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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.

عکس های این شــماره که در گفتگوهــای آقایان مجید 
شریفی و انوشــیروان جمالی کار شــده است از دریچه 
دوربین این عکاسان میدان: امیــرحسین مقدم/ بهـداد 

شیرمحمدی/
 ایلیا محمدی/ ســعید امجد/قاسم حسینی به روی دیوار 

نگارخانه مجله ما نشسته است. دست مریزادشان

عکس شماره پیشین سوارکار خوب مان بنیامین اژدر افشار و اسب نیله 
اش از محمد گنابادی است که کاهلی قلم مان باعث ننوشتن نامش شد 

و کاش پوزش ما را بپذیرد
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پیشکش :
ششمین شماره ایران هورسی پیشکش به روح عزیزان درگذشته ی زلزله ی غرب ایران

 برای کمک"همه بودند"/
"ایران هورســی" این ضایعه اسفناک را به همه ی مردم ایران تسلیت عرض می کند و همت عالی 
دالورمردان و شیرزنان سرزمین پارس را می ستاید که گرچه اندوه و اشک بسیار داشتند اما آستین 

همت باال زدند و شیرین و فرهادها را تنها نگذاشتند. 
ما داغدیده ایم اما براین باوریم که زندگی را نمی توان نادیده انگاشت.

زمستان نزدیک است. مهربانی گرمتان را دریغ نکنید.

این دشت عشقهاست
هر سبزه ای که بر َدَمد از دامن کویر

گیسوی دختری ست که در خاک خفته است

هر الله ای که سر َزنَد از دشت سوخته
داغ دل زنی ست که غمناک خفته است

اما تو ای زمین
ای زادگاه ما

ما با تو دوستیم
زین پس شرار قهر به بنیاد ما َمَزن
ما را چنانکه رفت؛ اسیر بال مکن.
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غرور و تعصب

گفتگو با مجید شریفی

احسان فکا

دیباچه

داشتم.  شانه  روی  ستاره  سه  یک. 
این قدر غرق خواب بودم که نتوانم 
ستاره های  به  و  بیندازم  باال  شانه 
یزد  از  تازه  بنازم.  ییک ام  ستوان 
درست  بودم.  برگشته  و آموزیش 
روز  به  روز  شمردن  که  زماین 
انگار  و من  بود  شده  تمام  آموزیش 
تمام سربازی را تمام کرده بودم، اما 
دو  سال دیگر در پیش بود. روز اول 
حضور در ستاد مشترک تمام اندوه 
جهان با من بود، دوسیت که یک دوره 
ارشدتر بود و هم دانشگاهی و  نقایش 
یم خواند، از بیماری یب عالج اسب 
ستاد  گفت،  بود،  آگاه  من  شیفتیگ 
واحد  از  دارد.  اسب  سپاه  مشترک 
تا  دویدم،  را  متر  آنجا،  پانصد  تا  ما 
آزادی،  و  ساعت خروج  دو،  ساعت 
سربازی  اسب ها،  کنار  ماندم.  آنجا 
در بهشت گویا در پیشاین ام مهر زده 
شد اما تقدیر کاری کرد که دو سال 
ماموریت  و  در  را در خانه  سربازی 
او  با  کار  اینجای  به  تا  اما  بگذرانم. 
 هم خدمت هستم ولو با چندین سال 
فاصله. نقایش رشته ای است که در 
ایران یم خوانند و  نیم کشند و آن جا 
دیگر  االن  و  داشت  اسب  هنوز  که 

ندارد، پوین کالب قدیم بود.

دو.  او  وارد  مانژ و طوفان شروع شد. اسب، حیران چشم به مانع ها داشت 
که دست نامهربان باد ییک ییک آنها را یم انداخت یب آن که دست او و  پای 
او نقیش داشته باشد. او اما یب اعتنا به باد، همان طور شوخی یم کرد و از 
آفت تقدیر و طوفان یم گفت.  جام نشاطی نیمه کاره ماند.  آنت اسب خیس 
از هاشوِر باراِن تابستاِن حسن صفدری را بردیم به اصطبل او.  زیر نورهای 
سرخ مادون قرمز. او  پیاده از اسب و تکیه داده بر دیوار اصطبلش، تمام 
اسب های مهمان را به مهرباین پذیرفت، درست وقیت اسب خودش خیس 

باران بود، باران، عذاب سال های خشک!

سه. مانژ ارتش سنگین و دست های من سنگین بود، سوار بودم دو اسب 
را یدک یم بردم و ییک شان جواین و بازی یم کرد، چشم دواندم، او و  حسن 
صفدری در مسیر خایک به سمت شیب یم رفتند، شبیه سوار کناری ام ذوق 
کردم، سالم آقا مجید. جوایب شنیدیم و یادمان رفت به حسن سالم کنیم. 
چندی سواری کردیم و  اجازه گرفتیم و از مانژ بیرون زدیم و باال رفتیم. به 
شیب نرسیده، او و امیر زاهدی و صفدری و  سروان صنعتگر را دیدیم،  پشت 
به ما و سوار و  در مسیر گشت، اووووه. چه نشسیت داره! این را من گفتم و 
 کره بازی کرد و نگاهم را از او دزدیدم. فشار ساق گذاشتیم که زودتر برویم 
و سواران رفتند. او، مجید شریفی بود و دیدن یکباره اش غافلگیری یم آورد، 
چند سوارکار در جامعه سواران این حس و ذوق را یم آورند و ضربان قلب 

را برای چند ثانیه شاید، باال یم برند؟

چهار، جلو رفتم، سالیم و  دسیت و لبخند او،گفتم دیر نکردم، مهربان گفتند 
نه. تا جلوی اصطبل  شانه به شانه او، مجید شریفی رفتم و  درست جلوی 
اصطبل انگار جهان را بر شانه هایم ویران کردن،  دلیلش بماند برای وقت 
دیگر شاید. در همان مسیر کوتاه فکر کردم چه لقیب یم شود به ییک از پنج 
قهرمان زندیگ سواره ام بدهم، چیزی به ذهنم نیم آمد. من شاعر گرفتار بند 
واژه شده بودم. به مازیار شوالیه به همایون خان جنتلمن، به الیتا جادوگر و 
به مسعود یزدی عزیزم، سامورایی لقب داده بودم. آقای خاص سواری؟ نه،  
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شهریار سواران؟ تکراری است. گالدیاتور؟ این یدیک 
بدک نیست!  نه او  خودش است و عنوان نیم خواهد. 
در  جدیت  که  است  آدم هایی  آن  از  شریفی  مجید 
آدم های وصف  آن  از  دارند.  توامان  را  و مهرباین  نگاه 
ناشدین و این روزها کمیاب که فقط باید روبرویشان 
لیاقت  که  چرا  شد  حرف هایشان  در  و غرق  نشست 
واژه را یم  فهمند و واژه به تجمع رسیده و در ذهن شان 
به دهنه است. حرف دارند و شاید درد. درد سوارکاری 
درد  این  و  اسب  به  عاشقیم  و  عاشقند  چون  را.  ما 
مشترک است و به قول هوشنگ ابتهاج، سایه، هرگز 
جدا جدا درمان نیم شود. درسا نیکبخت شاگرد مجید 
خان شریفی با طرح پرسش ها و حضور و همراهی در 
مصاحبه به من کمک کرده است و ایضن حسن جان 
صفدر  ،واژه واژه و یکان یکان این غرور و تعصب، این 

گفتگوی طوالین اما برای من شیرین  پیشکش تان.

پانوشت. غرور و تعصب رماین از جین استین و باران 
برگردان  با  است  دوراس  مارگریت  از  رماین  تابستان 

قاسم روبین!

جامعه  افراد  از  بسیاری  رو  شما  سرگذشت 
سوارکاری یمدونند. خودتون دوباره این سرگذشت 
چندین ساله رو برای خواننده های ما  به ویژه اون 
بخیش شون که تازه با جهان اسب و سوارکاری آشنا 

شدند بیان یم کنید.

به  کردم  و هفت شروع  از سال شصت  من  سالم. 
باشگاه  از  کارم  شروع  کردن.  سواری  و  کردن  کار 
بودم  جا  اون  سال  دو  ییک  بود،  قدیم  کالب  پوین 
آخوندی  حمید  آقای  نام  به  دوستان  از  ییک  بعد  و 
همزمان  و  کرد  درست  سپاه  توی  سربازی مو  کار 
یم رفتم فرح آباد بلک بیویت مادیون ایشون رو سوار 
یم شدم و با همون مادیون مسن، تو کالسای جناب 
سرهنگ نشاطی هم شرکت یم کردم و بلک بیویت، 
کار منو در حد پرش جوانان راه یم انداخت. توی دو 
سال خدمت سربازی اسب مو یم بردم پیش جناب 
رو  جوون  اسبای  هم  سپاه  تو  و  نشاطی  سرهنگ 
سوار یم شدم و مسابقه هم یم رفتم. اون جا کالس 
هم بهم یم دادن و شاگرد هم داشتم. بعد آقای کاظم 
عالیی منو بردن باشگاه سیاهپوش، سال هفتاد فکر 
یم کنم بود و پنج شش ماه از سربازیم گذشته بود. 
سلسله  و  بودم  سیاهپوش  باشگاه  سال  پنج  چهار 
مراتب رو که شما در جریان هستید. یک سال و نیم 
باشگاه چیتگر بودم و بعد باشگاه شکوری و بعد یک 
سال و نیم باشگاه رخش صبا و همین طوری همیشه 
رخش صبا  از  بعد  بوده.  دنبالم  اسب  تا  چهل  یس 
مرحوم فرمان آرا برای خودش باشگاهی زد و گفت 
بعد  و  بودم  اون جا  پیش من. چند سایل  بیای  باید 
من  آزمون.  اینجا،  اومدم  یه سری شرایط  دلیل  به 
یم خواستم هم اینجا باشم هم فرمان آرا که اون ها 
مخالفت کردند و من مجبور شدم فقط بیام اینجا و 

االن چهارده ساله همین جام.



و مریب هاتون تو این مدت؟

کالس مبتدی ام با آقای کریم هداوند بود و آقای هندی و 
بعد جناب سرهنگ که پیشش پرش کار کردم و بعد آقای 

عیل رضایی که پیش ایشون هم اسب سوار یم شدم.

باشگاه افشین؟

بله هر روز یم رفتم خونه شون تهرانپارس و بعد باشگاه 
افشین.

و دوره های خارجی که داشتید؟

رو  کارم  غروی  آقای  اروپا.  رفتم  سه  و  دوهزار  سال 
درست کردند و با خودشون بردند. رفتم تو یه مجموعه 
الدنبرگ، باشگاه کالته که هم پرورش اسب داشتند  تو 
و هم پرش یم کردند. چهار تا سه ماه اون جا بودم. بعد 
با  بودم.  اون جا  آهلمان و یک ماه  رفتم پیش کریستین 
یه سری مریب که از دوستام بودند و باهاشون خرید و 
کشور  اون  و  کشور  این  اسب یم کردم یم رفتم  فروش 
مسابقه یم دادم. بعدش با مریب هایی که ایران یم اومدن 

مثل جری مولینز و پل وایر و دیگران کار یم کردم.

عمده جایزه ها و مقام هاتون رو یم فرمایید؟

بار  دو  دوم.  بار  یک  کشور.  قهرمان  دوبار 
ماشین  تا  هفت  شدم.  بارچهارم  دو  سوم. 
تا االن جایزه گرفتم. تمام جام های کشوری 
رو تا االن دو سه بار بردم و عضو تیم میل 
پرش با اسب ایران بودم. تو سال دو هزار 
بازی های آسیایی دوحه شرکت  و شش تو 
از  خارج  در  برم.  فینال  تا  تونستم  و  کردم 

کشور هم جایزه خییل گرفتم.

iranhorsey8
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اولین  دیگه ام  گفتگوهای  تو  من  برای 
در  من  معلم  اسب  از  ذهین  سابقه 
مصاحبه یعین همان شخیص که روبرویش 
بدونم  یم خوام  داره.  اهمیت  نشسته ام 
اسب از چه دریچه ای خودش رو به ذهن 
و روح عاشق هاش نفوذ یم ده. برای شما 
چطور این اتفاق افتاده؟ آیا اولین اسیب 
که در زندیگ تون دیدید این جادوگری را 

کرده؟

سالم  شش  یا  پنج  بار  اولین  من  دقیقا. 
شدم.  سوار  اسب  آباد  خرم  در  بود 
اسب شو  اما  داشت  اسب  داداشم 
رفتیم  ما  بشم.  سوار  نیم تونستم  من 
پدرم  با  که  روستایی  یه  تو  خارج شهر، 
یه  جا  اون  پدرم  چون  بودند.  دوست 
اون  سمند  مادیون  یه  داشت.  گاراژ 
فوق  و  بود  کور  یه چشمش  که  بود  جا 
العاده نجیب بود. من، یه بچه شش ساله 
با یه زین شیرازی. به  یم نشستم روش 
هر طرف دستجلو رو یم کشیدم یم رفت. 
از همون لحظه من عاشق اسب شدم. 
کرده.  برقرار  ارتباط  باهام  ییک  دیدم 
با  داریم  هم  روی  نشستیم  قلب  تا  دو 
ور  این  برو  بگم  بهش  یم کنیم.  کار  هم 
یم گه چشم. بهش یم گم تند برو، یم گه 
چشم. احساس خویب به من داد. نه این 
نجابتش.  بوده.  من  فرمان  به  چون  که 
مهربونیش. این حیوون یم ذاره سوارش 
بیش و دستورت رو داره گوش یم کنه و 
مطیعه و با وفا. از اون لحظه هر جا اسب 

یم دیدم چشمام چهار تا یم شد.

زندگیتون  فیلم  باشه  قرار  کنید  فرض   
بسازن اسمشو چی یم گذارین؟

)لبخند( فیلم زندیگ من؟ چه سوال تند و 
باید  صریحی. نیم شه بهش جواب داد. 
فکر کرد. زندیگ؟)سکوت( عاشق اسب!
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در مورد چند جلسه اویل که آموزش سوارکاری دیدید برامون صحبت کنید. 
اون موقع فکر یم کردید که قهرمان آینده سوارکاری ایران روی زین نشسته؟

نه. ذهنم اصال به این موضوع نیم رفت. این قدر عاشق این حیوون بودم که 
اصال به این موضوع فکر نیم کردم. انگار عزیزترین موجود دنیا در کنارم باشه. 
مثل ییک از اعضای خانواده ام بود. فقط از این که اسبارو سوار یم شدم لذت 
یم بردم. سوار شم. راه برم باهاشون. قشوشون کنم. غذا بدم بهشون. یه 
چیزی بهشون بدم هرهر کنن. انگار با هم حرف یم زدیم. شاید این احساس 
رو االن دیگه نداشته باشم. اسب شده شغلمو حتا گاهی خشونت هم داشته 
باشم باهاشون اما تو دوره زماین های کوچییک این موضوع پیش میاد و دوباره 

یادم میاد که نباید این کارو کرد.

در مورد اولین اسیب که گویا شراکیت خریدید برامون یم گید؟

)خنده، تعجب( اینو شما از کجا یم دونید؟ سه تا پسر بودیم، نونهال بودیم 
تقریبا. بچه محل بودیم. هرکدوم مون پونصد تومن هزار تومن، یادم نیست 
درد  دستش  اما  نیست  یادم  قیمتش  خریدیم.  اسب  گذاشتیم  پول  چقدر 
یم کرد. دست شو خوب کردیم و دادیم حمید علیپور سوار یم شد. خودمون 
هم گاهی یه قدم یورتمه یم رفتیم باهاش. عشق یم کردیم که این مال ماست. 

آورده بودیم باشگاه سپاه اسبو.

درباره اولین جایزه سواری زندیگ تون برامون بگید. به یاد میارید که بعد از 
گرفتن جایزه وقیت از باشگاه بیرون رفتید چه کردید؟

چه سوال های سخیت. یه اسب کوچیک بود مال ایلخی ورامین. اولین مسابقه 
رو باهاش پریدم. اسم اسبه نمیک بود. نیله و تند و تیز و خییل هم با مزه بود. 
اسب کالیس بود اما خوب یم پرید. من چیزی بلد نبودم اما قشنگ منو پروند 
یه رزت گرفتم و دویدم رفتم خونه نشون مادرم دادمو گفتم جایزه شدم و 
کیل کیف کردم. شب روزتو گذاشتم باالی سرم و صبح نگاش یم کردم. کیل 

عشق بود.
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با اسب و سوار رو یم تونید  رو  کاری تون  روز  یک 
ساعت به ساعت برای ما تشریح کنید؟

من شب ها دیر یم رم از اینجا و کیل خسته ام. بعیض 
صبح ها زودتر از ساعت هشت، هشت و نیم نیم رسم 
باشگاه. بعیض روزایی که کار دارم یا مسابقه باشه، 
شش بلند یم شم و هفت و نیم سوار یم شم. مثل 
اسب مو  که  بودم  اینجا  صبح  شش  حوایل  امروز. 
برسم. دیگه ام  کارای  به  ظهر  از  بعد  و  بشم  سوار 
چون تو تارییک نیم شه پرید ویل کال تا ظهر ییک دو 
تا شاگرد کار یم کنم و اگر بدنم درد نکنه دو سه تا 
اسب سوار یم شم و دوباره بعد از ظهر پنج شش 

تا اسب سوار یم شم و باقی شاگردامو کار یم کنم.

گشت  ها رو هم خودتون یم دید؟

صد  در  صد  رو  باشه  چیتگر  که  گشت هایی  بله. 
خودم یم رم. اسبای خوب رو خودم گشت یم برم. 
گشت های اینجا رو ه بعیض وقتا که بچه ها تنهان و یه 
اسب اذیت یم کنه خودم سوار یم شم. هفته ای دو 

سه بار گشت یم رم نه بیشتر.

لنژ چی؟

یم زنم.  لنژ  خودم  رو  خوبم  اسبای 
لنژ  خودم  معموال  رو  مسابقه   اسبای 

یم کنم.

سوارکاری  از  برجسته  نقطه  چند 
خودتون رو بفرمایید. نقطه هایی که در 
باعث  سواری تون  طوالین  مدت  این 

چرخش زندیگ سوارکاره تون شده.

اولین جایزه ای که شاگردام گرفتن بعد 
بگم  اگه  خودم  من  قهرماین هاشون. 
صد تا جایزه گرفتم. بیست تا کاپم اینجا 
به دیگران  تو دفترم نیست، بخشیدم 
)شمرده( چی  نداره.  فایده ای  )تاکید( 
شاید  من  یم گذارم؟  جا  به  خودم  از 
تو چیزی ادعا نکنم اما بهترین چیزی 
که خییل مدعی شم اینه که نوزده سال 

شاگردام قهرمان کشور شدن.
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م آقای خوشدل تو یه دوره ای شروع کردن 
مثال بزن

ه تغییر سبک سواری شون. دوره ای که خودشون 
ب

د و از اون سواری خاص 
م زمین یم خوردن

گفتن دای

. آیا شما هم دوره ای 
رسیدن به یه سواری کالسیک

این چنیین تو زندیگ سواره تون داشتید؟

رو  ماشینم  اولین  وقیت  من  بله.  لحاظ  اون  از 

دیدن  سواری مو  اونا  آلمان.  رفتم  شدم  برنده 

جایزه  تو  قهرماین؟  تو  یم گفتن 
یم خندیدن.  بهم 

دست شو  کردم،  رپینگ  رو  اسبم  بله  م 
؟گفت

بردی

این  گفتن  سابقه. 
م بردم  زدم  دارو  کردم،  تمیز 

و  کالسیک  سواری  یه  این  کابوئیه.  سواری  که 

شکل  که.  نیست  باال  ارتفاع  پرش  برای  سواری 

و  فیلم  عوض شد.  سال  اون  از  نوع سواری ام  و 

کردن  جرات  من  به  بعدش  هست.  یس دی هاش 

م. این 
اسب دادن که اسباشونو شو بدم و بفروش

بعد پنج شش ماه بود.  مشتری که یم اومد اولین 

ش بده من 
و بیار و نمای

ن  اسب ر
یم گفت

یس که 
ک

د تا اسب رو اون 
بودم. چون آروم شده بودم. چن

جا بهتر از حراج شون براشون فروختم. مدارکشم 

شد.  دیگه  طور  یه  سواریم  موقع  اون  از  ت. 
هس

به  یم کنم یم خندم 
نگاه  و  االن یم ذارم  فیلم هامو 

یم کنم 
ن با مردم دعوا 

خودم که این من بودم. اال

که چرا این طوری سواری یم کین.

12
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یعین یم شه گفت از دست به ساق اومدید.

شاید  کردم.  تغییر  درصد  هشتاد  هفتاد  دقیقا. 

نگاه  به همدیگه  و همه  اینجاییم  ما همه  چون 

یم کنیم نیم شد صد بشم. باید تو محیط بایش. 

یم شه گفت شما بیشترین تعداد اسب رو بین 

شما  معیار  و  مالک  دارید.  اختیار  در  مریب ها 

برای انتخاب اسب چیست؟

همیشه  ویل  چرا.  قدیم ها  حاضر.  حال  در  نه 

قبولش  بیاد  یک  هر  من  داشتم.  زیاد  اسب 

یم کنم. کیس که بتونه خودش سوار شه و من 

دو تا نکته یادش بدم و حقوق ثابت برای خودم 

و رایدرام بگیرم باهاش کار یم کنم.



حیت اگه یه اسب دو خون خییل معمویل باشه؟

ش تا هم اسب دو خون دارم. از اون ها 
دارم. پنج ش

پول کمتری یم گیرم و کار کمتری باهاشون یم کنم 

و به اندازه ای که یم تونن باهاشون کار یم کنم.

ین رو تصور کنید که ورزش سوارکاری 
یم تونید جها

در  اسب  که  دنیایی  اصال  یا  نداشت  وجود  توش 

اجتماعی  جایگاه  بود. یم تونید  نشده  آفریده  اون 

خودتون رو تو اون جهان تصور کنید. شما به هر 

این  و خالق هستید.  با هوش  بسیار  انساین  حال 

توانایی رو در چه کار دیگه ای به کار یم بستید؟

اصال. نیم تونم فکر کنم اگر اسیب وجود نداشت از 

اول بچیگ عاشق چی یم شدم و چه کاره یم شدم. 

داشتم  دفترچه  سری  یه  بچیگ  تو  یم اومد  یادم 

که توش فاریس رو به انگییس یم نوشتم که کیس 

آرزوهام نوشته  بود. جز  نفهمه. دفترچه خاطراتم 

دوست  شم.  سوار  اسب  دارم  دوست  که  بودم 

دارم مریب شم، دوست دارم جایزه بگیرم. دوست 

َو َو . نیم تونم تصور 
دارم اسب مال خودم باشه. َو 

ب نباشه باید برم یه جایی 
کنم اگر تو این دنیا اس

دیگه، یه دنیایی دیگه که اسب باشه توش.

ب تاثیرگذار زندیگ تون رو اسم یم برید؟
چند اس

مروارید سیاه.  یه اسیب که خییل دوستش داشتم 

و مرد. از کاوه وجداین خدابیامرز خریدم. مروارید 

هیچی  شدم.  مریض  هفته  یک  مرد  وقیت  سیاه 

نخوردم. رفتم دکتر. اسب بیمه بود. پول بیمه شو 

گرفتم دادم به فقیرا. به بیمه اش دست نزدم. برکت 

رو خییل دوست  همراه  داشتم.  رو خییل دوست 

داشتم.

 . صال ا
نیم تونم فکر کنم 

نداشت  وجود  اسیب  اگر 
عاشق چی یم شدم  بچیگ  اول  از 

تو  یم اومد  یادم  یم شدم.  کاره  چه  و 
یه سری دفترچه داشتم که توش  بچیگ 
کیس  که  یم نوشتم  انگییس  به  رو  فاریس 
نفهمه. دفترچه خاطراتم بود. جز آرزوهام 
نوشته بودم که دوست دارم اسب سوار 

شم. دوست دارم مریب شم، دوست 
دارم  بگیرم. دوست  جایزه  دارم 

اسب مال خودم باشه.

iranhorsey14
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و جدیدترها؟ آپاچی؟

تنهام  جایی  یه  یم گذاشت.   قالم  زیاد  آپاچی! 
یم گذاشت.  یوتو که عاشقشم.

آپاچی رو من خاطرم میاد رفتنش از پیش شما خییل 
حرف و حدیث داشت.

)اندوه( چون بردنش. به من قول دادن که نبرنش. 
از من خریدنش و قول دادن که ما اسبو از پیش 
تو نیم بریم. از من آپاچی رو به قیمت خییل ارزون 
خریدن که نبرن. هر اختالفی بود به هر حال پیش 
من  ویل  بردنش  اسب.  صاحب  و  مریب  بین  میاد 
دیگه پیگیری نکردم و دنبالش نرفتم. یه غرور یب 
معین بهم اجازه نداد دنبالش برم که آپاچی رو پس 
بگیرم و بخرمش. چون یم دونستم نیم دنش به من.

اما اخیرا دوباره برگشت پیش تون.

بله قسمت این بوده!

که  نداره  رو  تصور  این  کس  هیچ 
گاهی  ممکنه  ایران  قهرمان  دوره  دو 
داشته  هراس  اسب  از  زندگیش  تو 
که  یم فرمایید  روشن  پاسخ  باشه؟ 

این تلقی صحیح هست یا خیر؟

بله. ریسک همیشه هست. اسب به 
کارایی یم کنه  یه  و  هر حال حیوونه 
کارایی  یه  گاهی  نیم فهمه.  گاهی  که 
من  از  که  شاگردام  به  یم دم  رو 
و  ترند  و سال  کم سن  و  سبک ترن 

بدن شون آماده تره. چابک ترند.
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با  شما  شخص  متقابل  رابطه 
رییس  آیا  اسباتون چطور هست؟ 
نوع  و  رفیق؟  یا  هستید  مرئوس  و 
در  تاثیری  چه  اسب  با  رابطه تون 
داشته  درخشان  نتیجه  همه  این 
ناکایم های  سکه  دیگه  روی  یا 

مقطعی تون؟

باید  که  یم گرده  بر  این  به  دقیقا 
باید  و  باشه  آماده  خودت  بدن 
رییس  اگر  باهاش.  بایش  رفیق 
بایش یه جا یم رن یه جا یم گن نه. 
بایش.  دوست  باهاشون  باید  فقط 
من  خوراکیه.  جیبم  همیشه  من 
همیشه بهشون محبت یم کنم. به 
باهاشون  کنم.  اسم صداشون یم 
گیر  که  جاهایی  یه  نبایش  دوست 

یم کین کمکت نیم کنن.

چطور  اسب  بدون  شنبه های 
یم گذره؟

به  اصطبل  بوی  بیام  سر  یه  باید 
دماغم بخوره.



17

شما  از  سوارکاری  جامعه  که  تصویری  و  تصور 
دارند چیست؟

دوستم  ممکنه  بعضیا  دارند،  دوستم  بعیض ها 
کیس  از  داشت  انتظار  نیم شه  باشند.  نداشته 
شخیص  نظر  کیس  هر  باشه.  داشته  دوستت 
اما به هر حال به خاطر موقعییت  خودشو داره.  
که خدا لطف کرد و این خانواده رو به من داد و از 
خییل ها جلو افتادم، شاید خیلیا از من خوش شون 
نیاد. شاید جوون هایی باشن که از من بهتر باشن، 
اما  باشن  بهتر  من  از  که  باشن  عشاقی  شاید 
امکانات من رو نداشته باشن که از من بهتر بشن 
اما این دلیل نیم شه که من از کارم بدم بیاد. من 

کار خودمو انجام یم دم. 

تلقی و تصویری که خودتون دوست دارید جامعه 
سوارکاری ازتون داشته باشند چیست؟

از من  باشم. کیس  مهربون  با همه  دارم  دوست 
با دید بد بهم نگاه نکنه مثل  ناراحت نشه. کیس 
این  اگر  همینو یم خوان.  اونام  که  سوارکارا  بقیه 
حسو داشته باشم و اونام همین حس رو به من 
بدن فکر یم کنم خییل مهربون تر بشم. چون من 
بیشتر انرژی های منفی رو من به سرعت به خودم 
یم گیرم. ییک از من خوشش نمیاد انرژی شو من 
به سرعت یم گیرم و حس بدی پیدا یم کنم و اون 
آرامیش که باید موقع کارم با اسب داشته باشم رو 
از دست یم دم. حیت زماین که دارم یم رم داخل 
مانژ.  شاید من از کیس خوشم نیاد اما وقیت یم رم 
داخل مانژ سعی یم کنم یه لبخند بهش بزنم یا یه 
موفق بایش بهشون بگم، روز خویب داشته باشید، 

انتهای روز نتیجه خویب بگیرید هم یم گم.

وقیت خودتون متوجه شدید در آینده دور یا 
پریدن  برای  یم شید،  کشور  قهرمان  نزدیک 
برای  رو  روندی  و  بلند چه طرح  مانع  این  از 

خودتون طراحی کردید؟

تمرین.  تو  ذره.  یه  ذره  یه  مراتب.  سلسله 
مانع های مسابقه، ارتفاعش، سرعتش، مانع های 
جایزه  هم  وقیت  پایین تر.  رده های  کوتاه تر، 
امتحان  بپرم.  بلندتر  یم تونم  فهمیدم  گرفتم 
کردم، حس کردم، دیدم برام مانع بلند پریدن 
یم تونم  گرفتم.  حس شو  پریدنه.  کوتاه  مثل 
دیستانسش رو ببینم. یم تونم اسبو تو کنترل 
دیستانسای  برگردم.  یک  برم،  یک  بدم.  قرار 
بزرگ ها رو چطور.  وارد شم.  تنگ رو چطور 
مسابقه های سخت رو که پریدم دیدم یم تونم 

ادامه بدم.



iranhorsey18

به نظرتون جامعه سوارکاری دشمن داره یا خیر. اگر داره این دشمن 
از درون خودش هست یا بیرون؟

جامعه سوارکاری اگر به خاطر پولش باشه از درون شه. اگر کیس از 
بیرون داره باهش دشمین یم کنه شاید به این خاطر باشه که نیم تونه  
دستریس پیدا کنه به امکانایت که یه سری دارن. چون اسب و سواری 
با اسب  اگر کیس  کنه.  باهاش دشمین  بتونه  که کیس  نیست  چیزی 
دشمین کنه مشکل داره تو ذهنش. چون بیمارترین آدم ها تو این رشته 
یه سری  داروئه. شاید خود من  این رشته خودش  آرامش یم گیرن. 
مشکالت تو نوزادی ام. تو دوره جنیین ام داشتم که این اسب و سواری 
بهم آرامش داده. خود به خود اسب اومده سراغ من و شده دوای 
من. کیس اینو نیم دونه که این رشته جز دوا بودن منبع درآمد منه. 
شاید اگر من یم رفتم تو یه رشته دیگه پول بیشتری در یم آوردم اما تو 

اسب هم به اندازه کافی پول درآوردم و خدا رو شکر یم کنم.

پیشنهاد شما برای بهینه شدن رابطه مالک و مریب چیست؟ در جامعه 
سوارکاری کجای رابطه مالک و مریب به نظرتون محل اختالف و اشکال 

و مساله است؟

به نظرم باید به این کار به عنوان شغل و عشق توام با هم نگاه کرد. 
اختالف همیشه پیش میاد من خودم اختالف با خیلیا داشتم. اختالف 
اگر  باشن  عاقل  باید  سوارکارا  ویل  نیم خونه  کاری  روش  به  نظره 
اختالفی هست خودشون شخص رو بفرستند پیش فالین بگن شما برو 
با اون تیم کار کن شاید بتونه بهتر کار کنه. چون نه من بدون اسب 
رو  گره ها  خییل  مریب یم مونه.  بدون  اسب  صاحب  اون  نه  یم مونم 

یم شه با دست باز کرد و نیازی به دندون نیست.

 
اسب و 

سواری چیزی نیست 
که کیس بتونه باهاش دشمین 
کنه. اگر کیس با اسب دشمین 

کنه مشکل داره تو ذهنش. چون 
بیمارترین آدم ها تو این رشته 
آرامش یم گیرن. این رشته 

خودش داروئه
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من با سوارکاری که پیش از انقالب دو متر پریده بود صحبت کردم. ایشون 
گفتن حس کردم اسب داره یم ره سمت آسمون. من با حوایش رکورد شکین 
شما کاری ندارم. بحث چند سانتیمتر باال یا پایین پریدن نیست شما وقیت 
برفراز دو متر و اندی دیوار سخت و ترسناک بودید چی به خودتون گفتید؟ 

درباره ی مسابقه پوئیسانس مهرماه نود و پنج برامون صحبت کنید

من اصال نمی خواستم رکورد بزنم. اصال قصدم این نبود. هیچ برنامه ای هم برای 
رکورد زدن نداشتم. من و آقای شاهرخ مقدم یه اسیب رو شرییک خریدیم به 
نام الگاردر. فیلمشو دیدم یه دختری تو شش مانع پیایپ دو متر و پنج باهاش 
پرید. اسب صد درصد سالم هم نبود اما سیلیم اپروو بود و هنوز ورزیش 
بود و یم شد پروندش ما این اسب و کسینجر رو با هم از مجارستان خریدیم. 
این اسب درشت بود و مادیون های ما ریز، چند تایی بیشتر باهاش نکشیدیم 
چون یم خواستیم بپرونیمش. چند تا مسابقه بردیمش دیدیم درد داره. اسبو 
کمک کردیم یه کم بهتر شد. شاهرخ گفت ما این اسبو برای این کار خریدیم 
تا سنش باال نرفته این کارو بکنیم. تا پوئیسانس گذاشتن. شاهرخ گفت مجید 
اینو بیار تا صد و هفتاد هشتاد بپرون ببین چطوره. مجموع اتفاق های قهرماین 
کشور برای من باعث شد بیام بیرون یه گوشه بشینم. شاهرخ تشویقم کرد 
بزین  رکورد  گفت یم خوای  کاظمیان  آقای  کنم  نام  ثبت  اومدم  بپر.  برو  بیا 
نیم پرم،  بلندتر  بپرم.  هشتاد  هفتاد  و  صد  تفریحی  یم خوام  فقط  نه.  گفتم 
رده  اون  تا  پرید  کسینجر  دیوار.  تو  افتاد  اولو  باراژ  الگاردر  نیم رن.  اسبام 
رفت من دوم شدم. مشترک دو، سه چهار. محمودپورحیدری اول شد. بعد 
پشت  کرد.  درخواست  محمود  رکورد.)تاکید(  برای  داد  درخواست  محمود 

بندش شراگیم درخواست کرد. منم 
داوودپوررضایی  بودم.  وسط  اون 
شاهرخ  نه.  گفتم  برو.  هم  تو  گفت 
گفت مجید برو. بکن این کارو. گفتم 
ناراحتم نیم تونم. شاهرخ اصرار کرد 
و من گفتم باشه امتحان یم کنم. اول 
محمود پرید افتاد تو دیوار. شراگیم 
سوم  نفر  من  دیوار.  تو  افتاد  پرید 
دو  کرد  اعالم  بلندگو  پریدم.  بودم. 
متر و ده. شلوغ شد و گفتن رکورد 
ایران شکسته شد. خب من که نباید 
بیام متر کنم. شما بگو دو متر و یک. 
اعالم  شما  پونزده.  و  متر  دو  بگو 
کردی دو متر و ده. نیت من دو متر 
بعدن  طرفش.  اومدم  که  بوده  ده  و 
روی  گذاشتند  رو  متر  و  کردند  متر 
تلگرام  تو  گذاشتند  رو  فیلم  و  هم 
مشخصه  کردند.  درست  حاشیه  و 
رو  مترها  و  نداشتند  ده  دو  متر  که 
مترها  سر  هم.  به  بودن  چسبونده 
گفتند  بود.  سانت  دو  کدوم  هر 
همچین  گفتم  من  بپری.  دوباره  باید 
کاری نیم کنم. آقای دکتر خلییل هم 
گفتند از دید ما تو پریدی. حوایش و 
پیغام ها زیاد بود و من رو عصیب کرده 
کردم.  خاموش  رو  تلفنم  من  و  بود 
دست  رو  دیوار  که  سپردم  همه  به 
نزنند چون حاشیه درست شده بود 
و حاج آقا غروی متاثر شده بودند و 
داستان  و  بود  ناراحت  خانمم خییل 
شده بود. صبح ساعت نه صبح رفتم 
رامین  مقدم،  شاهرخ  فدراسیون. 

 
محمود 

درخواست کرد. 
پشت بندش شراگیم 
درخواست کرد. منم 

اون وسط بودم. 
داوودپوررضایی گفت 

تو هم برو.
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از کالنترها،  تا  شفیعی، علیرضا خوشدل، سه 
خود آقای کاظمیان و چند نفر دیگه هم بودند. 
بهش  چیزی  و  نخورده  دست  دیوار  گفتم 
اضافه نشده، رخشان دیوار رو درست کرده 
خودش گفته دو و دوازده. رفتیم اون جا متر 
کردیم. آقای دکتر چراغی مترو یم گذاشتند تا 
متر  همه  پایین. جلوی  پایه نیم گذاشتند  لب 
کردیم دو متر و هفت ممیز هشت دهم بوده. 
گرفتیم  عکس  همه  جلوی  روش  نشستم  من 
امضا  نشستند  جا  همون  پایین.  اومدم  من 
کردند تمام شد. حوایش بعدش دوباره شروع 
اینه که اگر کیس  شد. چیزی که خییل جالبه 
مشکل با فدارسیون داره یا اگر یم خوان کیس 
و  دادن  نظر  کال  پایین  بیارن  یا  باال  ببرن  رو 
قضاوت کردن برای مردم اشتباهه. من خودم 
در حدی نیستم که بتونم قضاوت کنم. مردم 
خییل زود قضاوت یم کنن. این بده. من خودم 
دارم چطور یم تونم ییک  اشکال  و یک  هزار 
دیگه رو قضاوت کنم؟ من دو متر و هفت یا 
دو  ییک  این  مشکلم  آیا  پریدم  رو  چیزی  هر 
سانته؟ خب اون روز قسمت بود من پریدم. 
میاد  جوون  یه  بعد  روز  چند  کنید  تمومش 
چند سانت بلندترش رو یم پره. االن من باید 
چیه؟  حرفا  این  اتفاق؟  این  از  بشم  ناراحت 
تموم شد رفت. رویداد تموم شد، یه اتفاقی 
بهتره  شد.  تموم  شد.  درست  حاشیه  افتاد، 
آدم با دوسیت تمومش کنه. از دست هم دلگیر 
نشیم. من هیچ وقت هیچ جایی از این موضوع 
افتخاراتت  از من پرسیدی  نزدم. شما  حرفی 
گفتم  گرفتم.  رو  جایزه ها  این  گفتم  من  چیه؟ 
یعین چی؟  ایران  رو زدم؟ رکورد  ایران  رکورد 
چی به من دادن؟ یه حکم. جز اعصاب خوردی 
چی برام داشت؟در صوریت که آرزوم بود این 
برگرده  زمان  که  اینه  آرزوم  االنم  بکنم.  کارو 

عقب این کارو نکنم. نپرم بیام بیرون. حرص بخورم 
که چی بشه؟ تعداد موهای سفیدم بیشتر شه؟ برای 
چی؟ برای یک؟ برای کسایی که َقدرت رو نیم دونن 
ارزیش  چه  دشمین  یم کنن؟  درست  حاشیه  برات 
بوده.  از دید من اشتباه  این ها هم  داره؟ مسابقه ی 
یه.  باید اعالم کنن رکورد زین  باشه  اگر رکورد زین 
رو  قبیل  زین  رکورد  مانع  هرمیه.  زین  رکورد  مانع 
گفتن  گرفتن  امانت  من  از  کردم  درست  خودم  من 
تا  بفرمایید. دوازده  گفتم  بزنیم.  رو  یم خوایم رکورد 
تیر چهارو نیم متری درست کردم. یه وقتایی تفریحی 
هفتاد، هشتاد یم پرونم.  و  متر  یک  اسبامو  یم ذارم 
بیست  براش  رفتم  داشتم  کارو  این  من عشق  خب 
یم کنه؟  کارو  این  کیس  کردم.  هزینه  تومن  میلیون 
خب من کردم. عشقش رو داشتم ویل با این مساله 
نظر دهی غلط  و  مواجه شدم که سیستم مدیرییت 
بوده. به هر حال گذشت اما تو ذهنم هست که یه 

کم که آروم تر شدم با کسینجر این کارو بکنم.
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خییل از سوارکارا با اولین زمین خوردن 
زین  پشت  به  اکراه  با  و  سخت  خییل 
مجید  مثل  قهرماین  یم گردند.  بر 
اولین  به  نسبت  موضعی  چه  شریفی 
اون  آیا  و  داره  اسب  از  فروافتادنش 

لحظه رو به خاطر میاره؟

آره استرسیه. فشار خویب نیست. حس 
داری  که  لحظه  همون  نیست.  خویب 
یم ری پایین یم فهیم وای دارم یم افتم. 

آهنگشو قشنگ یم زین. دینگ!
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تو  چیزی  یم افته.  اتفاق  سریع  خییل 
ذهن نیم مونه.

آره. اصال فرصت نیم کین فکر کین. ویل 
که  راکیت  مثل  میاد.  ذهنت  تو  آهنگش 
از هواپیما رها شده باشه. از اولین بار 
زمین خوردن یه چیزایی داره یادم میادو 

من یه سری اسبو یم بردم برا تعزیه.

اسب های کرد بودن؟

نه اسبای گاری بودن! یه بار برگشتن از 
دیدم  رفتم  آسفالت چهارنعل  رو  تعزیه 
سرعتم زیاده، اسبه برم داشته بود رو 
آسفالت. خودمو انداختم پایین دو سه 

تا از انگشتام شکست.

و  مشکالت  و  مسایل  درباره  رو  صریح تون  نظر 
مزیت ها و برتری های آموزش در ایران به ما بگید

جلو  داره.  بیزینیس  جنبه  ایران  در  آموزش  نظرم  به 
نگاه نیم کنیم.به  باالتر رو  نگاه نیم کنیم. رده های  رو 
فکر بیزینس هستیم همه مون. به فکر آموزش پایدار 
نیست.  کیس  دیگه  خدابیامرز  سرهنگ  جناب  مثل 
بیشتر شو یم کنیم تا آموزش. این دیدیه که نسبت به 
خودم و دیگران دارم. سوار رو زود  یم پرونیم. زود 
یم خوایم همه رو اسب دار کنیم. زود یم خوایم با بال 
مثال  من خودمو  بگیرن.  جایزه  یه  اسب  آوردن سر 
به کیس  قرار نیم دم.  رو تحت شعاع  دیگران  یم زنم 
جایزه  تا  دو  بدیم  یاد  به سوار  زود  نیم کنم.  اهانت 
بگیرن خوشش شون بیاد یه اسب بخرن شوآف کنیم. 
سیستم حکم یم کنه که این کارو بکنیم اما غلطه. من 

قبول ندارم.
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نگاه تون به ورزش های اسیب دیگه چطور هست؟

درساژ رو برای پرش دوست دارم. کورس یه کم خشنه. 
ترینیگ شون خشنه. ولتیژ خییل خوبه. خییل خوب.  حیت 
برای پرش کارا. مارکوس اهنیگ ولتیژ کار بوده. سوار رو 
کم یم شه.  زمین خوردن ها خییل  و  متعادل یم کنه  ولتیژ 
استقامت هم تازه پا گرفته تو ایران. چوگان خییل مفرح و 
جذابه. منم دوست دارم اما تا به حال بازی نکردم. یه کم 
فشار میاره به نظر من به اسب اما من فکر یم کنم تو هر 
رشته ای فشار به اسب هست اما تو چوگان یه کم بیشتر 
فشار به نظر میاد. زمان فشار آوردن شون یه کم زیاده. 
و  باشه  آماده  خییل  باید  اسب  رو یم دونن.  اسب  مدام 
خییل قوی. همه شون برای من جالبند. وقت بازی چوگان 

رو تا االن نداشتم.

راهکار اصالحش چیست؟

فونداسیون. فدراسیون باید دوره بذاره. مریب آموزیش 
بیاره نه مریب بیزینیس. مربیایی بیاره که آموزش بدن 
از پایه. درساژ، فونداسیون محکم برای همه به وجود 
بیارن. بگن آقا وقت پیشرفت اینه، وقت آموزش اینه، 
وقت بیزینس اینه، این آدم مال آموزشه. این آدم مال 
بیزینسه، این آدم مال پیشرفته. تقسیم بندی کارامون 
اشتباهه. یم خوایم شاگردو پیشرفت بدیم به یه جایی 

برسونیم پول زیاد دربیاریم برای خودمون.

از نظر شما دلیل این که شاگرداتون در رده پایه ده 
به جلو دارند  ساله که حضور مستمر و موفق و رو 

چیست؟

اسب  یم کنن  هزینه  که  اونایی  بگیم.   دروغ  نباید 
من  دارن.  استعداد  هم  خودشون  و  یم خرن  خوب 
نگاه یم کنم در درجه اول ببینم کیس به درد این کار 
خودش  برای  هم  یم گذارم.  وقت  براش  یم خوره، 
نتیجه  این حالت  هم برای اسبشو. خود به خود در 
یم گیری. اما طبق حرفی که زدم تو مسابقه های خییل 
داری.  احتیاج  بیشتری  خییل  فونداسیون  به  بزرگ 

درساژ، درساژ پرش ما ضعیفه.
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آیا  و  کیست  شاگردتون  بهترین 
بدترین شاگرد داشتید یا دارید؟

شاگرد  من  چون  بگم.  نیم تونم 
قهرمان  سال  سه  سال  دو  داشتم 
رفت.  کرد  ول  بعد  کردم  ایرانش 
نیم شه  بود.  مستعد  هم  خییل 
ایمان  سوال.  این  به  داد  جواب 
بین  روژین  خوبه.  خییل  کرییم فر 
کارن  و  اسماعییل  امیر  هاشیم. 
معصویم که خییل استعداده ویل از 
پیشم رفت. خییل با هوش و زرنگه.

در مورد آموزش اثر تعویض دست 
به اسب جوان برامون توضیح بدید. 

اسبایی هستند که طبیعی و غریزی 
تا دست  انجام یم دن.  رو  کار  این 
یم ذاری  رو  خارج  ساق  خارج، 
مخالف،  یم ری  که  قوس هایی  تو 
خودشونو یم ندازن این ور درست 
کارو  این  که  اون هایی  یم کنن. 
نیم کنن باید رو تیر باهاشون تمرین 
کرد. روی تیر اثر تعویض دست رو 
که  اسب ها هستند  یه سری  بدی. 
راه  و  نیم دن  انجام  کارو  این  اصال 
اینا  حلش یه سری کار دامپزشکیه 
استایفل هاشون تزریق احتیاج داره. 
باید  دارن.  کانفورمیشن  مشکل 
پوست شون  زیر  خاص  بلستر  یه 
این  از  بعد  کره ها  و  بشه  تزریق 
تعویض دست بکنن. این کارو کیس 
رو  بیگ  اگر  نداره.  قبول  ایران  تو 
چشه؟  یم گن  کردم  کارو  این  کره 
داغونه؟ در صوریت که تو اروپا هم 
اسبای چهار، پنج ساله ای که خییل 
کیفیت شون خوبه و قوی هستن و 
تعویض دست نیم کنن رو به همین 
یم کنن.  تزریق  استایفل  تو  شکل 

این ها خییل مسایل حرفه ایه البته.

امروز  به  تا  ایران  سوارکاری  گذشته  مورد  در  شما  نظر  تفصیل  به  خییل 
چیست؟

حد  در  بگم  نیم تونم  لحاظ.  همه  از  کردیم  پیشرفت  خییل  خییل،  خییل، 
اروپاییم. طبق یه برنامه ریزی ساده و یه سرمایه گذاری جزیی یم شه راحت 
تو مسابقه های بین الملیل مدال آورد. باید از حالت بیزینیس خارج بشیم. 
اسب خوب بخریم سود خییل کالن رو اسب نکنیم. برای تیم مون اگه چند 

تا اسب خوب بخریم نتیجه خوب دور از دسترس نیست.

مصداق هاشوهم یم شه بفرمایید؟ چه چیزی تو سوارکاری ما خییل تغییر 
کرده؟

با  مثال  ببین.  قدیم رو  فیلم های  بشین  شما  حرکت ها،  تکنیک ها،  استایل، 
تکون  اصال  پنجاه  و  صد  تو  ببین.  سواری شو  کن.  مقایسه  رضایی  حسین 
نیم خوره. در صوریت که فیلم های قدییم رو ببنید اون سواری تبدیل شده 
و چی شدیم.  بودیم  که چی  نشون یم ده  قدییم  فیلم های  دیدن  این.  به 
بچه ها االن با تلویزیون، سفر، دیدن و الگو کردن سواری خوب، پیشرفت 
کردن. حمید رضا حسیین، سواری شو ببین. کیف یم کین. شاید داره ادای 
کیس رو در میاره اما سواریش خییل خوبه. وزین نداره با استعداده. یم تونه 

بین بهترین ها باشه.
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دورنمای سوارکاری ما رو چطور یم بینید؟

اگر همین وضعیت باشه در همین وضعیت 
یم مونه. اگر بخواد آدم دلسوزتری وارد 
بشه تغییر یم کنه. آقای دکتر خلییل خییل 
آدم دلسوزیه ویل باید یه کم پول به این 
خصویص  بخش  تو  بشه.  تزریق  رشته 
هر کیس پول خرج یم کنه برای خودش. 
شما حساب کن یه سری ها پول دارن اما 
خییل ها  برعکس  نباشن.  استعداد  ممکنه 
دارن.  درخشان  استعداد  اما  ندارم  پول 
این رشته پول  به  بقیه رشته ها  باید مثل 
تزریق بشه. دوچرخه سوارمون رو دیدی؟ 
چند روز پیش داشت دستفرویش یم کرد. 
این جوری یم بینن که  تو  این رشته  چرا 
در  توش؟  استعدادن  همه  یم کنن  فکر 
شروع  صفر  از  خومدم  من  که  صوریت 
کردم. پول تاکیس نداشتم برم فرح آباد. 
دوچرخه  با  آباد.  فرح  یم رفتم  پیاده  من 
یم رفتم فرح آباد اسب سوار شم. با یه 
مکافایت پول شهریه ام رو جور یم کردم. 
همه ی اینا رو خودم دیدم اما همه ی اینا 
رو شخص نیم تونه انجام بده. چون باید 

دولت حمایت کنه.

تفصیل صحبت  به  برامون  ترکمنستان  آسیایی  بازی های  مورد  در 
کنید؟

 داود گل کاشت. خییل عایل بود. با غیرت سوار شد. من اون جا 
نبودم و از حوایش اطالعی ندارم اما یه چیزایی شنیدم از خودشون. 
البته با کیس در موردش حرف نزدم با داود اینا صحبت کردم. داود 
گفت من نیم خواستم اصال بپرم. منو آقای استین مجبور کرد بپرم. 
خییل هم کمکم کرد. داود گفت افسرده شده بودم، فکر یم کردم 
اسبم نیم ره. گفت باید بجنیگ. داود خییل از این موضوع راضیه. 
اشتباه  تو  بگم  نیم تونم  یم دونم.  حرفه ای  آدم  یه  رو  داود  منم 
یم کین آقای استین این کاره نیست. نیم شه. به هر حال ایشون 
مریب یه سری سوار خییل خوب بوده. پسرش با من رفیقه. خییل 
سوار خوبیه. چند باری با هم فرانسه رفتیم. مسابقه رفتیم. اسب 
انتخاب  اما  استین.  آقای  حرفه ایه  مریب  کردیم.  فروش  و  خرید 
اعضای تیم و اسباش به نظر من اشتباه بود. اسبایی و سوارایی 
رو داشتیم که اگر تو تیم بودن تیم ما دو یا سه یم شد. جوانان 
این  تو  پنج یم پرن. ما خودمون  ایران تو رده صد و یس و  تو  ما 
رده گاز یم دیم یم ریم. مثل موشک. خوب ما یم تونستیم اسبای 
به نظرم  اسبارو.  این  ببریم. داشتیم  پنج خوب  و  رده صد و یس 
اگر تو این تیم مازیار بود خییل خوب یم شد. کاری به شخصش 
ندارم. اگر اسب عیل رحمیت اسب دیگه ای بود. شما ببینید اسب 
عیل رحمیت دو بار تو رده صد و چهل و پنج اما تو خط پایان عیل 
رحمیت خورد زمین. این اسب اوله درست اما نتیجه خویب نیست. 

یه سری ها پول دارن 
اما ممکنه استعداد نباشن. 
برعکس خییل ها پول ندارم 
اما استعداد درخشان دارن. 

باید مثل بقیه رشته ها به 
این رشته پول تزریق 

بشه.



iranhorsey26

cs رو پرید خط شروع و خط پایان رو  اگر 
باال و خوشحایل  رد شدی و دستاتو بردی 
دوپینگتم  نتیجه  و  کردی  تقسیم  همه  با  تو 
این یم شه  رو هم گرفیت  و جایزه ات  اومد 
نتیجه. من خودم رو نیم گم که csi رو بردم. 
عیل رحمیت سوار خییل خوبیه اما اون اسب 
نبود. شراگیم سوار  مناسب  کار  این  برای 
اسبش مدیوم  نظر من  به  اما  خییل خوبیه 
کرفول بود. اسب اون آقایی که بردن رو تو 
شاهرخ  به  همیشه  و  تمرین یم دیدم  مانژ 
یم گفتم این اسب یم لنگه. آقای مقدم گفتند 
من همه اینا رو نوشتم به فدراسیون تحویل 
دادم، من حرفامو زدم. گفتم تو باید بیشتر 
رو  اینا  نباشه  تیم  مریب  ممکنه  چون  بیگ 
ببینه. خب شاهرخ یه آدم حرفه ایه. اون ها 
یم خواستند کاری رو انجام بدن ویل به هر 
حال نشد. اگر مازیار یم رفت یا یه جوری 
علیرضا خوشدل رو کارشو درست یم کردن 
خودمو  من  یم شد.  خوب  خییل  یم بردن 

قاطی ماجرا نیم کنم. من اسب نداشتم.

این اواخر که اسب داشتید. چند جا هم بحث کردیم و با واکنش تندی 
مواجه شدیم. هم الیتا تو شرایط خویب بود هم وایمور، شما هم دو تا 

اسب آماده داشتید.

صد و یس و پنج مانعی نبود که ما بهش ببازیم. تو این ارتفاع ما باید دو 
یا سه یم شدیم. انفرادی خوب بله. ارتفاع بلند شد. پریدیم. اینجا هم 
یم پریم. اگر برنامه داشته باشیم اگر نقشه داشته باشیم و اسب خوب 
این موضوع. من  از  نیستم  نداره. من خوشحال  کاری  باشیم،  داشته 
خودم رو مثال بزنم. خودمو یم گم. ضررش برای منه که چرا تو مملکت 

من باید این اتفاق بیفته.

تاثیر اسب تو زندیگ شخیص و خانوادیگ شما چطور بوده؟

باسوادند.  محترمند.  خییل  که  اومدم  خونواده ای  تو  من  بوده.  خوب 
از برکت های اسب بوده در زندیگ من. من  این  با شخصیت هستند. 
مدیون اسبم به هر حال و این که یه ذره هم شرایط سخت یم شه چون 
غرق اسب یم یش. به چیز دیگه ای نگاه نیم کین. به چیز دیگه ای فکر 
نیم کین. این شاید خوب نباشه خییل چون عمر زود یم گذره. من خییل 
خوشحالم که خانمم و خودم اسیب هستیم ویل تمام زندیگ ما شده 

اسب و به چیز دیگه ای تو زندیگ شاید نرسیدیم.
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سوار  و  اسب  به  فدراسیون  کدوم  رو  خدمت  بیشترین  و  آسیب  بیشترین   
رسونده؟

فکر یم کنم با برگزاری مسابقه ها و فرستادن تیم به خارج و یه سری کار دیگه 
این فدراسیون خییل داره خوب کار یم کنه. کار بدون اشکال که وجود نداره. 
همه جای دنیا یه ضعف هایی هست. باید باهوش باشند و به ثانیه ضعف ها رو 
درست کنند. نگن بعدش درستش یم کنیم. از یه تجربه پنج درس بگیرن. از یه 
ضربه پنج درس بگیرن. از هر ضربه پنج درس بگیرن و پنج تا تجربه که جلوی 
خییل اشتباه ها گرفته بشه. مثالش همین تیم میل. این فدراسیون داره خوب 
کار یم کنه ویل من نیم تونم بگم یک ضرر زده و یک سود رسونده. فدراسیون 
آقای تابش چهار سال ضرر داد اما چهار سال با هر سخیت غول قرنطینه رو 
شکست. سود رسوند. االن یم گن قرنطینه رو ما حل کردیم. نه! سال دوهزار 

و شش شکسته شد قرنطینه.

تو ایران توسعه ی آقای موسوی. 

بله. اون جا خییل اذیت شدیم. ساختمون نیمه ساز. اسبارو بردیم پالستیک 
بچه های  و  شاهرخ  با  خاک  تو  کردیم.  تمرین  بیابون  تو  کشیدیم.  دورشون 
نداشتیم.  مانژی  هیچ  کردیم.  آماده  اسب  بیابون  تو  و  یم خوابیدیم  میل  تیم 
ساختمون ها که حاضر شد اسبارو بردیم تو باکس. تیمار کردیم، خوراک دادیم 
یه  با  دوحه.  رفتیم  کردیم  پرواز  ایلوشین  هواپیمای  یه  با  بعد  ترکمن ها.  مثل 
هواپیمای وحشتناک. هر فدراسیوین اشتباه داره. اونام شاید اشتباه کردند من 
ندیم. شاید کارخویب کردند من ندیدم. از دید من پنهان بوده. چرا باید بگم تو 

بدی. من قضاوت نیم کنم. به خاطر یه اشتباه. پس خوبیاش چی؟

سوارکاری  تحول  راهکارهای   
ایران از نظر شما چگونه است؟ 

واردات  از  جلوگیری  نظرم  به 
با  من  آیا  نمیاره  پیشرفت  اسب 
اسب ترکمن یم تونم صد و چهل 
بپرم؟ با پارکورهای االن؟ پیشرفت 
مدیریت  یم ره.  جلو  برنامه  با 
صحیح یم خواد. مریب های خوب 

یم خواد. اسب خوب یم خواد. 



ایران حضور  مریب های  بهترین  شما  باشگاه  در 
دیگه  مریب های  با  شما  تعامل  و  رابطه  دارند. 
چگونه هست؟ با توجه به این مساله که کمترین 

رفت و آمد مریب تو باشگاه شما اتفاق یم افته. 

به دلیل این که وقیت هر کس تو حریم و حوزه 
کاری خودش باشه و مزاحمیت برای کیس درست 
باید  اینجا  من  نداره.  کاری  باهاش  کیس  نکنه 
رو  بقیه  که  این  نه  باشم  داشته  رو  بقیه  هوای 
تخریب کنم. بقیه اگر من هواشونو نداشته باشم 
از اینجا یم رند. اوایل همه این فکرو یم کردن که 
نیستم،  بدجنیس  آدم  من  دارم.  فرق  بقیه  با  من 
مثل  ندارم.  کاریش  باشه،  نداشته  کارم  کیس 
بقیه آدم ها. من با بقیه رفیقم. هر کیس اینجا کار 
خودشو انجام یم ده. رابطه ی همه مربیای اینجا 
با هم خوبه. اختالفی هم اگر پیش بیاد راحت با 
اینجا  کیس  با  حال  به  تا  من  یم زنیم.  حرف  هم 
مشکل پیدا نکردم. اصطبل های اینجا جداست یا 
اگر جدا نیست باید کیس پیشت باشه که باهاش 
راحیت. مانژها جداست اما من با کیوان بشیرنژاد 
هم  با  میاد  نقاش  محمد  زمستونا  یم کنم.  کار 

سواری یم کنیم. مشکیل با کیس نداریم.

یه سوال کلیشه داریم. نظرتون در مورد 

این اسم ها در یک کلمه یا جمله.

حسن صفدری. یه آدم با عشق و مهربون.

کم  یه  و  جدی  ذاکرین.  سلسله  مرتیض 
بداخالق.

بگم.  چی  )خنده(نیم دونم  غروی.  فائزه 

دارم.  دوستش  کنارمه،  همیشه  که  کیس 
شریک زندیگ.

شهاب حسیین. )خنده( شهاب حسیین! 

بازیگر خییل طبیعی و با هوش.

، هیجاین،  مازیار جمشیدخاین. حرفه ای 

شلوغ، کاربلد، واقعا کارش رو بلده.

از  خییل  الگوی  اهنینگ.  مارکوس 

سوارکارای دنیا.

پرفسور سمیعی. پروفسور!
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گفتید که  تا حاال رپینگ کردید!

دسیت قبال بله االن نه. رپینگ اگه دست اسب 
خییل کثیف باشه سایل یک بار بد نیست چون 
تیرای ماسنگین نیست. تیرها چون سبکه اسبا 
گاهی از خودشون جوهر نشون نیم دن.  برای 
درست کردن اسب راه های خییل بدتر هست. 
اگر بدوین کجا یم زین و یه ضربه خییل کوچیک 
بزین اسب خودشو جمع یم کنه. رپینگ بعیض 

وقتا برای بعیض اسبا خوبه.

خییل صریح و جسورانه. دوپینگ چی؟

نه. اصال. داروهای خییل طبیعی یم زنم. داروهای 
خوب  خییل  خمیرای  دار.  فسفر  دار،  کلسیم 
نیم کنم.  وقت  هیچ  دوپینگ  یم زنم.  گرون  و 
مسکن برای اسبام هیچ وقت استفاده نیم کنم. 
که  نیم خرم  اسیب  وقت  هیچ  من  وقت.  هیچ 
احتیاج به دوپینگ داشته باشه. من دکتر خوب 
دارم. از بلژیک، دکتر تیم میل هلند برای من کار 
یم کنه. اسب رو ورزیش درمان یم کنه. خییل به 

سخیت راضیش کردم بیاد ایران.

داود پوررضایی. سوار جنگنده و برنده.

مسعودکیمیایی. فیلمساز، باهوش.

با  موفق  و  تکنیک  با  بسیار  کوچر. سوار  ماکو 
هر اسیب.

و سیلیم معروفش؟

کورنت ابولنسیک. اسب با کیفیت باال ما سخت. 
اسب راحیت نیست.

کساین  چه  شما  زندیگ  سوارکار  قهرمان های 
ما  خواهش  ایران.  از  خارج  و  داخل  هستند. 
اینه که قهرمان های خارجی رو برامون از زاویه 

خودتون تفسیر کنید.

رولف گران بنگستون رو خییل دوست دارم. چون 
خودش هست و خییل طبیعی سواری یم کنه و 
ادای کیس رو درنمیاره. دوم این که با اسبا خییل 
راحت دوست یم شه. من ساعت ها تو مسابقه 
که یم رم نگاش یم کنم.همایون وجداین رو خییل 
دوست دارم. جنگنده و باهوش و برنده سواری 
کرد.  من  کمک  سری  یه  هم  همایون  یم کنه. 
همیشه.  بشم  سوار  اون  مثل  یم کردم  سعی 

الگوی خیلیا تو ایران بود همایون.

29
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تمرکزتون  میدون  به  ورود  حین  آیا 
تماشاگر ها؟  یا  هست  مسابقه  روی 
شما رفتار جالیب حین ورود و قبل از 
خوردن زنگ شروع دارید. این تمرکز 

شما رو از پارکور نیم گیره؟

یم شم.  ریلکس  یم کنه.  آرومم  نه. 
ادای  اگه  نیستم.  منقبض  دیگه 
خود  به  خود  دربیاری  رو  آرامش 

آرامش یم گیری.

رزرو  خییل  مانع  رو  اسباتون  چرا 
نیم ذارن و به اندازه بلند یم شن؟

تمیز  خییل  اسبامو  دست  چون 
پرواز  چرا.  کین  تمیز  اگر  نیم کنم. 
کوتاهه.  مدت  یه  برای  اما  یم کنن 
خییل  مسابقه  یه  برای  بار  یه  سایل 

مهم تمیز کین خوبه.

یم کنید  فکر  که  رو  جووین  چند 
در آینده بیان تو مسابقه و خوب 
سواری کنن و ممتد نتیجه بگیرن 

رو یم فرمایید؟

رضایی،  حسین  شهایب،  رامین 
اگرتو  شفیعی  مهناز  و  مهسا 
سایز  اسبای  و  نرن  حاشیه 
خوب  سوار  بخرن.  کوچیک تر 
زاده،  مهدی  حانیه  داریم.  زیاد 

ایمان کرییم فر.

زیباترین  گاهی  ایران  در  چرا 
نتیجه منجر  به زیباترین  سواری 

نیم شه؟

سوار  زیبا  هم  بخوای  اگر  چون 
یش و هم بجنیگ و هم باراژ بری 

نیم شه با هم.

تا یک یم خواید سواری کنید و 
خودتون رو در ده سال آینده 
و  تالطم  پر  جهان  این  کجای 

جذاب سوارکاری یم دونید؟

آرزو دارم اینجا نباشم. برم اون 
ور. برنامه شم دارم، خییل کار 
کردم که بره جلو و دارم برریس 
سرمایه گذاریش  به  و  یم کنم 
فکر یم کنم. دوست دارم یا تو 
آلمان باشم یا بلژیک. دوست 
هلند  به  که  باشم  جایی  دارم 
فراووین  ازنظر  باشم.  نزدیک 
دامپزشک،  فراووین  اسب، 
تولید، مسابقه زیاد. شما وقیت 
ایست  بایش  نداشته  تولید 

یم کین. جایگزین نداری. 
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آلمان یه کم توی تولید افت نکرده؟

چرا تولیدشون کم شده. شاید برای 
تولیدکننده سود نداشته. خودشون 
اسب  بلژیک  و  فرانسه  از  دارن 

یم خرن.

باهاشون  چند شخصیت که صحبت 
جامعه  آگاهی  بردن  باال  برای 

سوارکاری مفیده رو بفرمایید؟

مکاری  مسعود  مقدم.  شاهرخ 
داود  محمدزاده.  ابوالفضل  نژاد، 
پوررضایی، فائزه خییل خوب صحبت 
یم کنه. عاشق اسبه. دنیا فکوریان تو 

اروپا بزرگ شده خییل یم دونه!
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به  کردن  صحبت  توان  اسب ها  کنید  فرض   
زباین غیر از زبان بدن رو داشتند. با یک اسب 

گرفتار شده در سرم سازی چه یم گفتید؟

کمک  بهش  پویل  بتونم  اگر  سختیه.  سوال 
فکر(  یم کنم)  کارو  این  بشه  مداوا  که  کنم 
نیم دونم. باید بیشتر از اینا بهش محبت شه. 
اسبا یم  دونه.  بقیه ی  از  بهتر  رو  عافیت  قدر 
همه کاری یم کنه. من اسب گاری داشتم چه 
پریش برام کرده. یه اسیب بود گاری کوچیک 
و  صد  بزرگ،  مشک  تا  دو  یم بستن  بهش 
پنجاه کیلو شیر یم گذاشتند از عمامه یم برن 
الر. یا رو دوشش یم ذاشتن دو تا کارو انجام 
یم داد. پدر آقای سیاهپوش این اسبو خرید. 
یه مادیون هفت هشت ساله بود اما این قدر 
ازش کار کشیده بودن بیشتر به نظر یم اومد. 
ایکس  از  من  مدت  یه  بعد  کالس.  دادنش 
پارکور  خوبه.  چه  اوووه.  دیدم  کردنم  ردش 
کوتاه چیدم همه رو رد شد یب این که به مانع 
نگاه کنه. از فردا ندادمش کالس. بدنش فوق 
بیست  است.  زنده  االن  بود.  ورزیده  تصور 
برو  لواسون  رفیت  زنگوله.  سالشه.  هفت  و 
ببینش. تا صد و بیست همه شاگردامو باهاش 
فرستادم مسابقه. خودم باهاش صد و بیست 

جایزه گرفتم. اقدسیه. فرح آباد!

من  محدود  دانش  که  دارید  سوایل 
اجازه نداده باشه به ذهنم بیاد و ازتون 

نه. سواالتون خوبه همه اش. سواالتون بپرسم؟ 
این  با  من  رشته یم خوره.  این  درد  به 
موضوع موافقم. کار خویب یم کنید. اگر 
اینجا.  نیم نشستم  نبود  خوب   ممنون از لطف تون. شما بسیار انرژی پس کارتون با ارزشه.کارتون 

نیاز  یب  و  خوب  بسیار  دارید.  خویب 
سخن  یم کنید.  صحبت  ویراستاری  به 

و پایاین و هر حرف نگفته رو بفرمایید. آرزوم خوشحایل همه است  نه. من 
مملکت مون  حاال  بچه ها.  بودن  برنده 
که سر جای خودش. تو این رشته آرزو 
یم کنم جوری برنامه بریزن که نتیجه ی 
مسابقه های  تو  باشیم.  داشته  خوب 
معمویل هر روز یک نفر میاد یم بره مهم 
دوست  بزرگ  میدون های  تو  نیست. 
دارم پرچم ایران بره باال. پرچم کشورم 

بره باال احساس غرور یم کنم.
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استودیو  طراحی و برندسازی  سپنج

MEHR STUD
Dr.mehrparvar

اگر مسیر متفاوتی را در ذهن دنبال می کنید، جهت تحقق آرمانهای کسب و کارتان با ما تماس بگیرید.

sepanjstudio sepanjstudio               09126935291

           جدیدترین لوگوی طراحی شده در استودیو سپنج برای "مزرعه پرورش اسب مهر"



"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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احتمــاال در طــی  چنــد ســال اخیــر نــام MBA را بســیار شــنیده ایــد 
و تصــور و دریک نیــز از آن داریــد. در معنــای عــام، ایــن نــام و 
دوره هــای دانشــگاهی یــا آزاد اش، تداعــی کننــده ی مســیری بــه 

ســمت موفقیــت و ســودآوری اســت کــه البتــه  بیــراه  نیســت.
دوره هــای موســوم بــه مدیریــت کســب و کار چنــد ســایل اســت 
پایــش بــه ایــران بــاز شــده و تعــداد زیــادی از مدیــران، مشــاوران، 
ــه آن  ــاری ب ــف تج ــای مختل ــوزه ه ــاالن ح ــع و فع ــان صنای صاحب
پیوســته انــد. ایــن دوره هــا البتــه بــرای حــرف و صنایــع خــاص نیــز 
ــت،  ــت نف ــژه ی صنع ــال MBA وی ــود، مث ــس یم ش ــی و تدری طراح
ــع حــدود 30 درصــد از  ــه در واق ــا حــوزه دارویی و پزشــیک و... ک ی
ــا آن  ــق ب ــوای آمــوزیش هــر دوره  بصــورت اختصــایص منطب محت

صنعــت و حــوزه ی مــد نظــر  اســت.

خــب! طیبعتــا در ذهــن شــما نیــز ایــن پرســش تداعــی یم شــود که 
ــرای صنعــت اســب و ســوارکاری  ــا را ب ــن دوره ه ــوان ای ــا یم ت آی

نیــز طراحــی و اجــرا کــرد یــا نــه؟. جــواب مثبــت اســت.
در حــال حاضــر در بیــش از ده هــا دانشــگاه و مدرســه عــایل 
ســوارکاری د رجهــان، ایــن دوره هــا در بــازه زمــاین یــک تا دوســال 
برگــزار یم شــود و فــارغ التحصیــالن زیــادی را روانــه صنعت اســب 
در شــاخه هــای کــورس و پــرش و برگــزاری رویدادهــا و ... یم کنــد.
ایــران  اســب  صنعــت  مبــرم  نیــاز  دربــاره  حاضــر  متــن 
آن  بــر  و ســعی  یم کنــد  هــا اشــاره  دوره  ایــن  برگــزاری  بــه 
دارد تــا بــا معرفــی ســاده ای از پیشــینه، چــرایی و ضــرورت 
نمایــد. تشــویق  کالســها  ایــن   در  حضــور  بــه  را  شــما   آن، 

رشــته MBA در اواخــر قــرن نوزدهــم میــالدی متولــد شــد. زمــاین 
ــد کــه دانــش  ــال نیروهــای متخصــیص بودن کــه کارخانجــات بدنب
 MBA مدیریــت را بــه شــکل علــیم و اجــرایی بداننــد , البتــه رشــته

در ابتــدا بــه ایــن نــام خوانــده نیم شــد.

Equine Business Management ( EBM)
مدیریت کسب و کار صنعت اسب- نیاز امروز سوارکاری ایران

MBAمهدیار پیرزاده - فارغ التحصیل           دانشگاه تهران

ــب و کار  ــه کس ــالدی، مدرس ــال 19۰۰ می در س
تــاک، مــدرک کارشــنایس ارشــد در تجــارت 
کــرد،  اعطــا  را   )Master of Science in Commerce(
ــوب  ــیل محس ــته MBA فع ــدر رش ــه پ ــواین ک عن

ــود.  یم ش

دانشــگاه هــاروارد، اولیــن دوره MBA خــود را در 
ــدود  ــا ح ــد از آن ت ــرد. بع ــزار ک ــال 19۰۸ برگ س
یــک دهــه اســتقبال جــدی از رشــته MBA در کار 
ــج مدرســه هــای  ــه تدری ــود. از ســال 19۳۰ ب نب
کســب و کار بــه صــورت جدی تــر شــکل گرفتنــد 
و رشــته MBA و بــه طــور کل دوره MBA )مســتقل 
از شــکل دانشــگاهی یــا غیــر دانشــگاهی آن(  در 

نقــاط مختلــف آمریــکا مطــرح شــد.
چنــد دهــه طــول کشــید تــا در ســال 195۷ 
نخســتین دوره حرفــه ای بــرای آمــوزش تخصیص 
ــکل  ــه،  ش ــا در Insead فرانس ــته MBA در اروپ رش

ــه و اجــرا شــود. گرفت
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در ایــران نیــز قبــل از انقــالب اســالیم، دانشــگاه 
ــات  ــعبه مطالع ــت MBA را در »ش ــاروارد دوره  مدیری ه
از  بعــد  کــه  کــرد  یم   برگــزار  هــاروارد«  مدیریــت 
انقــالب، عمــالً بــا تغییــر ایــن مرکــز بــه »دانشــگاه امــام 

ــد.  ــف ش ــیل متوق ــای قب ــادق«، برنامه ه ص
در ســال 1۳۷۸ بــا تاســیس دانشــکده مدیریــت و 
ــر  ــت دکت ــه هم ــریف، ب ــیت ش ــگاه صنع ــاد دانش اقتص
ــاره رشــته  علینقــی مشــایخی و دوســتان ایشــان، دوب
MBA بــه عنــوان یــک رشــته جــذاب مدیریــیت، مطــرح 

ــرار گرفــت. ــورد توجــه ق شــده و م

MBA تاریخچه و تحوالت رشته
اگــر بخواهیــم ســابقه تاریخــی ایــن رشــته را در نظــر 
ــتم  ــرن بیس ــدایی ق ــای ابت ــال ه ــم، MBA در س بگیری
ــان  ــای مهندس ــف ه ــه ضع ــد ک ــاد ش ــن ایج ــرای ای ب
در  بدهــد.  پوشــش  مدیریــت  دانــش  زمینــه  در  را 
واقــع جامعــه آمریــکا بــا ایــن معضــل مواجــه شــد کــه 
اگرچــه مهندســان حرفــه ای و بــا دانــش دارد ,امــا 
ایــن مهندســان شــیوه مدیریــت را بلــد نیســتند و ایــن 
امــر باعــث کاهــش شــدید بهــره وری در بخــش هــای 

ــود. ــده ب ــادی ش ــف اقتص مختل
بنابرایــن از آنجــایی کــه جایــگاه بســیاری از آنهــا 
ــروژه  ــر پ ــود )از سرپرســت بخــش و مدی ــیت ب مدیری
گرفتــه تــا مالــک کســب و کار(، آمــوزش مدیریــت 
و  شــد  داده  تشــخیص  مفیــد  مهندســان  ایــن  بــه 
ــام  ــا ن ــه ای ب ــیت حرف ــای مدیری ــج، دوره ه ــه تدری ب
MBA بــرای آمــوزش ایــن مهندســان طراحــی و برگــزار 

ــدند. ش
ــران  ــازار بســیار گ ــک ب ــوزش MBA ی ــازار آم ــروزه ب ام
ــت  ــان اس ــر جه ــاز در سراس ــال پولس ــن ح و در عی
کــه البتــه مختصــات کلیــدی آن هــم تغییــرات زیــادی 
نکتــه  مهمتریــن  کــرده. 
ــروزه،  ــه ام ــت ک ــن اس ای
مشــتریان  و  مخاطبــان 
 MBA دوره هــای آمــوزیش
دیگــر صرفــا مهندســان 

ــتند. نیس

در حالــت کیل ایــن رشــته بــه درد همــه مدیــران 
ــای  ــش ه ــان بخ ــه کارشناس ــا و البت ــازمان ه س
ــا مدیریــت و امــور ســازماین و فعــاالن  مرتبــط ب
حــرف مختلــف یم خــورد؛ امــا ماهیــت ایــن 
رشــته مناســب آمــوزش مشــاوران و کارآفرینــان 
ــروه  ــه درد ســه گ ــروزه عمــال MBA ب اســت و ام

خــورد: کار یم  و  کســب  یم  خواهنــد  کــه  کســاین   -1
ــا در حــال مدیریــت  ــد ی خودشــان را راه بیندازن

هســتند. آن 
2- افــرادی کــه در ســطوح مدیرییت و کارشــنایس 
درگیــر  ســازمان  مختلــف  بخش هــای  در 

البتــه تحصیــل در رشــته MBA حــیت بــرای کــیس 3- مشاوران مدیریت.مســائل مدیریــیت و ســازماین هســتند.
کــه در حــال حاضــر جــزو افــراد ایــن ســه 

دســته نباشــد نیــز مفیــد خواهــد بــود.
 واقعیــت ایــن اســت کــه دانشــجویان این رشــته 
قــرار نیســت در MBA علــم جدیــدی ایجــاد کننــد؛ 
بلکــه قــرار اســت بــه مفاهیــم و ابزارهــایی مجهز 
ــیت  ــائل مدیری ــد مس ــا بتوانن ــا آنه ــه ب ــوند ک ش
دنیــای واقعــی را حــل کننــد. مثــال در MBA تمرکــز 
روی فلســفه وجــودی اســتراتژی بــرای ســازمان 
نیســت؛ بلکــه مهــم ایــن اســت کــه دانشــجویان 
بایــد یــاد بگیرنــد چطــور اســتراتژی تدویــن 
ــوزش،  ــیل آم ــدف اص ــن در MBA ه ــد. بنابرای کنن
ــوان حــل مســائل کســب و کار اســت.  ایجــاد ت
 MBA ــرای ــذاری ب ــه هدفگ ــگاه ب ــه در ن ــن نکت خوانــدن، بســیار کلیــدی اســت.ای



iranhorsey38

MBA دستاوردهای تحصیل در رشته
تجربــه و تحقیقــات نشــان یم دهــد که 
ــا  ــاه ت ــه از 6 م ــن  دوره ) ک ــان ای در پای
یــک ســال و نیــم  طــول یم کشــد(، بــه 
ــن  ــما ای ــد ش ــر و مفی ــورت مختص ص
دســتاوردها را بــه دســت خواهیــد 

آورد:

* شــبکه ســازی حرفــه ای: همــه جــای 
 MBA دنیــا، مهمتریــن کاربــرد خوانــدن
شــبکه ســازی اســت. در اینجــا منظور 
از شــبکه ســازی، برقــراری ارتبــاط 
حرفــه ای و دوســتانه بــا همــکالیس 
هــا اســت. )حــاال بــرای بعــیض هــا ایــن 
ــم  ــاتید ه ــامل اس ــازی ش ــبکه س ش
ــن شــبکه ســازی  ــه!( ای یم شــود البت
بعدهــا در ســه حــوزه حتمــا بــرای 
شــما مفیــد خواهنــد بــود: دســتریس 
بــه فرصــت هــای جدیــد کاری یــا 
ــه برخــی  کســب و کاری، دســتریس ب
معمــول  هــای  راه  از  کــه  اطالعــات 
ــت  ــت دس ــا راح ــه آنه ــود ب ــیم ش ن
یافــت و انجــام پــروژه هــای مشــترک.

* آشــنایی بــا شــاخه هــای اصــیل علــم 
بازاریــایب،  اســتراتژی،  مدیریــت: 
فاینانــس،  رهبــری،  ســازماندهی، 
تصمیــم،  تئــوری  ســازماین،  رفتــار 
مدیریــت  تکنولــوژی،  مدیریــت 
درس  از  هــایی  نمونــه   ... و  ریســک 
هــای رشــته MBA هســتند. بــا گذراندن 
ــه نســبت قبــل از آن ایــن  ایــن دوره ب
فــرق را خواهیــد داشــت کــه یم دانید 
علــم  هــای  شــاخه  از  کــدام  هــر 
ــه دردی  ــه چ ــه و ب ــین چ ــت یع مدیری

ــا بفهمیــد  یم خورنــد و ایــن »دانســتن« باعــث یم شــود ت

کــه بــرای آینــده بایــد روی کــدام حــوزه ها ســرمایه گــذاری 

علــیم بیشــتری کنیــد، کــدام شــاخه هــای علــم مدیریــت 

بــه درد شــما در شــغل امــروز و فردایتــان یم خورنــد و 

کــدام حــوزه هــای علــم مدیریــت را بایــد براســاس عالقــه 

شــخیص دنبــال کنیــد.

* آمــوزش ایــده گرفتــن و ایــده پــردازی: بــا مطالعــه دروس 

MBA و حــل کــردن مســائل دنیــای واقعــی در حیــن تحصیل، 

بعــد از دوران تحصیــل خواهیــد دیــد کــه چقــدر نکتــه ســنج 

تــر از چنــد ســال قبــل شــده ایــد و چقــدر بهتــر از قبــل یم 

توانیــد یــک ایــده مخصوصــا از نــوع کســب و کاری اش را 

ــدن  ــد: خوان ــز باش ــش دو چی ــاید علت ــد. ش ــرورش بدهی پ

ــه  ــبت ب ــا نس ــاوت آنه ــای متف ــده ه ــون و ای دروس گوناگ

موضوعــات واحــد و ایــده هــا و کامنــت هــای اســاتید و ایده 

هــا و ســواالت همــکالیس هــا در مــورد دروس مختلــف.

ــان  ــاط می ــل و ارتب ــوری و عم ــان تئ ــکاف می ــدن ش * فهمی

آنهــا: اگــر قبــل از تحصیــل در دوره MBA یــا حیــن تحصیــل 

ــه کاری باشــید، متوجــه یم شــوید کــه دنیــای  دارای تجرب

تئــوری هــای مدیریــت بــا دنیــای عمــل چقــدر متفاوتنــد و 

مهمتــر اینکــه: شــما اگــر بنیــان هــای فلســفی و اصــول پایــه 

علــیم یــک حــوزه را خــوب بلــد باشــید، بهتــر و آســان تــر 

یم توانیــد بــرای حــل مســائل دنیــای واقعــی ایــده پــردازی 

کنیــد و ابــزار تولیــد کنیــد. بــرای همیــن اســت کــه عمیقــا 

ــدون  ــه کاری و ب ــدون داشــتن تجرب ــه ب ــم ک ــه یم کن توصی

داشــتن برنامــه بــرای ورد ســریع بــه بــازار کار، MBA را 

انتخــاب نکنیــد!
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کجا MBA بخوانیم؟
ایــن روزهــا هــر نشــریه تخصــیص مدیریــت و 
ــا  ــد، حتم ــاز یم کنی ــه ب ــه ای را ک ــر روزنام ــیت ه ح
آگهــی مربــوط بــه برگــزاری دوره MBA توســط یــک 
ــرا  ــد. ظاه ــد را یم بینی ــه جدی ــا موسس ــگاه ی دانش
برگــزاری دوره MBA بــه یــیک از پرســودترین کســب 
و کارهــای مربــوط بــه آمــوزش تبدیــل شــده اســت.

چنــد معیــار اســایس بــرای ارزیــایب و انتخــاب دوره 
ــد از  ــا مهــم ان ــن کــورس ه هــای MBA  و مجــری ای

ــه: جمل

ــیل  ــای اص ــه در دوره ه ــزی ک ــه دریس: چی 1- برنام
MBA نســبت بــه دوره هــای معمــویل مدیریــت 
هاســت؛  درس  بــودن  کاربــردی  اســت؛  مهــم 
کلیــدی  از  یــیک  هــا  دوره  مقایســه  در  بنابرایــن 
تریــن معیارهــا، میــزان کاربــردی بــودن درس هــای 
ــه در  ــور مقایس ــا منظ ــت. در اینج ــده اس ــه ش ارائ
 MBA ســطح فهرســت درس هاســت. در دوره هــای
معمــوال چنــد درس بســیار کلیــدی وجــود دارنــد کــه 
وجودشــان حتمــا ضــروری اســت ، درس هــایی 
اســتراتژی،  مدیریــت،  مبــاین  و  اصــول  نظیــر: 
انســاین،  منابــع  مدیریــت  مــایل،  مدیریــت 
ــازماندهی. البتــه  ــازماین و س ــار س ــایب، رفت بازاری
الزم بــه ذکــر اســت در دوره کســب و کار مدیریــت 
صنعــت اســب، تمرکــز بســیاری از  دروس پیرامــون 
همیــن حــوزه یم چرخــد و مثالهــا مصــداق واقعــی و 

ــد داشــت. ملمــوس تــری خواهن

2- اســاتید دوره هــا: قــرار اســت شــما از زبــان 
ــد.  ــاد بگیری ــا دروس دوره MBA را ی ــاتید دوره ه اس
ــدی  ــار کلی ــاتید  دو معی ــه اس ــایب رزوم ــرای ارزی ب
وجــود دارد: یــیک اینکــه اســاتید بایــد حتمــا دارای 
ســوابق مشــاوره ای یــا اجــرایی در حــوزه مدیریــت 
علــم  درجــات  باالتریــن  دارای  اســتاد  باشــند؛ 
ــچ  ــه هی ــرایی، ب ــه اج ــدون تجرب ــا ب ــگاهی ام دانش
ــار هــم داشــتن  ــن معی درد MBA نــیم خــورد. دومی
ــر در  ــه اگ ــت؛ ک ــس در دوره MBA اس ــابقه تدری س
ــا خارجــی و مخصوصــا  ــر داخــیل ی دوره هــای معتب
دوره هــای دانشــگاهی MBA باشــد چــه بهتــر. مهــم 
نیســت کــه اســتاد دوره آدم معروفــی هســت یــا نه؛ 

رزومــه او گویــای همــه چیــز اســت.

بــرای  نیــاز  مــورد  زمــان  و  دروس  ســیالبس   -3
تدریــس مطالــب: ســیالبس دروس نشــاندهنده 
ــن  ــما در ای ــت ش ــرار اس ــه ق ــتند ک ــیب هس مطال
دوره یــاد بگیریــد. بــرای ارزیــایب ســیالبس دروس، 
دانشــگاه  دوره  دروس  ســیالبس  توانیــد  یم 
ــط  ــوان خ ــه عن ــد و از آن ب ــریف را ببینی ــیت ش صنع
کــش ارزیــایب تــان اســتفاده کنیــد. فقــط یــک نکتــه 
ــدی  ــم زمانبن ــود دارد و آن ه ــا وج ــدی در اینج کلی
دروس اســت. جدیــدا - بــه ویــژه در دوره هــای 
ــرده  ــال فش ــای مث ــزاری دوره ه ــک - برگ غیرآکادمی
مــد شــده کــه اگــر بدرســیت تدویــن نشــده باشــد، 

ــرد. ــد ب ــایی نخواه ــه ج راه ب
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ــه  ــی ب ــک نگاه ــا: ی ــه دوره ه 4- هزین
ــی  ــک نگاه ــد و ی ــان بیندازی ــب ت جی
هــم بــه آینــده. اینکــه گرفتــن مــدرک 
عایــدی  چــه  اســت  قــرار   MBA
بــرای شــما داشــته باشــد. حــیت 
اگــر تحلیــل هزینــه - فایــده مــایل 
ــن  ــه ای ــان مهــم نیســت؛ ب هــم برایت
ــت  ــرار اس ــه MBA ق ــد ک ــه کنی توج
چــه کمــیک بــه شــما بکنــد. اگــر 
یــک مدیــر اجــرایی هســتید، آیــا 
ــر  ــن، مدی ــا MBA گرفت ــت ب ــرار اس ق
خواهیــد  یم  آیــا  باشــید؟  بهتــری 
ــا  یــک مشــاور مدیریــت شــوید؟ آی
ــان  ــب و کار خودت ــد کس ــد داری قص
را راه بیندازیــد؟ بــه ایــن ســوال فکــر 
 MBA ــه یــک دوره ــا هزین ــد کــه آی کنی
بــرای شــما ارزش الزم را دارد؟ یــا 
ــوارکاری  ــب و س ــوزه اس ــال در ح مث
ــری و  ــوارکار، م ــد س ــا یم خواهی آی
دامپزشــک بهتــری شــوید؟ آیــا از 
جایــگاه فعــیل خــود رایض هســتید یــا 
فکــر یم کنیــد رتبــه هــای باالتــری را 
یم توانیــد بدســت آوریــد؟ همچنیــن 
در  بخــش درآمــدزایی کــه شــاید 
دغدغــه ایــن ورزهــایی بســیاری از 
ــد  ــوارکاری باش ــب و س ــاالن اس فع
ــود دارد  ــماری وج ــئوالهای بیش ، س
ــه آن پاســخ  کــه در ایــن دوره هــای ب

ــد. ــد ش ــح داداه خواه صحص

آسیب شنایس MBA در ایران و جهان

ــرا  ــه درآمــد و موفقیــت آین یم رســید، ســخت در اشــتباه هســتید زی ــا حضــور در ایــن دوره هــا ب ــد ب  اگــر فکــر یم کنی
اگــر اینگونــه بــود بســیاری از دوره هــایی کــه تاکنــون در آن شــرکت کــرده ایــد شــما را بــه ســکوی پیــروزی رســانده بــود. 
احتمــال تــا کنــون در خیــیل از کالســها و دوره هــای فدراســیون شــرکت کــرده ایــد و در ادامــه بــه نتیجــه مطلــوب نرســیده 

ایــد، امــا ایــا ایــراد از نحــوه و کفیــت ایــن کالســها بــوده یــا مــدرس آن و یــا خــود شــما؟
پاســخ قطعــی بــه ایــن دســت ســئواالت در ایــن زمــان راهگشــا نخواهــد بــود زیــرا همــه چیــز بــه برنامــه و نقشــه راه شــما 
بســتیگ دارد. در واقــع MBA یــک مســیر اســت کــه در آن طراحــی اســتراتژی و نقشــه راه کســب و کار خــود را ترســیم یم 
ــم، آســیب شــنایس رشــته MBA در ایــران را یم تــوان در قالــب چنــد  کنیــد . اگــر بخواهیــم کــیم دقیــق تــر صحبــت کنی

نکتــه زیــر خالصــه کــرد:



1- دانشــجویان بــا ســابقه کاری صفــر: MBA و مدیریــت 
اجــرایی بــه یــک جــوان تــازه فــارغ التحصیــل یــا صــرف 
ــیم  ــه ن ــوارکاری توصی ــب و س ــه اس ــد ب ــک عالقمن ی
شــود. مدیریــت اجــرایی کامــال بــرای مدیــران نســبتا 
صاحبــان  و  مربیــان  و  ســوارکاریان  یــا  ســابقه  بــا 
ــتن  ــز،  داش ــرای MBA نی ــده و ب ــی ش ــگاه طراح باش
ســابقه کار بســیار ضــروری اســت. اصــوال افــراد 
بایــد بــرای حــل مشــکالیت کــه در کار بــا آنهــا مواجــه 
شــدند، بــه ســراغ خوانــدن MBA برونــد. برعکــس 
اش خیــیل کمــک نــیم کنــد. بنابرایــن اگــر ســابقه 
ــک  ــیل کم ــت، MBA خی ــال اس ــک س ــر ی ــان زی کارت
در  کــه  همیــن دلیــل اســت  بــه  تــان نــیم کنــد. 
تمــایم مــدارس کســب و کار برجســته و معتبــر دنیــا، 
ــا دارای ســابقه  درخواســت افــراد بــدون ســابقه کار ی
ــران، در  کار کــم معمــوال رد یم شــود. متاســفانه در ای

ــاده اســت.  عمــل ایــن اتفــاق نیفت

MBA نــه داروی همــه دردهاســت و نــه شــاه کلیــد تمام 
قفــل هــا؛ ایــن رشــته  نیــز هماننــد هــر رشــته دیگــری 
ــت.  ــودش اس ــاص خ ــوت خ ــف و ق ــاط ضع دارای نق
قبــل از انتخــاب ایــن رشــته بــرای ســرمایه گــذاری، بــه 

نــکات مطــرح شــده در ایــن مقالــه فکــر کنیــد.
 )MBA( هــدف اصــیل مدیریــت ارشــد کســب و کار
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ــند در  ــادر باش ــه ق ــت ک ــرادی اس ــرورش اف پ
زمینه هــای زیــر انجــام وظیفــه نماینــد:

ــا  ــازمان ی ــد س ــر و کارآم ــری مؤث •اداره و راهب
یــیک از زیــر مجموعه هــای آن

•ایجاد تحول در یک بخش تخصیص سازمان
کل  در  تحــول  رهبــری  و  هدایــت  •طراحــی، 
ســازمان پــس از کســب تجــارب عمــیل در 

مدیریــت
ــد در  ــای جدی ــاد فعالیت ه ــا ایج ــین ب •کارآفری

ــد ــازمانهای جدی ــاد س ــا ایج ــازمان ی درون س
در  مطالعــایت  و  مشــاوره ای  خدمــات  •ارائــه 
زمینه هــای مدیریــیت بــه مدیــران ســازمانها
منظــور از کســب و کار یعــین کلیــه عملیــایت کــه 
از تولیــد تــا فــروش و خدمــات پــس از فــروش 
کاال یــا خدمــات را شــامل یم شــود و بــه صورت 

مکــرر اتفــاق یم افتد.



بــرای رشــته مدیریت ارشــد کســب و 
کار )MBA( حــدود ۳۰ گرایــش مختلــف 
در کشــورهای مختلــف تعریــف شــده 
اســت. امــا چهــار گرایــش اصــیل ایــن 
رشــته کــه تقریبــاً در همــه دانشــگاه ها 
تدریــس یم شــوند بــه شــرح زیــر 

است:
فــروش  مدیریــت  و  بازاریــایب   .1

)Marketing (
مدیریــت  و  مــایل  مدیریــت   .2

)Finance( مــایل  موسســات 
سیســتمهای  و  تولیــد  مدیریــت   .3

)Operation( پــروژه  و  تولیــد 
 Human( 4. مدیریــت منابــع انســاین

)Resources

 آنچــه تــا کنــون مالحظــه کردیــد، 
و   MBA از  آکادیم  نســبتا  تعاریفــی 

بــود. آن  عــام  هــای  گرایــش 
ــه دوره  ــما را ب ــر ش ــه نظ ــا در ادام ام
و  اســب  صنهــت  مخصــوص  هــای 
ســوارکاری جلــب یم کنــم. در ابتــدای 
ــر  ــال حاض ــه در ح ــم ک ــب گفتی مطل
در  ده هــا دانشــگاه معتبــر جهــان، 
دورهــایی بــا رویکــرد مدیریــت کســب 
ــب  ــت اس ــاالن صنع ــژه ی فع و کار وی

ــت. ــزاری اس ــال برگ در ح
ــیک  ــم در ی ــن االن ه ــر همی ــما اگ ش
در   MBA عمــویم  هــای  دوره  از 
ایــران شــرکت کنیــد، بــاز هــم بــه 
دســتاوردهای مهــم و خــویب نائــل 
خواهیــد شــد کــه یم توانــد در کســب 
و کار اســیب تــان  بــه شــما کمــک کند، 
ــیص  ــای تخص ــای دوره ه ــیت پ ــا وق ام
ــداف  ــه اه ــل ب ــد، نی ــان یم  آی ــه می ب

ــود. ــد ب ــر خواه ــان ت ــما آس ش

ــدارس  ــر و م ــای معتب ــگاه ه در دانش
ــا  ــای MBA ب ــان دوره ه ــوارکای جه س
نامهــا و تعاریــف مختلفــی نــام گــذاری 
یم شــوند کــه گرایــش هــایی از همیــن 
هســتند.  کار  و  کســب  مدیریــت 
معمــوال  آنچــه در بیشــتر ایــن مــدارس 
شــود  یم  تدریــس  موسســات  و 
 Equine Business هــای  دوره  نــام  بــا 
ــه  ــود ک ــناخته یم ش Management  ش
در اختصــار  EBM نامیــده یم شــود.
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Equine Business Management
 مدیریت کسب و کار صنعت اسب:

از آنجــا کــه صنعــت اســب در کشــورهای دیگــر دنیــا بــا گرایش ها 
و سیاســت هــای متفــاویت دنبــال یم شــود، بنابرایــن هــر اقلیــیم 
دوره هــای مختــص جغرافیــایی و فرهنــیگ خــود را برگــزار یم کند. 
ایــن نکتــه مویــد آن اســت کــه تقلیــد و  گرتــه بــرداری کورکورانــه 
از آن مراجــع  نیــز راه بــه جــایی نخواهــد بــرد، امــا در همــه ی ایــن 
دوره هــا، بــا اســلوب و دروس و مبــاین پایــه ای مواجــه هســتیم 
کــه بــویم ســازی و توســعه و مدیریــت آن، راهگشــای بســیاری 

از مســائل روزمــره در ایــن حــوزه خواهنــد بــود.
در واقــع آنچــه در دوره کســب و کار مدیریــت صنعــت اســب یم 

گذرانیــد حــول و حــوش مضامیــن  مشــخیص خواهــد بــود.
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در  مــا 
ایــران بــا پراکنــدیگ و تنــوع 

نــژادی مواجــه هســتیم کــه هــر کــدام از 
ایــن اســبها کاربردهــای متفــاویت دارنــد، از همیــن 

روی نوشــتن مطالــیب کــه بتوانــد همــه ایــن ســلیقه هــای 
را پوشــش دهــد کار اســاین نخواهــد بــود. بعنــوان مثــال مجلــه 

دنیــای اســب را در نظــر بگیریــد کــه بواســطه ی دوماهنامــه بــودن و 
بــه لحــاظ بــازه زمــاین نشــر و توزیــع، نــیم توانــد در حــوزه پوشــش اخبــار 

فعالیــت کنــد زیــرا  تقریبــا در همــه ی شــبکه هــای اجتماعــی دســتریس بــه ایــن 
ــا برایــن اســتراتژی و رســالت ایــن نشــریه، حــوزه  موضوعــات آســان اســت، بن

ــن صنعــت اســت.  ــوزش و توســعه علــیم ای آم
اجــازه بدهیــد مثــال دیگــری بزنــم. بــه نظــر شــما موفقیــت یــک اســب کــه در کــورس 
ــا تعریــف مشــتریک دارد؟ ــا کــرد، آی ــژاد اصیــل عــرب ی ــا اســیب از ن فعالیــت یم کنــد ب

ــن  ــاوت و بنابرای ــا متف ــب ه ــک از اس ــر ی ــرد ه ــرا کارب ــت زی ــی اس ــواب منف ــا ج طبیعت
ــال در کــورس ســرعت  و در برخــی  ــز تعاریــف مختلفــی دارد، مث ــاکایم اش نی موفقیــت و ن
ــری در هــر حــوزه دارد( و در برخــی دیگــر  ــایی ) کــه آن هــم مــالک هــای  متغی نژادهــا، زیب

ــت. ــر اس ــم ت ــه مه ــجره از هم ش

ــه  ــه کل جامع ــیم ب ــر ک ــم. اگ ــگاه بیندازی ــری ن ــم ت ــیار مه ــوع بس ــه موض ــد ب ــاال بیایی ح
ــت  ــد گرف ــرار خواهی ــئله ق ــن مس ــان ای ــید در جری ــرده باش ــه ک ــران توج ــارکاری ای س
ــال  ــت. مث ــازار اس ــای ب ــش از تقاض ــا بی ــی از نژاده ــد و واردات در برخ ــم تولی ــه تراک ک
اســب عــرب در اقلیــم کویــر و یــزد بــا رکــود جــدی مواجــه شــده اســت. در ترکمــن 
نیــز مســائل و حــوایش از ایــن دســت داریــم. بســیاری از مالــکان نیــم بیشــتری از 

اســبهای خــود را بــا قیمــیت بســیار پاییــن از هزینــه خریــد، بفــروش رســانده انــد.
ــدارد.  ــواین ن ــکان همخ ــد مال ــا درآم ــا ب ــس ه ــداری و باک ــای نگه ــه ه هزین

ــرا ارزش  ــد زی ــری داده ان ــر کارب ــه تغیی ــتند ک ــیم نیس ــای ک ــگا ه باش
خــود ملــک و فــروش محــل باشــگاه بســیار بیشــتر از فعالیــت 

کــردن در ایــن صنعــت برایشــان ســود دارد امــا مشــکل 
زمیــن،   بــاالی  مســاحت  بدلیــل  کــه  اینجاســت 

 کــیس حــیت قــدرت خریــد آن را هــم نــدارد.
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در حــوزه پــرش و کــورس هــم مســائیل از جنس دیگر 
وجــود دارد، میــزان جــذب عالقمنــدان ســوارکاری به 
نســبت ســالهای قبــل از افزایــش  خــویب برخــوردار 
ــا از  ــان و باشــگاه ه ــوده اســت. بســیاری از مربی نب
ــه  ــزش مخاطــب و کــم شــدن شاگردانشــان گالی ری

دارند.
در بســیاری از شــهرهای دیگــر ایــران، پــرورش 
کــم  و  زیــاد  دالالن  وجــود  از  اســب  دهنــدگان 
تخصــص و از دســت دادن ســهم بازارشــان شــایک 

و... هســتند 
بــه مــوارد بــاال بیشــمار مســئله و گــره دیگــر نیــز یم 

ــز یم کنیــم. ــوان افــزود کــه از درج آنهــا پرهی ت
امــا آنچــه کــه در دروه  MBA بــا گرایــش صنعت اســب 
مواجــه هســتیم، چیــز جدیــدی نیســت جــز همــان 
مــوارد ی کــه در تعریــف عــام دوره هــای کســب و کار 
خواندیــد بــا ایــن تفــاوت کــه تمــایم مشــکالت رایــج 
و مســائل بــازار اســب ایــران و راه هــای بــرون رفــت 
آن  در دل دروس ســازماین  مذکــور جــای داده شــده 
تــا شــما بــا مثالهــای عیــین و واقعــی پیــش از هــر چیز 

بدانیــد کجــای ایــن بــازار ایســتاده ایــد؟!
-مشتریان واقعی خود را شناسایی کنید

-اســتراتژی کســب و کار خــود را طراحــی کنیــد و راه 
هــای عملیــایت آن را قــدم بــه قــدم اجــرا کنیــد

-در توســعه و بازاریــایب خدمــات مربــوط بــه اســب و 
ســوارکاری خــود بکوشــید و بــا طراحــی و عملیــایت 
ــرار  ــان ق ــن دوره در اختیارت ــه ای نمــودن راه هــایی ک
یم دهــد، بتوانیــد در زمــان محــود بــه بازخوردهــای 

مطلــوب برســید.
-در برندســازی فــردی و ســازماین موفــق عمــل کنید. 
احتمــاال در زمینــه خــوزه فعالیــت شــما افــرادی 
ــان،  ــان اطافیانت ــود و اذع ــن خ ــه یقی ــه ب ــتند ک هس
ــام و  ــا در عمــل ن ــر از آن هســتید ام ــح ت شــما   اصل
شــهرت او بیشــتر از شماســت و این مصــداق واقعی  

ایــن اســت کــه شــما نیــاز بــه برنــد شــدن داریــد.
-رقبــا را شناســایی کــرده و راه هــای حرفــه ای  پیــیش 

گرفتــن از آنهــا را دریابیــد.



در پایــان بایــد گفــت عــالوه بــر موضوعات مطرح شــده، بــا حضــور در ایــن دوره به 
توانمندیهــایی در زمینــه راه انــدازی و نگهــداری باشــگاه و اصطبــل هــا، مدیریــت 
حرفــه ای عوامــل ســازماین، چگونــیگ مقابلــه بــا بحــران در اصطبــل یــا باشــگاه، 
مدیریــت بیمــاری هــای مســری، طراحــی فضــای باشــگاه و هــر آنچــه در حــوزه 

ی صنعــت اســب و ســوارکاری اســت دســت  خواهیــد یافــت.
ــه  ــا توجــه ب ــه رســالت توســعه محــور خــود و ب ــا توجــه ب ــای اســب ب ــه دنی مجل
اســتمرار و حضــور بیــش از یــک دهــه خدمــت رســاین بــه صنعــت اســب ایــران، با 
همــکاری موسســات  آزاد آمــوزش عــایل  و بــا ارایــه مــدرک معتبــر از وزارت علــوم، 
نســبت بــه برگــزاری دوره هــای مذکــور اقــدام خواهــد نمود تــا بــا ارایــه راهکارهای 

مدیریــیت، یــاری رســان شــما در نیــل بــه اهــداف عــایل تــان باشــد.
اخبــار تکمیــیل بــه زودی از طریــق شــبکه هــای اجتماعــی IRANHORSEY بــه اطــالع 

ــید. ــد رس ــدان خواه عالقمن

تماس برای کسب اطالعات بیشتر:
09126935291  -  44233123        
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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 اختصاصی را در کانال تلگرام دنبال کنید.
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دیباچه

حاصل  گفتگو  مختصر.  و  کوتاه 
معاشرت دو سه ساعته در مهرشهر 
پر  گوینده ی  با صفای  خانه  در  کرج 
خان  انوشیروان  میدان  سابقه ی 
باغچه  که  خانه ای  در  است.  جمایل 
چای  چاشین  با  گفتگو  و  دارد،گل 
به  گاه  و شنیدن  دیدن  با  و  قهوه  و 
شیریین  کلهر  کیهان  کمانچه  گاه 
از  بعد  نیم دانم  گرفت،  دوچندان 
پنجاه  مسیر  در  چرا  گفتگو  پایان 
کیلومتری از خانه به خانه، این شعر 
فروغ فرخزاد لحظه به لحظه در ذهن 

و زبانم زمزمه یم شد.

مرا تبار خوین گل ها به زیستن متعهد 
کرده است

تنها صداست که یم ماند.
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که  باری  اولین  از  و  رو  کارتون  مسیر  بگید.  برامون  گذشته ها  از 
میکروفن به دست گرفتید تا حال.

عرض یم شود دقیقن ماهش رو به خاطر ندارم. اردیبهشت یا خرداد 
سال شصت و پنج بود. یک روز ما از کرج به سمت تهران در حرکت 
بودیم. من بودم و یادش به خیر خانمم و دخترم. میانه های راه من 
دیدم یه جا پرچم ایران هست. دخترم روشنک گفت بابا این جا باشگاه 
سوارکاریه. بعد از یه مدت به من اصرار کردند که باشگاه رو ببینیم. 
بدو ورود یه سری برو بچه ها رو دیدیم که هیچ کدوم رو نیم شناختیم. 
اون باشگاه اون موقع باشگاه البرز بود. همین باشگاه کالک فعیل. بعد 
ورود یه سری برو بچه ها رو ما دیدم که هیچ کدوم رو نیم شناختیم. با 
بچه ها در مورد اسب و ورزش و این چیزا صحبت کردیم. آقای عزت 
الله وجداین اون جا بودند. بعد از یه مدت من با مهندس مهاجر آشنا 
شدم و ایشون مفصل در مورد سواری و اسب به من توضیح دادند. 
استقبال کردم چون رشته  و من هم  اومد  دختر من خییل خوشش 
ورزیش خوبیه با یه حیووین که هم نجیبه و هم نجیبه و هم نجیب. 

به هر جهت آشنایی ما به دوسیت و هر 
و  کشید  مراجعه  بار  چند  هفته 

آقای مهندس مهاجر اسیب رو 
در اختیار دختر من قرار دادند 

خودشون  رو  سواری  و  
بهش آموزش دادند 

این  و 

عکس ها:
 امیــرحسین مقدم/ بهـداد شیرمحمدی/
 ایلیا محمدی/ سعید امجد/قاسم حسینی



روزهای  این  از  جمایل  انوشیروان  استاد  حال 

سوارکاری خوبه؟

این موضوع چند جنبه داره. خاطرم میاد اون دوره 

هیات  و  فدراسیون  کردیم.  شروع  رو  کار  ما  که 

تقویم ورزیش منتشر یم کردن که تمام رویدادها و 

مسابقه ها با ذکر زمان و نام مسابقه ذکر شده بود. 

مسابقه ها حداکثر دوازده تا چهارده تا بود و هیات 

جایی  به  سال ها  این  طی  داشت.  برنامه  هفته  هر 

تا مسابقه  تا سه  دو  هفته  در هر  االن  که  رسیدیم 

برگزار یم شه و این باعث فعالیت و زحمت همگاین 

این همه  انجام شدن  کنار  باعث خوشحالیه. در  و 

مسابقه و محسنات کنارش مشکالت هم هست. هنر 

این است که خویب ها را بشناسیم و تالش بیشتری 

بکنیم تا بدی ها پیش نیاد. جامعه سوارکاری جامعه 

خویب است. برو بچه های خویب هستند و من با دید 

به  امیدوارم  نگاه یم کنم.  بچه ها  برو  این  به  خویب 

روزی برسیم که نه گله ای داشته باشیم نه مشکیل.

تدریج صحبت  به  بعد  استمرار داشت.  آشنایی 
مسابقه شد و نیم دونم در صدای من دوستان 
و اطرافیان چه دیدند که مهندس مهاجر از من 
خواستند که مسابقه رو گزارش کنم. من اصولن 
گویندیگ  در  رو  خودم  راست  و  چپ  دست 
بای  و  بگم  باید  چی  گفتم  من  به  نیم دونستم. 
بسم الله ما از بهار یا تابستان سال شصت و پنج 
شروع شد و اومدیم تو این برنامه. بعد مسابقه 
و باشگاه های مختلف ما بودیم و از اون جا که 
دختر من سوار خویب شد و چند سال بعد شد  
قهرمان استان تهران و ارتباط ما ادامه داشت تا 
آقای هژبر دعوت  از دوستان من،  این که ییک 
اون  بهشت.  دشت  باشگاه  مدیریت  به  کردند 
جا مسابقه های بیشتری یم گذاشتیم و خود من 
مسابقه  فکا،  جناب  روز  یک  گویندیگ یم کردم. 
و  بودند  ما  مهمان  مسئولین  و  بود  رسیم تر 
بودند  هیات  دبیر  که  پور  راد  رخشان  آقای 
مسابقه های  گویندیگ  به  کردند  دعوت  رو  من 
بعد مسابقه های  از هفته  رسیم فدراسیون. من 
این مساله  و  کردم  گویندیگ  هم  رو  فدراسیون 
اینجا)خنده(  رسیدیم  که  االن  تا  داشت  ادامه 

موهامونم سفید شد تو این راه.

iranhorsey48



49

اسب زیباترین مخلوق خدا از زاویه یک گوینده با تجربه میدان 
چه حیواین است؟

سوال مشکیل است و بسیار سوال قشنیگ است. نیم دونم چی 
گفته  این رو  گفته هر کیس  یه حرمت؟ خدایی راست  بگم  بگم. 
که در وجود این حیوان برکته. البته منسوب کردند این جمله رو 
به پیامبر. به هر جهت ایشون یا هر جماعیت گفتن بیشتر از این 

هاست اسب. هم برکت است و هم برکت است و هم برکت.

به اعتقاد من شما یک معلم اخالق در جامعه سوارکاری هستید. 
چه قدر اسب در ساختن اخالق، فرهنگ شفاهی و مکتوب جامعه 
ما نقش داشته؟درباره حضور اسب در افسانه، حماسه، فرهنگ 

و فلکلور برامون بگید.

در  اخالق  در  کتاب ها،  در  اساطیر،  در  اسب  یم فرمایید  شما 
روزهای زندیگ در دیدها هست. به نظرم اسب فراتر از اسطوره 
هست. در اسطوره نگارش، در اسطوره نقایش، در کتاب ها، در 
این  تصویر  سنیت  نقایش های  مجموعه  و  هنری  و  تاریخی  آثار 
موجود رو یم شه دید. با نگاه کردن به اسب انسان به یاد یک 
سری افسانه زیبا یم افته که در دوران کودیک در ضمیر انسان 
هم  جنگیش  کاربرد  نظر  از  زیبایی.  منظر  از  این  یم بنده.  نقش 
یم شه گفت مسیر تاریخ رو این حیوون تغییر داده و اگر اسب 

نبود شاید روزگار و دنیا غیر از این دنیا بود.



درباره اولین باری که میکروفن رو روشن مقابل 
خودتون دیدید و یک سوارکار و اسب شون رو 

معرفی کردید برامون بگید.

چه سوال جالیب. من نیم دونستم این سوال رو 
از من یم پرسید. بریم گردم به یس و یک سال 
علیرضاخوشدل  آقای  ما  کار  شروع  در  پیش. 
سربازی.  آخر  ماه های  در  بودند  جواین  پسر 
من البته جزو مسئولین یک سازمان هواپیمایی 
نداشتم. چون در  میکروفن هرایس  از  و  بودم 
گیرنده  و  فرستنده  دستگاه  چندین  من  اتاق 
بود و ما با هواپیما و با دستگاه دیگری با کادر 
فین و با دستگاه دیگری با کادر زمیین صحبت 
صحبت  میکروفن  با  همیشه  من  و  یم کردیم 
خوشدل  آقای  سوارکار  اولین  بله.  یم کردم 
یاد  به  متاسفانه  رو  اسب شون  نام  و  بودند 
ندارم و سوار بعدی آقای عباس مهاجر بودند 
با یه اسب به نام هانیبال که خاطره ی خویب از 

اون دوران دارم.

یا  اتاق  یک  در  طوالین  ساعت های  شما 

لحظه  به  لحظه  باید  و  نشسته اید  اتاقک 

ارتباط  باشید.  داشته  کارتون  رو  تمرکز 

شما در بدنه و در میان جامعه سوارکاری 

و در کنارشون چگونه است؟ 

به خاطر چیزی که من بهش یم گم خدمت. 
و  هنرنمایی  نیم گم  و  هنرمندی  نیم گم 
در  قدمتم  خاطر  به  کردن؛  صحبت  خوب 
این کار دوستان زیادی مخاطب من بودند 
صحبت های  عکس.  به  و  ورزش  این  در 
بخش   سه  دو  این  از  میکروفن  پشت  من 
تجاوز نیم کنه؛ قسمت اول سالم وعلیک و 
مردم  با  دوستانه  گپ  یه  و  خوشامدگویی 
ادیب.  قطعه ای  یا  شعری  خواندن  گاهی  و 
من  و  هست  من  اختیار  در  اول  قسمت 
من  مخاطب  که  سوارکاری  بچه های  تمام 
هستند رو بچه های خودم یم دونم و بچه ها 
هم متقابل دید خویب نسبت به من دارند. 
قسمت های دوم صحبت های اداری هست 
و معرفی اسب و سوار. که این قسمت رو 
بگند  من  به  باید  مسابقه  سرداور  یا  داور 
دبیر  یا  رییس  باشه  بخشنامه ای  اگر  یا 
هیات باید به من بگند. من این قدر جامعه 
سوارکاری و حتا خانواده هاشون رو دوست 
حس  خودم  خونواده  رو  اون ها  که  دارم 
یم کنم. من احساس یم کنم مردم ما مردم 
تا  باهاشون خوب  و  احترایم هستند  قابل 
کردم و اون ها هم پاسخ خویب به من دادند.
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سرچشمه این آرامش، طمانینه، سبک و لحن و موسیقای این دم 
داوود، صدای شما از کجاست؟

ببینید یک مساله صداست و مساله دیگر گویندیگ است. چهره 
یک انسان زماین جوان و زماین پیر هست. صدا خوشبختانه جز 
اون وراثیت است که تا به آخر سالم و ثابت همراه یک فرد هست. 
در مورد گویندیگ باید بگم گوینده باید یه مقدار اطالعات عمویم 
داشته باشه. به نظرم هفته ای دو مرتبه باید روزنامه بخونه و از 
با  گوینده  که  خییل شرط هست  این  باشه.  خبر  با  روز  شرایط 
سواد و کتابخوان باشه و با سواد باشه و به زبان انگلییس حتما 
تسلط نسیب داشته باشه و با درست گفتن و دستور زبان و اصول 
جمله بندی آشنایی داشته باشه و طوری صحبت بکنه که زیبنده 

باشه.

تارهای صویت تون چه  برای حفظ صدا و سالمیت  در طول هفته 
یم کنید؟ تمرین بیان، کار بر روی صامت و مصوت. تنفس درست 

و از دیافراگم. در مورد این موارد برامون یم گید؟

من در طول روز یا هفته کار زیادی انجام نیم دم اما گاهی پیش 
که  کردم  احساس  مسابقه ها  کشیدن  طول  دلیل  به  که  اومده 
صدام صدای همیشیگ نیست و سینه ام رو صاف یم کنم. شب 
به منزل بر یم گردم و طبق عادت آب نیمه گرم رو باز یم کنم و با 

نگه داشتن در دهان احساس خستیگ رو از صدا بیرون یم برم.
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کیم خاطره بازی کنید با خواننده های ما. از تصویرهای 

از  اسب برامون بگید.ماندگار و خلق شده و جاودان شده در ذهن تون 
)متاثر( یاد چه چیزی افتادم. هیچ موقع یادم نیم ره. 

دوره ای که هنوز هیات سوارکاری البرز تاسیس نشده 

بود. حدود ده سال پیش که آقای سلسله ذاکرین دبیر 

هیات بودند و من در باشگاه فرمان آرا گزارش یم کردم. 

ایشون سرداور بودند و در جایگاه داوران نزدیک به 

در نشسته بودم و فرصیت پیش اومد و بین رده ها من 

جمله ای رو معموال یم گفتم و شعری رو یم خوندم و 

هم خودم آرامش پیدا  کردم و هم دوست داشتم برو 

بچه های جوون این رو بدونند. جناب فکا من نشسته 

بودم و بعد از ظهر مسابقه ادامه داشت. بعد از رده 

من یه مقداری صحبت کردم و جمله خییل ظریفی که 

من خاطر ندارم از کدوم نویسنده بود رو گفتم. بعد 

باز شد و دیدم که یه آقا و  از چند دقیقه در جایگاه 

پرسیدند  بفرمایید.  گفتم  و  شدند  داخل  جوان  خانم 

کدوم یک از آقایون گوینده هستند؟ من پیش خودم 

گفتم شاید حرف زشیت زدم یا گزارش اشتباهی دادم 

و یک نفر پیدا شده که مچ ما رو بگیره. آقای سلسله 

بر  هستند.)فروتن(  ایشون  که  کردند  معرفی  ذاکرین 

خالف تصور من آقا گفتند که من اومدم دست شما رو 

ببوسم و از این صحبت ها و این که جمله های قشنیگ 

گفتید و این باعث شد که من بعد از دو ماه با خانمم به 

زندیگ برگشتیم و این تاثیر این جمله ها بود و زندیگ 
مجددمون رو از شما یم دونیم.)منقلب(

شما رژیست صدایی خایص دارید و صداتون کوک و 

نفوذ و سحر گویندیگ خایص داره. در همکاران تون 

چه فرم و لحن و صدایی و طرز گفتاری رو یم پسندید؟
غیر مستقیم شما نظر من رو درباره همکاران دیگرم 

یم پرسید. یک این که هر کدوم از همکاران دیگر من 

این  من  برای  به خودشونه  مربوط  گیرایی صداشون 

خییل خییل خوبه و اجراشون رو خوب یم دونم. دیگه 

بیشتری داشته  اگر ممارست  باشند نتیجه بهتری یم گیرند.این که برخی دوستان 
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شما دایره واژگاین خایص دارید. به چینش و 
همنشیین و قرابت کلمات ناهمگون در کنار 
هم توجه دارید. حس و مدلول و عاطفه واژه 
اعجاز  از  درک  این  به  چطور  مهمه.  براتون 

واژه و سحر کالم رسیدید؟

)خنده( شما خییل هوشیار و زرنگ هستید. 
به هر حال قداست کار شماست که چیزی 
رو از مخاطب تون استخراج کنید. اگر چنین 
چیزی رو در من سراغ دارید چیزی در اون 
موثر نیست اال مطالعه و معلومات اجتماعی. 
من بصیرت کامل به این مطالب دارم. حمل 
کتاب های  خوندن  نباشه،  خودستایی  بر 
متعدد و موضوع های گوناگون در نحوه گفتار 

و باال رفتن تعداد واژه بسیار موثر هست.
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 شما صداتون شخصیت ویژه و متمایزی داره درست شبیه صدای 
عطاکر در اسبدواین که ایشون هم همپای شما با تشخص و منحصر 
به فردی خایص کار یم کنه. خییل ها اسبدواین ایران رو با اون هیجان 
دیدن یم دونند.  قابل  ایشون  اصطالح  و  ترکیب  و  طنین  و  و شور 
برای من صدای شما خاطره سازه و من ناخوداگاه با شنیدن صدای 
یم کنم.  آغاز  سوارکاری  دور  چندان  نه  گذشته  به  رو  سفرم  شما 
صدای شما برای تماشگر هم یک عادت مطلوب شده. این حس 

من رو با پاسخ تون گسترش بدید.

خییل جالبه این سوال من یاد یه چیزی افتادم و این پرسش را با دو 
پاسخ خدمت تون بر یم گردونم. یک این که شما یم گید صدای من 
خاص هست. باید بگم بدون اغراق. هر بار که ما مسابقه داریم یا 
دوستان عزیز سوارکار رو من جایی بیرون از باشگاه یم بینم بعد از 
سالم و احوال پریس از روی ادب و انسان دوسیت و قدرشنایس به 
من لطف دارند و به صدای خوب من اشاره یم کنند. من تنها چیزی 
که به ایشون یم گم اینه که من صدای بدی ندارم اما شما به صدای 
گوینده  به صدای  که  قدیم  راه شب  قصه  مثل  کردید.  عادت  من 
عادت کرده بودیم. بچه های سوارکار و پیشکسوت هم به صدای 
من عادت کردند )لبخند( گاهی دوستان حتا طلبکارند و با اعتراض 
یم گن که شما دو هفته است. کجایی؟ چرا نبودی؟ من جا یم خورم 
یم گم عذر یم خوام، نبودم، مسافرت رفته بودم یا شاید اصال منو 

صدا نکردند دوستان. ییک عادت هست و 
دیگری همراه بودن بچه ها از قدیم و اما 
آقای عطا خییل بچه خوب  آقای عطا کر؛ 
و تحصیل کرده ای هم هستند و لیسانس 
حقوق دارند. سال ها پیش شاید حدود ده 
رو  قهرماین کشور  ما مسابقه  پیش  سال 
برگزار کردیم و رییس فدراسیون اومدند و 
گفتند شما مسابقه پرش را گزارش کردید 
هم  اون جا  رو  کار  همین  و  بیاید  من  با  و 
اصال  رو  کر  عطا  آقای  من  بدید.  انجام 
نیم دونستم  و  نیم شناختم  بودم.  ندیده 
ایشون چه کار یم کنن. کورس همزمان با 
پرش برگزار یم شد. مثل برج مراقبت ما 
شون  تشکیالت  چون  باال.  اون  بردند  رو 
اونجا بود. احسان خان خییل با مزه بود. ما 
یه مقداری سالم علیک کردیم و در مورد 
قرار شد من  بعد  و  اسب صحبت کردیم 
کورس  من  خب  کنم.  همراهی  ایشون  با 
رو تا حاال ندیده بودم و گزارش کورس رو 
اصال نشنیده بودم. من این همه سال کنار 
اسب و سوار بودم مثل این بچه های عقب 
مونده این آقا رو نگاه یم کردم. خدایا این 
چی یم گه؟ چقدر قشنگ یم گه. هر کاری 
اسبارو  قشنگ  قدر  این  نتونستم.  کردم 
یم شناخت، کره چی هستند و مالک شون 
بود  جایی  تنها  اینجا  کیه.  مریب شون  و 
همزمان  و  کردم  عجز  احساس  من  که 
نفر  یه  کنار  که  احساس خوشحایل کردم 
خاطره  ایستادم.  کر  عطا  مثل  گوینده 
خییل خویب به جا گذاشت. البته وقیت ما 
اومدیم کنار ایشون احساس کردم ایشون 
داره یم شه سه  نفرشون  فکر یم کنن دو 
نفر. من بهشون گفتم من لیاقت و تخصص 
این رو ندارم که جای ایشون باشم و من 
کار  قدر  این  گفتم  و  ندیدم  اینو  آموزش 
هیچ  من  که  خوبه  کارتون  و  جالبه  شما 
موقع این برخوردتون رو فراموش نیم کنم. 

بعد خییل با هم دوست شدیم.



بر این که بر حسب نیاز شما سخنگوی داوران هم هستید و گاهی 
لحین بادارنده یا آمرانه دارید و تنبیه ها از زبان شما گزاره یم شه. 

با خشیک و جدیت لحن برخی حکم ها چه کردید؟

ای کاش تو این یس سال طوری یم شد که این مسابقه ها همه 
ضبط یم شد و من به عنوان مدرک حضور شما یم دادم.  احسان 
خان شاید باور نکنید این رو، من با رشادت خایص یم گم. تو این 
سال ها یک بار کلمه اخراج از زبان من بیرون نیومده. اگر زمین 
خوردند من گفتم این سوارکار از اسب به زمین آمدند و متاسفانه 
پیش  اومد  سوارکاری  مسابقه  بعد  موندند.  باز  مسیر  ادامه  از 
من. یم دونست خانم من مرحوم شده، گفت خدا همسرتون رو 
رحمت کنه این کلمه رو شما نگفیت من تحقیر نشدم. این اتفاق 
بارها افتاده. اینا یه ریزه کاریاییه. همراه بودن با سوارکار. حفظ 
حرمت سوارکار حفظ حرمت منه. این بچه ها رو باید تشویق کنیم. 
بارها بوده زبان سرداور بودم گاهی سرداور نظر بدی داشته. این 
قدر نظر ایشان رو من تلطیف کردم که بعد از مسابقه، سرداور 
اومده پیش من و یادآوری کرده که خب کاری کردی جمایل اینو 
نگفیت. من عصباین بودم. یک بار هم نشده به کرات اینو گفتن. 
داورهای خوب و قدر ما، رخشان رادپور، دکتر چراغی، سلسله 
ذاکرین، خود آقای کاظمیان. خب اینها استخون خرد کردند تو 

داوری. خوشحالند از این موضوع.
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مونوتن بودن صدای شما یک ویژیگ شده اما این شاید در کار یک گوینده دیگر نقصان به 
حساب بیاد .اما این امضای صویت شماست. چطور به این درک از خودتون رسیدید و به این 
سبک در گفتار و لحن و آوا. که مخاطب این مونوتون بودن رو تعبیر به آرامش و تعادل کنه و 

البته اطمینان. چیزی که درست به عکس نیاز و خواسته کورس هست. 

سوال جالیب است. ببینید. من این درک رو دارم که دارم گویندیگ یم کنم و شومن نیستم. اگر 
کیس بخواد نمایش ببینه جایگاهش وجود داره. اینجا یک فضای ورزیش است. سوار در یک 
لحظه وارد یم شه در یک لحظه پارکور رو شروع یم کنه و در یک لحظه کار رو تموم یم کنه 
و منتظر نتیجه اش یم مونه. شما تنها این سوال رو از من نکردید. ییک دو نفر دیگه ام اینو از 
من پرسیدن و من بهشون گفتم اگر دنبال شو هستید دنبال من نیاید. من نیم تونم داد بزنم 
و سوارکار رو معرفی کنم. من عقیده ام هست که این ورزش یه ورزش فوق العاده محترمانه 
هست. من در جامعه سوارکاری هستم و دارم یک سری خانواده های شریف ، خوب و نازنین 
رو یم بینم. من جسارت نیم کنم به ورزش های دیگه. همه خوب و محترمند. چون با سوارکارا 
نشست و برخاست دارم. من دارم یه مسابقه سوارکاری رو نگاه یم کنم و شایسته یم دونم. 
برو بچه های سوارکاری این قدر با منش هستند که همه چیز رو متوجه یم شوند و نیازی به داد 
و قال نیست. گویندیگ، آرامش، متانت، افتادیگ نیاز داره. ببنید به نظرم در مسابقه سوارکاری 
نیاز به هیاهو نداریم. مثال جام نشاطی، همیشه خانواده ی نشاطی در کنار من بودند. همیشه 
عزت و احترام اون استاد درکنار من بوده. باید همیشه احترام این استاد رو در دو سه روز 

مسابقه نگه داشت. به نظرم گویندیگ با شومین متفاوت هست.
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در  هست  ضعیف  ایران  در  صداپیشه یگ  و  گویندیگ  اقتصاد 
چه  و  بودن  دوبلور  چه  بودن.  نریتور  چه  شاخه ها.  تمایم 
گوینده ورزیش بودن. چه توضیحی در این مورد به عرض بنده 

اضافه یم فرمایید.

از  و  هستند  هم  داور  که  خوبم  خییل  دوستان  از  ییک  من 
گوینده های بسیار خوب صدا و سیما هم هستند و از ایشون 
باز  رو  صحبت  سر  همیشه  منصوری  آقای  آموختم،  بسیار 
اظهار  گویندیگ  و  دوبله  اقتصادی  وضعیت  از  و  یم کردند 
ناخرسندی یم کردند. چون بچه ها از نظر مسایل مایل خوب 
دوبله  بچه های  که  یم گفتند  ایشون  البته  نیم شند.  تامین 
برای  و  هستند  مشغول  هم  سازمان  از  بیرون  در  تلویزیون 
امیدوارم  یم شند.  مواجه  خویب  پیشنهادهای  با  گویندیگ 
براشون بیشتر هم باشه. دوبلوری معرکه است. معرکه است. 
معرکه است. این کار هنر واقعی است. هنر ناب هست و ییک 
از آرزوهای من این بود که برای چند ساعت دوبله رو انجام 

بدم که برام پیش اومد و به دالییل من قبول نکردم.

چرا در گذشته رسانه  از صدای ورزشکاری مثل 
مرحوم فرخ نجفی استفاده یم کرد اما ظرفیت 
و توان صدای شما کمتر در رسانه جایی داشته 

و منحصر به میدان مسابقه شده؟

از اون روزی که ما شروع کردیم گوینده میدان 
عموم  برای  گزارشگری  صرافت  به  و  بودیم 
نبودیم. من احساس یم کنم اون اطالعات خوب 
مرحوم نجفی رو ندارم. چون تمرین نکردم و 
شاید کوتاهی کردم. بارها کنار ایشون نشستم، 
خدا رحمت شون کنه مرحوم نجفی از دوستای 
خوب من بودند اما چرا به این صرافت نیفتادم 
یادآوری  شما  االن  کنم.  گزارش  کنارشون  که 
یم کنید چیز بدی نیست. اگر این کارو یم کردم 
فرصت قشنیگ بود. تنها یک بار صدای من در 
ریاست  مسابقه  رفت.  فرامرزها  و  تلویزیون 

جمهوری. نیم دونم به خاطرتون یم اد.
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آزادی.  نفری  هزار  دوازده  سالن  بله. 
جریان خداداد اصالین.

بله. یادش به خیر. اون جا برای اولین 
بار من گزارش کردم.

هنر  یک  صداپیشه یگ  و  گویندیگ 
دیگه  هنرهای  با  شما  ارتباط  است. 

چطور هست؟

جامعه  با  نزدییک  بسیار  دوسیت  من 
چه  رده ای  هر  در  دارم.  هنرمندان 
نقاش، چه سینما و تاتر و چه شاعری 
و هر چه در چهارچوب هنر باشه. من 
آثارشون رو به هر شکیل دنبال یم کنم. 
پیدا  حضور  هنری  نمایشگاه های  در 
شعرهای  نزدیک.  از  یم بینم  یم کنم. 
کمتر  تاتر  یم خونم.  شونو  قشنگ 
فرصت یم کنم ویل فیلم های سینمای 
ایران رو یم بینم. احترام خایص به این 
جور  و  جمع  جامعه  یم گذارم.  جامعه 
قشنیگ هستند. روح یم دن به زندیگ 

همه مون.

از کتاب و فیلم و تاتر احیانا اگر دیدید 
برامون بگید.

من  زیادی  کتاب های  خوشبختانه 
و  محیط  خاطر  به  هم  اون  خوندم. 
بزرگم  برادر  و  پدر  که  خانواده ام 
کتاب  به  و  داشتند  کتاب خونه 
رو  ما  پدرم  خوشبختانه  یم پرداختند. 
از دیدن فیلم های خوب هیچ وقت منع 
کتایب  قشنگ ترین  و  بهترین  نکردند. 
شاید  بود.  دراز  لنگ  بابا  خوندم   که 
کتاب  اون  خوندم.  کتابو  این  بار  صد 

چی بود؟ مزرعه حیوانات.

جرج ارول.

آخرین  هم  رو  این  ارول.  جرج  بله. 
بار برای بار چندم خوندم. این کتاب  
که  بس  شده  کهنه  و  مندرس  کامال 

خوندمش.

شنیدن  رو  خوب  گوینده 
چه  یم کنه.  خوب  گوینده 
موسیقی گوش یم دید و از چه 

شاعری شعر یم خوانید؟

رو  آرام  موسیقی  بیشتر  من 
ترانه های قدییم  گوش یم دم. 
یم کنم.  گوش  بیشتر  رو 
خان  احسان  موقع  هیچ  من 
روز  موسیقی  این  با  نتونستم 

کنار بیام.

یک کلمه یا جمله در مورد این 
نام ها برامون بفرمایید.

فوق  مرد  تهایم.  ابوالحسن   
العاده، صدای ماندگار.

بدک  فردویس پور.  عادل   
نیست. در سلیقه من نیست.

که  مردی  بنان.  غالمحسین 
متین،  نیست.  شدین  تکرار 

خوش صدا، با احساس

 نیما یوشیج.  از شاعرهای پایه خوب. 
مردی که سهیم داره در ادبیات و شعر 

نو ما. 

پیشکسوت های  از  حبییب.  نورمحمد 
خوب.  و  افتاده  مرد  درساژ.  و  پرش 
امیدوارم بیش از این قدر این مرد نازنین 

رو بدونند.

بچه های  به  من  اسماعییل.  منوچهر   
گیرندیگ  احترام یم گذارم.  دوبالژ خییل 

فیلم رو چند برابر یم کنند.

 منوچهر غروی. مرد زحمتکیش هستند. 
جا  هر  خونواده شون.  و  خودشون 
موردی پیشنهادی بوده ظرف یک هفته 
پیگیری کردن. مثال در مانژ سرپوشیده 
کردم  پیشنهاد  من  داوران،  جایگاه  و 
و  ببندند  زمستان  در  رو  جلوش  که 
بعد  هفته  بکنند.  کاری  گرمایش  برای 
و  بود  افتاده  اتفاق  این  بود  که مسابقه 
مدیرهای  این ها  بودند.  راحت  بچه ها 
قوی ما هستند. انسان محترم و مدیری 

هستند.



ایران.  سینمای  و  تاتر  افتخار  حاتیم.   عیل 
چهره تکرار نشدین که امیدوارم تکرار بشه.

ما  زندیگ  خاطره های  جزو  انتظایم.  الله  عزت 
ندیدم.  بنده  قدری  این  به  هنرپیشه  شدند. 

ستون سینما.

به کدام سوارکار ایراین عالقه دارید و چرا؟

هستند.  من  بچه های  همه  ایراین  سوارکارای 
من  برای  فرودشون  و  اوج  عزیزند.  من  برای 

مهمه. براشون آرزوی چیزهای خوب دارم.

در مورد رسانه های اسیب برامون بفرمایید.

مجله  دو  ییک  از  بیشتر  ما  هستند.  تعداد  کم 
نداریم. برخی فصیل هستند. وظیفه سنگیین به 
گردن اینهاست. باید کاری کنند که این نشریه ها 
بچه های  گردن  بیفته  گل  تاج  مثل  هفته  هر 

سوارکاری.

که  ناشنیده  و  ناگفته  حرف  هر  و  آخر  کالم 
مناسب برای اینجا و همه جا دارید.

ان شالله زنده باشید. من در زندیگ ام هم باید 
هر  سن  این  تو  باید  چرا  مادر.  هم  باشم  پدر 
هفته ساعت ها درمسابقه ها حاضر باشم؟ گاهی 
خودم  به  دارم  دوست  چون  دوبار.  هفته  در 
تلقین کنم که هنوز سر پا هستم و برای دیگران 
مثمر ثمر. حضور تو مسابقه ها و کار گویندیگ 
برای تقویت جسم و روحه. مساله مایل مساله 
برای  هست  ویتامین  گویندیگ  هست.  آخرین 
و  لطف  که  بچه ها  کنار  در  بودن  زندیگ.  ادامه 
بزرگواری دارند برای من  یک دنیا ارزش داره. 
یه  هنوز  مسابقه ها  در  احساس یم کنم حضور 
رو  من  سراغ  دوستان  که  هست  مثبت  نقطه 
از  گویندیگ.  برای  یم کنند  دعوتم  و  یم گیرند 
منتقل  رو  من  نظرات  نقطه  که  ممنونم  شما 

کردید.

سالمت باشید. پیشاین تون همیشه بلند باشه.
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با من قهر کن
با شعرم نه!

بگذار با موهات گفتگو کند

این ترانه
بعد از سالها

تازه 
به حرف آمده....

 مهدیار پیــــرزاده - از مجموعه ی "من اشتباه به خواب تو سرزدم" - نشر آفرینشگر- بهار93
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معرفی فیلم
زماین برای مسیت اسبها

عیل دلگشایی

نویسنده و کارگردان سینما

که  فکا  احسان  نازنینم  دوست  با 
نوییس  فیلمنامه  در  طوالین  سابقه 
هم  اسب  عاشق  قضا  از  و  دارد 
است، قرار بر این گذاشته بودیم که 
از این شماره بخیش به مجله اضافه 
مطرح  فیلم های  به  مربوط  شود 
در  که  و جهان  ایران  تاریخ سینمای 
آن دوستان و هم زیستان بهشیت مان 
خصوص  به  حیوان ها  همه  از  اعم 
دارند.  گذاری  تاثیر  نقش  اسب ها 
اسب  فیلم  هم  مطلب  اولین  برای 
جاودانه  فیلمساز  ساخته  جنیگ 
شده  انتخاب  اسپیلبرگ  استیون 
غرب  آسماین  بالیی  ناگاه  که  بود 
کشورمان را لرزاند و بر سرمان آوار 
شد و همه ما را داغدار کرد. همین 
اولین  برای  دادیم  ترجیح  که  شد 
پهلوان  از خطه  فیلیم  شماره سراغ 
دست  که  برویم  کردستان  پرور 
به  نقش  آن  در  هم  اسب ها  قضا  بر 
سزایی دارند. اسب هایی که در کنار 
کُرد  کشیده  سخیت  و  غیور  مردمان 
کولبری  به  و  شتافته  آنها  یاری  به 
این  دیدن  یم کنم  توصیه  مشغولند. 

فیلم زیبا را از دست ندهید.

روستایی  در  مرزی ایران و عراق،  قاچاقچیان  میان  در  که  ایوب، 
به  مجبور  پدر،  مرگ  با  یم کند،  زندیگ  عراق  مرز  نزدیک  کردنشین 
است.  »مهدی«  بیمارش  برادر  و  خواهر  سه  از  نگهداری  و  مراقبت 
مادرزادی  بیماری  از یک  تلفظ یم شود(  فیلم »مادی«  در  )که  مهدی 
رنج یم برد، در پانزده سالیگ، جثه یک کودک را دارد. روژین خواهر 
بزرگ تر و نیز آمنه خواهر دیگر ایوب، در غیاب او، از مهدی نگهداری 
یم کنند. پزشک روستا به ایوب یم گوید که دیگر هیچ دارویی نیم تواند 
دیگر  هفته  چهار  یا  سه  تا  نشود  جراحی  اگر  و  کند  درمان  را  مهدی 
یم میرد و البته پس از انجام عمل نیز تا هفت یا هشت ماه دیگر بیشتر 
زنده نخواهد ماند. ایوب ماجرا را به روژین یم گوید ویل تأکید یم کند 
که برای به دست آوردن هزینه جراحی تالش بیشتری خواهد کرد. کاک 
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با کاک یاسین که  کریم، عموی ایوب 
با قاطر، جنس قاچاق رد و بدل یم کند 
قرار  و  ایوب صحبت یم کند  درباره ی 
یم شود ایوب هر روز صبح جنس های 
مرز عراق ببرد.  آن سوی  به  را  قاچاق 
کارواین از قاطرهایی که بر پشت آن ها 
به  شده  نهاده  قاچاق  محموله های 
مقصد،  در  مرز عراق یم روند.  سوی 
که  یم شود  گفته  دیگران  و  ایوب  به 
نیم شود  داده  آنها  به  باربری  پول 
صاحب  از  را  پول  یم بایست  آنها  و 
کارشان یم گرفتند. پس از گذشت دو 
عمل  برای  پویل  نیم تواند  ایوب  ماه، 
وقیت  آورد.  دست  به  مهدی  جراحی 
دستش  شکستن  دلیل  به  کریم  کاک 
دیگر قادر به کار نیست، قاطرش را به 
کند. حمل  کار  آن  با  تا  ایوب یم دهد 
هوای  و  برف  وجود  با  قاچاق  بارهای 
سرد و راه های پرپیچ و خم همیشه با 
مشکالیت روبروست. در غیاب ایوب، 
روستایی  از  خواستگاری  روژین  برای 
آن طرف مرز یم آید و پدر داماد قول 
عمل  برای  خود  با  را  مادی  یم دهد 
جراحی به عراق ببرند. روژین که از این 
وصلت ناراحت است، به ایوب یم گوید 
جواب  مادی  جراحی  عمل  خاطر  به 
که  عروس  کاروان  است.  داده  مثبت 
به سوی  آنهاست  میان  در  نیز  مهدی 
نزدییک  در  یم شود.  مرز عراق روانه 
مرز مادر داماد که همراه با دیگران به 
با دیدن مهدی  استقبال عروس آمده، 
از تحویل گرفتن او خودداری یم کند و 
در عوض یک قاطر به عنوان شیربها به 
ایوب همراه  خانواده عروس یم دهد. 
با مهدی و قاطر به روستایش مراجعت 
یم کند و امیدوار است با فروش قاطر، 
پول عمل برادرش را به دست آورد. در 
به  قاچاق  کاروان  همراه  ایوب  نهایت 
سوی عراق عازم یم شوند. در قسمیت 
نیروهای  توسط  کاروان  مسیر  از 
مرزی ایران غافلگیر یم شود و همه پا 
این میان ایوب  به فرار یم گذارند. در 

به همراه مهدی از مرز یم گذرد.

فیلم  اولین  اسبها  مسیت  برای  زماین 
که  است  قبادی  بهمن  سینمایی  بلند 
در یک روستای مرزی  در سال 1378 
حرفه ای  غیر  بازیگران  با  عراق  و  ایران 
ساخته شد. نام فیلم به این دلیل زماین 
که  شده  گذاشته  اسب ها  مسیت  برای 
اسب ها  اینکه  برای  مرزی  قاچاقچیان 
از شدت سرما در میان برف و کوالک 
نمیرند  کردستان  کوهستان های  شدید 
به آن ها مشروب یم خورانند. این فیلم 
سینمایی  بین الملیل  جشنواره های  در 
جایزه های  کسب  به  موفق  بسیاری 
یب شماری شده که از آن جمله یم توان 
طالیی فستیوال  جایزه  دوربین  به 
هیات  ویژه  حایزه   ، کن در سال۲۰۰۰  
سال  در  شیکاگو  فستیول  در  ژوری 
در جشنواره  ویژه  جایزه  برنده   ،2000
برنده  همچنین  و  اصفهان  کودک  فیلم 

مختلف  فستیوال های  در  جایزه 
ادینگبورگ، گیخون و سائوپائولو... 

اشاره کرد.

عوامل فیلم به این شرح هستند:

نویسنده و کارگردان و تهیه کننده: 
بهمن قبادی

بازیگران:

یونیس/  روژین  احمدی/  ایوب 
اختیاردیین هدی  اختیاردیین/   آمنه 
 کلثوم اختیاردیین/  رحمان صالحی

عثمان کرییم

موسیقی: حسین علیزاده

مدت: 88 دقیقه/

تاریخ ساخت: 1378

زبان: فاریس و کردی
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گالری جواهرات   سپنــج 
                                           ...بزودی
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سرمسِت دالرام

احسان فکا

دار افتاده بود آن سو. خامه ها این سو سرخ و سفید و زرد بودند و تارها پاره. سقف اتاق 

کاهگیل بود و خیس. باد ناآرام دِر چوب گردویی کهنه را به هم یم زد. گربه ی سیاِه یب نام از 

اتاق بیرون آمد. بچه ی سیاهش هم به دنبالش. گلوله ی خامه ی قرمز را به دندان و دست 

گرفته بود و بازی یم کرد. نخی که از گلوله ی خامه راه گرفته بود به اتاق قایل یم رسید 

ونقش قایل نیمه بافته، چشمان سیاه دالرام بود که یب روح و غریب زل زده بود به دیوار 

کاهگیل. گربه ی مادر روی زمین حیاط را یم جست. نقل و پولک را که رنگ به رنگ بود 

یم جست. همه جا اکلییل بود و کالغ پیر آن باال نشسته بود و سکه های بدیل توی حیاط را 

یم دید. جسیت زد و سکه را برداشت. گربه ی سیاه پنجه نشان کالغ داد و کالغ بلند و  باال 

پر زد و روی چنار خشک نشست و  به دورها خیره شد. تپه را دید و صدای دهل را شنید. 

جماعت، شیب تپه را باال یم رفتند و سرمست شاد نبود. شیهه اش در گلو یخ زده بود، 

سرمست سیاه نبود مثل گربه ای که دالرام از بچیگ بزرگ کرده بود و حاال دیگر دو سایل 

یل بافته بود و بافته بود و بافته بود برای 
بود که به یاد جاوید تصویر خودش را بر دار قا

ت. گفته بود که قبل زمستان 
جهازش  چرا که جاوید این را یم خواست و دالرام را یم خواس

یم آید. جاوید این را گفته بود و رفته بود از همان شیب تند تپه باال کشیده بود و در چشم 

دالرام نقطه شده بود و رفته بود. از همان راه، شیب تند تپه، کالغ سرمست را دید که  

سرمست خسته و نفس بریده دالرام را بر گرده اش و سینه کش تپه یم دید و مادر قیصر را 

که هنوز روی چادر سفید دالرام نقل یم ریخت و پولک یم ریخت و کاغذ رنیگ یم ریخت و 

سکه بدیل یم ریخت. دالرام اما زیر چادر بغض کرده بود و سرمست هم بغض کرده بود و 

آسمان هم بغض کرده بود. زمستان امسال چه زود آمده بود. یب برف و یب جاوید.
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*

سرمست مست نبود، یب قرار بود، دور 
خودش چرخی زد. قطره ای آب از سقف 
روی  را  کهنه  جل  غرویب  دالرام  افتاد.  
دوش سرمست کشیده بود. سه ساعت 
مادر  ازآمدن  پیش  ساعت  سه  پیش. 
را  نگاهش  و  ایستاد  بیرون  قیصر  قیصر. 
به در اتاق قایل دوخت. دار را دید و نقش 
پدر قیصر زود  اژدر  را.  چشم های دالرام 
رفت و باالی مجلس را گرفت و اسکناس ها 
را از پر شالش کشید بیرون و زیر پتوی 
همیشه  سرمست   که  گذاشت  پلنیگ 
یم ترسید در چشِم پلنگ پشیم اش نگاه 
را  اسکناس  از  بادکرده  پتوی  عبدی  کند. 
دید و لبخندی زد و داد زد که دالرام چایی 
بیاورد در استکان کمر الغر دور طالیی که 
در  خود  به  را  چای  داغی  سال  به  سال 
روز اول عید یم دید و بس.  کالغ باز باالی 
چنار نشسته بود، انگار همین دیروز بود 
که قیصر سیگارش را گیرانده بود و دود را 

تا گودی گلو فروداده بود و ته سیگار را انداخته بود توی خرمن عبدی. 
به خاک سرد  و عبدی  بود  کینه ی قیصر سوزانده  آتش  را  خرمن عبدی 
نشسته و رایض شده که دالرام را شیریین بخوراند برای قیصر. این ها را 
کالغ دیده و سرمست شنیده بود از زبان دالرام و فقط نگاه کرده بود و 

نگاه کرده بود و نگاه کرده بود. 

کالغ از پنجره چوِب گردویی، اتاق را دید. دالرام فقط یه جمله از گودی 
گلویش بیرون فرستاد. این که هر جایی یم آید و با نان سرد و آب گرم سر 
یم کند اگر آقا، بزرگ، سرور، قیصر، سرمست را هم به غالیم قبول کند. 
قبل چله ی زمستان را وعده کردند و رفتند و بغض دالرام را فقط سرمست 
و  مرده  بیاید.  داده  قول  جاوید  دید.  و سرمست  دید  و سرمست  دید 
قولش. اما نیامده بود و زمستان استخوان سوزان و نگران در راه بود و 

زمستان آن سال سخت ترین زمستان ها بود.

*

جاوید چراغ قوه انداخت روی صندیل های چویب. جوانک نور چراغ قوه 
و  پایش  زیر  انداخت  را  به سیگارش زد و سیگار  که دید پک عمیقی  را 
زد  زل  و  و نشست  کرد  خاموش  را  قوه  جاوید چراغ  کردش.  لگد  پا  با 
به پرده ی نقره ای. قریبیان، فرامرز قریبیان سوار بر اسب سمت میدان 
فردویس یم آمد. کارد خورده و خونالود. صدای سم و نعل بر آسفالت 
یم آمد، نگران. جاوید این صحنه را هر روز یم دید ده بار. انگار که اسب 
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بود،  دور  نبود،  فیلم  در  نبود،  دالرام  اما  باشد  سرمست  فیلم 
پشت کوه بود و هنوز تا زمستان مانده بود. جاوید اینجای فیلم 
را که یم دید بغض یم کرد اما در تارییک سالن سرد بغضش گم 
یم شد و دوباره راهی یم شد که در را باز کند. دری که باالیش 
چراغی همیشه به سینما روا داشت و چراغ قرمز بود و باالیش 
نوشته بودند خروج. در را باز کرد، همه رفتند اما همان جوان 
سیگاری رخ در رخ جاوید شد و چشم در چشم جاوید شد و 
جاوید سردی و تیزی را روی شکمش حس کرد و خون با بخار 
از شکمش راه کف سینما را جسته بود. سینما متروپل را. جاوید 
روی زمین افتاده بود و چراغ قوه هنوز در دستش روشن بود و 
خواب دالرام را دیده بود و در خوابش قیصر را دیده بود و جوان 
سیگاری را که ترک موتور شیب تپه را باال یم ر فتند و در گوش 
هم یم گفتند، کلکشو یم کنم. خیالت تخت. چه خواب شیریین 
بود. جاوید چشم هایش را بست و چشم های دالرام را دید که از 
داخل قاب فریش که یم بافت به چشم های حقیقی اما نگران و 

دل آشوب خودش زل زده بود. زمستان نزدیک بود.

*

که  مادرش  جیران  بود. شکل  زیبا شده  سپید  لباس  در  دالرام 
انگار آن باال ها ایستاده بود و با چشم های خیس از عروس شدن 
دخترکش راه آسمان را دوباره گرفته بود و رفته بود. دالرام دست 
بافته ی  نیمه ی  و  شکافت  را  نخ ها  و  دار  چله ی  روی  انداخت 
خودش را پایین کشید و خامه ها را انداخت و یب نگاه به گربه ی 
سیاه و بچه گربه ی سیاه بیرون رفت. سرمست را زین نو زده 
بودند که قیصر از بهی کیش فردویس خریده بود. دور گردنش را 
گل انداخته بودند. سرمست برای دالرام گوش خواباند و قیصر 

نازِک سرخ برای  ِت 
با کت سیاه و کراوا

دالرام  دست گرفته بود و دالرام دست 

بود  پریده  ش 
و خود بود  زده  را پس  او 

 و مادر قیصر، چادر سفید 
باالی سرمست

ل و پولک 
 و نق

د روی سرش
را انداخته بو

ش و 
د روی سر

را ریخته بو
و سکه ی بدیل 

د و بچه گربه سراغ 
زن ها کل کشیده بودن

همان  کالغ  و  بود  رفته  خامه ی سرخ  نِخ 

باالی چنار چرت یم زد.

 *

چاق  نفیس  رسید.  تپه  باالی  کرد. سرمست  نگاه  جماعت  به  و  برگشت  و  تپه سرمست را خون کرده بود. طناب افسار بغض دالرام زیر چادر شکسته بود و دل کرد  و  کوه  و  بود  قیصر  دست  خونالود سرمست  و  سفید  و  خیره  چشم های  سیاه نگاهی به دشت گریان کرد که خشک بود قیصر النه کرده بود و پیدا بود. سرمست در  و  سوخته   هنوز  خرمن  به  نگاهی  در یم آمد  و یم نشست توی صورت گلگون عبدی کرد و نگاهی به آسمان که سوزش و  خون  زد.  سردسیت  سرمست  آلودیگ است سالم، بنشین خوش نشسته ای بر بام پایک گرفت در آسمان. برف نو برف نو، سالم، و برف نو باریدن گرفت. جیران با برف دم یم کرد. جیران پشت ابری سیاه پنهان شد دالرام را یم دید که با باد یم دوید و بازی سرمست را دید که یله بود و رها و چادر تاخت زد. جیران آن باال، باالی ابرها تاخِت زد سمت دشت. تاخت زد و تاخت زد و قیصر و قیصر را نقش زمین کرد و تاخت پاهایش جوشید. با سر کوبید تخت سینه دالرام.  همه  امید سپید،  ای  بیرون را سپید کرد. صدای گلوله ای سینه دشت این ایام. سرمست پرواز کرد و برف زمین آوردی  یم جست  راه  خون  شکافت.  را 
آمدن را، زمستان بود. 
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