبره دیگران این کارو یم کنن و شاگرد از دست یم ره. باید شاگرد توجیه بشه که 
تو این ورزش نیم شه عجله کرد . سوزان فون دیتز تو کتابش یم گه دست کم چهار سال 
روزی هفت ساعت تمرین مداوم با مریب احتیاج هست که استخوان های خاجی بتونه تو 
زین استقرار داشته باشه. چهار سال روزی هفت ساعت برای رسیدن به نشست. وقیت 
اون نشست باشه یم تونیم همه کار بکنیم. اون خارجی ها که صد و شصت یم پرن  پایه 
درست دارن. قدییم های ما هم همین طور کار کردن. تو کالسای آقا محراب ما دو سال 
فقط یورتمه رفتیم. اجازه نیم داد چهار نعل بریم. تو سوارکاری ما این معضل شده. کارت 
چاپ یم کنن پرش تضمیین تو ده جلسه. یم شه این؟ بعیض ها استعداد دارن جلسه اول 
هم یم پرن اما بدون پایه درست تا یه جایی پیشرفت یم کنن و بیش تر از یه حدی جلو 
نیم رن. پیشرفت یم کنن توی یه خط قرار یم گیرن و بعدش سیر نزویل رو شروع یم کنن. 
این ورزش ورزیش نیست که با استعداد و قوای جسیم صرف بشه توش پیشرفت کرد. 
سواری یه حسه. همه سوارکاراری بزرگ دنیا از بچیگ شروع کردن. این ورزش زمان بره. 

خییل از قهرمانای بزرگ ما از بچیگ سوار اسب شدن و تو باشگاه بزرگ شدن.
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پس یم شه این طور نتیجه گرفت که این مریب ها با این 
کار نادرست حتا دارن به خودشون ضربه اقتصادی 

یم زنن؟ چون بلند مدت فکر نیم کنن.

اگر آینده رو ببینند این کارو نیم کنن. باید جلوی این 
معضل گرفته بشه. باید جلوی این مربیای عجول رو و 
مریب های بدون کارتگرفته بشه. ما باید آموزش درست 
رو بر مبنای صبرو حوصله و علم بذاریم. علم سوارکاری 
باید آروم آروم گسترش پیدا کنه. این کار نتیجه اش االن 
معلوم نیم شه. در بلند مدت خودشو نشون یم ده.  
باید روش همسان سازی آموزش تو هر چیزی پیاده 
بشه. مثال یک روش سوار شدن یب خطر برای اسب 
و سوار مبنا بشه و همه همینو دنبال کنن. این همسان 
سازی نتیجه شو تو شاگردای این مربیا نشون یم ده. 
ما تو کمیته مربیان خییل زحمت کشیدیم. آقای حسین 
فکری، مازیار جمشیدخاین، آقای مسعود مکاری نژاد 
رییس کمیته، ما خییل تالش کردیم که این مساله رو جا 
بندازیم. همون روش علیم که شما سوال کردی رو 
جایگزین روش سنیت کنیم. وقیت روش علیم جایگزین 
بشه پایه درست یم شه وقیت پایه درست بشه تا باال 
و  اروپایی ها که سوار صد  همه چی درست یم شه. 

شصت به دنیا نمیان. پایه شون درست بوده.

غروی بهترین و بدترین شاگردتون؟ آقای سروش  بهترین شاگردم 
هستندکه شش هفت سال شاگرد من 
شاگردم  بدترین  موفقه.  االن  و  رو خدا رو شکر نداشتم.بوده  سواری  بدترین  مقطعی  در   شده 

رو فاصله گرفتید؟انجام بدید؟ اگر بله چطور از این دوره  اون  و  بوده  دید مشکل چی  باید 
بزنم  مثال  کرد.  موشکافی  دقیق  باید 
یم زنه،  کپ  مانع  جلوی  میاد  سوار 
بعد شروع یم کنه به شالق زدن اسب 
کجاست؟  از  مشکل  نیم دونه  چون 
نیم دونه  نیم شناسه.  اسبو  چون 
از روز قبل حالش خوب بوده  اسب 
یا نه.  امروز حوصله داشته یا نه. به 
خاطر این که این موضوع رو بشنایس 
باید بری سراغ شناخت اسب.  ما اگه 
اسبو کامل بشناسیم راحت تر باهاش 
این  به  اول  باید  ما  یم کنیم.  برخورد 
حلش بتونیم کاری بکنیم.شناخت و درک برسیم تا در راستای 
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فکر یم کنید چند سال دیگه ما قادر به حضور موفق در المپیک هستیم؟

برای المپیک شرایط بسیار سخته اما دور از دسترس نیست. اگر بچه ها 
در  ورزشکاری شرکت  هر  آروزی  باشن یم تونن.  داشته  اسب خوب 
المپیکه و تو این ورزش باید اسب رو به شرایط ایده آل رسوند. خییل ها 
شرایط آوردن اسب خوب رو دارن. مازیار جمشیدخاین، مجید شریفی، 
داوود پوررضایی، شراگیم حبییب آقای خوشدل و خییل سوارکار دیگه ، 

این ها در شرایطی که اسب باشه یم تونن به المپیک فکر کنن.

تاثیر زندیگ بیرون بر باشگاه رو بر سواری تون چطور یم بینید؟

خانم من خوشبختانه تو این دوازده، سیزده سال زندیگ حایم و همپای من 
بودن. این همراهی خوب باعث شده بیرون از گود سوارکاری هم زندیگ 
خویب داشته باشیم. باز تاکید کنم شناخت اسب خییل مهمه.  رفتارهای 

آروم با اسب در نتیجه شناخت درست از این حیوون باید 
باشه که تو رفتار بیرون از میدون سوارکاری هم تاثیر گذاره و 
یم تونه شخصیت انسان رو به سمت لطافت و مهرباین ببره. 

فکر یم کنید تصویری که جامعه سوارکاری از شما ساختند چه 
تصویری است؟

دوستان همیشه به من لطف داشتند من سعی کردم کارگرای 
اصطبلم هم حتا یه روز ازم ناراحت نباشن. سعی کردم به 

کیس بدی نکنم و بچه ها هم متقابل منو دوست دارند.

اگر در سفری در جاده ای بیراهه اسیب کنار جاده 
افتاده برخورد کنید چه کاری انجام یم دید؟

این که اسبه اگه حیوون دیگه ای هم باشه همینه. 
نمونه اش این یا کریم که گربه گرفته بود بال شو 
کنده بود و رهاش کرده بود. درسته قانون طبیعت 
هست اما کاش خورده بود و رهاش نکرده بود. 
من بهش رسیدم و به زندیگ برگشت. اسب که 
افتاد سعی  اتفاق  این  فلسفه اش جداست. اگر 
یم کنم تا اون جا که در توانم باشه کمکش کنم.
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به نظرتون اسب های درشکه های دور میدان باباطاهرهمدان جهان رو 
که بعیده اسبای درشکه این انتظارو داشته باشن.و منتظر بشه ببندنش به اون. مگه اون انتظار کار متنوع داشته باشه درست مثل آدم ها. شاید اون اسبو رها کین بیاد واسته جلوی درشکه من فکر یم کنم هر طور با اسب برخورد بشه براش عادت یم شه. به چه شکیل یم بینند؟

درمورد این کلمات چه نظری دارید؟
آگاهی  با  رو  کارش  که  شاعری  فرخزاد.  اسطوره. فروغ  عابد زاده.  رضا  احمد  داده.   نیم ره. انجام  یادم  از  گرفت  چین  از  که  با پنالیت هایی  معروف اسفندیار هوشمند. عموی دوست داشتین  کارگردان  مهرجویی.  داریوش  با سواد جربزه.  گاو.  محمد اصفهاین. خواننده  خاص و عامه. سوارکاری که باید از نو شناخت.العاده، تکنیک و و دقت پرش اسب هاش زبانزد آزادی. رودریگو پسوا. سوارکار و مریب فوق کشور با صدای دلنشین.  نلسون ماندال. رهبر فیلم 
رو دوست دارید برای ما در چند سطر تحلیل ییک دو سوارکار مطرح دنیا که سواری شون 

یم کنید؟
شنیدم  من  که  ای  اسطوره  حس لودگر یک بار باهاشون پارکور یم کنه و ایراد سوارکاهایی که اسباشون ایراد داره میارن لودگربربام.  با  سوارکاری  یم شه.  برطرف  فوق قوی. و مارکوس اهنینگ که همه دوستش اسب  تکنیک  و  آرامش  و  استایل  با  کمتر دارند  رو  اهنیگ  مارکوس  آرامش  به العاده.  مدام  اهنینگ  آرامش  داره.  سوارکاری 

اسباش منتقل یم شه.
از  الحوایجی  باب  فرامرز  مطالعه  غیر اسیب که خونده چی بوده؟سرانه مطالعه ایران باالتره و بهترین کتاب سرانه 

علم سوارکاری رو در حد توانم به دیگران منتقل کنم.سرانه مطالعه ایران بخونم. چون این رو  وظیفه خودم یم دونم که دادند. من وظیفه خودم یم دونم که به عنوان معلم باالتر از سطح کردند هر کتایب که منتشر شده یک نسخه شو امضا شده به من من همه ترجمه های آقای جمشیدخاین رو دارم. ایشون لطف 



و آیا جامعه سوارکاری هم کتاب یم خونن؟

بله به تازیگ اگر مجبور بشن یم خونن. دوره ما خییل 
کتاب کم بود. شاید ییک دو کتاب مثل کتاب کاوالیت 
آقای جمشیدخاین. پیشتر باید کیل دنبال پیدا کردن 
کتاب به زبان اصیل و منابع بودیم االن کتاب های روز 
دنیا تو فروشگاه ها در دسترس سوارکارها هست اما  
البته اینو باید  سوارکارا کمتر یم رن مطالعه یم کنن. 
اذیت  رو  انسان  بیشتر  دانش  گاهی  که  کرد  اضافه 
یم کنه.مثال تو مسابقه یم بینیم بانداژ کیش بستن به 
اسب، اسبو نگه داشتن تا مسابقه شروع بشه. خب 
آدم حرص یم خوره و نیم تونه چیزی بگه چون ممکنه 
با واکنش بدی مواجه شه. باز تاکید کنم اینا به شناخت 
کم از اسب بر یم گرده. گردش خون در اندام حرکیت 
اسب کم هست و با بانداژ کیش همین رو هم محدود 
و کمتر یم کنیم و اسب دو تا مانع رو هم تو مسابقه 
یم اندازه و شالق یم خوره. اگر ما بدونیم که این اتفاق 

هیچ وقت نیم افته.

بهترین کتاب اسیب که خوندید؟

تعادل در حرکت نوشته سوزان فون 

دیتز ترجمه آقای مهدی جمشیدخاین.

اگر شما مقابل خودتون قرار بگیرید و 

بخواید یه سوال درباره سوارکاری ایران 

از خودتون بپرسید چی یم پرسید و چه 

هستم  پاسخی  دنبال  یم دید؟  جوایب 

رشد  برای  باشه  داشته  راهکاری  که 

سوارکاری ایران. سوایل که جوایب خاص 

برسیم.داشته باشه. اگه الزمه از جواب به سوال 

من یم پرسم آیا در سوارکاری ایران کار 

آکادمیک انجام یم شه؟ تا مدیت قبل همه 

چیز سنیت بوده و تو شهرستان ها تقریبا 

هیچ کاری انجام نیم شد. یب اطالعی از 

این ورزش و اطالعات کم پیامدش یم شه 

همون علم کم. االن شرایط کیم عوض 

شده. راهکارش به نظرم باال بردن علم و 

دانش سوارکاری است.
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سوارکاری  در  خانم  و تاثیرگذارترین  مهم ترین 
در چند سطر  و  است  ایران چه کیس  امروز 

چرا؟

جدای از خانم فیروز و خانم مری لییل، خانم 
و  داشتند  آمریکایی  اصلییت  که  نیکویی  کاین 
همسر آقای مهدی نیکویی شدن و در مشهد 
و  یم کردند  زندیگ  سوارکاری  باشگاه  داخل 
ایشون زمینه ساز ورود چند مریب خارجی به 
رده  روی  زیادی  تاکید  ایشون  و  بودند  ایران 
پایه داشتند و اگر دیگران کار ایشون رو ادامه 
یم دادن در رده پایه، جایگاه ما االن خییل بهتر 
بود. یه مساله دیگه هم به ذهنم رسید، دوره ای 
که ما تو رده جوانان یم پریدیم، شصت هفتاد 
نفر در مسابقه شرکت یم کردن االن این تعداد 
رسیدن به ده نفر و این بر یم گرده به آموزش 
پایه. زماین که بچه های مشهد خییل پیشرفت 
کردن باعث و بانیش همین خانم نیکویی بودن.

نخواهد سوارکار شود  و  باشد  متنفر  اسب  از  فرزندتان  اگر   
واکنش شما چیست؟

اجبارش نیم کنم چون باید با عالقه باشه. اگه عالقه داشته باشه و 

بترسه باز هم اجبارش نیم کنم. ترس مانع پیشرفت هست.  

یه کم بیشتر برامون از آموزش و مشکالیت که آموزش داره بگید 

و یا اگه موضوع رو تعمیم بدیم و به ییک دو مساله ای که تو 

که  کنید.چیزی  اشاره  فکر یم کنید  بهش  این روزها  سوارکاری 

ماست.حس یم کنید مشکل قابل حل شدن در کوتاه مدت سوارکاری 

 من شاید بد نباشه به دو موضوع روانشنایس شاگرد و یک مساله 

رایج تو باشگاه ها اشاره کنم. ما یه قسمیت تو کالس ها داریم به 

اسم روانشنایس شاگرد که ببینیم کیس استعداد این کارو داره 

یا نه. نه این که هر کیس که پول داره بیاد تو این رشته. ییک از 

معضالت ما هم همینه. وقیت خوراک اسبامون تو همه باشگاه ها 

ییک یه. شاگردامونم ییک یم شن. وقیت نژاد، جثه، نوع فعالیت یه 

اسب کارش رو معین یم کنه اما همه جا یه جور خوراک یم دن. 

شاگرد کار کردنمون هم همین رویه رو داره. شاگرد باید نقطه 

ضعف و قوتش مشخص بشه و همون باهاش کار بشه و این 

تشخیص مریب هست و همین باعث پیشرفت یم شه. برای این 

که مریب به این تشخیص برسه خییل باید کار بکنه. ؟
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نظر شما در باره ورزش های اسیب دیگر؟

فقط یک جمله پاسخ بدم. من هر ورزیش که توش اسب باشه رو دوست 
دارم. 

شماره های پیشین مجله ما را چطور دیدید؟

خییل خوبه. چون اگه پنجاه تا مصاحبه تو آینده کار بشه هر کدوم یه 

مشکل سوارکاری رو مطرح کنه کار بزریگ یم شه. به شرطی که شما هم 

مشکل رو رها نکنید و پیگیری کنید برای حلش. ایرادی که یم شه گرفت 

همین پیگیریه که این مشکل حل شه و تو شماره بعدی هم نتیجه بیاد. 

مسئولین هم جبهه گیری نکنن چون شما برای کمک به این ورزش دارید 

وقتا یم گذارید و این زحمت باید نتیجه داشته باشه.

یک سوال فراموش شده من. در مورد کم شدن تماشاگر حداقل نسبت 
به ده سال قبل بفرمایید.

چون مسابقه ها در شرایط جوی بدی برگزار یم شه خییل خسته کننده 

یم شه. مسابقه های مهم معموال تو گرمای شدید هوا برگزار یم شه و این 

تماشاچی رو خسته یم کنه. مورد دیگه تعداد شرکت کننده  باالست که 

باز هم برای تماشاگر زمان بر و خسته کننده یم شه و سوم هزینه بسیار 

سنگین ورودی مسابقه ها برای تماشاگره که فدراسیون باید به فکر درآمد 

جایگزین باشه و کاری کنه با کمتر کردن ورودی تماشاگر بیشتری جذب 

بشه که به نظرم مورد سوم بزرگ ترین مشکل هست و تماشاگر دو مورد 

قبیل رو به هر حال تحمل یم کنه. این مساله خییل مهمه.

سخن پایاین، شاید سوایل که منتظر بودید بپرسید و من نپرسیدم.

هر  من  که  پرسیدین  رو  کامل سوال ها  قدر  این  ماشالله  )خنده(شما 

چی بگم تکراری یه. ان شالله ایران تا حدی تو سوارکاری پیش بره که 

سوارکارای ایراین رو تو مسابقه های مهم و بین الملیل ببینیم. این دور از 

ذهن نیست. ان شالله فدراسیون به سمیت حرکت کنه که با اسب های 

شخیص فدراسیون تو مسابقه های مهم دنیا شرکت کنیم. اگر هزینه نکنیم 

ول معطلیم. بخش خصویص هزینه شو کرده و االن نوبت دولته. چون رقبا 

دارن هزینه یم کنن و ما مجبوریم هزینه کنیم 

یم پرن،  بچه ها  کنیم.  فراهم  امکانات  و 

به  ان شالله روزی  قوی هم یم پرن. 

آرزوی  که  چیزی  برسیم.  همه هست.المپیک 
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پایان

عکس ها از: بهدادشیرمحمدی. قاسم حسیین. سعید امجد. ایلیا محمدی



با ایران هوریس هیچ لحظه و خبری را از دست نیم دهید
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