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بهاریه ای برای اسب ها

مهدیار پیــــرزاده

یادش بخیر انشاء هایی که درباره بهار یم 
نوشتیم. از خواب زمستاین درختان تا کاله 
تا  زیبای فروردین گرفته  شکوفه و طراوت 
ابرهای  به  عاشقمان  کوچک  دلهای  تشبیه 

باراین موسم بهار.

خویش  بیین  جهان  و  ظن  به  کس  هر 
قلمفرسایی. برای  داشت  ای   دستمایه 
و  چمن  و  گیاه  یک  شبنم  از  آنقدر  گاهی 
که  نوشتیم  یم  بهاری  ابر  دایه  و  مرغزار 
خود بهار از این همه تزئین و تشبیه و اشاره 

انگشت به دهان یم ماند.

همان وقت ها هم خییل ها بودند که انشاء 
را با هر موضوع و موضعی که بود به محیل 
برای نالیدن و اندوه مبدل یم کردند و عده 
ای نیز همیشه گریزان و دقیقه آخری بودند.

نشسته  باز  هایمان  معلم  شدیم.  بزرگ  ما 
شدند و یب شک دفترهای انشامان گم و گور 
شدند. نه از تشبیه و اشاره ما به شکوفه های 
ناله  و  ِشکوه  با  نه  و  شد  اضافه  چیزی  بهار 

هایمان تاخیری در آمدنش ایجاد شد.

و  پر  مهم  نبود،  انشاء  مهم  که  نفهمیدیم  ما 
اندیشیدن  جز  چیزی  هیچ  و  نبود  دادن  بال 
به فلسفه ی این زایش و نو شدن و تفکر در 

احوال ما نبود.

بدو روزهای نخست سال، دفتر  هر سال در 
و دستیک پیش رو میگذاریم و برای 360 روز 
باقی مانده خط و نشان یم کشیم و بعد هنوز 
خط  و  قول  و  دفتر  نرسیده  فروردین  ته  به 
خطی هامان جایش را به تقالها و روزمره یگ 

های تکراری یم دهد.



هم  اسیب  جامعه  بود  قرار  اگر  دانم  نیم 
انشاء ی با موضوع بهار برای اسبها بنویسند 
چه  از  و  دادند  بال یم  و  پر  را  چیزهایی  چه 

چیزهایی یم نالیدند!

به نظر یم رسد بهار بیش از هرچیز و هرکس 
برای اسب ها  مشهود تر و ملموس تر باشد 
که در گرده افشاین های اردی بهشیت اش به 
اوج یم رسد. امسال را اسیب تر برگزار کنیم 
با همه جزئیات و ضمائم اش. شاید وقت آن 
به  میراثمان  واگذاری  از  قبل  تا  باشد  رسیده 
و  مناسک  و  رفتارها  در  تغییرایت  آینده،  نسل 

عادات ناپسندمان انجام دهیم.

با  توام  که  شده  سپری  سخت  سال  در   
حوادث اندوهنایک بود سهم خطای بشر بیش 
از قهر طبیعت بود. آن مصیبت ها یم تواند در 
هر بخش از جامعه به انحا دیگری رخ دهد. به 
قول خانم غروی که در مصاحبه اش گفته بود 
بخش  هم  سوارکاری  جامعه  ما  اینکه  نه  مگر 
این  بهتر که سرمشق  ایم! پس چه  از جامعه 
مثل  این  مصداق  تا  باشیم،  دروین  تغییرات 

نشویم:

به خاطر میخی نعیل افتاد

به خاطر نعیل اسیب افتاد

به خاطر اسیب سواری افتاد

به خاطر سواری جنیگ شکست خورد

به خاطر شکسیت مملکیت نابود شد

را  میخ  که  بود  خاطر کیس  به  ها  این  همه  و 
خوب نکوبیده بود

همه ی ما در "ایران هوریس"برای سال پیش رو 
برآنیم تا با توسعه محتوایی و ارایه راهکارهای 
اجرایی و فراهم کردن محیطی کارآمد گام های 
اسب  صنعت  توسعه  راستای  در  موثرتری 
برداریم. یب شک این حرکت دوسویه خواهد 
نیز  را  تر شما  پررنگ  و حضور  تعامل  و  بود 

طلب یم کند.

ارتباطات  شاهد  جدید  سال  در  امیدوارم 
تعامیل بیشتری در بخش آموزش و توسعه با 
یکدیگر باشیم تا شعار "یک رده باالتر" را که 
برای خاطر شما طراحی کرده ایم به منصه ی 

ظهور برسانیم.

فرزندان  نیاز  دارید  رو  پیش  که  ای  رسانه 
ایران  سوارکاری  آیت  نسل  نیاز  شماست، 
ماست  از  هرکدام  اخالقی  ی  وظیفه  و  است 
ما  با  نکنیم.  مضایقه  از جویندگانش  را  آن  که 
صحبت کنید و نظریاتتان را در میان بگذارید 
تا در تدوین سند توسعه ی این صنعت سهیم 
داشته باشید. چشم امید به اینکه متولیاین از 
بیرون، دلسوز این امر باشند را فراموش کنیم 
و هر یک به وسع خویش از همین امروز قدیم 
برداریم تا یکپارچه سازی این حوزه را قدم به 

قدم ترسیم و بازسازی کنیم.

iranhorsey4



کنیم.  یم  آغار  عیدی  دو  با  را  امسال 
نخست؛

که  افرادی  ی  ویژه   Club یک  اندازی  راه 
برای رسیدن به "یک رده باالتر" به دنبال 
خود  ای  حرفه  سطح  توسعه  و  راهکار 
که  مجموعه  این  در  عضویت  با  هستند. 
شود  یم  نامیده  هوریس"  ایران  "کلوپ 
در واقع شما از تمهیدات و سیاست های 
هوریس  ایران  در  شده  ایجاد  اختصایص 
ورک  در  حضور  شد.  خواهید  مند  بهره 
شاپ ها و کلینیک های تخصیص و بازدید 
همچنین  ایران.  از  خارج  رویدادهای  از 
بر  اینترنیت  رسیم  صفحه  داشتن  امکان 
زبان  دو  به  هوریس  ایران  وبسایت  روی 

فاریس و انگلییس.

از  استفاده  کلوپ،  این  خدمات  دیگر  از 
تخفیف های ویژه جشنواره های مختلف و 
دعوتنامه های رویداد خاص در ایران است 
صورت  به  زودی  به  که  مواردی  سایر  و 

مشروح به حضورتان اعالم خواهد شد.

دوم؛

هدیه  دیگر  هوریس،  ایران  زبان  انگلییس  مجله 
نوروزی ما به شماست که از ابتدای ماه میالدی 

آینده متولد خواهد شد. 

آینده سوارکاری  که نسل  داریم  راسخ  اعتقاد  ما 
خواهد  در  را  افتخار  های  قله  زودی  به  ایران 
تصویر  به  برای  اکنون  هم  از  بنابراین  نوردید. 
کشیدن این  مسیر و افتخار دست بکار شده ایم.

برای  هوریس"  "ایران  زبان  انگلییس  ی  ماهنامه 
جهان  فعاالن سوارکاری  از  نفر  هزار   50 از  بیش 
ارسال  خواهد شد و بصورت آنالین در دسترس 
همین  از  تکمییل  اطالعات  بود.  خواهد  جهانیان 

درگاه به استحضارتان خواهد رسید.

خوِب  های  رخداد  سبزترین  آرزومند  پایان  در 
اسیب و غیر اسیب برای شما هستیم:

ای دریغ از تو اگر چون گل نرقیص با نسیم

ای دریغ از من اگر مستم نسازد آفتاب

ای دریغ از ما اگر کایم نگیریم از بهار
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سروان محسن امیری

دو.  و  بیست  و  سیصد  و  هزار  متولد 
از  حرفه ای  صورت  به  را  سوارکاری 
آغاز  خوشیدی  چهل  و  سیصد  و  هزار 
اولین  افسری  دانشکده ی  در  و  کردند 
تیموری  امیری،  سرگرد  مریب سروان 
شاطری  استوار  و  طباطبایی  تیمسار  و 
بودند. درست چهار سال بعد ایشان به 
باشگاه ژاندارمری در پادگان ونک منتقل 
در  مبشری  استاد  نظر  زیر  و  شدند 
فعالیت خود  به  و درساژ  پرش  رشته ی 
پرش  رشته های  موازی  دادند،  ادامه 
مریب گری  با  امیری  سروان  درساژ،  و 
استاد چوگان وقت،آقای وزیری آموزش 
را  ایرانیان  دیرینه ی  ورزش  چوگان، 
شروع کردند و هم رکاب آقایان یوسفی، 
چهل  سال  از  بودند.  غریب  و  گلشین 
معلم  نظر  زیر  امیری  و هشت سروان 
سرهنگ  جناب  ایران  سوارکاری  بزرگ 
به  دوش  و  یم دیدند  آموزش  نشاطی 
دوش، ایشان را در کسوت کمک مریب 

سال  از  سوار  کهنه  این  یم کردند.  همراهی 

پیروزی  از  پس  هفت سال  تا  و هشت  چهل 

و  بودند  ژاندارمری  چوگان  تیم  عضو  انقالب 

سال  تا  امیری  سروان  همنشیین  و  همکاری 

ادامه داشت.  با نشاطی بزرگ  پنجاه و هفت 

در جایگاه  امیری  انقالب سروان  از  بعد  کیم 

سرمریب باشگاه ژاندارمری به فعالیت خود و 

تربیت اسب و سوار ادامه دادند. گفتین است 

که عضویت سروان به شکیل ثابت و از سال 

چهل و شش خورشیدی در تیم پرش و چوگان 

ژاندارمری آغاز شده است اما این تمام پرونده 

سواری پیش و بعد از انقالب این پیشکسوت 

که  رشته هایی  این  کنار  و  نیست  سوارکاری 

ذکر آن رفت از سال چهل و یک به مدت سه 

سال، سروان امیری لباس چابکسواری به تن 

کردند و در میدان اسب دواین جاللیه ی تهران 

پارک الله ی فعیل اسب های قهرماین  یا همان 

تیم تان،  سلیمان،  تخت  جمشید،  تخت  چون 

تخت رستم و تخت زمرد را به سوی خط پایان 

و پیروزی هدایت کردند. این اسب های دونده 

واحه  مرحوم  مالکیت  با  زیبا  نام های  این  با 

دیگران  شانه  به  شانه  اسبدواین  در  ملکیان 

ایشان  سه  و  شصت  سال  در  یم دویدند. 
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شدند  مسلح  نیروهای  سوارکاری  هیات  رییس 
این  و  ایشان  ی  سواره  فعالیت  از  بخش  این  و 
بار در جامه ی مدیر تا سال شصت و پنج ادامه 
داشت. از همان سال تا هزار و سیصد و شصت 
و هشت سرمریب تیم پرش نیروهای مسلح کیس 
سرگذشت  تمام  این  امیری.  سروان  جز  نبود 
ایشان نیست. از سال آغازین دهه شصت تا سه 
از دهه ی هفتاد خورشیدی قوی ترین  بعد  سال 
و کامل ترین تیم سوار خویب ایران با مریب گری 
ایشان در مراسم رسیم حاضر بود و مسابقه های 
شد.  برگزار  مدت  این  در  بسیاری  سوارخویب 
درباره سوارخویب بیشتر خواهیم نوشت. فعالیت 
باشگاه های  باشگاه ژاندارمری در  از  بعد  ایشان 
و  صبا  رخش  سوهانک،  ایران،  اسب  پیروسا، 
در مقام مریب ادامه داشت.  این سوار باتجربه 
تا سال  یک  و  و هشتاد  و سیصد  هزار  از سال 
نود و چهار به عنوان مریب و سرپرست باشگاه 
پارس توسعه برگزیده شدند و حاصل تالش یب 
از شمارش  بیرون  و  تعدادی بسیار  ایشان  دریغ 
افسر  این  بوده است.  انفرادی و تییم  قهرماین 
چهار  و  نود  سال  از  ژاندارمری  بازنشسته ی 
گذاشتند  کناری  به  را  حرفه ای  و  عمیل  فعالیت 
و  فرزندشان  برای  مشاور  نقش  در  همچنان  اما 
و  هستند  مشغول  سوارکاری  بزرگ  جامعه ی 
فرشته ی  این  اسب  به  عشق  با  هنوز  قلب شان 
فروافتاده از آسمان یم تپد. بخیش از افتخارهای 
در یپ  نظایم  این سوار شاخص  کسب شده ی 
یم آید. همیشه برقرار و سالمت و پایدار باشند.

چوگان

قهرماین کشور سال پنجاه و دو/ نایب قهرماین 
دادن  شکست  میل/  تیم  عضو  چهار.  و  پنجاه 
سوییس در مسابقات بین اللمیل و کسب عنوان 
قهرماین در سال پنجاه و چهار/ شکست تیم میل 
عراق در بازی پایاین مسابقه های دوستانه ایران 
در سال پنجاه و سه/ دو سال بعد شکست دادن 
الملیل  بین  مسابقه های  نهایی  بازی  در  پاکستان 

تهران.

پرش

قهرمان در مسابقه های بین الملیل تهران با حضور 
بیست کشور صاحب نام پرش در سال پنجاه و 
سه/ کسب عنوان نایب قهرماین در مسابقه شش 
مانع پیایپ سال شصت و سه/ کسب عنوان های 

برتر در تمایم جام های معتبر پیش از انقالب

استقامت

کسب قهرماین و نایب قهرماین در مسابقه ترکییب سرعت و 
استقامت از آق بابای قزوین تا شهرک اکباتان/ کسب نایب 
قهرماین مسابقه ی استقامت سوادکوه مازندران تا امام زاده 

هاشم.

طی مسافت تهران تا تخت جمشید با اسب در حالت یورتمه 
و چهار نعل با مسافت نهصد کیلومتر و تعویض اسب پانزده 

تا  بیست  کیلومتری در چهل و هفت ساعت.
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فــــردا
سید ایمان حسینی

بيمارستان مهر  در  تير ١٣٧٥   ٥ من 
سرسبز  شهريار  امدم . در  دنيا  به 
به  ابتدايي  دوران  شدم. در  بزرگ 
تخت  شدم. در  عالقه مند  اسب 
کاملن  سالگي   ٨ سن  در  جمشيد 
تنهایی سوار بر اولين اسب زندگيم 
شدم. از همان جا آلوده به اين اعتياد 
شيرين شدم. بعد از ١ سال التماس، 
سرانجام برادرم به دستور پدرم من 
رو به يه باشگاه سواركاري در كرج 
برد. باشگاه رنجي و كيانوش زرگران. 
نه. سالم  آكادميك  جلسه   ١٠ اولين 
مانع  اولين  هشتم  جلسه  در  و  بود 
نام  به  اسبي  با  پريدم  رو  ايكس  و 
ِايپريل. بعد از آن ١٠ جلسه به دليل 
درس خواندن تصميم بر آن شد كه 
به باشگاهي نزديك در همان شهريار 
مرحوم  آنجا  استادم  بدهم.  ادامه 
 ١٣٨٩ سال  بود   كرجباني  علي 
دشت  باشگاه  برد  رو  من  برادرم 
عبدي.  طاهر  شاگردي  به  بهشت 
همان جا شروع دوباره ای بود. اولين 
ساله   ١٦ دوخون  خريدم.  رو  اسبم 
به نام پايور. مسابقه دادن را شروع 
جابجا  داشت  قصد  طاهر  کردم. 
به  بهشت  از دشت  باالخره  شود و 
عوض  رو  اسبم  آنجا  رفتيم.  آزمون 
اسب  هلند  از  برايم   طاهر  كردم. 
بلس  بارت  اصطبل  هما ن جا  خريد. 
و  و ٤٠ اسب سوختند  گرفت  آتش 
اسب من هم در همان اصطبل بود. 
بارت انتخاب دوم طاهر رو با قيمت 
باز  طاهر  كرد .  ايران  راهي  بيشتر 

تصميم  برادرم  شهريار.  در  نقلي  باشگاه  به  آزمون  از  شد  جابجا 
بود  آنجا  ذنوبي  كامي  برگرداند.  بهشت  دشت  به  رو  من  گرفت  
كامي با حوصله بود و دلسوز. اسبم مناسب من نبود، كامي اسبي 
زيادي  مسابقه های  بود.  نامش  ايزي  ايت  تيك  گرفت.  برايم  معلم 
با تيكي دادم و مقام هايي گرفتم. كامي از دشت بهشت رفت. در 
مدرسه  و  بودم  دبيرستان  درس هاي  گذراندن  مشغول  روز ها  آن 
جايش خوب  بهشت  در دشت  اسبم  بود.  تيزهوشان هم سخت 
آقاي هژبر. من  كار كردن اسب هاي  براي  آمد  اصغري  بود. كريم 
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تجربه های  از  كلي  و  شدم  همراه  كريم  آقا  با  هم 
ايشان استفاده كردم. هم زمان با آقا كريم مسعود 
برجيان هم در دشت بهشت مشغول به كار شد. آقا 
كريم از آنجا رفت. من باز در دشت بهشت ماندم. 
با برجيان كردم. اسبم رو فروختم و  شروع به كار 
برجيان كمك  آقاي  به  باشگاه  كم كم در اسب هاي 
دشت  در  كه  سال هايي  در  هژبر  آقاي  مي كردم. 
بهشت بودم لطف زيادي به من كردند. در يك روز 
سرد پاييز من هنگام لنژ اسیب، زانويم لگد خورد و  
آسيب جدي ديد. چهار ماهي زمين گير بودم و بعد 
كه دوباره شروع به سوار شدن كردم، آلمان ها براي 
بودند.  شده  بهشت  دشت  وارد  هانوورين  حراج 
درسوري به نام دنييل فريتز با اسب هاي حراج كار 
گرفتن  ياد  به  شروع  او  كنار  در  هم  من  و  مي كرد 
درساژ كردم و کیم بعد در اولين مسابقه ی درساژ 
فدراسيون جهاني بعد از سي سال در رده مقدماتي 
مازيار  از  بعد  رو  مقام دوم  بيانسه  نام  به  اسبي  با 

جمشيدخاني و اليتا كسب كردم، شرایط طوری پیش رفت 
باشگاه رخش صبا  به   بهشت  از دشت  با مسعود  که من 
رفتم در حایل که به رده ی سخت جوانان وارد شده بودم و 
اسبي نداشتم . از سمیت ديگر به تازیگ دانشجو شده بودم 
و کنار دانشگاه تمام وقت در باشگاه بودم. سال اویل که 
كارينا  نام  به  اسبي  با  قهرماني كشور  بودم در  در جوانان 
برجيان،  بود و مربيش مسعود  اكبر موسوي   که  مالکش 
سوم شدم و این باعت شد که تا حدی دیده بشم. با كارينا 
در چند مسابقه  درخشيدم و اینجا بود که در كنار مسعود 
پريدن رو فهميدم.  مدیت گذشت و از رخش صبا به ابرش 
رفتيم. سال دوم جوانان در رده ی جوانان جام نشاطي و 
 csiو پديده سازان مقام كسب كردم. تصميم گرفتم اين بار 
خودم جابجا شوم. از ارديبهشت ٩٦ تا امروز در كنار آقای 
محمود اميري هستم و به كمك ايشون در سال ٩٦ در جام 
قهرمان شدم. شرایط همین  نايب   ١١ و  پديده سازان ١٠ 
طور عایل پیش رفت و در نهایت  قهرمان استان تهران شدم 
رو  دوم  جايگاه  فدراسیون،  جوانان  رتبه بندی  جدول  در  و 
كسب كردم. در حال حاضر هم در کنار آقای امیری در حال 
تمرین و سواری و کار روی اسب ها هستم و خودمو برای 
اين حدود  حضوری خوب در بزرگساالن آماده یم کنم. در 
یازده ماهی در كنار ايشون هستم، به تدریج، حس و لمس 
روح اسب رو مي فهمم و با تمام وجود درک یم کنم و  به 

آینده ای روشن فکر یم کنم.
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استودیو  طراحی و برندسازی  سپنج

گروه هنری ســپنج با بیش از 8 سال ســابقه فعالیت حرفه ای در حوزه تجاری سازی در ایران با 
مدیریت مهدیار پیرزاده ) فارغ التحصیل دانشگاه سوره تهران / دارای مدرک MBA از دانشکده 
کارآفرینی دانشــگاه تهران( آمادگی خود را برای انجام خدمات یکپارچه شــامل برندینگ، هویت 

سازمانی و تبلیغات ویژه فعاالن صنعت اسب اعالم می دارد.

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

           برخی از لوگوهای طراحی شده ویژه ی فعاالن صنعت اسب ایران
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 گربه سیاه خانه زاد خیز برداشت برای 
مرگ  جدل   ، زاد  خانه  خایک  یاکریم 
و زندیگ را مثل همیشه یاکریم برد و 
گربه  سیر و یب خیال دراز کشید روی 
مادیان  صنم،  اتاقک  بام   باالی  دیوار 
حس  انگشتش  در  سوزیش  سفید.سرمد 
کرد و خط نازک و کوتاِه قرمز را روی پوستش 
دید که تا بند اول یم رفت. دستش را تکاین داد، یم سوزه، المصب مثل 
شمشیر سامورایی یم مونه. این را گفت و دستمالش را در آورد و روی 
انگشت گذاشت. مش رحمان، یه قسم بده دست صنمو داغ نکردی؟ 
این را به پیرمرد گفت و دستمال را دور انگشت گره زد. تا چند بشمرم 
یک  دیگه،  نکردن  یا  کردن  داغ  یا  رو  یه چی بیگ مش رحمان؟ دست 
کلمه است. حاال چرا از سر صبحی زبون به کام گرفیت، نیم دونم. این را 
گفت و با همان انگشت بریده، دسته اسکناس های نو را از جیب شلوار 
شش جیب پلنیگ اش در آورد و مشغول شمردن شد. پول تازه المصب 
یه عطری داره، اسکناس نو رو دیدی چه لیزه؟ دیدی یم شمریش چه 
بخوابه  تخت  طاقچه  لب  بذارتش  داره  دوست  آدم  یم کنه؟  چقچقی 
قلیون خوانسار چاق کنه، هی پک بزنه هی پوالرو نگا کنه، هی پک بزنه 
هی پوال رو نگا کنه. دودو حلقه کنه بفرسته زیر سقف حال کنه به موال.  
گمش نکین؟ تا اینجا شد سه میلیون و دویست تمام. حساب منو تو 
بایگاین شد تمام. بیا گوشه این برگه رو امضا بزن. مش رحمان. این را 
بلند گفت، مش رحمان چرا کز کردی تو خودت؟ چیه؟ دبه  با صدای 
دل  نگو  فقط  همینه.  بادی  مال  رسم  یم ره،  میاد  دیگه،  اسبه  کردی؟ 
چرکیین که حس دبه کردن ندارم. دو تومن چک یم دم برا دو ماه دیگه. 
پونصدم اون سری آمپوالت شد، بیست تومنم دادم موتوری از آزادی 
تا ناصر خسرو، اون گل روی صورت نشسته ات. امضا کن. مش رحمان 
نگاهی به سرمد کرد که کاغذ را روبرویش گرفته بود. انگشت یم زنم 
تو یم دوین  اینا یم ارزه.  از  بیشتر  مادیون  این  خدا  خداوندی  به  ویل 
گرفتارم صنمو بز یم خری. این را گفت و دسته اسکناس ها را گذاشت 
توی  کیسه ی سیاه. سرمد دوید سمت شایس بلند دودی و صدایش را 
انداخت ته گلوش. بیشتر یم ارزید اگه دستش داغ نداشت. استامپ 

و  کشید  بیرون  چریم  دسیت  کیف  از  را 
کن  خالصش  بزن  پیرمرد،  جلوی  گرفت 
برو یپ زندیگ این دختر. دیره. دکتره مگه 
نگفت زمان طالست براتون؟ رحمان کاغذ 
خداوندی  به  گفت  لب  زیر  و  گرفت  را 
نگاش  برزخ  سرمد  نداشت.  داغ  خدا 
کرد، داشت عمو، اون سری دیدم  جفت 
دستای صنمو بسته بودی. خودم دیدم نه 
این که از در و همسایه بشنوم. انگشت 
پیرمرد را گرفت و زد تو استامپ. رحمان 
که  بده  قسم  سرمد  کشید.  را  انگشتش 
امام  سه  میاری  مادیونو  عاشورا  شب 
باال  برد  را  یم بری. سرمد کالفه صدایش 
قسم یم دم، تو نذر کردی تا مادیون زنده 
است نذر موافق خون بشه، قسمت سر 
چشم خوبه؟ انگشت بزن دیر شد. رحمان 
آیب  روی سطح  کشید  را  زبرش  انگشت 
و خیس و نگاهی به انگشتش کرد و  یب 
برگه. سرمد  پای  کوبیدش  مجبور  و  میل 
لبخندی زد و کاغذ را تا کرد. خیر پولشو 

ببیین. ایشاال گیل هم خوب یم شه.

را  ماشین  سنگین.  و  سرد  رفت.  سرمد 
چرخید سمت  رحمان  رفت،  و  کرد  آتش 
وسط  درخت  به  کرد.  نگاه  خیره  حیاط. 
را  قدم هایش  نداشت.  برگ  که  حیاط 
به  انگار  برداشت.  درخت  سمت  خسته 
پاهایش سرب بسته اند، سرب و زنجیر. 
مادیان صنم  به درخت،  داد  تکیه  و  رفت 
رحمان.  چشم  به  زد  زل  و  کرد  باال  سر 
شیهه ای زد. رحمان چشم هایش تار شد. 
سر  و  درخت  زبر  پوست  به  داد  تکیه 
خورد پایین و نشست روی زمین و سرش 
را تکیه داد به تنه ی خشک. صنم،صنم ِگیل. 
نداره.  داغ  دستات  که  بده  شون  نشون 
نده.  راه  به هیچ اسیب  بزن،  زمینو شخم 
سرمو بگیر باال. نیم خواستم بفروشمت. 
به خاطر گیل بود. عصر میان دنبالت، اون 
جا جات بهتره دختر. گلدان شمعداین از 
گلدان  که  سیاه  گربه  افتاد،  ایوان  لبه ی 
این  از  هم  یاکریم  کرد.  فرار  انداخت  را 
نشست  دیوار  ان  روی  و  پرید  دیوار 
کرد.   نگاه  را  شکسته  پیرمرد  کنجکاو  و 
رحمان سخت و سنگین بلند شد و صنم 
پنجره اش رو  که  ایستاد  اتاقک  کنج  رفت 
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و  خورده  ترک  و  خشک  یب های  و   شنید  را  صنم  شیهه  صدای  و 
با عجله  را شنید.  در  بلند که شد صدای  کوچکش خندید، رحمان 
پر زد و نشست روی دیوار  تا دیدش  یا کریم  رفت سمت حیاط. 
تاز  و  کرد  باز  نیمه  را  خوابیده چشم هایش  گربه ی  مادیان.  اتاقک 
و گنگ یاکریم را دید و دوباره بست. رحمان در را باز کرد. سرمد 
بود. سالم رحمان. سالم. سرد سالم داد رحمان. سرمد دست کرد 
رحمان.  سمت  گرفت  را  اسکناس ها  دسته ی  و  سیاه  کیسه ی  تو 
فکرامو کردم. یب یب دیشب گفت، سرمد شیرمو حاللت نیم کنم 
اگه مادیون گیل رو بخری. تا خروس خون با یب یب دم گرفتیم. منم 
پشیمون شدم، مادیونو نیم خوام، یب یب گفت بیست تا اسب داری 
صحرا  تو  که  نیم دونه  یب  یب  کین؟  چه  یم خوای  رحمانو  مادیون 
مادیون رحمان لنگه نداره. ویل این پولیه که وعده کردیم. عوضش 
تا عید یم خوام  داریم  ماه  یه  تاخت یم دی.  رو  منو هر  اسبای  تو 
برا کورس. دست  برا عرویس رشیدمون نفس همه شون چاق شه 
بجنبون امروز گیل رو راهی کن، یب یب هم باهات میاد، گفت خودم 
برا دختر رحمان مادری یم کنم. سرمد رفت. یب خداحافظی و رحمان 
برگشت. به درخت نگاه کرد. درخیت که برای گیل کاشته بود وقیت 
رحمان  کریم  خواند.  یا  اول یم شنید.  بار  برای  را  گریه اش  صدای 
رفت سر خمره ی گندم، مشیت برداشت و ریخت توی خیاط. مشیت 
بابا چه کار  ریخت توی کاسه سفایل آیب. صدای گیل خسته بود. 
یم کین؟  بابا آب یم خوام گلوم خشک شده. رحمان سرش را باال 
داد.آستین هایش را باال زد و شیر را باز کرد. صدای اذان  ز گلدسته 
یا  بلند شد، خروس ها یک صدا در دوردست یم خوانند و  مسجد 

کریم گندم یم چید،  گندم خیس یم کنم برا سبزه ی عید.

به حیاط کوچک بود. باد در فلزی اتاقک را 
کوبید به هم. رحمان با همان پاهای سریب 
جیر  در  کرد،  باز  را  در  اتاق،  سمت  رفت 
رحمان  چرخید.  پاشنه  روی  و  کرد  جیری 
ساله گیش  ده  چشم های  گیل  داخل.  رفت 
بود. سفید شده  زده  لبخند  و  بود  بسته  را 
بود و آرام. رحمان نگاهش کرد. رفت باالی 
مستقیم  شلنگش  سفید،  کپسول  سرش، 
رفته بود سمت صورت گیل. رحمان نگاهش 
بابا یم دونم جونت به جون صنم بود  کرد. 
ویل راهی نداشتم که. بین تو، تیکه ی تنم و  
یم دم  قول  یم گرفتم؟  کیو  طرف  باید  صنم 
بهترشو  شدی  سرپا  و  کردی  عمل  که  تو 
بابا، گیل،  بگو  یه چی  بخرم. گیل، گیل  برات 
گیل، گیل، گیل چی شدی بابا؟ گیل؟ گیل بابا 

رحمانو نترسون بابا.

یاکریم گربه را که دید ترسید، پرزد و رفت 
باال. باالتر. صدای ناله های رحمان بلند بود.
یب  دشت  در  یم زد  تاخت  مادیان  با  گیل 
کپسول، یب جای سوزن در دست. یب درد، 

رها، رها، رها.

*

سیگ  واق  صدای  پرید،  خواب  از  رحمان 
بیرون روستا یم آمد. گیل تکاین خورد. چشم 
های سیاهش را باز کرد. بابا رحمان. آب یم 
دی؟ رحمان خیس عرق از خوایب که دیده 
کنار.  یم دم  داد  را  پتو  و  خیز شد  نیم  بود 
گفت  گیل  را  این  خویب؟  خوبم.  باباجون. 
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زندیگ با اسب

گفتگوی احسان فکا  با بهرام باستان

سخن نخست

فائزه غروی

بعضى انسان ها كميابند و برخى ناياب! كیس كه هيچ 
وقت به تو نمى گويد خسته است و ناله نمى كند از 
ناياب هاست. گويى هميشه وصل  سختى ها، جزو 
مثبت است  كه  انرژى اى  انرژى،  منبعى  به  است 
و حالت را خوب مى كند. انرژى اى كه دلت قرص 

است از بودنش، از كار بلديش و از تجربه اش.

بعضى انسان ها از خودت برايت دلسوزترند و اين 
دلسوزى چنان خالصانه است كه بند بند وجودت 
آن را مى فهمد و پشتت گرم مي شود به وجودشان. 
و  برايت  مى جنگند  خودت  از  بيشتر  بعضى ها 
چنان در تكاپوى رساندن تو به هدفت هستند كه 
تو!  تا  آن هاست  به  متعلق  بيشتر  اين هدف  گويى 
و اينجاست كه تو نه براى هدف هایت بلكه براى 
اين بعضى ها شروع به جنگ مى كنى و اين زيباترين 

تضاد است....

وجود اين گونه افراد نعمتى است براى هر كس و 
بهرام ما يكى از... ! نه! همين يكى است.

*

کردی  شروع   کجا  از  کن،  معرفی  خودتو  بهرام 
و چند ساله کار اسب یم کین؟

بسم الله الرحمن الرحیم. من بهرام باستان هستم 
گنبد  در  دو  و  شصت  و  سیصد  و  هزار  متولد 
کاووس. تقریبن حول و حوش هجده، نوزده سال 
است که تو کار اسبم. من از سال هفتاد و شش تا 
هشتاد کار کورس کردم. کورس رو با آخوندپرویز 
شروع کردم و دو سال پیشش کار کردم. بعد چند 

دو سال  هم  بعدش  و  کردم  کار  توماج  با خدابیامرز محمد  ماه 
بگونیا و رزالیا رو داشت  با رحیم بردی مهراین، زماین که رحیم 
شروع  تازه  و  یم دادم  تمرین  اسبارو  کورس  تو  بودم.  پیشش 
دوندم.  میدون  تو  بار اسب  دوازده  ده  و  به چابکسواری  کردم 
بعدش زمین خوردم روز مسابقه و دو روز تو کما بودم، بعد آخوند 
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اومدم  کرد،  معرفی  آزمون  باشگاه  به  منو  پرویز 
اینجا و تقریبن دو ماهی کارهای اسبای کالیس رو 
انجام یم دادم و بعدش آقای عیل خوشدل دو ماه 
بعد من اومدند آزمون و من اومدم پیش ایشون 
همین  تو  بودم.  ایشون  با  سال  هفت، هشت  و 
مدت سربازی رفتم تو نیرو زمیین ارتش و دوباره 
از  بعد  نبود.  اسب  تو  البته سربازی ام  برگشتم. 
تموم شدن سربازی دوباره پیش آقای خوشدل 
اومدم تا هشتاد و هشت اینا که عیل آقا از آزمون 
رفتند اما من اینجا موندگار شدم. من رفتم پیش 
نقاش  آقای  که  بودم  سال  یه  محمدنقاش،  آقای 
من  موقع  همون  و  شد  قهرمان  کارلوس  رون  با 
چند  و  خونه  رفتم  مدت  یه  بعد  بودم.  پیشش 
روزی خونه بودم، بعدش رفتم فروشگاه اشکان 
تو فروشگاه  اما  بودم  اون جا  و شش هفت ماه 
نتونستم دوام بیارم. کار من یه جوریه که یه جا 
ساکن نیم تونم بشینم و این ور اون ور برم بهتره. 
از پیش اشکان برج نه سال نود اومدم پیش آقا 

مجید شریفی تا االن. 

شما  شد  چی  نیست  جدا  ترکمن ها  از   اسب 
کورس رو ادامه ندادی و پرش رو انتخاب کردی؟

همون زمین خوردین که گفتم باعث شد. دو سه 
هفته بدنم نرمال نبود که سر کار اینا بیام. پدرم 
تو  و  کن  ول  رو  کورس  کار  گفت  کرد،  مخالفت 
گنبد دیگه اسب ندوندم و اومدم تو کار مهتری. 
بعدم که آخوند پرویز منو معرفی کرد آزمون. تو 
کورس که جایک بودم یه بار سویم گرفتم، یه بار 
دویم گرفتم یکیش با آق منات بود که یعین پول 
سفید. آق منات آخال تکه بود. دویم هم ترکمن 

بود به اسم مارال.

تو اون دوره اسب هم کشیدی؟

نه من این قدری تو کورس نبودم که بخوام اسب 
بیام  این مراحل رو طی یم کردم که  باید  بکشم. 
باال. دوست نداشتم هیچ وقت اسب بکشم. باید 

پیشرفت یم کردم که بشم ستار مهراین.

تو دوره ای که کورس یم کردی با چه جایک هایی 
دویدی؟

با ستارمهراین دویدم. عید محمد غراوی که االنم 
هستند. آقچیل تازه کشیده بود کنار.

اسحاق بود؟ امین محمدی؟

اسحاق کم بود ویل امین محمدی هنوز نیومده بود. خدر زارعی 
باهاش دویدم بچه ی آق قال.

که اونم اسیب دید و دیگه کورس نکرد. آق اوییل چی؟

آق اوییل بشگرد که هنوزم هست. نورمحمد بهادر نبود اینا جدیدن.

نظرت درباره این که ترکمن ها اسب ترکمن رو با تروبرد مخلوط 
کردند چی هست؟

قبل نسل ما بودند. اونا سال پنجاه یم خواستند سرعت اسبا رو 
ببرن باال با تروبرد کشیدن. نسل ترکمن رو دو رگه کردند. االنم 
اگه بخوای ترکمن پیدا کین این قدری نیست. به نظرم کار درسیت 

نبود که انجام دادند.
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درباره شرایط شغیل و درآمد و بیمه و تامین هزینه های 
زندیگ ات بگو و این که از کار اسب رایض هسیت؟

من از کار اسب که رایض هستم. واقعیت شو بگم، من 
االن  که  بچه ها هستند  بعیض  اما  بیمه شدم  اینجا  که 
بیمه نیستند، بعیض ها باالی هشت نه ساله دارن کار 
یم کنن ویل بیمه نیستند. شرایط درآمد بد نیست. هر 
یک تو اسب درآمد خودشو داره. کارگری نیست که 
حقوق  باشه.  داشته  درآمد  میلیون  چهار  ماهیانه سه 
مام حقوق ثابت باشگاه همون یک و چهارصد ، پونصد. 

زندیگ باید بچرخه دیگه. خدا رو شکر.

چه قدر سوارکار بودن رو مدیریت اصطبل و مراقبت 
از اسب تاثیر داره و آیا شما سواری یم کین؟ 

االن که نه دیگه سواری نیم کنم. چون تصادف کردم 
پام شکست دیگه نیم تونم سواری کنم. این قدری هم 
دوست ندارم االن سواری کنم. زندگیم جوری شده که 
اگه بخوام سواری کنم وقت ندارم و واقعیت شو بگم 
من زن و بچه دارم و زندیگ هزینه داره و ما نیم تونیم 
سواری کنیم. بعیض وقتا البته سوار یم شم و گشت و 
اینا یم رم اما این جور نیست که هر روز سوار بشم. 
چون کار ما با اسبه. سواری که قبلن کردیم روی کار 
اون طرف من دوستایی  از  اما  داره  تاثیر  اسب  با  ما 
هم  خودشون  برای  و   نکردن  قبلن سواری  که  دارم 
اوستا هستند مثل همین منصور یلمه که سواری نکرده 
ویل تو کار خودش خییل وارده و از بهترین های ایرانه 

و پیش داود پوررضایی کار یم کنه.

یه اسب قهرمان داری  زیادی رو موفقیت  تاثیر  شما 
آیا جامعه سوارکاری قدر این تالش شما رو یم دونه و 

برخوردشون با شما چطور هست؟

ما  کنیم.  مقایسه  خودشون  با  باید  رو  آدما  برخورد 
که  من  باشند.  اونا خوب  تا  کنیم  برخورد  باید خوب 
کار  نیستم. موفقیت اسب  کاره ای  تو موفقیت اسب 
خود سوارکاره. نه که نیستم. من کار اسب رو انجام 
قهرمان  بگم؟ مجید شریفی چند سال  اما چی  یم دم 
کشور بوده با آقای شاهرخ مقدم هم کار کرده اما من 
تاثیر زیادی نداشتم.  اون موقع یه مهتر ساده بودم، 
رسیدیگ که ما یم کنیم مهمه چون اسب با مهتر خودش 
عیاق یم شه. چون یه مهتر بیست و سه ساعت اسب 
دستشه یه ساعت دست مربیه یا سوارکار. قلق اسب 
دست کارگره، خوراکش، آب خورده، نخورده، اینا. دل 
درد شدن و نشدن اسبو مراقب یم فهمه. بیشتر مهترا 

اسب رو یم فهمن. کار اسبم یم فهمن.

خب اسب قهرمان کارش فرق نداره؟

یه ذره شاید فرق کنه. داروهایی که یه اسب اسپرت استفاده 
یم کنه خییل فرق داره. ویتامین ها اینا. مسلمن  اسب قهرمان 
اما خییل  داره.  فرق  این چیزها  تو  یه اسب کالیس  با  کارش 
که  یم شه  خیس  اسب  تا  دو  هر  زیر  یکیه.  رسیدیگ هاش 
باید انجام بدیم. تیمار هر دو تا اسب ییک یه. ما خییل فرق 

نیم ذاریم بین اسب.

ٱموزش به مراقب های تازه کار به عهده ی چه کیس است؟

زیر نظر خود آقا مجیده. من اگر بگم سرپرست سالنم نه، 
نیستم. من برای خودم یه کارایی انجام یم دم البته. یه کارگر 
جدید میاد باید باالی سرش وایسیت. یه ذره این ور ، یه ذره 
بعیض  بگیری.  براش  ایرادشو  و  عیب  کین،  درستش  ور  اون 
باید  کارگر جدید بایش.  باید مواظب  اسبا لگدی ان، گازی ان 

تذکر بدی که زیر دست و پای اسب لگد نخوره.
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باال بردن اطالعاتت و  پیشرفت کارت چه  برای  شما 
کار یم کین؟

من پیش مریب های خویب بودم. من با آقا مجید، آقای 
خوشدل، مسابقه ی  برون مرزی هم رفتیم. پیشرفیت 
که کردم مدیون این دو سه نفر مریب هستم. ازشون 
اسبا  که  غذاهایی  یا  ها  ویتامین،  داروها،  مورد  در 
از  باالتر  اونا  سطح  چون  یم کنم.  سوال  یم خورن 
ماست دیگه. اسبای جدید که اومد همه چیز عوض 
شد. قدیم ها مسابقه صد و پنجاه نیم گذاشتند. صد و 
یس و پنج بود همه یم گفتند فالن تاریخ مسابقه صد و 
یس پنجه. االن ویل این طوری نیست. مسابقه ی صد 
و پنجاه عادی شده. برای ما دیگه معمولیه. مراقبت 

اسب ها صد در صد عوض شده.

یم گن  همه  هست.   چطور  شما  رابطه  ها  اسب  با 
ترکمن ها با اسب خشن هستند نظر شما چیست؟

 نه اینا چیزیه که مردم بین خودشون یم گن. من خییل 
موقع  هیچ  باشم  خشن  اگه  من  اسبم.  کار  تو  وقته 
کیس اسب دست من نیم ده. به نظرم حرف مردم در 
مورد ترکمن ها اشتباهه. ترکمن اگه اخالقش با اسب 
بد بود هیچ وقت با اسب زندیگ نیم کرد. زندیگ ما 
ترکمن ها بیشتر با اسبه. گنبد، بندرترکمن، آق قال رو 
اسبا  با  اینجا  ما  رابطه ی  یم شناسند.  اسب  با  همه 

خییل خوبه.

چه ٱینده ای برای خودت تو این شغل تصور یم کین؟

من واقعیش شغل بعدی ام دامپروریه. من اینجا دارم کار 
برم.  نباشم. یم خوام  یه سال دیگه،  یم کنم ویل شاید 
من  داره.  هم  خداحافظی  یه  سرش  پشت  سالیم  هر 
ان  ننداختم.  راه  که  نه  انداختم،  راه  االن  دامپروری مو 

شالله یه کم وضعم خوب شد یم رم سر دامپروری.

کنارش اسب هم نگه یم داری؟

اسب رو نیم دونم. تا خدا چی بخواد.

بهش  رسیدن  برای  تالشت  و  داری  زندیگ  در  ٱرزویی 
چیه؟

حساب  ییک  ییک  بخوای  اگه  سختیه.  روال  بگم؟  چی 
مادر  پدر  دعای  و  سایه  دارم  دوست  من  خیلیه.  کین 
و  بچه هام صحیح  دارم  آرزو  باشه.  باالی سرم  همیشه 
تالش  کرد.  تالش  باید  زندیگ  تو  جامعه.  تو  بیان  سالم 
یم کنم بچه هام بدون درس نیان باال. من خودم تا دوم 
شغل  و  یم خوندم  درس  باید  خوندم.  درس  راهنمایی 
نه  بهتره.  مهتری  از  اداری  پیدا یم کردم. شغل  اداری 
خوبیه.  مهتری شغل  باشه.  بدی  مهتری شغل  که  این 

همه جور آدمایی رو تو این شغل یم شنایس.
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اگر کار اسب نیم کردی به چه کار 
دیگه ای عالقه داشیت؟

من مثل عموهام یم رفتم تو کار در و 
عموهام  یم کردم.  کار  سازی  پنجره 

کارگاه دارن و آهنگری یم کنن.

خلییل  دکتر  روبروی  کن  فرض 
نشسیت به ایشون چی یم یگ و چه 

درخواسیت ازشون داری؟ 

یه  اگه  اما  یم کنیم  کار  داریم  ما 
ما  راحت  کنن  پیدا  کوچیک  ایراد 
طوری  این  بیرون.  یم اندازن  رو 
کوچیک  اشتباه  یه  بیگ  که  نیست 
کردیم. کاری ندارن که این زندگیش 
وام  کیس  از  تاحاال  من  چطوریه. 
این  تو  ساله  پونزده  من  نخواستم. 
باشگاهم ویل از کیس وام نخواستم. 
کنن.  بیمه  رو  همه  یم خوام  من 
بچه های  نیست.  کیم  مساله  بیمه 
به  کم  یه  اگه  نیستند.  بیمه  کورس 
برسن  کورس  سوارکارای  نظافت 
چادرزندیگ  تو  همه  خوبه.  خییل 
درست  اتاق  براشون  چرا  یم کنن. 
قرنطینه هایی  پرش  تو  یا  نیم کنند؟ 
که ما تو مسابقه ها یم ریم، یه اتاقی 
تو  شون  همه  ندارن.  کانکیس  یه 
بچه ها   csi تو  کنند.  زندیگ یم  چادر 
داود  نداشتن.  جایی  کدون  هیچ 
کانکس داره. دستش هم  پوررضایی 
باشگاه  کارگرای  از  تا  نکنه چند  درد 
تو همین کانکس های آقا داود بودن. 
رفته  آب  چادرشون  تو  خیلیاشون 

بود. حمام ندارند، چیزی ندارند.

تعریف  برامون  تو  اسیب  خاطره  یه 
کن.

خاطره خوب من تو بم بود که با عیل 
آقای خوشدل و رلینکا ماشین بردیم. 
با یوتو آقا مجید ماشین برد. بیشتر 
مسابقه هایی که من رفتم مسابقه های 
خویب بودند. من دوست داشتم آقا 
مجید سه تا قهرماین کشور بگیره که 

نشد. حیف شد.

در مورد این کلمه ها چه نظری داری؟

آق قال/ شهر تاریخی

و  پنجاه  گنبد،  کورس  اسطوره ی  چکاوک/   

شش تا اویل داره

بخیش/ دوتار خاص ترکمن ها 

بهتر  رو  گلستان  ماشالله شما  ٱباد/  فاضل   

از ما یم شنایس. واقعیت شو بگم من بیشتر 

شهراشو نرفتم.

  یکشم قیل کر/اسطوره ی صدا 

 نور محمد بهادر/ جایک خوب 

 یوتو/  اسطوره ی پرش 

 امپراتور صحرا/ سلطان سرعت

 مختوم قیل فراغی/ استاد شعر ترکمین 

حسام زندیه/ با معرفت  

حمزه عبادی/ همشهری

چکدرمه/ غذای خوب
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توقعت از کل جامعه سوارکاری چیه؟

سوارکاری  جامعه  همند.  خانواده ی  همه ی 
من  هستند.  شهرا  همه ی  و  قشرا  همه ی  از 
بگذارند.  به هم  بیشتری  احترام  انتظار دارم 
احترام هم رو دارند ویل احترام بیشتر خییل 

بهتره.

برامون صحبت  ایران  از  خارج  گروم  درباره 
کن و فرق هایی که با ایران داره.

تو دوحه که رفتم اونا با اسب یه جور رفتار 
اونا  رفتار  یم کنیم.  رفتار  جور  یه  ما  یم کنن 
با ما فرق داره. اونا تخصیص کار یم کنند. از 

لحاظ علیم اونا از ما باالترند.

از نظر شما راه پیشرفت جامعه ی سوارکاری تو 
چیه؟

خوب،  زمین  خوب،  امکانات  خوب،  اسب   
فرق  اینجا خییل  با  امکانات شون  رفتیم  که  قطر 
یم کرد. اسباشون خییل فرق یم کردند. اسبای ما 
یم رفتند تو زمین اونجا خییل بهتر یم شدند. اونا 
باکس هاشون مثل باکسای ماست ویل امکانات 
باالتری دارند. چه طور بگم مثل این که بنز رو با 

ژیان مقایسه بکین. اسبای اونا بنزن.

به جز پرش به چه ورزیش عالقه داری که توش 
اسب باشه؟

تو  من  داره.  اشتیاق خاص خودشو  ورزیش  هر 
من  دارم.  دوست  خییل  کورس  ویل  پرشم  کار 
کورس رو با گویش دنبال یم کنم. اگر روز کورس 
نوروزآباد مسابقه نباشه یم رم کورس. هر کدوم 
عشق خایص داره. من زماین که تو کورس بودم 
اسبای  نوروزآباد چوگان یم دیدم.  میدون  وسط 

ما از اسبای اونا یم ترسیدن. 

برامون  جمله  چند  تو  داری  اگه  پایاین  صحبت 
بگو.

سالمیت برای همه ی سوارکارها یم خوام. دوست 
دارم همه موفق باشند. من دوست دارم دولت 
ذره  یه  برسند.  سوارکاری  جامعه ی  به  کم  یه 
که  اون طور  ورزش  این  بدند.  امکانات  بهشون 
یم گن اشرافی نیست. مردم که از بیرون یم بینند 
باید با یه دید دیگه  به اسبا و سوارها نگاه کنند. 
مادر  و  پدر  برای  نکنند.  نگاه  اشرافی  دید  به 
و  اصطبل  بچه های  و  همکارام  کل  و  مریب  ام  و 

آشناها از خدا سالمیت یم خوام.
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Coming soon... شادلین؛ اولین گام برای قهرمانی
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ِپدِ ر فردریکسون
ِپدر فردریکســون متولد 30 ژانویه ی 1972، ســوارکار سوئدی  ودارای مدال 
المپیک است. او اهل فلن از توابع تالیای جنویب است  و برنده ی دو مدال نقره 
ی المپیک است. اولین مدالش را در مسابقات پرش تییم  در المپیک 2004 آتن 
بدست آورد و مدال دومش را در پرش انفرادی در المپیک تابستاین 2016 ریو 
کسب کرده اســت. همچنین در المپیک تابستاین بارسلونا سال 1992 نیز در 

بخش مسابقات سه روزه شرکت کرده بود.
 

او ملقــب به شمشــیر ســوئدی اســت . در کنار 
ســوارکاری به نقایش و طراحی گرافیگ عالقه دارد. 
از مهمترین دســتاوردهایش در یافت جایزه ی اول 
2015 گراند پریکس در گوتنبرگ ســوئد است. او 

بیش از 100000 فالوور در اینستا گرام دارد
ِپِدر با شرکت در المپیک بارسلونا سال 1992، اولین 

حضور خود در المپیک را ثبت کرد. 
برنده ی مدال طال در مسابقات اروپایی 2017 شد 

و با لیزن برات فردریکسون ازدواج کرد.
یک اتومبیل جدید برای ِپِدر فردریکسون

ِپِدر فردریکســون وبرنــد H&M با نمایــیش که در 
مسابقات داشتند ثابت کردند که چرا مسابقات اروپا 

بصورت برجسته ای در استکهلم 
برگزار شد. همانطور که آنها برای 
اولین بردشــان در خاک ســوئد 
اتومبیــل فولکس واگــن را برای 

خاکشان به ارمغان آوردند.
اســتفاین هولمن سوئدی بهمراه
Flip’s Little Sparrow  11 ســاله بــا 
هنر نماییشان موقعیت خود را در  
همان اول کاربرای  باقی شــرکت 
کنندگان  در جام بین الملیل پرش 
ِفولکــس واگن اســتکهلم در رده 
بــاال تــر از 1 مترو 50 مشــخص 
کردند. وقیت که با مانع شــماره 3 
که سخت¬ترین مانع بود شروع 
کردند دریک دور، خییل ســریع و 
بدون خطاکار خودشــان را تمام 
کردند وبقیه برای رسیدن به آن ها 

باید حسایب تالش یم کردند.
مســیر توســط پیتر لوندستروم 
ســوئدی طراحی شــده بود، به 
گونــه ای کــه ســوارکاران را بــا 
انتخابهــای متعددی در یک کالس 
کامال سرعیت  به چالش یم کشید. 
باید از  قوس های کوتاه استفاده 
یم کردنــد تــا در بــاالی جدول 
بمانند. 11000 تماشاچی آن شب 
در مســابقه ی بین الملیل اسب 
ســوئد شرکت داشــتند. فضایی 
فــوق العــاده بود و تماشــاچیان 
اسبها و سوارکاران فوق العاده ای 

را یم دیدند
 H&M ِپِدر فردریکســون همراه با
ALL IN وارد میدان شــدندومدت 
زمــاین را که "اســتفاین" مســیر 
مســابقه را پریده بــود به چالش 
کشــید. H&M ALL IN واقعــا عالقه 
ای به پریدن در مانژسر پوشیده 
بــا صفحه های دیجیتــال بزرگ را 

Peder Fredricson

برگردان: تینا جمالـی

معـرفی ستاره های جهان
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نداشت اما ِپِدر او را مانند یک قهرمان راند.
 H&M ALL  هــم خییل راحت یم پرید و موانع را پشــت 

سر یم گذاشت.
وقیت من وارد شــدم یم دانســتم استفی جلوتر از همه 
ست. از پرش او بسیار شادمان بودم  و به تیم خودمان 
و اصطبلمان افتخار یم کردم . همه چیز خییل خوب پیش 
رفت. H&M ALL IN بر روی مســیر پارکور تمرکز داشت. 
ِپِدر فردریکسون یم گوید : شما یم توانید فکر کنید که 
من به اندازه ای که یم توانســتم در یک مسابقه بزرگ 
برنده باشم، خوشحال  نیستم اما کار کردن با اسب هر 

روز با خودش چالش جدیدی همراه دارد.
با این پیروزی، ِپِدر یک فولکس واگن جدید  به خانه برد 
و خــود را آماده ی به دســت آوردن جایزه ی بعدی یم 
کرد که آن هم یک فولکس واگِن آخریم مدل دیگر بود.

سوارکار سابق در مسابقات سه روزه، برنده مدال نقره 
در رشته ی پرش شد

ممکن است مسابقات سه روزه ی المپیک، هفته ها پیش 
پایان یافته باشــد اما برای شرکت کنندگان در مسابقات 
هیچ چیز مانع بدست آوردن مدالهای بیشتر نیست. ِپِدر 
فردریکسون  ســوئدی به عنوان کیس که در مسابقات 
سه روزه شرکت یم کرد و در المپیک 1992 شرکتکرده 

بود، سال 2016 برنده ی مدال نقره ی پرش شد.
ِپِدر در سال 1972 در سوئد بدنیا آمده و در تمام عمرش 
یک ســوارکار مشتاق بوده اســت. پدرش دامپزشک و 
برادرش نیز با عشــق به اسب ها بزرگ شد و  همچنان 
در کنار ِپِدر در ســطح بین الملیل مسابقه یم دهد.پِدر 
در مورد مسابقات ســه روزه اشتیاق فراواین داشت  و 
یک یــار باارزش را وقیت که باHILLY TRIP ســوارکاری یم 
کرد پیدا کرد. یک مادیان با اســتعداد کــه یکبار ِپِدر در 

ییک از مصاحبــه هایش از اون 

بعنــوان بهترین دوســتش نام 

برده بود. او مثل یک سگ بود. 

ما یم گذاشــتیم در بــاغ برای 

خودش راحت باشد. اسب ها 

یم کنند.  اما 
خییل ارتباط برقرار 

د با نیازهایشان 
باید درکشان کنی

روبرو شــوید  و شفاف باشید. 

آن موقع ارتباط خویب برقرار یم 

کنید که بســیار کارساز خواهد 
بود.

 HILLY در ســن 20 ســالیگ او و

TRIP کــه آن زمــان 10 ســال 

داشــت بــرای تیم ســوئد که 

ســابقات ســه 
قــرار بود  در م

روزه المپیک 1992شرکت کند 

انتخاب شــدند. این موضوع او 

را به جوانترین سوارکار المپیک 

سوئد تبدیل کرد.

ین کــه تیم هیــچ خروجی 
زمــا

ت آمیزی نداشــت در 
موفقیــ

اولین حضور بیــن الملیل، ِپِدر 

ش انفرادی 
موفق شــد در بخــ

رتبــه ی چهاردهم را بدســت 

رد. ایــن رتبه از رتبه ی اندرو 
آو

نیکولسون در همان مسابقات 

که رتبه ی شــانزدهم را داشت  
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دو پلــه باالتر بود.این مســابقه برای هر 
دوشــان جذاب بود طــوری که تصمیم 
گرفت تبدیل به یک سوارکار ماهر شود 
و برای ایــن کار به انگلســتان مهاجرت 
کرد. او با بســیاری از بهترین سوارکاران 
مسابقات سه روزه از جمله مارک تاد کار 

کرد.
اما بعد ازچند ســال آرزوهــای ِپِدر تغییر 
کردند ، او رشته ی پرش را انتخاب کرد و 

دیگر هیچ گاه به عقب برنگشت.
او با همکار پرشکار بین الملیل اش لیزن 
فردریکســون ازدواج کــرد. آن ها با هم 
دســت به یک کار درجه یک زدند و این 
حرکت  منجر به توسعه ی صنعت اسب 
در ســطح جهاین شــد. ِپِدر با  گذشــته 
مسابقه یم داد. رکورد اجرایی ِپِدر همراه 
با اسب های جوان در سطح جهاین باقی 

مانده است.

 #50 رتبه ای است کهFEIدر حال حاضر 
در رده بندی جهاین به او داده اســت. او 
برنده ی مدال نقره در تیم پرش سوئد در  
مسابقات 2004آتن بود و در انفرادی رتبه 
ی چهارم را بدســت آورد. او همچنان در 
مسابقات سوارکاری جهاین در کنتایک و 

نورماندی شرکت کرد.
ممکن است شما او را بخاطر تجربه اش، 
مهارتهای مسابقات سه روزه یا  مدال نفره 
مسابقات پرشش دوست داشته باشید. 
او به هر حال ارزش دوســت داشــتن را 
دارد. در این زمان از او تقاضا شــد که به 
جامعه ی مسابقات سه روزه برگردد ؛ ِپِدر 
عزیز! جامعه ی مسابقات سه روزه  برای 
پیروزیتان به شــما تبریک یم گوید و ما 
همیشه منتظر بازگشت شما هستیم. )هر 
چند وقیت از او پرســیدم آیا آنقدر شجاع 
هست که به این مسابقات برگردد؟ پاسخ 
داد : فکــر کنــم شــجاعتش را دارم ویل 

حماقت نیم کنم(.

نیک اســکلتون برنــده ی مــدال طالی 
المپیک ریو شد بطوری که کامال حواس 
ما را که داشتیم از روی کاناپه مسابقه را 
تماشــا یم کردیم پرت کــرده بود . همه 
چشمها روی نیک میخ شده بود  و نه هیچ 

کس دیگری.
این بدین معین ست که ما توجه زیادی به 
برنده ی نقره ی سوئدی ِپِدر فردریکسون  
نــیم کردیم کــه در جایــگاه مخصوص 
نشســته بود. اما حاال زماین گذشته و ما 
فرصت تنفس داشتیم. متوجه شدیم که 
یکســری از فــوت و فن ها را از دســت 

دادیم.

 6 دلییل که چرا بیشتر به او احترام یم گذاریم؛
1- او یک نفر تنها با یک استعداد نیست؛

ِپِدر 43 ســاله ممکن اســت که تنها مدال نقره ی مســابقات پرش ریو را  
بدست آورده باشد اما او اولین حضور خود را در المپیک  بارسلونا 92 با 
H&M ALL INبعنوان شرکت کننده ی مسابقات سه روزه به  ثبت رسانده  و 

با رتبه ی چهاردهم بصورت انفرادی به پایان رسانده است
2- او با ورزش در سطح باال شعبده بازی یم کند و یک پدر اصیل است؛

ِپِدر ســه فرزند دارد. کارستن، هیالمار و بیل . با همسرش لیزن که او هم 
سوارکار پرش است. او برایشان امیدهای زیادی دارد. اما عاشق این است 

که حداقل ییک از فرزندانش راه او را ادامه دهند.
3- با مردم رابطه ی خییل خویب دارد

همین چندی پیش ِپِدر جایزه ی جرینگ را که با پرســتیژترین جایزه برای 
کیس اســت که سال گذشته یک موفقیت خاص داشته است، برد. مردم 
سوئد رایشان را برای نامزدها به صندوق میریزند. ِپِدر برنامه ریزی کرده 
که تماما در این مبارزه  که حیت شامل بهترین گلف باز جهان یعین  هنریک 

ستنسون است  بجنگد.
4- او دارای یک سیستم برنامه ریزی و مدیریت پشتیباین است؛

بیشــتر مــا از اینکه افراد با اســتعدادمان  به ســطح المپیک یم رســند 
خوشحالیم. ِپِدر در کنار موفقیت هایش همچنین یک طراح گرافیک است. 
او در مســابقایت که FEI  بــرای طراحی پیکتو گرام) عالئم تصویری( جدید 
برای هر یک از 7 رشــته ای  که اداره یم کند راه انداخته بود برنده شــد.  
همچنین لوگوی مسابقات بین الملیل سوئد را طراحی کرده است. در ضمن 

او بسیار سلیس و به راحیت مثل زبان مادری اش آلماین صحبت یم کند.
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5- چهره اش شبیه مدل هاست
 و این دلییل است که چرا برند H&M او را با اشتیاق انتخاب کرده 

است
6- اولویت با اسب هایش است

اســب های ِپِدر یم توانند به راحیت در زمین های فوق العاده ای 
کــه درجنوب ســوئد با منظره ای از دریا کامل یم شــوند برای 

خودشان بچرخند و بازی کنند.

گشت و گذاری در زندیگ ِپِدر فردریکسون

اطراف شــکل کامال ســوئدی دارد. اما مبلمان متعلق به بوینس 
آیرس است که خییل با استکهلم فاصله دارد. اینجا خانه ی زیبای 

سوارکاران پرش ِپِدر و لیزن فردریکسون است.
در بهشیت روستایی که درجنوب سوئد قرار گرفته است، صدها 
و هزارها درخت میوه دور تپه ها وجود دارند و زمین های سرسبز 
پر از گوســفندان، اســب ها و گاو هایی اســت که مشغول چرا 
هستند.  از آن جا یک و نیم کیلومتر که پایین برویم به منطقه ی 
وسیع ساحیل یم رسیم.این منظره ی مواج، هنرمندان بسیاری را 
از سراسر سوئد به این منطقه جذب کرده است.اینجا بعد از یک 
مسیر پر فراز و نشیِب خایِک طوالین، ِپِدر و لیزن نشسته اند؛ در 
مزرعه ی خانیگ شان ِگرِولونداگاردن باالتر از سطح دریا، احاطه 
شده با درختان و یک مزرعه محصور چویب که بسیاری از اسب 

هایشان در حال چرا در چمن تازه و آبدار آن هستند .
من روش زندیگ مان را بســیار موثر وکاربردی توصیف یم کنم. 

بسیاری از مبلمانمان متعلق به بوینس 
آیرس اســت. اتومبییل راآنجــا برنده 
شــدم. اما نتوانســتم آن را بــه خانه 
بیاورم. پس یپشــنهاد شد که ما به یک 
حراج برویم و چیزی را که یم خواهیم 
در عوض انتخاب کنیم که ما هم رفتیم.  
وقیت به خانه برگشــتیم ، با آن ها چند 
بار تماس گرفتم ویل فایده ای نداشت. 
امــا  بعــد از 6 ماه یک کانتیــر با تمام 
مبلمــان به اینجا رســید و البته  بعیض 
از آن ها که در ســفرکیم آسیب دیده 
بودند تعمیر شدند. ما بشکل دلپذیری 

غافلگیر شده بودم.
ِپِدر یک سوارکار نسل سویم است و 
با لیزن که ســوار کار حرفه ای اســت 
ازدواج کرده اســت. او دو پســر دارد. 
کارستن که 11 سال دارد و هیالمار هم 
8 ســال . آن ها 14 ســال پیش به این 
مزرعه قرن هجدهیم نقل مکان کردند. 
امالک برای 50 ســال متــروک مانده 
بود اما توســط مالک قبیل تعمیر شده 
بود. در حال حاضر زندیگ بسیاری در 
آن جریان دارد وفردریکســون آن را به 
مــکاین برای هنر و ســوارکاری تبدیل 

کرده است.
ِپــِدر یم گوید:»مــا یم خواهیم خییل 
کاربردی باشــد. نــیم خواهیم با برنج 
و طــال درون آن را بــرق بیندازیــم «. 
درون اصطبــل جریان داشــتن هوای 
تازه و تمیز اولویت اســت. انبار و اتاق 
ِ قشــو کردن برای نگهداری از زین ها 
و شســتن اســب ها،  گرم نگه داشته 



iranhorsey26

یم شــود اما بقیه ی اصطبل هــوای خنک و تازه 
ای دارد. ســالن داخیل ومسقف که کیم پایینتر از 
اصطبل قرارش دادیم  بخاطر زمســتان وبرفی که 
هست خییل کاربردی نیست  بیشتر بخاطر خانه و 

منظره، به آن اهمییت نیم دهیم.
هر دو ِپِدر و لیزن اهل اســتکهلم هستند که هفت 
ســاعت با اتومبیل با گرولوندا فاصله دارد. آن ها 
مدیت دنبال خانه یم گشتند جایی که بیشتر سمت 
جنوب سوئد باشد. موقعیت جغرافیایی خانه خییل 
راحت نیســت اما ما واقعا قــدردان منظره ی آن 
هســتیم. هیچ کدام ما از این فضــا تا زماین که به 
این جا نقل مکان نکرده بودیم،خبر نداشت. شما 
شــانیس از این مسیر عبور نیم کنید چرا که آخر 
جاده اســت. باید هدفی داشته باشید که در آخر 
به اینجا بیایید. ویل ما عاشق روح این مکان، منظره 

ی باز و نزدییک به دریا ی آن شدیم .
اینجاواقعا منزل یک ســوارکار است. در دفتر کار 
تابلوی نقایش یک اســب بزرگ کامل روی دیوار 
نصب شــده اســت. آن را درانبار غلــه جایی که 
مالک قبــیل آن را رها کرده بود، پیــدا کردند. هر 
قسمت از دیوارهای خانه با کارهای هنری مختلفی 
تزئین شده اند. بعیض از نقایش ها توسط برخی از 
دوســتان که هنرمندان آینده هستند نقایش شده 
انــد و بعیض از نقایش ها را هم خود ِپِدر کشــیده 
است. بعیض اوقات هم آثار هنری را خریداری یم 
کنیم نه به این خاطر که سرمایه گذاری کنیم بلکه 
فقط آن هایی را که دوســت داریم یم خریم. من 
فقط اسب ها نقایش یم کنم. الهایم که یم گیرم از 
ذهنم تراوش یم کند و ذهن من پراز اسب است.  
یم دانم که یک اســب در جزئیاتش به چه شکل 

است.
قلب خانه یک آشپزخانه ی بزرگ است با شومینه 
های بــزرگ  وکایش هایی زیبا از کشــور پرتغال. 
میز بزریگ که توســط معمار دانماریک هانس.جی. 
وگنر ساخته شده است اغلب مواقع نقش میزبان 
غذاهای زیاد، خانواده و دوستان است. شمعدان 
هــای چــویب آذیــن بخش میــز اســت و انتظار 
روشن کردن شــب های تاریک ماههای زمستاین 
اســکاندیناوی را یم کشــند. در حــایل که جایم 
شیشه ای به رنگ سبز تیره و صندلیهای سبز در 
کنار ســت نارنجی قهوه خوری قرار گرفته است. 
آن را از یک بازار دســت دوم فــرویش خریدیم. 
پــدر یم گوید این چیز ها نمایانگر احساســات و 
غریزه ی خوب است تا اینکه دنبال یک برند خاص 

باشیم.
من عاشــق این فضا هســتم. دریا هوا را در بهار 
خنک و در پاییز گرم نگه یم دارد. آب و هوا برای 

رشد میوه ها فوق العادست.
 ما آلو، گالیب و ســیب یم کاریم. بیشــتر اوقات 
صبحانه نیم خورم وبعد از کیم ســوارکاری میوه 
راتــازه از درخــت یم چینم. به نظــرم این روش 
زندیگ و این زندیگ کامال اشرافی است. خانه ما با 
بچه ها تلفیقی از  رقابت و مســافرت است. اینکه 
پایگاهی برای بازگشت داشته بایش، معنای ژرفی 

به من در زندیگ یم دهد.



    

COMING SOON....
Counting Down for IRAN Horsey English Magazine
Your Cooperation is so honorable for us and our country

/
به لطف ایزد و مدد کائنات و لطف دوســتان ، بزودی ایران عزیز صاحب مجله اینترنتی انگلیسی زبان 

خواهد شد. همت و همیت خواهیم کرد، کمك و یاری مان کنید که این داستان همه ی ما است.
از رستم و رخش تا سوشون و قّران، از تیزپای ترکمن و رقص کرد تا اصالت خوزستان و شور دره شور، 
همه و همه با شــیهه های مدام و چهارنعِل تمام، مجله ای نقش بگیرد و نطفه ای صورت پذیرد در عالم 

مجاز و حقیقت  تا داستان اسب ایران را در پهنه ی جهان بگستراند.
تنهایمان نگذارید

با هم بودن نعمت است
/

                                                                                                                           گروه بین الملل"ایران هورسی"

Iranian Leading Equine Agency

هدهی نوروزی اریان هورســی هب عاشــقان اســب اریان

به زودی؛
مجله اینترنتی انگلیسی زبان ایران هورسی



ناتور دشت

سخن نخست

وابسته اش یم شوی. از دور نیم شود دید و شناخت و قضاوت کرد، 
روبرویش که یم نشیین زمان این قدر تند و پر شتاب و یم گذرد که 
یکباره به خود یم آیی و یم بیین چند ساعت یب وقفه گوش کرده ای. پا 
از کانکس کوچک و منظم و دوست داشتین باالی مانژ اصیل باشگاه 
ابرش بیرون یم گذاری و هوای یب قرار و بهاری اسفند را یم فرسیت به 
ژرف ترین نقطه ی ریه هایت و به خود میایی و در میایب که با چند ساعت 
قبلت چه قدر فرق کرده ای. چه چیزها هست که هنوز نیم داین، یم داین 
که شنونده ی خویب نیسیت و گاهی شور اسیب آن قدر باال یم گیرد که 
وسط حرف هایش یم پری و رشته ی کالمش را پاره یم کین، شاید شوری 
کودکانه داری و یم خواهی به او، به مسعود مکاری نژاد بگویی که تو هم 
چند کالیم از اسب یم داین تا شانه باال بیندازی و او، مسعود مکاری 
نژاد، فقط و فقط مکیث یم کند و جمله اش را یب تغییر مسیر و واو به واو 
پیش یم برد؛ با اطمینان و از پیش فکر شده چرا که این اطمینان از آگاهی 
عمیقی یم آید که این کهنه سوار اصفهاین و قهرمان پرش با اسب ایران، 

انگار از بسط و نشر این آگاهی لذت یم برد.

دو. شال و کاله کردیم و با گروه از پل تاج سابق و ستارخان کنوین که 
دفتر برنامه ی صبح گاهی شبکه ی یک بود راهی کرج و باشگاه فرمان 
آرا شدیم. چند ماهی بین نوشتن یک سریال بیست و شش قسمیت 
فاصله افتاده بود و برای گذران یا همان غم نان، پالتو یا همان تکه های 
کوچک نماییش یم نوشتم. به پیشنهاد تهیه کننده، راهی فرمان آرا شدم 

بخش اول

و یک ساعیت با مسعود مکاری نژاد صحبت کردم. 
غلیظ تر  موقع  آن  لهجه ی  همان  با  را  جمله اش 
کجا  از  تو  گفتند:  که  نیم برم  خاطر  از  اصفهاین 
اومدی؟ چه قدر زیاد یم دوین درباره ی اسب. که 
البته زیاد نیم دانستم و شاید در لباس یک کارگردان 
سابق تاتر و یک برنامه ساز و فیلم نامه نویس زیاد 
یم دانستم درباره  ی اسب. ده سایل از آن ماجرا 
گذشته است و صدای شیرین و دوست داشتین 
و صمییم و البته جدی مکاری نژاد هنوز در گوشم 
است و این چنین این نخستین گفت و گوی اسیب 
زندیگ ام با او رقم خورد و این دومین باری است 

که بیشتر و جزیی تر از او یم آموزم.

سه. این گفتن و شنیدن به پیشنهاد آقای مجید 
شریفی و خانم فائزه غروی و به اهتمام محمود 
امیری و با پیگیری و رفاقت مسعود یزدی شدین 
اما  شد. در دو شماره پیشکش نگاه تان یم شود 
حسش  دارد،  ادامه  طوالین  زماین  تا  من  برای 
که  چرا  جمله هایش  و  واژه  واژه  خاطره اش،  و 
مسعود مکاری نژاد، تمام قد انسان را وابسته ی 
نامش  از  بار  ده ها  شخصیتش  یم کند.  خودش 
بزرگ تر است. او را بخوانیم و گفت و گویی را که 
به نیالرز دختر کوچکش پیشکش یم کنیم. دست 

مریزادتان.

شرح گذشته رو از اصفهان تا دنیای فلز و فرمان 
آرا و ابرش بفرمایید، مقام ها و مریب ها و هر آن چه 
که جامعه سوارکاری کمتر از شما شنیدند از زبون 

خودتون شنیدین تر است.

بسم الله الرحمن الرحیم

من خوشبختانه تو خونواده ای به دنیا اومدم که 
تو  کارشون  پدرم  و  بزرگم  پدر  پدر  پدربزرگم، 
اسب بوده. مکاری با ضمه ی میم تو لغت نامه ی 
دهخدا به معین دارنده و کرایه دهنده ی حیوانات 
سواد  مردم  شاید  قدیم  در  اهیل یه.  چهارپای 
و  نداشتند  رو  خودشون  روی  گذاشتن  فامییل 
فردی که فامیل یم گذاشت از روی شغل و کار 
فامییل  واقع  و در  فامییل روش یم گذاشتند  فرد 
باید به سیستم کارشون یم خورد. ریشه ی فامییل 
سال  پنجاه  و  دویست  دویست،  به  شاید  ما 
پیش برگرده و از زماین که ما به دنیا اومدیم و 
بزرگ تر شدیم و متوجه وجود خودمون شدیم، 
پدرم اسب داشت. البته اون موقع زندیگ ماشیین 
شده بود ویل به خاطر عشق و عالقه شون، پدرم 
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اسب سواری آزاد داشت و معمولن اسب ها یا کرد 
بودند یا عرب کرد که اون موقع میکس شده بودند 
یا دره شوری هایی که قدیم در اصفهان و اطراف زیاد 
بودند و بعضن اسب های تریک که قبل تر بودند و یه 
سری نژاد محیل و ایراین. ما البته  اسیب هم داشتیم 
که بیشتر شبیه ترکمن های چناران بود که مخلوط 
عرب و ترکمن بودند و پدرم با اون اسب ها سواری 
چشم  که  زماین  از  داداشام  و  من  یم کردند.  آزاد 
باز کردیم اسب دیدیم. من چهارمین پسر هستم 
تو خانواده و همه از بچه یگ سواری رو به صورت 
داشت  سوارکار  یه  من  پدر  کردیم.  شروع  محیل 
به نام حاجی خان که افغاین بود و االنم تو اصفهان 
سوارکاری  مریب  اولین  ایشون  داره.  باشگاه  یه 
آموزش یم داد خودش  ما  به  که  ایشون  و  بود  ما 
چابکسوار قدری بود. ما تو اصفهان به کیس روی 
اسب کار سوار ،خویب یم کنه چابکسوار یم گیم و 
این چابکسوار فقط برای کورس نیست. حاجی خان 
واقعن کاری یم کرد شبیه سوارخویب که استادش 
تو ایران جناب سروان امیری بود که تو ژاندارمری 
و این کار رو با سربازهاش انجام یم داد و ان شالله 
خدا حفظ شون کنه. حاجی خان دو تا اسب رو سوار 
یم شد، دو طرفه سوار یم شد، تو تاخت سوار و 
پیاده یم شد و کارهای قشنیگ یم کرد. ما اون موقع 
سواری آزاد یم کردیم و نیم دونستیم که تو اصفهان 
یه باشگاهی به اسم باشگاه خوراسگان هم وجود 
داره. چون نه اون موقع نه االن، تبلیغ زیادی روی 
سوارکاری نیم شه و مردم عادی نیم دونن باشگاه 
های سوارکاری کجا هستند. تو اصفهان االنم مردم 
نیم دونند باشگاه ها کجا هستند. ما یه سری گشت 
یم رفتیم تو کوه هایی که باشگاه خوراسگان زیر این 
کوه ها بنا شده بود و ما یه روز بر حسب تصادف 
یم کنند  سواری  همه  باشگاه  این  توی  که  دیدیم 
این باشگاه که رییس هیات وقت  و ما اومدیم تو 
اون موقع آقای ظفریان دید یه گروه سوارکار قبراق 
پر انرژی و جوون و جسور اما تو یه راه دیگه، تو 
سواری آزاد، اومدن تو باشگاه و ایشون آدم زرنیگ 
بود و تو همون برخورد اول پدر منو جذب کرد که 
چرا این بچه ها رو تو سواری کالسیک نمیارین و پدر 
من تشویق شد که تو سیستم پرش بیاد و ما وارد 
پرش شدیم و البته اون موقع من سنم خییل کم بود. 
تو سال های اول من خییل دوست نداشتم سواری 
کنم و فقط تعطیالت یم شد دیگه به زور حاجی پدرم 
یم رفتم پیش اسب ها تو کارخونه، چون پدرم همیشه 
اسباشو تو محل کارش نگه یم داشت. بعد من آروم 
آروم عالقمند شدم و اومدم تو سواری کالسیک. 
باشگاه سوارکاری اصفهان یه روایل داشت به این 
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آباد  فرح  باشگاه  تو  فدراسیون  که  شکل 
تروبردهای  و  عرب  و  داشت  اسب  تولید 
خییل خوب و اسب های خییل خوب پریش 
خییل  ترکمن های  و  فانیون  نوه های  مثل 
خوب رو پرورش یم داد. سیلیم های اربنت 
و توسن و این ها هم تو فرح آباد بودند که 
توسن کم کره داد ویل کره های خییل خویب 
داد. تولید این اسب ها زیاد بود و مازاد این 
اسب ها رو یم دادن تو باشگاه های شهرهای 
مختلف مثل اصفهان، شیراز، کرمان، چون 
اون موقع همه ی استان ها باشگاه داشتند. 
اصفهان  تعطیل شد،  باشگاهش  که  کرمان 
مکارچی  نیست،  دولیت  دیگه  باشگاهش 
دوباره  و  شد  تعطیل  دوره  یه  که  همدان 
فعال شد. از فرح آباد یه اسب اومده بود 
به اسم رستم و یه اسب از ایلخی ورامین 
اومده بود به اسم کیوان. اسب های ایلخی 
ورامین خون مخلوط داشتند و اسبای خییل 
خویب بودند. این اسب ها درشت و هیکل 
دار بودند و خوب یم پریدند و کشش آزاد و 
طبیعی یم کردند. البته من اطالع دقیق ندارم 
ویل شنیده بودم که یه سری اسبای واردایت 
زمان شاه یم رند تو ایلخی ورامین و این اسبا 
مخلوطی از خون های مختلف بودند. پدرم 
دو سه تا از این اسبا رو خریدند و داداشام 
شروع کردند به پریدن و مسابقه و بعد از یه 
مدت فهمیدند که این اسبا خییل اسبای با 
کیفییت نیستند اگه بخوان تو کشور مطرح 
باشند. ما دو تا از اسبای خوب مون رو با 
آشنایی پدرم با بابک شیک پیدا کردیم و از 
ایشون خریدیم. یه اسب به اسم سیل که 
ایرلندی بود و واگاواگا، این ها رو ما آوردیم 
اصفهان و داداشم عیل با سیل تو قهرماین 
کشور بزرگساالن اومد فینال تا باراژ پیش 
احمد  و  بود  چهار  و  شصت  سال  رفت، 
داداشم با واگاواگا نایب قهرمان کشور شد 
و محمود داداشم با واگاواگا قهرماین کشور 
جوانان سال شصت و شش رو داره. من 
خودم دو تا سوم و چهارم کشور تو رده ی 
مختلف  جام های  موقع  اون  دارم.  جوانان 
تهران  یم اومدیم  بار  یک  سایل  و  نبود 
قهرماین کشور  و بعدها آروم آروم جام های 
fei اضافه شد. این زماین بود که پدرم مالک 

تا مریب تو اصفهان کار یم کردیم.  اسب بود و خودمون زیر نظر چند 
در شروع سوارکاری کالسیک مریب من آقای رضا منصف بود تو باشگاه 
خوراسگان و ایشون از شاگردای جناب سرهنگ نشاطی بودند و بعدها 
آقای جمشیدخاین اومدن و کالس برامون گذاشتند و مدرک کمک مربیگری 
اون موقع رو گرفتیم و بعدن خودمون پیشرفته تر شدیم و اومدیم تهران. 
محمود با رامین شیک کار یم کرد و نعلبندی رو از مرحوم رضا فکری یاد 
یم گرفت و سواری هم یم کرد و پیش رامین شیک شروع کرد به نعلبندی 
و این روند تا سال هفتاد و شش ادامه داشت. اون سال من سرباز شدم 
تو باشگاه بسیج روبروی فرح آباد و سربازی رفتنم هم به واسطه ی آقای 
محسن ذاکری که اون موقع تو باشگاه بسیج مسئول بود پیش اومد. دو 
سال با لباس شخیص خدمت کردم تو باشگاه بسیج و مسابقه یم پریدم. 
بعد خدمت با ابوالفضل محمد زاده همخونه شدیم و با هم شراکیت اومدیم 
تو باشگاه آزمون که تازه راه افتاده بود و یه سالنش اسب داشت اون هم 
نصفه. من با آقای الله دادی رفیق بودم و ایشون من رو آورد آزمون. یه 
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تعداد اسب تو آزمون کار یم کردیم و یه تعداد تو رخش صبا. اون موقع مجید شریفی تو 
رخش صبا بود و محمدآقا بزریگ و امیرکالنتری تو آزمون کار یم کردند .اوایل سال هشتاد 
من رفتم اصفهان و یک سایل اصفهان بودم و دوباره برگشتم تهران و اون موقع مجید 
شریفی از باشگاه رخش صبا رفتند فرمان آرا که اون موقع آقای عباس مینوکده باشگاه رو 
ساخته بودند و مرحوم فرمان آرا باشگاه را از ایشون خریدند و اسم گذاشتند روش و آقای 
شریفی من رو آوردند فرمان آرا. از سال هشتاد تا سال نود، من فرمان آرا بودم و سال 
هشتاد و پنج از طرف دکتر قیل زاده یه پیشنهادی بهم شد، ایشون اون موقع مسئول باشگاه 
دنیای فلز بودند و من دو تا اسب هم اون جا کار کردم ژویل قو و یه مادیون سلفرانسس 
دیگه چند تا جام با ژویل قو بردم. جام نشاطی، جام ولوو و سال هشتاد و شش باهاش دوم 
کشور شدم. من سال هشتاد و هشت دیگه دنیای فلز نرفتم و سال نود قهرمان شدم با 

بگیرا و سال نود و یک اومدم ابرش تا به االن.     
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اولین پا به رکاب شدن تون رو با توجه به سابقه 
خانوادیگ در اسب به خاطر دارید؟

یه اسب پوین خزری بود که اونو سوار شدم.

که  دارید  اسب  با  تون  کودیک  از  خاطره خایص 
جایی عنوان نکرده باشید؟

رو مسابقه  ما  بچه یگ خییل  و سال  اون سن  تو 
نیم بردند. رده ی ما رو نداشتند و ما برای جوانان 
خییل کوچیک بودیم. من یازده، دوازده ساله بودم. 
اون موقع بهترین تمرین ما پرش از روی بالش و 
تشک هایی بود که تو خونه یم گذاشتیم و پارکور 
یم کردیم. بعد که بهش فکر یم کردم یم دیدم که 
چقدر تو پیدا کردن نقطه جهش و گام زدن مفید 
بود و چقدر با این کار حس بهتری پیدا یم کردم. 
من روی دو پا چهارنعل یم رفتم و یم پریدم. بعدها 
تو مانژ بدون اسب یم پریدیم و تمرین هایی هم تا 
ارتفاع صد و هفتاد روی مانع داشتیم. توی باشگاه 
دور از چشم بقیه مانع شکسته ها رو بر یم داشتیم و 
یم رفتیم اونا رو به صورت پارکور درست یم کردیم 
و یم پریدیم و برای خودمون مسابقه یم گذاشتیم. 

این خاطره رو جایی نگفتم. 

چه تصوری از جهان یب اسب دارید؟

واقعیت هیچ وقت بهش فکر نکردم. چون از زماین 
که یاد دارم تو خونه مون اسب بوده. تو سربازی 
یه  روز  یه  بود.  دوستم  که  داشتیم  فرمانده  یه 
مثایل زد گفت یه روز سرزده و با لباس شخیص 
داشتم یم رفتم دفترم ساعت شش و نیم صبح بود. 
رو  از سربازای خودم  یه گوشه ای ییک  همزمان 
دیدم که داشت سیگار یم کشید. سربازه منو دید 
و شوکه شد. گفتم بهش آروم باش، مشکیل نداره. 
از در دژباین رفتیم تو و ازش پرسیدم پسر جون چه 
فکری یم کین که صبح اول وقت، ناشتا از خوابگاه 
پاشدی سیگار یم کیش؟ چه توجیهی داری؟ سرباز 
پرسید راحت صحبت کنم؟ گفتم راحت باش من 
من  سردار  گفت  دوستم.  نیستم،  فرمانده  االن 
واقعیتش نیم دونم اینایی که سیگاری نیستند صبح 
به چه امیدی بیدار یم شن از خواب. اون دوستم 
صادقه؛  هم  شما  برای  جمله  این  گفت  من  به 
کسایی که اسیب نیستند نیم دونم تو خونه شون 
چه حرفی دارند بزنند؟ چی نگاه یم کنند؟ اینا تو 
مهموین هاشون چی یم گن به هم؟ ما تو خونه با 
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بابام حرف اسب داریم. با داداشام حرف اسب داریم. من چهار 
تا خواهر دارم که هیچ کدوم اسیب نشدند ویل همه ی داداشام به 
شکیل مشغول اسب هستند. من با خانمم که یم ریم خونه ی پدرم 
، پدرم با هیچ کس دیگه حرف نیم زنه و فقط با خانمم حرف اسب 
یم زنیم. حرف هامونم تو دو بعده، ییک اسب پریش و ییک هم 
اسب کرد چون پدرم هنوز اسب کرد داره و برای خودش تولید 
یم کنه. برای همینه که من هیچ تصوری از دنیای بدون اسب ندارم. 
من فقط دو ماه از اسب دور بودم، وقیت که دخترم تو کانادا به دنیا 
اومد و دو ماه و خرده ای قبل من اون جا بودم و کامل موندم. تو 
همه ی سال های عمرم این مدت من سواری نکردم و فقط یه بار 
اسب دیدم. اون هم به عشق این بچه بود که تو زندیگ ما اومد. 
در مورد بچه هم همه از من یم پرسند که این بچه سوارکار یم شه 
یا نه و من یم گم مجبوره سوارکار بشه و چاره ای نداره. بچه ای 
که تو خونواده ی اسیب به دنیا میاد و هم پدرش و هم مادرش تو 
اسب فعالیت یم کنند، سخته که یه رشته ی دیگه رو انتخاب کنه. 

ان شالله که سالمت باشه و بتونه این کارو بکنه.

چه جنبه هایی در اسب یا شخصیت یک انسان شیفته اسب وجود 
داره که این عاشقی شکل یم گیره؟

کیس که عاشق اسب بشه و حس اسب رو بگیره معمولن خییل 
کارها رو نیم کنه چون روحیات خایص پیدا یم کنه، مهربون تر یم شه 
رفتارش، تو همه ی ابعاد زندگیش تاثیر یم گذاره. خییل مرییض ها 
رو اسب درمان یم کنه مثل اوتیسم، افسردیگ. سوارکاری رو  یه 

سری فلج های مادرزادی تاثیر گذاره و بهبود پیدا یم کنه.

سوارکاری گذشته و امروز اصفهان رو برای ما تحلیل کنید و اون رو 
با شهرستان های دیگه ای که سوارکاری داره و تهران مقایسه کنید؟

من خونواده ی مذهیب دارم. پدرم، مادرم همه مذهیب هستند. پدر 
من تعزیه خوان نبوده ویل تو جزو پیشکسوت های تعزیه و باین 
تعزیه بوده و پدرم همیشه اسب وقف تعزیه داشته از زماین که ما 
یادمونه تا االن. اگر مچ بند تو تعزیه یم بینید به خاطر اینه که ما یه 
زماین اسبامونو مچ بند  زدیم بردیم تو تعزیه و اگر بانداژ یم بینید 
ما بستیم به دست و پای اسبامون. در مورد تعزیه و اسب پریش 
باید بگم تو اصفهان اینا دو تا شاخه ی مخالفند. تعزیه ای ها اصلن 
اسبای دوخون و پریش رو دوست ندارندو همین طور پرش کارا اگه 
یه اسب کرد بهشون بدی شاید اصلن نتونن سوار شن و ما تنها 
خانواده ای بودیم تو اصفهان که هر دوی اینا رو با هم پیش بردیم. 
من اسب کرد و عرب رو هم سوار یم شدم و پرش هم یم کردم. 
یه زماین من رفتم تعزیه، یه اسیب رو حاضر کرده بودند که من 
باید راش یم انداختم. مثل مربیای پرش که که باید رده های یه 
اسیب رو پر یم کردند، ما هم باید یه اسب تعزیه رو چند جلسه ای 
سوار یم شدیم تا اسبا روون شن و ترس شون بریزه. ما تو تعزیه 
هم دست جلو رو به دو دست یم گرفتیم ویل کل سیستم تعزیه 

رو اگه نگاه یم کردی با یه دست دستجلو بودند و پا 
از کتف اسب جلوتر بود و نشست کاملن زیر داشتند 
ویل تو این سال ها این هم تغییر کرده و یم بیین که دو 
دست جلو هم یم گیرند یا پاهاشون یه کم عقب تر هم 
اومده چون همون منطقه ای که اسب تعزیه داشتند االن 
باشگاه هایی تاسیس کردند که کار کالسیک هم یم کنند 
این ها باعث شد تعزیه ما هم تغییر بکنه اما شما در اصل 
کرمانشاه  تو  رو  از سیستم پرش سواری  وقیت خارج 
یا ارومیه و اصفهان ببیین، ضعف سوارکاری  یا سنندج 
توش زیاده. ضعف علم کار با اسب هست. این ریشه 
در سالیان سال طایفه بازی و فامییل تو فامییل داره که به 

این راحیت نیم شه عوضش کرد.

آیا اصلن الزمه که عوض بشه؟

دانشگاه  من  چون  بشه.  عوض  الزمه  که  معتقدم  من 
تدریس یم کنم و هرازگاهی یه سری سوارکارا میان تو 
دانشگاه و پرورش اسب یم خونن یا مربیگری که این ها 
کار اسب کرد کردند و اینها معتقدند جفت زدن اسب 
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کرد ماحصل دهنه های سنگینه و هویزه های کردی قدییم. اونا 
معتقدند پای سوار باید جلو باشه که اسب جفت بزنه. باید 
کمرش قوس پیدا کنه که خوب باشه. من تا همین االن که تو 
سطح باال سواری یم کنم، خودم اسب عرب پیش پدرم دارم 
و اسب ها رو رو همین سبک جفت زدن و اینا کار یم کنم اما 
با مدل خودم. با دو دست جلو، پای زیر بدن اسب و همون 
سیستم پرش و اونا هم همین کار رو یم کنند البته من شیرجه 
رو مخالفم و ما حتا اگه اسیب رو بخریم که شیرجه بزنه کاری 
یم کنیم که از سرش بیفته چون خطرناکه و برای اسبا فشار 
زیادی داره اما جفت زدن و دست چیدن یه سبیک یه شبیه 

پاساژ درساژ.

البته کردبازها مدعی هستند که اسب کرد قابلیت درساژ دارند.

و دارند، این ها ذاتن جفت یم زنند. کیس بهشون آموزش جفت 
زدن نیم ده، کردسوارها فقط دهنه های سنگین یم زنند که سر 
بیاد باال و بعضن با اون سبک کار اسبا خراب یم شن. اگه نرمال 
باهاشون کار کین خییل بهتر جواب یم دن، ییک از هنرهای 
اسب کرد اینه که جفت بزنه و برای خریدن یه اسب دم گیری 

شو نگاه یم کنند یا سر قدم رفتن که مثل پاساژ و پیافه.

جفت زدن یه جور تجمع هم هست انگار؟

بله خودشون ذاتن این تجمع رو دارند. شما باورت نیم شه 
یه اسب کرد اگه کار کالسیک بکنه تو درساژ هر حرکیت رو 
یم کنه چون ذاتن بدن شون االستیکه و آماده است برای جمع 
و باز شدن و حرکت ها رو خییل زیباتر از اسبای خارجی شاید 
انجام بدن. یه کم خون شون زیاده ویل توشون اسبای آروم تر 
هم یم شه پیدا کرد  اما هیچ کدوم دست یه سوارکار کالسیک 
نیفتاده. من به عنوان مسئول کمیته مربیان خودم رو  یه کم 
مقصر یم دونم تو این سال ها. شاید باید یه خرده بیشتر وقت 

یم گذاشتم و یم رفتم با اینا کار یم کردم.

البته یه کم سخت قبول یم کنند.

این بود که خودم کرد سوار  بله. یه حسین که من داشتم 
و  شم  سوار  رو  اسباشون  هم  االن  یم تونم  و  یم شدم 
نشون شون بدم که کرد رو یم شه کالسیک هم سوار شد. این 
اسبا انرژی فوق العاده ای دارند. تو یه جلسه که دکتر خلییل 
کردبازها رو برای سامان دادن جمع کرده بودند، من گفتم ما 
کرد داشتیم با زیر صد و پنجاه قد که تو ایران یم پروندیمش، 
یه فردی از کرمان خریدش و قاچاقی اسب رو برد دیب و آقا 
داود بهرایم باهاش تو پوئیسانس صد و هفتاد پریدند و اول 
شدند. این یعین این که کرد قابلیت پریش شدن تاپ داره. من 

یه اسب کرد از دکتر کاوویس خریدم با سجاد کالنتری تو 
fei پریده بود. االن تو اصفهان تعزیه یم ره و نمایش یم ده 
و از حلقه ی آتیش رد یم شه در حایل که اسبای خارجی 
یم ترسن به آتیش نزدیک شن. اسبای کرد شاید چهار پنج 

روز پشت سر هم تعزیه یم رن و آخ نیم گن.

چرا اسب کرد پس قابلیت ورزیش شو از دست داد و تو 
چوگان و با فرمایش شما پرش زیاد به کار گرفته نشد؟

نیومدن تو  تولید اسب کرد سال های زیادی کم شد که 
چوگان. محمدشیدفر سال های زیادی با اسب کرد چوگان 
بازی یم کرد اما بعد از انقالب تولید کننده های اسب کرد از 
بین رفتند  دوباره تو این سال ها اسب کرد تولید یم کنند و 
البته خییل گرون شدند. خییل از کسایی که اسب کرد دارند 
شاید خودشون غذا به اندازه ندارند بخورند اما این قدر 
به این اسب عالقه دارند که به اسباشون جو و کشمش 
یم دند. اسب کرد یه جزیی از خانواده شده براشون. باید 
روی اینا کار بشه. کیس هنوز برای این ها کاری نکرده، برای 
تغییرشون  اما  یه چیزهایی عوض شده  بهتر شدن شون؛ 
سخته. باید براشون کالس بگذارند و بهشون آموزش بدن.

iranhorsey34



آموزش سوارکاری ما رو تحلیل بفرمایید. آن چه هست و آن 
چه باید باشه؟

 آقای مجید شریفی که با شما صحبت کرده بود یه جمله ای 
گفته بود که ما خییل توسعه نداشتیم. فکر یم کنم ایشون 
خییل از شرایط رایض نبودند. من مخالفم با این مساله. ما 
سواری  تو  داشتیم  سال ها  این  تو  خویب  خییل  پیشرفت 
مدرن مون. دلیلیش هم اینه که مربیای خارجی که میان ایران 
خییل از سوارکارهای ما ایراد نیم گیرند. ما البته ترینینگ مون 
هنوز ضعیفه و سوارکارامون نکات ریزی رو نیاز دارند  اما ما 
خییل بهتر شدیم. تو مسابقه های ترکمنستان شما اگه سواری 
ترکمن ها رو نگاه کنید یم فهمیدید که سواری بد یعین چی. 
یا سوارکار قرقیزستاین که یه اسب سوپر با کیفیت داشت 
اما خودش این کاره نبود. وقیت سوارکارای ما یم رن تو اروپا 
سواری یم کنند خییل متفاوت نیستند با اونا. یه موقع ییک از 
شهرستان میاد تو مسابقه کج و کوله سوار یم شه  و دست ها 
و نشستش خییل بده و خییل تفاوت داره با بقیه و خیلیا از 
طرف یم پرسند شما از کجا اومدی که این طوری سواری 
یم کین؟ اما بچه های ما یم رن تو اروپا یم پرن. مجید شریفی، 
مازیار، شراگیم، عیل خوشدل، من خودم رفتم پریدم. عیل 
بختیاری که خییل سابقه داره، آریانا روانبخش. بچه ها بدون 
حمایت فدراسیون تو سال های گذشته این کار رو کردند. 
االن یه سال و نیمه که فدراسیون مریب آورده و قبلن بچه ها با 
زحمت خودشون یم رفتند. من خودم رو مثال بزنم؛ قبلن من 
نه ماه کار یم کردم  و به غیر از هزینه های جاری، پس انداز 
یم کردم که بیست روز، یک ماه برم پیش یه مریب چیزی یاد 

بگیرم. من ،مازیار، مجید، ابوالفضل و بقیه هم 
همین طور. دولت و فدراسیون کاری برای ما 
االن  و  دنبالش  رفتیم  خودمون  ما  و  نکرده 
متفاوت سواری یم کنیم.  شما فیلم پنج سال 
پیش ما رو بگذار فیلم امسال رو هم بگذار، 
فیلم پارسال رو هم بگذار. سال به سال بچه ها 
دارن پیشرفت یم کنند و عوض یم شند و این 
قابل دیدنه این. این پیشرفت سواری یه تو 
فدا شدند، خییل  چیزا  راه شاید خییل  این 
اتفاق ها افتاده که نباید یم افتاد. بعضن یهو 
مسعود مکاری نژاد ده تا اسبو خراب کرد 
تا به اینجا رسید. خودمو مثال بزنم که کیس 
رو ناراحت نکنم. این کار شاید الزم بود.  من 
برای کار خودم یه ابزاری یم خوام که اون 
اسبه. اگه یه مدیریت خوب سال های قبل 
تو فدراسیون حاکم بود و من مریب داشتم، 
شاید یم شد که من به جای خراب کردن ده 
تا اسب، سه چهار تا اسب خراب یم کردم 
و یا اصال این کارو نیم کردم.  اسب ها شاید 
زیر دست من افت یم کردند و یه مدت بعد 
بر یم گشتند و خراب نیم شدند اما خب حاال 
شده دیگه. یه هر شکل ما پیشرفت کردیم، 
جوانان  تو  بعدی مون.  نسل  تو  همین طور 
پایین  رده  تو  خوب مون  سوارای  تعداد 
مخصوصن تو جوانان کمه ویل همین تعداد 
کم خوب سوار یم شن. تو سال های گذشته 

35



مثلن سایل که رامین شهایب اومد برای اولین بار بزرگساالن 
یقه ی همه رو گرفت. آریانا روانبخش همین طور، اینا میان 
از جوانان و تو بزرگساالن جایزه یم برن. پشتوانه هامون 
امسال  همین  هستند.  ویل  هستند  کم  پایه  رده های  تو 
پدیده داریم تو نوجوانان، استاتیرا غفاری شاگرد عباس 
قدیری. اینا سوارهایی هستند که اگر مدیریت قوی بیاد 
پشت شون خییل عایل یم شن. من چند سال پیش، دوره ی 
آقای تابش به آقای کاظمیان گفتم باید چند تا مریب بگذارید 
باالی سر این نوجوون های شهرستان ها. گفتند یک مثلن؟ 
گفتم االن چند تا نوجوون داریم تو همدان، یه تارخ پرند 
بیان  اگر  بچه ها  اون  داریم،  زنجان  تو  بوشهر،  تو  داریم 
زیر نظر یه مریب و اسب خوب داشته باشند و چند تا 
مسابقه برند، آینده ی خویب خواهند داشت. سوارکارای 
نوجوان همدان اومدند تهران و همه چی ول شد. خب 
خییل از این نوجوون ها تو یه سین مثل سن بلوغ درگیر 
حاشیه و مسائیل یم شند و ریزش دارند. این ها مدیریت 
قوی یم خوان. تو دنیا به سوارکارای برجسته شون وقیت 
آلمان مهد سواری  تو  اومدن.  پایه  از  نگاه یم کین همه 
دنیا، نوجوانان شون تیم میل دارند، مریب دارند، مسابقه 

اهنینگ،  مارکوس  همین  مثلن  یم برنشون. 

جوانان  تو  بوده.  پوین سواری شون  قهرمان 

کیل جایزه داره. کریستین آهلمالن همین طور. 

این ها با برنامه ریزی این طور شدند. تو ایران 

خود مجید شریفی چند تا شاگرد کار کرده که 

دارن خوب سواری یم کنند. چرا نباید اینا رو 

بگیم؟ چرا باید منکرشون بشیم؟ خود من تو 

این سال ها چهارده، پونزده تا  قهرمان کشور 

اواخر  بیرون. همین  و جام های مختلف دادم 

یم گیره،  نتیجه  خوب  داره  شیرطاوین  کیان 

اسب خوب داره اما حس خودش هم قویه. 

برای اسبش  تمرین خوب  قدر  شما هر چه 

بگذاری وقیت خودش اون حسو نداشته باشه 

نیم شه. سبحان یوسفی یه فصل کیل جایزه 

برد. یزدان مالافضل، وقیت سوار یم شه همه 

یم گن این خییل خوشگل سوار یم شه. علیرضا 

اواخر  این  البته  همین طور.  ضمیر  روشن 

وقیت سواری  اما  داشتم  کمتری  شاگرد  من 

هم  بزرگساالن مون  تو  چشم گیرند،  یم کنند 
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سوارهامون حرف برای گفتن زیاد دارند. تو بازی های آسیایی 
ایران اعزام شدند در مجموع دویست  از  قطر اسبایی که 
هزار یورو نیم شد. تو همون مسابقه ها اسیب که قهرمان شد 
چهارمیلیون و ششصد هزار یورو پولش بود. همین ترکمنستان 
چهار تا اسب ما رو ببینید قیمت شون روی هم چقدر بوده؟ 
اینا با اسیب که یک شد قابل مقایسه نیستند، وقیت داود میاد 
برنز اون جام رو یم بره این قدرت سواری داود رو نشون 
یم ده. وقیت مجید شریفی با یه اسب پنجاه، شصت هزار 
یورویی، آپاچی، یم ره صد و پنجاه و پنج رو یم پره و دو سه 
تا مانع یم اندازه اما در میاد، قدرت سواری مجید رو نشون 
یم ده. وقیت مازیار با یه اسب شصت، هفتاد هزار یورویی 
توی باکو یک یم شه  این یعین چی؟ من خودم یه بار با بگیرا 
آذری  سوارکار  جمال  جا  اون  رفتیم  ما  وقیت  شدم.  جایزه 
اسباش چهار صد هزار یورو باالتر بودند. قبل مسابقه مجید 
شریفی گفت هر کدام از بچه های خودمون که وایسته جلوی 
جمال من بهش پنج هزار یورو یم دم. من گفتم مجید نگو این 
حرفو، هممون یم زنیمش، طرف المپیک پریده که پریده، ما 
یه یاعیل یم گیم و یم ریم جلو. تو اون مسابقه مجید و مازیار 
با پاتریک مکنیت بلژییک که زیر پرچم آذربایجان یم پرید و یه 
دختر آلماین اومدن باراژ. مازیار سه، مجید چهار شد من پنج 
شدم با چهار خطا، فرامرز شش شد، عیل بختیاری هفت شد، 
جمال هیچی نشد. گفتم مجید خان ببین به چند نفر باید پنج 
هزار یورو بدی. بچه های ما غیرت و تالش شون قابل مقایسه 
نیست با اونا این کالسایی که تو ایران داره برگزار یم شه همه 
جای دنیا اسبای دویست، سیصد هزار یورویی توش شرکت 
یم کنند. اینجا اسبا چهل پنجاه هزار تاست. سهراب معصویم 
البته دو تا اسب گرون آورده ویل اسبای بقیه ی بچه ها اصال 
این شرایط نشون یم ده  رقم هاشون قابل مقایسه نیست. 
  csiکه بچه های ما دارن کار یم کنن و زحمت یم کشند. تو
بچه های ما میان اروپایی ها رو یم برن. درسته اونا با اسبای 
خودشون نیستند ویل توcsi آخر عادل کشاورز اسب خییل 
خویب رو داده بود به بارت اما نهم شد ویل عیل خوشدل دو 
شد، مازیار سه شد، مجید، عیل بختیاری رتبه های بعدی رو 
گرفتند.  خب مجید یم گه من اسبم تو یه کم گرون خریدم، 
صد شصت، هفتاد هزار یورو ویل اسب مجید هم با اسب یک 
میلیون یوروریی فرق داره. این نشونه ی پیشرفت ماست. 
سوارکارای خارجی ایراد یم تونند از ما بگیرند اما ما رو مسخره 
نیم تونند بکنند، سال هشتاد و هفت کریستین آهلمان و کارل 
بروکس اومدن ایران قهرماین کشور مارو از نزدیک ببینند. 
وقیت شب باهاشون نشستیم گفتند که این کالیس که شما 
پریدید تو اروپا هم کالس بزرگیه. اینو کریستین آهلمان یم گه 
شوخی نیست. اونا تو سطح باال به استیل ما نگاه نیم کنند، 
برای  رو  نداشتن سوار  مزاحمت  نگاه یم کنند،  مارو  حس 
مسیر  تو  اسب  با  سوار  بودن  یم کنند.همراه  نگاه  اسب 

براشون مهمه. اینجا پیله کردیم به استیل و سر 
و دست و این که این پاش عقب رفت و مسخره 
کنیم.  اونا حس سوارکار رو یم خونن. ویل آهلمان 
یم گه خوشدل خوب سوار شد یعین خوبه دیگه. 
وقیت اون قبول یم کنه مجید شریفی بره پیشش 

یعین پیشرفته دیگه.

خب به نظر شما چی کم داریم؟

ما خییل چیزا کم داریم. از نظر ترینیگ کیل چیز 
باید یاد بگیریم. ما کار زمیین مون با اسب کمه. 
پرشامون قویه ویل کار زمیین قوی نداریم. ما نیاز 

به مریب خوب برای کار زمیین داریم.
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با توجه به اتفاقی که برای شما در انتخایب 
تیم میل  پرحاشیه ی  اتفاق  و  افتاد  دوحه 
در سال اخیر و شرایط مناسیب که شما 
امسال داشتید، بسیاری معتقد بودند شما 
قادر به تغییر نتیجه رویدادهای فرامرزی 
شما  خود  صریح  نظر  بودید.  میل  تیم 

چیست؟

من به نظرم یم تونستم تو نتیجه ی تییم 
و  بگذارم. حاال قسمت نشد  تاثیر  ایران 
نرفتیم به نظرم تو اون زمان اسبم خییل 
آماده بود و خودم تو شرایط خویب بودم. 
انتخاب  روش  و  مریب  صالحدید  با  ویل 
نتونستم  نفر ششم شدم و  ایشون من 
تو  شاید  بگیرم.  قرار  اصیل  اعضای  تو 
زیادی  تاثیر  دوحه  آسیایی  بازی های 
فکر  موقع  اون  ویل  بگذارم  نیم تونستم 
یم کردم بتونم پارکور رو تموم کنم چون 
اسبم کپ نیم کرد. من فکر یم کردم اگر 
خییل خراب کنم پارکور رو با بیست خطا 
یم تونم تموم کنم چون اسب من واقعن 
نداشت.  خایص  تکنیک  و  بزرگ  جثه ی 
این سری هم فکر یم کنم برای صدویس 
و پنج تییم هم اسبم خییل شرایط خویب 
برون  مسابقه ی  تجربه ی  البته  داشت. 
تاثیر  و  کنه  کمک  یم تونه  خییل  مرزی 
گذاره چون من خارج از کشور تو آلمان 
ویل  بودم  پریده  رو  باکو  و  بودم  پریده 

خب دیگه قسمت نشد دیگه.

دورنمای سوارکاری ما رو چطور یم بینید، به طور شفاف بفرمایید 
چه راهکاری برای رسیدن به آینده ی درخشان دارید و جایگاه شما 

در این دورنمای فریض کجاست؟

من به خاطر وضعیت اقتصادی مملکت مون دورنمای خویب براش 
در نظر ندارم. چون فکر یم کنم انتخاب سوارکاری اولویت آخر 
جامعه ی ماست. چون به هر حال ورزش سوارکاری ورزش گرونیه و 
تو دنیا هم ورزش لوکیس حساب یم شه و حتا تو دنیا خییل گرون تر 
از ایرانه  به نظرم اتفاق هایی که بعد از برجام قرار بود بیفته و نیفتاده 
و شرایط بانک های خارجی با ما تاثیر گذاره. ما االن بچه هامون به 
حدی رسیدند که باید بیشتر برای مسابقات برون مرزی فکر کنند 
تا داخل کشور. باید انفرادی یا تییم تو مسابقه های برون مرزی 
پرچم ایران رو ببرند باال. چون بچه های ما قهرماین هاشونو تو ایران 
گرفتند و اشباع شدند. همون چیزی که عیل بختیاری تو این سال ها 
انجام داد و نیم دونم چرا ادامه نداد. من تو این مسابقه ی آخر 
بهشون گفتم عیل آقا من خییل لذت یم برم که شما یم پرید و برای 
من یک درس هستش و نگاه یم کنم تا یه چیزی یاد بگیرم. یه زماین 
سوارکار دلخواهم همایون وجداین بود  وقیت سوار یم شد و یه 
نواخیت یم گرفت انگار موسیقی دارم گوش یم کنم. نرم یم رفت و 
خییل خوب بود. یا کسایی مثل عیل خوشدل، مجید، مازیار، داود، 
ابوالفضل، شراگیم وقیت هستند یه شخصییت یم دند به مسابقه. 
ارزش مسابقه یم ره باال. حاال مازیار به من لطف داشتند و قهرماین 
کشور امسال که نبودم پیغام دادند که جات خالیه یا وقیت برگشتم 
همه این مساله رو گفتند. من وقیت مسابقه یم رم و بچه ها هستند با 

یه انگیزه ی بهتر سواری یم کنم.
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من حس یم کنم ییک از جذابیت های شما برای من 
زیبایی ظاهری  ازشون شنیدم،  که  زیادی  تعداد  و 
اسب های شماست که به شما تو مسابقه تشخص 

یم ده.

به  اسبامو  بدن  که  دارم  دوست  همیشه  کلن  من 
بهترین نحو ممکن آماده کنم. زماین که اون قدر که 
مسابقه.  نیم رم  نباشند  آماده  اسبام  دارم  دوست 
پیش اومده که اسب من بدنش آماده نبوده و امکان 
بردن هم داشته اما من اسبو نبردم مسابقه چون  باید 
اسب آماده باشه و این ریشه در سابقه ی اسیب مون 
داره و پدرم اسب هامون رو این طور یم خواستند 
و رو بدن اسب وسواس داشتند. بعدن هم که من 
رفتم خارج و بدن آماده ی اسبای اونا رو دیدم متوجه 
بدن  چون  درسته.  یم رم  دارم  که  راهی  که  شدم 

اسبام آماده بوده شاید به نظر شما شکیل اومده.

البته چیزای دیگه هم هست، وضع ظاهر و بافتن زیبای 
یال و وسایل شیک و مرتب. به هر حال نمایشه دیگه. 
خب. سوال بعدی، خانواده مکاری نژاد در جبهه های 
گوناگون از اسب کرد تا نعلبندی و سوارکاری علیم 
خدمایت انکار نشدین به سوارکاری ما داشته اند. 
این جمله از زاویه دید شما چه طور تحلیل یم شه 
و آیا اسب این قدر براتون مهم بود که در صورت 
نداشتن خانواده با این پیشینه باز هم قهرمان ایران 

یم شدید و یا اصلن سوارکار یم شدید؟

کار  چه  نیم دونم  اسب  بدون  واقعن  من  که  گفتم 
یم تونستم بکنم. در مورد پیشینه باید بگم خییل ها 
هم خانواده ی اسیب نداشتند و اومدند و نتیجه هم 
نتیجه ی خودم و شاگردامو مدیون  گرفتند اما من 

اسب  انتخاب  چون  یم دونم.  خانوادیگ  پیشینه ی 
که شما  کارهاست  مهم ترین  از  برای شاگرد  مناسب 
باید چه اسیب رو انتخاب کین و بخری برای شاگردت 
که بدون کمترین حرص واسیت کنار مانژ تا یه قهرماین 
بگیری. خییل از مریب های ما برای یه مبلغ بیشتر یه اسیب 
رو یم خرند که بعدن خودشون رو درگیر یم کنه که چه 
کار باید بکنم؟ اگر به جای مبلغ بیشتر به کیفیت توجه 
یم کردن یا این که برای شاگرد دختر چه اسیب بخرن یا 
شاگرد پسر این مشکالت پیش نیم اومد. سوارها، قدرت 
شون، حس شون فرق داره با هم و این تو انتخاب اسب 
مهمه. من با کمترین قیمت و هزینه برای اسب نتیجه ی 
خویب گرفتم و من این علم رو از پدرم فرا گرفتم. هیچ 
وقت فکر نیم کردم که اگر پشتیباین پدرم نبود تا کجا 

یم تونستم پیش برم. 

این پشتیباین در مورد برادرای دیگرتون از سمت پدرتون 
نسبت به ایشون و شما نسبت به اخوی ها چطوره؟

 ببینید پشتیباین پدرم برای همه ی برادرها هست. هر 
کدوم هر چه قدر استفاده بکنند. همین االن اگر مجتبا 
و محمد برند اروپا اسب بخرن، فیلم اون اسبو به پدرم 
دوتاشون  هر  اینا  داداشام  مورد  در  یم دند.  نشون 
شاگردای خودم بودند. االن مجتبا اومده بام. هر وقت 
خودش یم خواد من کمکش کردم. ویل وقیت خودشون 

نیم خوان من دخالت تو کارشون نیم کنم.
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اما  میاد.  چشم  به  بیشتر  اهنینگ  که  همینه 
تو  باشگاه،  تو  مدیریت شون  اینا  مجموع  در 
انتخاب اسب، تو پشتوانه سازی  برای اسبای 
آینده شون خییل تاثیر داره و اینهاست که باال نگه 
شون داشته. کیس مثل لودگر االن فکر نیم کنه 
با خودش که من چهار تا اسب داشته باشم باال 
بپرم. اون همین طوری اسب رده پایین داره و 
هی رایدراش کار یم کنند و اسب ها رو رده به 
رده میارن باال و جایگزین یم کنند و اسب ها با 
پشتوانه از ارتفاع پایین میان باال. این اطالعایت که 
من دارم برای اینه که یه ایراین تو اصطبل لودگر 
رایدره، پوریا ذنویب و من ازش اطالعات یم گیرم. 
رو  اسب  تا  چهار  این  یم گذاره  برنامه  لودگر 
مثلن تو باید کار کین و خودش هر دوشنبه میاد 
اسباش. چک یم کنه و اگه اسبا پیشرفت نداشته 
باشند اون ها رو جابه جا یم کنه یا برنامه ای که 
برای مدرسه اش داره. برنامه ای که برای تولید 
خودش  رو  اسکادران  برند  داره،  وسایلش 
شریک اصیل شه. یه چیزایی ازشون یم شنوید 

سوارکارای مطرح دنیا روکه بهشون عالقه دارید و 

نظر خودتون  از  دنبال یم کنید  رو  کارشون  بیشتر 

تجزیه و تحلیل کنید.

من  نیم پسندم.  خییل  رو  اهنیگ  سبک  خودم  من 

کریستین  و  بربام  لودگر  عالقه ام  مورد  سوارکارای 

آهلمان هستند. این ها وقیت توشون مطالعه یم کین 

تو  مدیریت هایی  یه  سوارکاری شون  ورای  یم بیین 

کارشون داشتند که این قدر بزرگ شدند و موندند. 

فرانک اسلوتاک یه زماین پا به پای لودگر سواری 

یم کرد و به دلیل این نداشتن مدیریت حذف شد 

و رفت و باشگاهش رو فروخت به اوکرایین ها و االن 

داره برای اونا کار یم کنه ویل لوگر کجا و اون کجا؟ 

یا آهلمان یک شخصیت و وقار فوق العاده ای داره. تو 

بازدید پارکور یه آرامش فوق العاده داره یا وقیت  با 

خانمشه. خب همین آرامش رو به اسبا منتقل یم کنه 

دیگه  و با اون پاهای عجیب و هنرمندش بغل اسب، 

با اون دستای خوب و کنار بدن. من به نظرم استیلش 

کم از اهنیگ نیست ویل اهنینگ به دلیل کوتاه بودن 

قدش خییل تو چشم میاد تا کج و کوله بودنش هم 

خییل تو چشم نیست ویل کریستین آهلمان و لودگر 

قدای بلندی دارند. قد بلند رو اگر بخوای تو تعادل 

نگه داری و کج و کوله نبایش خییل کار مشکلیه و 

چندین برابر سخت تر از یه قدی مثل اهنیگ ئه. شما 

بخوای برگردی تو زین. کیس مثل آهلمان با اون قد 

با اهنینگ. برای  بخواد برگرده این خییل فرق داره 
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که یم بینید اینهاست که زنده و باال نگه شون داشته. 
چون سوارکارای بزرگ دنیا هم خییل هاشون مشکل 
اسپانسر دارند. جسیکا کورتن االن کجاست؟ وقیت 
اون خانم اسپانسر انگلییس رو از دست داد محو 
شد. از طرفی اون برترام آلن ایرلندی با اون پشتوانه ی 
مایل میاد تو تیم میل و قهرماین یم گیره. این نشون 
یم ده که اسپانسر اون جا هم چقدر تو پیشرفت یا 
حذف یه سوارکار مهمه. یان میلر کانادایی تو هفتاد و 
چند ساله یگ هنوز وردکاپ یم پره یا لودگر این همه 
سال تو اوجه. خب ببینید این ها چه برنامه ریزی برای 
بدن شون دارند که افت نیم کنن. تو این سن تو اوج 
بودن یه مدیر برنامه ریزی خوب یم خوان. من دو 
سال پیش زانوام شروع کرد به درد گرفتن و تو هر 
مسابقه که تموم یم شد و من هفت هشت تا اسب 
زانو درد خوابم نیم برد. دکتر  از  یم پروندم شبش 
گفت تو  عضله های چهار سر رانت ضعیف شده، برای 
همین مفصل زانوهات درد یم گیره. من گفتم بیست و 

چهار ساعته سوارم. دکتر گفت شما ورزش تون یه جوریه 
که یه سری از عضله هاتون کار یم کنه و یه سری کار 
نیم کنه و باید یه ورزش مکمل انجام بدید. همون موقع 
 TRX یه مریب اومد باشگاه و تزش این بود که روی تاثیر
رو بدن سوارکارا یم خواست کار کنه.  یه مدت اومد با 
من و فرامرز کار کرد. باور نیم کنید تو پنج شش ماه چه 
تاثیر شگرفی رو بدن ما داشت. من یه سری سوارهای 
المپییک رو تو اینستام داشتم و قبل از المپیک برزیل 
ورزش هایی  چه  بدنسازی  سالن های  تو  اینها  یم دیدم 
یم کنند. یه سری باشگاه ها تو اروپا بدنسازی گذاشتند 
کنار اصطبل هاشون. اونها علیم دنبال اسپانسرن، علیم 
ورزش یم کنند، علیم اسب ترین یم کنند. آهلمان وقیت 
اومد ایران مازیار بهش گفت من سواری تو رو که نگاه 
یم کنم مو به تنم سیخ یم شه. آهلمان بهش گفت تو اگه 
جای من بودی و امکانات منو داشیت و تا بیست ساله یگ 
باالی پنجاه، شصت تا وردکاپ پریده بودی االن سواریت 

مثل من بود.

بوده و کجا  نقطه عطف های زندیگ سواره ی شما کجا 
رشد خیره کننده و کجا برگشت یا ثبات داشتید؟

خونواده ی  تو  که  بود  این  زندیگ  تو  عطفم  نقطه  من 
سوارکار به دنیا اومدم. دو این که همسرم در زندیگ خییل 
کمکم بوده چون خودش سوارکاره و همراه من بوده تا 
به االن و زماین که یه کم افت کردم وقیت بود که همسرم 
خورد زمین و گردنش شکست و چند ماه بعد از اون من 
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خییل افت کردم و این خودم رو خییل اذیت کرد. بعد از عمل دکتر ایشون گفتند که دو 
میلیمتر فقط مونده بود که نخاع قطع بشه و اگر تو جابه جایی حواس تون نبود و گردن 
تکون یم خورد این اتفاق یم افتاد و من خودم توی انتقال به بیمارستان خییل مراقب 

بودم و بعد از این حادثه من یک سایل نیم تونستم درست سواری کنم. 

درباره ی اصول حرکت سوار در مانژ، دوره رو، نیم دوره رو و... و ضرورت هاش 
توضیح بفرمائید.

ما ییک از چیزهایی که خییل تو کالس های مریب گری روش تاکید یم کنیم و یم خوایم 
همین چیزهاست. اشکال مختلف تمرین. این حرکت هایی که تو کالس های جناب 
سرهنگ نشاطی و مربیای قدیم یم دیدیم و االن کلن تو سواری ما دیده نیم شه. 
ویل این تمرین ها فوق العاده قدرت سواری رو تو سوارکارا چه تازه کار و چه پیشرفته 
باال یم بره. هر چی بیشتر این تمرین ها رو تکرار کین اسب ها تو کنترل بیشتری میان 
و این منتج یم شه به این که تو مسابقه ها اون جایی که شما یم خوای بپیچی و اون 
جایی که شما یم خوای اسب جمع شه تو قوس های کوچیک و قوس های بزرگ، 
نتایج بهتری بگیری و این اصول حرکت پایه ی اون هاست. من چون خییل نتیجه ی 
خویب از این کارها دیدم خییل بهش معتقدم و تو کارهای روزمره ام این تمرین ها رو 
تکرار یم کنم. من به مربیایی که میان پیشم تکرار یم کنم که این کارها رو بکنند و غیر 
از این ها نرمش ها خییل مفید و سودمند هستند و من تزم برای لیسانس نرمش تو 

آموزش سوارکار بود.
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داره  که  سوارکاری  به  مردم  نظرم  به  االن 

مثلن گردش بازو از جلو به دایره انجام یم ده 

با تمسخر نگاه یم کنند.

این مسایل هست. مشکالت زیادی داریم 

ویل به هر حال  باید اینو جا بندازیم و دوباره 

رو  شاگردی  مثلن  وقیت  که  بکنیم  اجراش 

یم بریم میدون بگیم ما این کارو کردیم به 

با اسب. خارج از قدم و  جز پریدن و کار 

یورتمه و چهار نعل یه چیزایی نیاز هست. 

من همیشه به مربیا یم گم فکر نکنید نرمش 

که یم دید دارید مردم رو سر کار یم گذارید. 

تو  من  یم کنید.  شون  کمک  دارید  اتفاقن 

نرمش  برای  دلیل  پنج  امتحان هام  همه ی 

میارم. ییک از اون پنج دلیل کم کردن استرس 

و اضطرابه چون شما ذهن سوارت رو متوجه 

یه کار دیگه یم کین و یهو یم بیین که سوار 

یک ساعته نشسته روی اسب و اصلن بهش 

فکر نکرده. مثل رانندیگ با ماشین دنده ای 

که از اینجا یم ری شمال و یادت نیست چند 

این ناخوداگاه  تا اون جا و  بار کالج گرفیت 

مغزت یم شه. 

 شرلوک، واگا واگا، فان فارو، ژولیقو، بگیرا اسب هایی بوده که 
من اسم هاشون رو به خاطر دارم. در موردشان صحبیت دارید؟ 

پیش  دو سال  که ییک  بود  باالیی  رده  اسب  آخرین  شرلوک 
اومد تو سیستم من. شرلوک رو آقای سهراب معصویم آورد 
ایران و اون طرف صد و شصت پریده بود. آوردنش به ایران تو 
روزنامه ها هم بازتاب داشت. اون طرف دو و بیست دیوار رو 
پریده بود و خییل قهرماین تو هلند داشت. آقا سهراب آوردش 
و خییل نتونست باهاش موفق باشه چون مدلش به سواریش 
نیم خورد. ما سه سال پیش تو یه معامله اسب رو برداشتیم و 
من شرلوک رو برای مالک اسبم گرفتم و چند تا جام باهاش 
پریدم و سال نود و چهار باهاش تو قهرماین کشور شرکت 
کردم. تو یه راند سه تا مانع انداخت که من عقب افتادم. روز 
آخر خییل خوب بود اما طوفان شد و من اسبو آوردم بیرون و 
بعد که مسابقه دوباره شروع شد انگار بدنش گرفت و خوب 
نتیجه نگرفتم. بعد از مسابقه هم چون سنش باال بود بازنشستش 
کردم. االن هم نوزده سالشه و گذاشتم برای سواری مالکش. 
این اسب تو قهرماین کشور درساژ سوم شده و تو سطح باالی 
بود.  فوق العاده ای  اسب  فارو  فان  بلده.  رو  چی  همه  درساژ 
سلفرانس بود و من برای آقای شالچیان خریدمش و تو همدان 
باهاش اول شدم و همون سال حسام شالچیان باهاش قهرمان 
کشور جوانان شد و بعد تو سمش یه مشکل پیدا کرد و دیگه 
اوین که باید بشه نشد و دو سال پیش تلف شد. بگیرا بلژیوم 
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بود و توسط آقای علیرضا میرزایی در جواین به ایران وارد شد در اواخر هشتاد و نه 
خریدمش و در سال نود، نه تا مسابقه بردمش و هفت تاشو یک شدم و جام ولوو رو 
گرفتم و قهرمان کشور شدم باهش. فوق العاده پرش یم کرد البته دلش خایل شده بود و 
جراتش کم شده بود اما تمیزی شو و کرفولیش عایل بود. من خییل باهاش کیف کردم به 
شکیل که روی تخته وایت بردی که من اسم اسبامو یم نویسم تو اصطبل، شماره یکش 
که بگیرا بود رو پاک نکردم و اسم اسیب رو ننوشتم. بگیرا کره هم نداد و هیچ وقت مریض 
نشده بود اما یه شب دل درد بدی شد و سه چهار ساعته تلف شد. بگیرا اسیب بود که 
من هیچ وقت یادم نیم ره. قهرماین کشورم رو مدیون اونم. تو قهرماین کشور با یه نتیجه 
خوب و یک و چهل و شش صدم خطا قهرمان شدم و داود نه خطا و خرده ای داشت و 
دو شد. ژویل قو خییل کرفول و فوق العاده کم خون بود و در مورد واگا واگا باید بهتون 
بگم ما دو تا واگا واگا داشتیم. واگاواگای اصیل که تروبرد واردایت استرالیایی بود تو سط 
استاد عیل رضایی پریش شده بود و تقریبن چند عضو خانواده ی ما و محسن جهادی با 
اون تو رده های مختلف مقام های زیادی کسب کردیم و این اسب بر اثر یه اتفاق دچار 
شکستیگ پا شد و متاسفانه مجبور شدیم خالصش کنیم و بعد از اون یه اسیب به اسم 
داز مهربان داشتیم و اسم اون رو گذاشتیم واگاواگای دو. با اون اسب هم مقام های 
زیادی در رده ی جوانان و بزرگساالن کشور گرفتم و اسب فوق العاده ای بود و شاید جز 

با کیفیت ترین و بهترین اسب های تولید داخل بود که من به یاد میارم.
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در مورد تولید اسب ورزیش در ایران و واردات اسب چه نظر 
و راهکاری دارید؟

من چند هفته است که صحبت کردم که بچه ها جمع شند بریم 
پیش وزیر جهاد توضیحایت بدیم و ایشون رو متوجه کنیم که 
بیشترین تعداد اسب ورزیش تو کل دنیا اسب اخته است. اگه 
یه اسب اخته تو کالس صد و پنجاه، پنجاه و پنج رو بخوای 
با پونصد هزار یورو  بخری، سیلیم شو با همون کیفیت باید 
دو میلیون یورو پول بدی. اسب سیلیم تو اون کالس خییل 
گرونه، مادیون ها زیاد گرون نیستند و این که قانون گذاشتند 
که اخته نیاد و سیلیم و مادیون بیاد نیم شه. این که اسب 
به بهانه تولید بیاد و اسب مسابقه نیاد نیم شه. این ها بیشتر 
صحبت های کساین است که اطالعات دقیقی ندارند. من کلن 
معتقدم که ما تو ایران اشتباه یم کنیم که اسم تولید رو میاریم. 
شما اروپا رو نگاه کن، جایی که این قدر خدا بهشون آب و علف 
و زمین و مرتع داده که یم تونن کاملن مجاین اسب پرورش 
بدند. ما تو ایران با چه هزینه ای یم خوایم تولید کنیم؟ اون 
جا این قدر زمین هست و این قدر دولتش به راحیت در اختیار 
یم گذاره که اسب با هزینه ی پایین تولید یم شه و تولید تو 
ایران و تو باکس اصلن به صرفه نیست؛ به دلیل آب و هوا و 
زمیین که ما داریم و ما تو منطقه ی خشک دنیا هستیم. بعد 
صحبت یم شه که اسب ایراین تولید کنید. همین امروز اگر 
ترکمن های قدیم ما بودند تو این میدون های صدو چهل و صد 

و پنجاه کاری نیم تونستند بکنند. این اکسرها و این 
فواصل مانع ها واقعن سخته که اسب ایراین از توش 
در بیاد. حاال ممکنه تو صد و یس یه کارایی بکنن اما تو 

کالس های باال اصلن محاله و نیم شه.

اگر در شرایطی خاص مجبور باشید شخصن اسیب 
رو راحت کنید به چه رویش این کار رو انجام یم دید؟

این بوده که  این سال ها دیدم  تو  بهترین رویش که 
تو  یم زدند  و  یم کردند  مخلوط  آب  با  رو  پرکلراید 
رگ شون و اسبا بیهوش یم شدند و بدون درد یم رفتند. 
راحت ترین راهی هست که فکر یم کنم یم شه به کار 

برد.

اولین چهارنعل، اولین باسکول و اولین زمین خوردن تون 
رو به خاطر دارید؟

زمین  بودم.  بچه  خییل  چون  نه  رو  چهارنعلم  اولین 
خوردنم تو مسابقه قهرماین کشور سال هفتاد و چهار 
بود که با واگاواگا تا مانع ییک مونده به آخر قهرمان 
بودم و دو تا مانع فقط مونده بود که یهو اسب دور 
بود  زمین خوردین  بدترین  و  زمین  و خوردم  پا شد 
که داشتم. اتفاقی برای خودم نیفتاد ویل یه قهرماین 
کشور از دستم رفت. اولین باسکول هم یادم نمیاد.   
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و  تعادل  و  سواری  زیبایی  و  دادن  نمایش  درباره 
نشست خوب و رابطه اش با نتیجه صحبت بفرمائید و 

چرا گاهی این رابطه معکوسه؟

در مورد زیبا سواری به نظرم تو ایران این طوره. چون 
ما تو ایران سعی نیم کنیم که همه چیزمون رو کامل 
کنیم. اگر قراره نشست مون کامل بشه یا قراره جای 
کاملن  باشه  اصویل  و  و دست مون کالسیک  پامون 
کامل  که  نیم کنیم  تعریف  بدن مون  برای  کارو  این 
بشه بعد بریم بپریم. چون گوشه هایی که لنگ و نیمه 
کاره یم گذاریم باعث یم شه کارمون یب نتیجه بمونه. 
مارکوس اهنیگ، کریستین آهلمان، کوین استات، اینا 
سوارهایی هستند که شکل دقیق و کالسیک سواری 
رو بهت نشون یم دند و برنده هم هستند. این نشون 
یم ده این ها نشست صحیح دارند و یم توین تو کالس 
صد و شصت ازشون فیلم بگیری و سواری اصویل رو 
نشون بدی. این چون نمونه هاش تو کل دنیا هست و 
ما تو ایران نداریم شاید نشون دهنده ی اینه که ما تو 
ایران کارمون رو کامل نیم کنیم و بعد یم پریم و هر جا 

یه نقیص باشه نیم شه نتیجه گیری کامیل کرد.

نظر شما درباره رابطه متقابل زندیگ کاری و زندیگ 
بیرون از مانژ چیست؟ شما فردی کم حاشیه هستید. 
درباره ی آینده فرزندتان در سوارکاری و خواست و 

عالقه تون بفرمائید.

من معتقدم که وقیت با خانمم تو مانژ کار یم کنم اون 
شاگرده من مریب، وقیت از مانژ اومدیم بیرون زن و 
شوهریم. این رو بین خودمون تعریف کردیم واگر این 

تعریف ها انجام بشه همه چی درست یم شه و به نتیجه ای که یم خوای 
یم شن،  صمییم  خییل  شاگرد  با  چون  مربیا  دیدم  گاهی  یم ریس. 
نتیجه گیری شون ضعیف یم شه چون با صاحب اسب رو دربایسیت 
دارن و جدی کار نیم کنن و نتیجه خویب نیم گیرن. بعضیا به من یم گن 
چرا داد یم زین؟ گاهی مریب با یه داد به موقع، از شکستن دست و پا 
یا کمر جلوگیری یم کنه، شما نیم دوین وقیت یم خوری زمین چه اتفاقی 
یم افته. پیش بیین اش غیر ممکنه. شاید یه داد از یه حادثه جلوگیری 
کنه. بوده موردی که شاگرد افتاده زمین مریب واکنش نشون نداده، 
اسب برگشته پاشو گذاشته و ساق شاگرد شکسته. اگه یه داد یم زد 
شاید شاگرد بلند یم شد و این اتفاق نیم افتاد. دومین دلیلش هم اینه 
که ما سخت ترین رشته ی ورزیش دنیا رو داریم و سخت ترین رشته ی 
ورزیش دنیا رو نیم شه با شوخی انجام داد. به نظرم تو ورزش های 
حرفه ای شرایط نسبت به ورزش تفریحی فرق یم کنه. در مورد دخترم 

که قبلن گفتم امیدوارم  همیشه سالم باشه و بیاد تو سواری.

رابطه ی متقابل ورزش های سواره ی دیگه 
چیست؟

من معتقدم ییک از دالییل که چوگان خییل 
پیشرفت نکرده اینه که کسایی میان تو 
چوگان که سواری بلد نیستند. من یه روز 
رفتم از رضا بهبدی یه اسیب بخرم برای 
تعزیه تو نوروزآباد. گفت سوارشو بریم 
تو میدون یه چویب بزنیم. گفتم من تا حاال 
چوب نزدم، بدم نمیاد. پرسیدم چطوره و 
توضیح دادند این کارو باید بکین و چوب 
رو باید این طوری بگیری، ما دوتا چوب و 
گوی هم زدیم. رضا بهبدی گفت تو دروغ 
یم یگ چوب نزدی و نیم شه کیس که تا 
بزنه.  این طوری  باشه  نزده  حاال چوب 
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گفتم اولین باره تو فروشگاه لوازم سوارکاری چوب دستم گرفتم ویل روی اسب تا االن نزدم. گفت نیم شه. گفتم 
یم دوین چرا یم یگ نیم شه؟ چون به نظرم کسایی که میان پیش شما  و همیشه هستند و دور و برتون بودند 
و من دیدم، سواری بلد نیستند. وقیت سوارند هم فکرشون به سواری شونه هم چوگان شون. اینا تازه کارن اما 
من وقیت چوب یم زنم این کار رو بدون فکردن به سواری انجام یم دم. چون این قدر از بچه یگ سواری کردم و 
به قول قدییم ها سریشم رو اسب که اسبه هر کاری بکنه باز من فکرم رو چوبه. سوارکارایی که سواری خویب 
کردن تو هر کدوم از این رشته ها برن موفقند. یه روز مازیار جمشیدخاین تعریف یم کرد که استقامیت ها گفتند 
ما نیم تونیم مدیل که شما یم گید سواری کنیم ما بحث کردیم که باید این جوری که ما یم گیم سواری کنید که 
نمره بگیرید. بعد یک سال مازیار با همون ها تو شهرکرد رفته بود مسابقه استقامت و دوم شد. گفته بود بهشون 
دیدید من با همون استاییل که یم گفتم سوار شدم و دوم شدم تو چهل کیلومتر. شما یم گید نیم شه در صوریت 
که شد. همون طوری که من اسب کرد رو هم با همون استایل کالسیک سوار یم شم و جفت هم یم زنه. بعضن 
قدییم های اصفهان یم گند مسعود وقیت اسب کرد سوار یم شه یه کارایی یم کنه که اینا خودشون هم نیم تونند 
انجام بدند. فرقی نداره مشغول چه رشته ای هسیت . باید سوارکار بایش. کورس هم که صنعت هست و شرایط 

خودش رو داره.

چرا هیچ تماییل به درساژ مسابقه نداشتید و در هیچ رویدادی شرکت نکردید؟

معمولن سوارکارای پرش تو کل دنیا به ندرت تو مسابقه های درساژ شرکت یم کنند و من هم خییل به درساژ عالقه 
ندارم اما اعتقاد دارم که ما تو ایران فوق العاده به کار زمیین احتیاج داریم. تو کالسام همیشه یم گم ما تو پرش به 
پنج تا چیز نیاز داریم، چهار تاش کار زمیین و یه بخش محدودش پرش و باالنس روی مانع هست. تحرک و سرعت، 
قرار دادن اسب تو خط مستقیم  و اشکال مختلف تمرین چیزهای دیگه است شما وقیت رو زمین نتوین یه دایره 
بزین تو قوس هم که یم پیچی خطت یا این بیرونه یا داخل. شما باید بشیین  یه خط رو صد بار بری و جابه جا 
نکین اون موقع هست که یم توین بری جایی که یم خوای. تو ایران به این چیزا توجه نیم کنند. من دوست دارم 
یه چهارنعل یکنواخت رو ادامه بدم و اسب رو با تعادل کامل برسونم جلوی مانع تو محدوده ی پرش. اینها با کار 

زمیین اتفاق یم افته و اسب اگه تو نقطه درست قرار بگیره بقیه اش روی مانع دیگه کاری نداره. 

ادامه دارد...
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شیك چوگان، حامـی چوگان

 شیك چوگان:
  انواع لباس سوارکاری و چوگان

         دفتر مرکزی: 26152346



پیافِ اسبِ درشکه ی چهارراه گلوبندک
یک.روز-داخیل- پاساژ مفتون همدان/ زماین دور

به مغازه ی کوچک حسین زندی رفته بودم. عشق داشتم مشق 
ویلنسل کنم که در دسترس نبود و ساز ایراین یم زدم و دوستش 
نداشتم. بچه بودم و عاشق ابوا، چللو و تار بودم. گرم صحبت 
با حسین بودم که کودیک که این روزها وصله ی کودک خیاباین 
چراغ  سر  برق ِ  شیشه ی  پشت  یم زنند،  آن ها  به  کار  کودک  و 
انداخته ی مغازه ی ساز سازی زندی ایستاد و اثر انگشت و دستش 
را مدام به شیشه ی از برف تمیزتر یم کشید. حسین چند باری ُبراق 
شد برای تندی به بچه  اما تا دم در رفت و دلش نیامد و برگشت. 
بچه  اما در را باز کرد و داخل شد، حسین پرسش گرانه و یب میل 
این  پرسید  کودک هفت، هشت ساله  و  کرد  نگاهش  نارایض  و 
سه تارها چنده؟ حسین جوایب سرباال داد و پسرک ژولیده دوباره 
پرسید، کاسه اش یک تکه است یا ترکه ای؟ مثل این که دریوزه ای 
از درشکه چی گلوبندک پرسده باشد که اسبت پیاف و پاساژ بلده 

عمو جان!؟

 حسین به من و بچه نگاهی کرد و گفت سه تار یم زین؟  بچه با 
همان لهجه ی کف خیابان گفت، ویراِن احمد عبادی ام.

و رفت. پشت سرش را نگاه نکرد و رفت. من و حسین اما ویران 
شدیم و به سیاق حاضران آیین بردار کردن حسنک وزیر تاریخ 
بیهقی بر سر خود کوبیدیم که وای بر ما. من که  سوری به حسین 
زدم و بر طبل حماقت خود کوبیدم و از بزریگ طفلک مدهوش 

بودم و قضاوت ابلهانه ام. اُف بر فقر. 

شنیده ام حسین زندی به جایگاه ابدی و نزد خدای شعر وآوا و البته 
اسب شتافته. روح بلندش در آرامش

دو. روز-داخیل-خانه/ حال، غروب شنبه ای یب اسب

در گروهی مجازی که دوستان جوان و بیشتر زیر بیست سالم 
حضور دارند بحیث پیش آمد و دوسیت ادعا کرد به اندازه ی هزار 
فرض  به  که  کردم  اعتراض  من  و  یم داند  چیز  اسب  از  صفحه 
دانستن، گفتن این صحبت اشتباه است. ییک دو روز بعد برایم 
پیغایم گذاشت و چند جمله ای صحبت کردیم و ییک دو روز بعد 
این متن را برایم فرستاد.  امروز از فرط یب حوصله ای شنبه، فکر 
کردم چه بهتر این متن را با کم کردن ییک دو کلمه و اسم و مقداری 
دست بردن در سبک نوشتار با شما در مجله به اشتراک بگذارم، 
تالش کردم لحن و لهجه ی این عاشق اسب و سواری حفظ شود 
و سلیقه ام را کمتر در نوشته دخالت دهم. با دوستم تماس و اجازه 
گرفتم و در پیغام ایشان اگر لطفی به من و مجله شده است از 
صدقه سر شما دوستان و عاشقان اسب است که ما را به جایگاهی 

رسانده که دوسیت بزریگ یم کند و من کمترین  و 
مجله را الیق مشورت یم داند این از محبت ایشان 
است نه بضاعت ما. قسمت یکم را  پیش تر جایی 
نوشته بودم و  حس و حالش آن را برای پیش نویس 
این پیغام مناسب دیدم. این یادداشت اگر به یک 
نفر حتا تلنگری بزند کافی است و ما رسالت مان را 
درست انجام داده ایم. ممنون که ما را یم خوانید. 

قربان چشم هایتان.

احسان فکا

*

من اصالتا اهل نهاوند همدان هستم و تمام این 
کیل  و  دارم  اونجا  اسب دار های  با  رو  دردسر ها 
خون دل خوردم از روش اسبداریشون هیچوقت 

هم حرفام قانعشون نکرده.

در رابطه با اون کتاب هزار صفحه ای هم منظورم 
فکا  نبود راستش...جناب  و اسیب  دانش سوادی 
هیچ  هم  خانوادم  و  یم کنم  سواری  کرمان  من 
مایل شو  توان  یعین  نمیکنن  ازم  حماییت  و  کمک 
ندارن که کمکم کنن من هم انتظاری ازشون ندارم 
حیت تا دوسه ماه پیش لوازم سوارکاری حداقیل 
لباس مسابقه ندارم  رو نداشتم هنوز هم کاله و 

49



و همینایی رو هم که خریداری کردم کیل طول کشید با 
این وجود من ذره ای از پدرم نخواستم که کمکم کنه و 
تحت فشار قرارش ندادم. حیت استاد همایون وجداین 
که چند وقت پیش اومد کرمان من کمکیش بودم توی 
چند روزی که بود یه جفت نیم بود فری جامپ ازینایی 
که حالت برزنیت دارن پاش بود اون شیب که از کرمان 
من  به  و  بوت هارو شست  نیم  میرفتن خودش  داشتن 
هدیه داد تا دیگه اون کتوین کذایی رو نپوشم بهم گفت 
اینا رو بپوش با اینا سواریت راحت تره من قبول نکردم 
بعد گفت که بگیر تو  تسبیح شاه مقصودتو به من دادی 
و من قبول کردم اگه اینارو نگیری رفیق نیستیم دیگه من 
هم قبول کردم...)دوست داشتم اینو توی پرانتز بهتون 
بگم چون گذشته از هدیه معرفت و بزریگ آقا همایون 
من رو شیفته ی خودش کرد( ویل این شرایط خانوادیگ 
اسب  از  پارسال  تا  از هفت سالیگ  من  که  باعث شد 
فقط حسرت سوار نشدن شو ببینم. پارسال که فهمیدم 
یه باشگاه نزدیک خونمون هست هر جمعه یم رفتم و 
ارصبح تا عصرمو به دیدن اسبا یم گذروندم تا یه روز با یه 
مریب آشنا شدم که کمیک یم خواست خب من هم باش 
صحبت کردم و رفتم پیشش تا اون موقع هم تحقیقات 
زیادی راجب اسب داشتم و فکر یم کردم اطالعاتم زیاده 
و همیشه فکر یم کردم که اطالعاتم اندازه ی یه کتاب هزار 
صفحه ایه و این هزار صفحه تو ناخودآگاهم بود از پارسال 
تا االن هم یب وقفه هرروز به جز شنبه ها سواری یم کنم 
و حداقل روزی چهار تا اسب سوار یم شم و پیشرفتم 
هم خوبه ویل اینجا کیس به ما که سرمایه ای نداریم توجه 
نیم کنه من دوست ندارم مثل خییل مربیا  بعد از یس 
سال سواری جایی در کشور نداشته باشم و دل ببندم 
به شاگردها و اسب هایی که دارم باهاشون کار یم کنم و 
درآمد دارم. من انسان بلند پروازیم و همیشه دوست 
داشتم جز بهترین های کشورم باشم  حیت اگه درآمدی از 
سواری نداشته باشم حاضرم تا آخر عمرم مجرد زندیگ 
ویل  باشم  نداشته  خانوادیگ  و  مایل  دغدغه ی  که  کنم 
توی مسابقات بین الملیل مقام بیارم. جناب فکا حقیقا و 
بدون بزرگنمایی اگر از بهتربن های کشورم نشم زندگیم 
برام یب معنیه شاید شما یا هر کس دیگه ای فکر کنن که 
حرفام شعاره یا هیجان زدگیه یا خیال بافی در اثر کم سنیه 
ویل حقیقتا از بچیگ رویای اینو داشتم و هرروز که یم رم 
باشگاه به این امید یم رم که آینده جز بهترین سوارکارای 
و  علیرضایی  علیرضا  حال  به  خییل  من  یم شم  کشورم 
ایمان حسیین و امثالهم غبطه میخورم و دوست دارم جای 
اونا باشم و از امکانات شون استفاده کنم حیت بعیض روزا 
ساعت ها توی پیج اینستاشون یم چرخم و عکساشونو 

برای بار صدم مرور یم کنم و اون حس خوب رو توی چشاشون 
میبینم و حسش یم کنم که چقدر خوشحالن از مقایم که توی 
مسابقه آوردن و عکسشو گذاشتن توی پیج شون...این هارو میگم 
که بدونین این کتاب هزار صفحه ای مثل یه عقده اس توی ضمیر 
ناخودآگاهم، یادگاریه از بچگیم تا به حال، اگه گفتم کتاب هزار 
صفحه ای از سر سیری و ادعای بیجا و بچیگ نگفتم. من مثل 
قشر مرفه این جامعه نیستم که فکر کنم همه چیو بلدم من آدم 
مغروری نیستم جناب فکا... حیت با این وضع که مریب های شهرم 
فقط پول رو یم شناسن و استعداد براشون یب معنیه من رشد 
خویب داشتم درسته که کیس هنوز بهم اسب نداده که حیت یه 
مبتدی بپرم ویل توی کار زمیین حیت بعیض مربیا روزایی که کار 
زمیین دارن، میدن من اسبشونو ترین کنم. از نظر زیبایی سواری 
هم همیشه تالش کردم خوب و زیبا سواری کنم، از هر مریب ای 
چیزی دزدیدم چون این جا تا به کیس پول ندی چیزی یادت نیم ده 
منم پویل ندارم حیت االن مریب هم ندارم از هشت ماه پیش که 
اون مریب دیگه کمیک نخواست من خودم جداگانه روی اسبای 
یه مالک کار یم کنم که برادر کوچکش تهران شاگرد آقای داوود 
پوررضاییه. وقتایی که میاد کرمان چیزایی که یاد گرفته یادم میده 
وقتایی هم که نیست از مریب های دیگه غیر مستقیم یم پرسم 
یا گوش یم دم ببینم به شاگردهاشون چی یم گن حیت یه سری 
سواال رو از چندتا مریب مختلف با سبک های مختلف یم پرسم و 
جواباشونو جمع بندی یم کنم تا جوابمو بگیرم چون اینا جواب 
درست حسایب به من نیم دن  یا مثال یه وقتایی که آقا همایون 
میان کرمان با تمام وجود ازشون یاد یم گیرم تمام سواالتم رو 
ازشون یم پرسم حیت از اون شب که شما آدرس کانال تون رو بهم 
دادین هرشب دارم مجله هاتونو یم خونم .اگر من گفتم که کتاب 
هزار صفحه ای دو دلیل داشت یک اینکه این کلمه از بچه یگ تو 
ذهن من حک شده بود و دو این که دلییل میشد که باب سخن 
رو با شما باز  کنم و کیم درد دل و البته اگر خواستم مشوریت 
بگیرم شما داستانم رو بدونید باالخره شما با مریب های بزریگ 

گفتگو کردید و اطالعات زیادی دارین.
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Toy Riding horse

Coming soon... شادلین؛ اولین گام برای قهرمانی



درحال ساخت مستند پرتره ای با موضوعیت 

شعر معاصر جهان هستم.

سوژه ی مورد نظر من مردی است که در حال 

مرجعی  وجودش  و  است  میانسایل  از  عبور 

است شفاهی برای شاعران و مترجماین نایم 

که گاهی برای رفع شک و شبه  به ایشان رجوع 

یم کنند.

در خانه ی کوچکش بیش از هزار جلد کتاب با 

موضوع شعر و ادبیات معاصر جهان دارد و پیش 

یم آید که از شاعری مثلن یوناین چند ترجمه 

موجود داشته باشد تا اگر کیس هوس ترجمه 

ای جدید از آن شاعر و نویسنده کرده باشد، 

تا بحال  تا بداند که  به او زنگ بزند و بپرسد 

چه ترجمه هایی از آن نویسنده انجام شده و 

کدامشان به زعم ایشان دلچسب تر است و ...

پاییز سال پیش بخیش از تحقیقات و پیش تولید 

را انجام دادیم و باقی به سال سگ پیوند خورد 

که البته امیدوارم این سگ بودن با سیگ بودن 

توفیر داشته باشد.

و  گرفته  سر  از  را  کار  نو  سال  اول  روزهای 

پیشش رفتیم.

بخش جالب این مطلب اما چیز دیگری است. اینکه 
وقیت از سوژه ی مستند درباره مصداق های موردی 
برایم  پرسیدم،  نویسندگان یم  کنکاش  و  پرسش 

مثایل اسیب زد!

او گفت که روزی ییک از مترجمان تماس گرفته و 
پرسیده که آیا از »والدیمیر مایاکوفسیک« شعری با 
موضوع اسب ترجمه شده یا نه و ایشان هم  پاسخ 
داده که بیل یادم هست شعر اسب مایاکوفسیک را 

حداقل دونفر ترجمه کرده اند و...

برای من جالب بود که از بین این همه ارجاعات و 
مثال ها چرا »اسب«! و او پاسخ داد با دیدن تو االن 

تنها چیزی که یادم آمد همین بود!

اسب  ماهیت  با  را  شما  اگر  بگویم  خواستم 
دارید. پیش  در  خطیری  کار  چه  شناسند   یم 
به هر حال اسب بودن شاید بهتر از خییل چیزهای 

دیگر بودن باشد که هست.

من هم هر دو نسخه کتاب را از او گرفتم و همانجا 
تورقی زدم و هر دو ترجمه  شعر اسب را  با هم 
مقایسه کردم و ترجمه ی آقای حمیدرضا فردویس 

را بیشتر پسندیدم. 

این ترجمه توسط  انتشارات جاودان خرد در سال 
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وقیت تو را به نام اسب یم شناسند!
مهدیار پیــرزاده



١٣٧٩ به چاپ رسیده است و من تنها به گرفتن عکیس از همین شعر که یکصد 
سال پیش سروده شده بسنده کردم تا اینجا به اشتراک بگذارمش.

نام شعر هست؛

 رفتار پسندیده با اسب

-اسب افتاد

کوزنتسیک

در صدای خنده ی اوباش

غرقه بود،

و تنها من بودم

که با زوزه ی آنان

صدایم را هم آواز نکردم.

نزدیک رفتم و

به چشمان اسب نگاه کردم...

درون مردمک هایش

تمام خیاباِن واژ گونه

چون رودی یم خروشید،

پشت هم

قطره های درشت اشک

از گونه هایش فرو یم ریخت

و زیر پشم زمختش

نهان یم شد.

غیم حیواین، 

غیم واحد،

با طنین رودی کف آلود،

چهار سِم چهارپای اسب

با طنین کوس

یم خواندند گویی:

-گریپ

گُرپ

گروپ.

خیابان،

سیراب از سیِل باد، یم لغزید

با دوکفش یخی بر پا.

ویل اسب، ناگه

با کپل

زمین خورد و

جمعی از اراذل کوزنتسیک،

با پاچه هایی گشاد

دور اسب

گرد آمدند.

خنده ها،

چون صدای آهن و شیشه،

طنین انداخت

-اسب افتاد
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با صدای خش خش هزاران برگ

محبس سینه ام را در هم شکست

گفتم: »اسب، آرام باشید،

گوش کنید،

شما خیایل یم کنید از آنان بدترید؟

نازنینم،

هر کدام از ما کیم اسب است.

هر کدام از ما به گونه ای اسب است«

اسب شاید پیر بود و نیازی به داییگ نداشت،

یا شاید گفته هایم را کم بها پنداشت،

اما تکاین خورد،

روی پا برخاست،

شیهه ای کشید

دمش را تکان داد و رفت.

آنگاه چونان کودیک موبور،

چابک و پرنشاط،

به اصطبل خود روانه شد.

اسب خود را کره ای احساس یم کرد،

و هم شوق زندیگ در دلش بود،

هم اشتیاق یب کران کوشش و کار.

والدیمیر والدیمیروویچ مایاکوفسیک  شاعر و درام نویس 
فوتوریست )آینده گرای( انقالیِب رویس بود. اگر این شعر 
به مذاقتان خوش آمد بد نیست سایر آثار وی را دنیایل 

کنید.

کتاب ها ی او شامل:  ابر شلوارپوش،  آمریکایی که من 
کشف کردم،  شعر چگونه ساخته یم شود،  ساده چون 

صدای گاو )مجموعه شعر(،  آتش سرد )مجموعه شعر(

آثار  از دیگر  نامهای ساس و حمام  با  نیز  نمایشنامه  دو 
اوست.

درباره آینده گری یا فوتوریسم )به ایتالیایی: Futurismo( )به 
فرانسوی: Futurisme(  نیز باید گفت که ییک از جنبش های 
هنری اوایل قرن بیستم بود. مرکز این جنبش در ایتالیا بود 
و در کشورهای دیگر از جمله روسیه نیز فعالیت داشتند. 
فوتوریست ها در بسیاری از زمینه ها مانند ادبیات، نقایش، 
عکایس، مجسمه سازی، سفالگری، تئاتر، موسیقی، معماری 

و حیت آشپزی فعالیت داشته اند.

 فوتوریست ها از هنر گذشته بیزارند و دغدغه های اصیل 
برای  است.  تکنولوژی  و  سرعت  پویایی،  جنبش،  این 
فوتوریست ها ماشین، هواپیما و شهرهای صنعیت نشانه های 
بسیار مهیم بودند چراکه آن ها پیروزی انسان بر طبیعت را 

نشان یم دادند. iranhorsey54



ایران هوریس؛ یک رده باالتر
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