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 دوهفته نامه اینترنتی اسب و سوارکاری

سال نخست / بهار 97/ شماره 15
صاحب امتیاز: ایران هورسی
مشاور رسانه: مهندس سهیل یوسف نیا
سردبیر: مهدیار پیرزاده
دبیر تحریریه: احسان فکا 
تحریریه: گروه نویسندگان
طراحی: آتلیه گروه سپنج

---------------------
این مجله رایگان است و رایگان خواهد ماند.
الزمه ی استفاده از مطالب و تصاویر این نسخه، به هر شکل و ترتیبی 
منوط به اخذ مجوز از  "ایران هورسی" است و  نقض آن پیگرد قانونی 
دارد.

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

عکس های این شماره از دریچـه دوربین مرحوم عبداهلل 
عکاس )محمد بهرامی( ســعید امجد، امیر حسین مقدم، 
 ایلیا محمدی و قاســم حســینی به روی دیوار نگارخانه 

مجله ما نشسته است
                                                           دست مریزادشان                 

سازمان تبلیغات و آگهی ها: 09126935291 و 44233123 
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ضرورت آموزش اسب و سوار

مهدیار پیــــرزاده

مدتهای طوالین جامعه سوارکاری در بخش پرش 
نیازمند یک رسانه تخصیص بود چرا که تحلیل و 
تالیفی برای آن انجام نیم شد. تنها مجله دنیای 
بازه های زماین دوماهنامه هر  اسب بود که در 
و  موضوع  زماین  فراخورقرابت  به  چندگاهی  از 
مسابقه ای به پوشش تصویری و خبری آن یم 
پرداخت و یک تنه بار همه ی نژادهای اسب را 
به دوش یم کشید. باقی شبکه های مجازی نیز 
علیرغم تالششان که قابل تقدیر است متاسفانه 
طرح جامع و مدوین تحت عنوان چتر حماییت و 

رسانه ای در این بخش نداشتند.

مداوم  ی  شماره  پانزده  هوریس"  "ایران  حاال 
است که در بطن جامعه سوارکاری حضور دارد.

ما در ایران هوریس در ابتدا دنبال ایجاد دغدغه 
بودیم که به نظر یم رسد در ایجاد و شکل دهی 
این را  ایم،  تا حدودی موفق بوده  و هدایت آن 
و  انتقادها  گاها  و  عزیزان  شما  بازخوردهای  از 
لحظه  از  ایم،  دریافته  هاتان  کشیدن  چالش  به 

شماری برای نشر شماره های جدیدتر.

سال  در  سوارکاری  تحلیل  رو  پیش  مجله  در 
رسانه  نگاه  صرفا  که  خواند  خواهید  را  گذشته 
آرا  تجمیع  در  ما  سعی  تمام  دارد.  تحلییل  و  ای 
با  که  این  است،  تضادشان  و  تباین  وجود  با 
راندمان  افزایش  و  توسعه  با هدف  را  بودن  هم 
یم  اتفاق  زماین  رشد  قراردهیم.  خود  سرلوجه 
افتد که به پرسش های موجود پاسخ داده شود. 
درست  های  سئوال  بگویم  است  بهتر  واقع  در 
است که پاسخ های درست از آن زاده یم شود 
گیرد.  یم  شکل  تامل  با  همراه  تکامِل  فرآیند  و 
اگر دنبال بدست آوردن جایگاه حرفه ای هستیم 

باید رفتارهای حرفه ای و نگاه و روش و 
منش آن را نیز در خود ایجاد کنیم.

بابک  استاد  با  نشسیت  پیش  چندشب 
آن  بیشتر  نیِم  که  داشتم  محمدی 
پیرامون اسب بود و تتمه اش به سینما 
و جشنواره گذشت. تمام آن سه ساعت 
را در یک مطلب یم توانم خالصه کنم؛ 

آموزش اسب و سوار

در واقع به یقین یم توان گفت تمایم این 
سالها اگر چه همیت برآموزش متدهای 
تربیت  از  اما  است  بوده  سوارکاری 
حرفه اِی سوار و آموزش رفتار با اسب 
تا رفتار حرفه ای در زمین مسابقه و حتا 

بعد از آن داشته های زیادی نداریم.

نیاز  صنعت  عنوان  به  حوزه  این  آنچه 
ارتقاء  و  برند  جایگاه  یک  دارد، ساخت 
همه ی وجوه آن است و تزریق پول و 
واردات اسب و داشتن چند قهرمان به 

تنهایی کافی نیست.

به  نگاهی  نیم  موضوع  این  درک  برای 
چون  هایی  فدراسیون  و  ها  ورزش 
چگونه  که  بیندازیم  والیبال  و  بسکتبال 
با  سیاست گذاریهایی اصویل و مدیران 
بخش  حمایت  و  کاربلد  روسای  و 
از یک  دهه  از یک  کمتر  در  خصویص، 
تماشاچی صرف تبدیل به مدعیاِن قاره 
ای و حتا جهاین شده ایم در حایل که 
سرمایه گذاری های آن دو رشته با میزان 
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گردش مایل در صنعت اسب قابل مقایسه نیست. 
حال آنکه صنعت اسب و اصوال ورزش سوارکاری 
و تربیت اسب و سوار از همان ابتدای کار امری 
است زمان بر و حوصله و درایت و تداوم جزو 
جز  امروزه  حالیکه  در  است،  آن  الینفک  عناصر 
بخش هایی از آن، در دیگر وجوهش دچار لنگش 
یکپارچیک  عدم  و  ناهماهنیگ  این  دلیل  هستیم. 

چه یم تواند باشد؟

موضوع  این  از  بخیش  متویل  بپذیریم  اگر 
به  هم  باز  است،  بوده  سوارکاری  فدراسیون 
نظر یم رسد جای سئوال پرسیدن داشته باشد 
که آیا این نهاد سیاست گذار توانسته است در 
برای  ای  آورده  عمیل  صورت  به  آموزش  بخش 

سوارکاری ارمغان بیاورد یا نه؟!

واگر بر این باور باشیم که چون سرمایه گذاران عمده ی این 
ورزش بخش خصویص است، آیا آنها نیز توانسته انددر حرفه 
این صنعت  کاران  اندر  و مربیان و دست  ای گری سوارکاران 
گامهای چشمگیری بردارند یا خیر؟ قطعا طرح این سئوال ها 
باید در بستر زمان و با صعه صدر دنبال شود تا به جواب های 

درست و سپس استنتاج و تدوین راهکارهای درست برسیم.

داریم.  پیش  در  را  فدراسیون  انتخابات  آینده  روز  چند  در 
اینکه  و  شناسیم  حدودی یم  تا  نیز  را  نایم  ثبت  کاندیداهای 
نییم از آنها حتمن دغدغه ی اسب دارند، هر چند فدراسیون 
حال حاضر نیز حتا اگر مواردی را به نقِد به خویش اختصاص 
برگزاری  همچون  هایی   بخش  در  گفت  توان  یم  اما  دهد 
قابل  کارنامه ی  و مسابقات،  ها  متناوب جشنواره  رویدادهای 
و  دکتر خلییل  برای  آرزوی موفقیت  داشته است.ضمن  قبویل 
به  قبوِل دعوت  امیدوارم در صورت  کاندیداهای محترم  دیگر 
گفتگو یا حتا مناظره این امکان را داشته باشیم تا با مدون کردن 
شنود و گفت های تخصیص زوایای پنهان این صنعت را به نوِر 

آگاهی منور کنیم.
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DIAR Art Gallery
An artistic centre for
Accessories such as jeweleries, shauls and many other practical
Stuff with  equine concept

Artist: Mahdiar Pirzadeh
Diar_equine
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دیروز

علــــی هژبر

بروجرد  دین  فلک  روستای  در  هژبر  عیل  آقای   بزرگ  پدر 
ملیک داشتند و در آن کشاورزی یم کردند و ایشان تابستان 
و  محیل  های  اسب  با  را  سوارکاری  و  رفت  یم  آنجا  به  ها 

کوچک شروع کرد و مهر اسب در دل گرفت.

قبل از انقالب اوقات فراغت و تعطیالت را در باشگاه اسوارن 
گارد جاویدان با مرحوم حسین تیموری سواری یم کرد.

بعد از انقالب که در وزارت کشور در سمت بخشدار خدمت یم 
کرد، اوقات فراغتش در روستاهایی که اسب داشتند سپری یم 
شد و به سوارکاری یم پرداخت سپس با انتقال به تهران به کمک 

نور محمد حبییب سوارکای را در باشگاه نوروزآباد شروع کرد.

در ادامه با آقای کوروش آیراملو آشنا شد و سال 1364 با 
دعوت ایشان و موافقت آقای دکتر دهقان رئیس فدراسیون 

سوارکاری و مدیر کل وقت، به مدیریت مجموعه 
هیأت  ریاست  و  شد  دعوت  شهدا   سوارکاری 
سوارکاری استان را نیز به ایشان واگذار کردند 
پیشرفت  راستای  در  ارزشمندی  های  گام  که 

سوارکاری برداشته شد.

طهماسب  حصار  روستای  در  باغی   1366 سال 
محمدشهر خریداری نموده و به کمک  مهندس 
اسب  رأس   20 ظرفیت  با  اصطبل  یک  آیراملو 
باشگاه  فعالیت  شروع  اساس  که  شد  ساخته 

سوارکاری دشت بهشت بود.

گذاشتن  یادگار  به  هژبر  آقای  همیشیگ  دغدغه 
یک مجموعه نایم سوارکاری و اصطبیل در سطح 
استاندارهای دنیا بود و به همین مناسبت به آلمان 
چهار  داور  و  مریب  انگل"  "پیتر  آقای  با  و  رفت 
با  و جلسایت  داد  انجام  ستاره درساژ مذاکرایت 
اعضای انجمن هانورین آلمان برگزار کرد و آن ها 
را ترغیب به برگزاری حراج ونمایش  اسب های 
هانورین در بازار ایران نمود و در نهایت  با خرید 
42 رأس اسب نفیس برای اولین بار دو مزایده با 
استانداردهای بین الملیل در ایران برگزار کرد که 
در رسانه های جهان به خصوص آلمان با استقبال 
رسانه ای همراه شد و از طرف "ایرالین جرمانیا" 
این  به  برای عالقه مندان  این رویداد  حضور در 

حراج ها فراهم شد. 

هم اکنون باشگاه دست بهشت دارای دو سالن 
سر پوشیده و دو مانژ روباز است که در دو مانژ 
درساژ  مسابقات  مانژ  دو  در  و  پرش  مسابقات 

برگزار یم شود.

عیل هژبر معتقد است مادایم که درساژ گام های 
مانده  عقب  ایران   سوارکاری  ندارد  بر  بلندی 
با هماهنیگ  این معضل  خواهد ماند و برای رفع 
سازی  آماده  حال  در  سوارکاری  فدراسیون 
مربیان  ترین  زبده  از  دعوت  های  زیرساخت 
در  هایی  کلینیک  برگزاری  برای  جهان  درساژ 
مشکل  رفع  با  است  امیدوار  و  است  زمینه  این 
قرنطینه، این باشگاه میزبان مسابقات بین الملیل 

درساژ در آینده ای نزدیک باشد.
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اگر چه در حال حاضر مجموعه ای از 
بهترین نژادهای معتبر روز دنیا با بهترین 
یم  نگهدای  ایشان  اصطبل  در  کیفیت 
شود اما وی از قدیم پای ثابت مسابقات 
مختلف  مسابقات  و  ها  رده  در  پرش 
به  از اسبهای وراميني   با ییک  و  بوده 
نام طوفان که یک اسب دوخون بود و 
اتفاقی پریش شده بود، ساليان سال در 
ميادين مي درخشيد. همچنین اسبهای 
خاطرات  که  بدر"  "سيزده  و  "آرام" 
نشان  کند  یم  یادآوری  را  اش  قدییم 
است  ایشان  دوسیت  اسب  ی  دهنده 
اما تمرکز بر توسعه ی این مجموعه به 
دلیل  نیم نگاهی است که به تولید دارد 
و با توجه به شم اقتصادی و تجاری باال 
به این آینده نگرِی تولید در داخل که 
به شرایط روز سوارکاری ایران نزدیک 

باشد اعتقاد راسخ دارد. 

زودی  به  بهشت  دشت  ی  مجموعه 
اسب  راس   20 از  بیش  حراج  شاهد 
از  آنها  از  پریش خواهد بود که بخیش 
تولیدات همین مجموعه است. به نظر 
یم رسد با توجه به شرایط ارزی و ریایل 
واردات اسب و حاشیه  منع  و  موجود 
هایش و همچنین نظر به کیفیت نسیب 
برخی از اسبان این حراج، شاهد اقبال 

و استقبال خویب از این حراجی باشیم.

ایران هوریس فارغ از هر گونه سوگیری 
مرامنامه  و  ماموریت  به  ارجاع  با  و 
در  که  حرکیت  گونه  هر  اش  همیشیگ 
رده  یک   " شعار  به  رسیدن  راستای 
معتقد  و  دارد  پاس یم  را  باشد  باالتر" 
است این خواسته در قلب عیل هژبر 
جای دارد چرا که حرف همیشیگ اش 
به چشم  این مجموعه  "به  این است؛ 

یک سرمایه میل نگاه کنید"

لطفشان مزید، عمرشان دراز
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فــــردا
سپهــــــر ضرابی

متولد بیست و هفت تیر هفتاد و هفت

دانشجوي عمران دانشگاه صنعتي شريف

رفیعی  مهسا  مربي گري  با   ١٣٩٠ سال  از  را  جدي  سواري 
اولويت  سواري  بر  درس  هميشه  براش  البته   كرد   شروع 
با  پرش  مسابقه های  در  دریس  مشغله ی  خاطر  به  و  داشت 

اسب زيادی شركت نداشت.

اولین مسابقه سپهر هفتم شهریور نود و دو با اسب وارنا بود 
یس ام  مسابقه شو  دومین  برد.  پایان  به  رو  مسیر  خطا  یب  که 
مرداد سال نود و سه پرید که یب خطا شد و یک سال بعد در 

آبان ماه با السید و سرمد پرش كرد  و این رده رو در 
و  پرید  خطایی  هیچ  بدون  گلد  وویل  با  پنج  و  نود  سال 
یک هفته بعد و در مهرماه یک بار دیگه یب خطا پرید و 
فقط دو هفته بعد با همون اسب سوار مبتدی شو تموم 

کرد و همون روز اولین E رو با گاالنتیکا پرید.

بعد از رده های مبتدی سپهر به تاریخ هشتم آبان ماه نود 
مسابقه  اولین  در  و  گذاشت  نوجوان  رده ی  به  پا  پنج  و 
پنجم شد. و این روند تا دهم دی همون سال ادامه دار 
شد و این سوارکار خوش نشست و خوش تکنیک و با 
آتیه در دومین تالشش در رده ی نوجوان باز هم پنجم 
مسابقات  و  خطا  چهار  با  سازان  پدیده  جام  در  و  شد 
سهند.  اسم  به  پرید  تركمن  اسب  بایه  ايراني  اسب 
بهترین پرش سپهر و بهترین مقامش سویم جام مرحوم 
سرهنگ نشاطی بود که  با اسب اچ یب یس سوم شد. 
سپهر کنار سوارکاری به صورت حرفه اي به ورزش كيك 
بوكس و گاهي به مشق و نواختن ویلن هم مي پردازه و  
زیادی  برنامه های  و  یم ده  اهمیت  خییل  درس هاش  به 
عنوان  به  سوارکاری  و  درس  و  هنر  در  موفقیت  برای 
خانم  مربیش  و  مادر  و  پدر  از   و  داره  ورزش هنر  یه 
آینده ی  سپهر  برای  بوده.  ممنون  همیشه  رفیعی  مهسا 

درخشاین تو سوارکاری و زندیگ آرزو یم کنیم.
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تولدی دوباره
گفتگو با آقای محمدرضا طراحیان

احسان فکا

درباره ی محمدرضا طراحیان سخت یم شود نوشت 
مکتب  از  برخاسته  باتجربه ی  سوارکار  این  چون 
سوارکاری همدان دست کم بیرون از مانژ شخصیت 
بسیار آرام و ساکیت دارد اما انگار سکوت سرشار 
آرام  محیطی  هم  حبییب  باشگاه  ناگفته هاست.  از 
هیچ.  برای  بسیار  هیاهوی  مقابل  در  چیزی   ، دارد 
این آرامش انگار این روزها در تهران دست نیافتین 
است و یم شود این طور تعبیر کرد که سفری کوتاه 
باشگاه  به خلویت و سکوت مطلق  از شلوغی شهر 
حبییب، یک سفر است از بیرون به درون خود ما تا 
پناه ببریم و فرصت کنیم گذشته ی  به خلوت خود 
با اسب گذشته  کنیم.  گذشته، چه  مرور  را   خود 
باشد و چه یب اسب. طراحیان هر روز این سفر را 
تا رسیدن به آرامش و در کنار اسب ها طی یم کند. 
باید به حرف هایش گوش داد، حرف هایی که متعلق 
به طیف حداکثری سوارکاران ایران است.  شاید نیاز 
باشد به تمرکز زدایی از امکانات و زیر ساخت ها در 
باید  کرد. شاید  بیشتری  توجه  این صحبت ها  میان 
به نهادهای حاکمییت سوارکاری با درآمدی که دارند 
پیشنهاد کرد به  جهت حمایت بخیش از در آمد خود 
را برای برگزاری رایگان ییک دو کلینیک در سال برای 
سوارکاران رتبه ی ده تا پنجاه جدول هزینه کنند و البته 
مساله ی بیمه که بسیار با اهمیت است و کاش این 
همه صرف زمان و انرژی برای درآوردن مجله و گفتگو 
با طیف های گوناگون سواری ایران، فقط و فقط یک 
اثر ماندگار داشته باشد و آن هم به رسمیت شناخته 
مسایل  شدن  حل  و  باشد  سوارکاری  شغل  شدن 
و  بازنشستیگ  بیمه،  یعین  اجتماعی  حقوق  ابتدایی 
تامین آینده ی یک سوارکار که برای خود سونوشیت 
جز اسب، یگانه عشقش نیم بیند. به امید آن روز، به 

امید زماین زود. 

بین تصمیم تون به سوارکار شدن و اولین باری 
چطور  و  زماین  چه  نشستید  اسب  پشت  که 

گذشت؟

باشگاه سوارکاری  کنار  مادربزرگ من  خونه ی 
سه،  و  هفتاد  سال  بود.  همدان  مکارچی 
پسرخاله ی من اون جا سواری یم کرد و اولین 
هم  بد  خوردن  زمین  یه  سوارشدم  که  باری 
داشتم یه هو دیدم چشمام سیاه شد و خوردم 

زمین با یه اسیب بود به اسم مهتاب، یه اسب کرنگ و خییل تند و تیز. 
من تو قدم بودم که اسب از یه چیزی ترسید و من از پشت خوردم 
زمین. با توجه به این که همون تجربه ی اول خییل بد بود ویل مهر اسب 
افتاد به دلم. ییک دو ماه بعدش هم پسرخاله ی من رفت شمال و من تنها 
رفتم مکارچی، اولش برای تماشا یم رفتم، اون موقع برای سواری رضایت 
نامه یم خواستند و بابای منم خییل موافق نبود، دیگه با اجبار رضایت 
مادرمون رو گرفتیم و رفتیم پیش آقای محراب شجاعی نوروز، هفته ای ییک 
دو بار سواری یم کردیم. من یادم میاد جلسه ای بیست تا تک تومین بود 
و گشت هم چهل تومن بود؛ من پوالی تو جییب مو جمع یم کردم که بشه 

هفته ای دو جلسه، پنجشنبه و جمعه سوار شم. 



13

کرنگ،  شاهین  یادمه،  من  رو  اسبا  اسم 
آهنگ، شیوا، فلفل.

شیرین. من با شیرین بیشتر از اونا خاطره 
خییل  و  دادم  مسابقه  باهاش  زیاد  دارم، 
اسم  به  شیرین  موقع  اون  شدم،  جایزه 
طراحیان بود.  یادش به خیر بعد از کالس 
آقا محراب رفتیم پیش عیل آقای بختیاری 
که اون موقع اسبای باشگاه دستش بود. 
عیل آقا که دید من با شیرین خوب یم پرم 
هفته  هر  و  مسابقه  برای  من  به  دادش 
الحوائجی  باب  فرامرز  مسابقه یم رفتیم، 
و مسعودیزدی هم اون موقع همین طور 

اسب داشتند و مسابقه یم رفتند.

پسردایی من هم بود، سعید صنوبری.

سعید جلوتراز ما بود، شاگرد آقای مهدی 
بختیاری بود. مغازه ی بابای منم کنار مغازه ی 
بابای سعید بود. این بود که  استارت کار 
خورد و عالقه ی من این قدر بود که از همه 
از  خییل  باشگاه.  برسم  که  یم زدم  چیز 
مدرسه زدم که برم. باشگاه. تا نیم ساعت 
مدت  بودم.  باشگاه  یم کردم  یپدا  وقت 
زیادی هم که پیش آقای بختیاری سواری 

کردم و شدم رایدرش.

اون موقع اسمش مثل االن رایدر بود؟

نه اسمش رایدر نبود. ویل خب بچه ها هر 
روز ییک دو تا از اسبای آقای بختیاری رو 
سوار یم شدند و بعد از اون ما دیگه هزینه 
بختیاری سوار  آقای  برای  فقط  و  ندادیم 

یم شدیم.

نظرتون رو در مورد اولین مریب تون آقای 
محراب شجاعی نوروز و اولین باشگاه تون 

مکارچی بگید.

از آقای محراب شجاعی درس و تجربه های 
که  چیزی  بهترین  و  اولین  گرفتم.  زیادی 
داشت صبور بودنش بود که خییل از مربیای 
االن ندارند و شاید منفعیت در این صبوری 
نداشتن باشن. اون موقع برای رسیدن به 
پرش یه ایکس دو سال طول یم کشید ویل 

االن طرف ظرف پنج شش ماه مانع یم پره و مسابقه میاد در حایل که هنوز 
روی زین نیم تونه بشینه. در مورد مکارچی هنوزم که هنوزه از اون جا خاطره 
دارم و هنوزم توی ذهنم هست و دوست دارم باز اون جا فعال بشه، چون 
اون جا از نظر جذب سوارکار فوق العاده است و سوارکاری همدان خییل 
به مکارچی مدیونه. االن امید یگانه ییک از رفیقای من اون جا رو گرفته و 
خییل باشگاه باال عایل شده. هم مانژها درست و خوب شدن، هم اصطبل ها 
اما متاسفانه قرارداد اون جا یک ساله است و کیس نمیاد  سرمایه گذاری 
بلند مدت بکنه چون هزینه ای که یم کنه شاید چند سال بعد جواب بده و  
سرمایه تو بلند مدت بریم گرده.اگر قرارداد ها پنج ساله یم شد خییل بیشتر 
اون جا پا یم گرفت. نسل ماها همه از اون جا اومدیم. همین االن هم خیلیا تو 
همدان از باشگاه مکارچی به سوارکاری جذب یم شوند. به خاطر این که 
کل مردم شهر یم شناسنش و نزدیکه به شهره و از قدییم ترین باشگاه های 
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سوارکاری ایران هست. تو تابستون و 
بهار اون جا یس چهل تا عضو جدید 
سه  دیگه  باشگاه های  شاید  یم گیره 
چهار تا. اون ها هم از باشگاه های دیگه 
جذب مکارچی یم شن. اون موقع که 
بودم  ابن سینا  و  اکباتان  باشگاه  من 
به  و  شناخت  نیم  رو  جا  اون  کیس 
فاصله اش کیس نیم اومد. ویل  خاطر 
شدند  یم  حرفه ای  که  کسایی  خب 
یم شدند  اکباتان  و  ابن سینا  جذب 
چون باشگاه مکارچی یه کم از حالت 
اما  خوبه  ، جذبش  دراومده  حرفه ای 
نیست  خوب  شاگرداش  نگهداری 
چون مریب های خوب به دلیل نداشتن 

امکانات خوب اون جا نیم مونن.

به  پایتخت  سوارکاری  در  همداین ها 
چه صفیت معروفند؟

و  تعریف یم کنند  همه  و  خوبن  همه 
همدان  بچه های  که  یم شنویم  اینو 
چون  اسبند.  عاشق  و  زحمتکش 
پایه شون به نظر من درست بوده. تا 
یه مرحله ای آقای نوروز زاده و بعدش 
سطح  در  و  شجاعی  محراب  آقای 
و  بختیاری  علیرضا  آقایان  حرفه ا ی تر 
تو  کردند  پایه ای  کار  شمس  علیرضا 
آقای  از  چیزهارو  خییل  من  همدان. 
سالم  سه  دو  البته  و  دارم  بختیاری 
که  بوده  شمس  علیرضا  آقای  مربیم 
من  به  چیزهای خویب  ایشون  واقعن 
یاد دادند چون آقای شمس هم سه 
سال قبلش شاگرد آقای جمشیدخاین 

بودند.

خییل ها یم گن سوارکارای همدان موقع 
تعویض دست، پا رو تعویض نیم کنند. 

نظر شما چیه؟

بله منم اینو شنیدم اما من یه عقیده 
از صفر  دارم. خود من خییل کره رو 
کم  یه  اسب   تا  من  دادم.  آموزش 
تجربه به دست نیاره و رده ی مبتدی 
و E رو پر نکنه اصلن باهاش تعویض 
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دست کار نیم کنم. حتا به گوش من رسیده بود که 
من  ویل  بده  انجام  تعویض دست  نیست  بلد  فالین 
ایده ام این نیست. من یم گم اسب باید به یه سین 
برسه که قابلیت این رو داشته باشه که از نظر ذهین 
چهار  تو سن  اسیب  از  اگه  من  بده.  انجام  کارو  این 
سالیگ تعویض دست بخوام  فقط بهش استرس وارد 
یم کنم. باید اول ظرفیت و توان ذهین اسب برای این 
کار آماده بشه. مثلن کانترو اسبیه که هفت ساله دست 
منه و این قدر در موردش صبور بودم که فکر یم کنم 
کمتر کساین تو ایران هستند که این صبر رو در مورد 
یه اسباشون داشته باشند و یه اسیب رو خودشون 
آموزش داده باشن و به صدو چهل، صدو چهل و پنج 
رسونده باشن. چیزی که من به خییل از مالکین گفتم 
و اینو درک نکردند و عجله داشتند که اسب سریع 
به مسابقه و به پول برسه. البته من اسب جوون رو 
تو پارکور یه جور رو مانع میارم که دستش تو مسیر 
درست در بیاد و اشتباه نره اما کار زمیین سنگین رو 

نسبت به ظرفیت های هر اسیب انجام یم دم.

درباره ی اولین مسابقه ای که یب خطا شدید صحبت 
کنید.

نوجوانان  از  دفعه  یه  ما  نبود.  مبتدی  ما سوار  زمان 
شروع یم کردیم. من اولین مسابقه ام اخراج شدم، با 
اسب همیشه بهار یم پریدم. اولین باری که یب خطا 
اسم  به  بود  بختیاری  آقای  اسبای  از  ییک  با  شدم 
شکیال. قبلش یه هفته شوق داشتم که جمعه  مسابقه 
دارم. قبل مسابقه هیجان و استرس رو هم داشتم اما 
مسابقه ام خییل خوب بود. البته اون موقع هم تسلط و 
کنترل داشتم. االن هم توی ارتفاع باال یه کم استرس 
دارم. به نظرم سوارکاری خییل خوب   مون هم استرس 

مسابقه ی بزرگ رو دارند.

چه قدر به پیشرفت در سوارکاری تون باور دارید؟ چه 
دارید  دوست  که  دارید  سوارکاری  در  نکرده ای  کار 

انجامش بدید؟

به پشتکار خودم خییل ایمان دارم چون خییل وقت تو 
سوارکاری یم گذارم. تو همدان که بودم فکر یم کردم 
پله های ترقی زیاد نبودند. و من به یه جایی رسیدم که 
حس کردم دارم در جا یم  زنم. من اون موقع زیاد مقام 
یم آوردم و جایزه هام زیاد بود اما یه زماین فکر کردم 
که تو صدوپونزده، بیست جایزه شدن دیگه فایده ای 
نداره. این که بیام بین پونزده نفر اول و دوم بشم برام 
هیچ پیشرفیت نبود. تو همون دوره میومدم تهران کم 
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یم آوردم چون تو یه مانژ غریب تر و ارتفاع باالتر یم اومدم و رقابت برام 

سخت بود. این بود که جا به جا شدم و اومدم تهران. ویل پشتکارم رو 

همیشه همه ی بچه ها تعریف یم کردند. من هر شب خسته یم رم خونه و 

صبح انگار دوباره متولد شدم و دوباره دارم از اول سواری یم کنم. خییل 

وقتا مسابقه یم دادم تهران و خودم اسبکش رو یم بردم تا همدان، دو و 

سه صبح یم رسیدم و صبح اول وقت باشگاه بودم با انگیزه ی قوی تر. اگر 

مسابقه ای بد یم شد انگیزه یم شد برام که مسابقه ی بعد بهتر باشم و 

همین طور هم شد. من تمام فکر و ذکرم با توجه به شرایط اسبم اینه که 

تو قهرماین کشور یه جایگاه بیارم خودم هم یم دونم امکانایت که دارم برای 

قهرمان شدن خییل کمه. من با دیگران باید رقابت کنم و اونا امکانات دارند. 

بخوام مثال بزنم من یه اسب خییل خوب دارم به اسم کانترو اگر این 

اسب گاهی چهار یا هشت خطا یم شه از یب تجربه یگ منه. تو ورزش های 

ین تا آماده یش اما اینجا 
دیگه ساکت رو یم گذاری پشتت و تمرین یم ک

من اسب تمریین ندارم. کم شدن استرس با تمرین زیاد به دست میاد 

و اسب های من متاسفانه اسب ارتفاع باال نیستند که تمرین کنم، همین 

تمرین اعتماد به نفس سوارکار رو یم بره باال که نقش مهیم توی سواری 

داره. به هر حال تمام تالشم رو یم کنم که نتیجه ی خویب بگیرم. سال نود 

و شش هم با یه اسب جایگاهم بد نبود و هر چی امتیاز آوردم با کانترو 

بوده و همش نیم تونم به این اسب فشار بیارم. این اسبو یم خوام نگهش 

دارم، آینده ی منه، عشق منه، زندیگ مه. شاید از بیست و چهار ساعت تو 

روز بیست ساعت دارم به کانترو فکر یم کنم.
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آیا سوارکاری رو در ایران برای خودتون الگو کردید و خودتون رو با ایشون مقایسه 
یم کنید؟

با سوارکارها بله. از خییل سوارکارها خوشم میاد. الگوی من هستند و نگاه شون 
یم کنم. آقای علیرضا بختیاری همیشه الگوی من بوده. آرامش و نظم تو کارش داره 
و چون خارج از ایران رفت و آمد داره همیشه به روزه و من سعی یم کنم ازش 
نکته های تازه رو یاد بگیرم. یا آقای مسعود برجیان که من با ایشون هم دوره بودم. 
سوار خییل شیک و خوش تکنیک هستند. زماین که من پام شکسته بود اسبم رو 

ایشون  یم پروند و آقای شراگیم حبییب و ....

اگر با همین استعداد و پشتکار و توانایی به جای همدان در زاهدان متولد یم شدید 
چه جایگاهی در سواری برای خودتون فرض یم کردید؟

این عالقه و عشقی که دارم جایگاهم خوب بود. اون جا هم پیل یم زدم که  با 
پیشرفت کنم اگر قرار بود هر هفته از زاهدان بیام تهران این کارو یم کردم.

چه دوره ای در زندیگ سواره تون متفاوت بوده، به جلو رفتن یا پیشرفت یا عقب 
گردهای مقطعی؟

من از سال هفتاد و نه تا هشتاد و یک پیش آقای شیدفر سواری کردم توی کردان. 
کار کردن  من با ایشون از اینجا شروع شد که با یه اسب نه چندان خوب تو جوانان 
سواری کردم و اون موقع آقای شیدفرسواری من رو دید و مسعود یزدی منو 
معرفی کرد به آقای شیدفر و رفتم باشگاه آرش کردان. اون موقع آقای رشیدآتشبار 
هم پیش آقای شیدفر سواری یم کرد. آقای شیدفر خییل خوب کار یم کردند و 

درباره ی  من  دید  کل  به  جا  اون 
فکرم  قبلش  سوارکاری عوض شد. 
یا دیدم خییل بسته بود. پیش آقای 
شیدفر کار زمیین رو از صفر شروع 
کردم، قبلش تو همدان چیزی از کار 
شیدفر  آقای  نیم دونستم.  زمیین 
گفتند پرش تو خییل خوبه چون قبلن 
خییل تجربه کردی اما تو کار زمیین 
من  که  دوره  اون  از  بعد  هیچی.  
کردم،  پیشرفت  خییل  همدان  رفتم 
کردم  و یک شروع  از سال هشتاد 
به اسب جمع کردن و مریب شدم، 
کردم.  جهیش  پیشرفت  نظرم  به  و 
اون سال ها خییل اسب خارجی نبود، 
بعد برگشتم به همدان، موفقیت های 
مسابقه های  در  و  داشتم  زیادی 
موقع  اون  بودم،  موفق  هم  تهران 
اسب ها دوخون بود و رقابت ها خییل 
نزدیک بود، سال هشتاد و هفت با یه 
اسب دوخون رفتم قهرماین کشور، 
از معدود کساین بودم که با دوخون 
اون موقع تو اون ارتفاع پریدم و اون 
رو هم مدیون حمایت آقای بختیاری 

بودم با انگیزه ای که به من داد.

گلنوش؟

قهرماین  تو  ست،  ین  کره ی  بله. 
کیس  تنها  هفت  و  هشتاد  کشور 
آقای  و  بودم  من  رفت  که یب خطا 
خطا  قبل  راندهای  البته  ملک لو، 
اسب  و  زیاد  تمرین  چون  داشتیم 
خویب نداشتم، اما راند به راند بهتر 
مسابقه های  تو  همینه  االنم  شدم. 
چند راندی هر راند از راند قبل بهتر 
هشتاد  سال  از  من  افت  یم شم، 
سایل  چند  که  شد  شروع  هفت  و 
داشتم در جا یم زدم و فکر یم کنم 
تو اون دوره پسرفت داشتم. سال 
نود و دو اومدم تهران و رفتم باشگاه 

نمک آبرود پیش آقای گییت بان.
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از شرایط اقتصادی حرفه تون بگید. به عنوان شغل سوارکاری 
یا مربیگری چه مزیت های افتصادی و چه تردید هایی داره؟

از نظر اقتصادی که سوارکاری یه ورزش اشرافیه. تو این ورزش 
خییل سرمایه گذاری یم شه ویل خب این سرمایه گذاری به ده 
درصد افراد جامعه ربط داره و بقیه و اون ده درصد که تو 
این جامعه هستند با یه کم جابه جایی در شرایط بدی قرار 
یم گیرند، به نظر من درآمد سوارکاری هم تقسیم بندی شده 
و شاید همه تو شرایط خویب نباشند، ما االن فقط بدن مون 
و هنرمون رو داریم و امنیت شغیل نداریم. من سایل که پام 
شکست و نتونستم سوار بشم تمام اسبام از دستم رفت، 
من اگه سنم بره باال چه امنیت کاری دارم؟ یک منو حمایت 
یم کنه؟ برای یه سری افراد خاص که در راس سواری هستند 
برای  دارند  برنامه ریزی  اونا خودشون  فرق یم کنه  شرایط 
آینده شون. بیمه داشتن سوارکارا واقعن کار سخیت نیست. 
ورزیش.  بیمه ی  نه  کنه.  بیمه  رو  سوارکارا  باید  فدراسیون 
بیمه ای که تامین آینده و بازنشستیگ داشته باشه. من همین 
االن دغدغه ی فکری هست که روزی که نتونم اسب سوار 
بشم چه کار باید بکنم؟ از یه طرف عشق و عالقه ام هست اما 
از آینده نگرانم چون سرنوشت بسیاری از پیشکسوت ها و 

سوارکارهای قدییم رو االن یم بینم.

 از شاگرداتون برامون بگید. چه تو همدان و چه دوره ای که 
در تهران شروع دوباره ای داشتید.

من از سال هشتاد و دو تو همدان اسب و شاگرد گرفتم، 
شاهین ستاره، رامین شهایب که شاگردم بودن و پشتکار زیادی 
داشت. من شاگردای خوب زیاد داشتم اما همشون پشتکار 
رامین شهایب رو نداشتند، رامین عشق و عالقه و استعداد 
و پشتکار و حس الزم رو داشت. شاگردی هم داشتم که 
حس نداشت اما پشتکار داشت، یه سوارکار خوب داشتیم 
سیاوش مهاجراین که اولش که اومد پیش من انگار چند سال 
داشته سوارکاری یم کرده اما ادامه نداد. محسن حدادیان 
شاگرد من بود که االن ییک از باشگاه های همدان دستشه. 
رضا شکری دو سال شاگرد من بود. از شاگردای تهرانم خانم 
نگارجهان بین  که تو مالکین خییل انگیزه داره و موفق هست. 
جالل کارگری شاگردم بود که جالل یه مدت با رضا بخیش 
کار کرد و چند سایل با من. تو تهران بیشتر اسب کار کردم تا 
شاگرد چون یه مقدار به خاطر موقعیت باشگاه برام شاگرد 
گرفتن سخته. این جا از همه نظر خوبه اما یه کم فاصله داره 
و برای همین از نظر شاگرد یه کم در مضیقه ام. دو دو تا تای 

ما گاهی چهار نیم شه دیگه.
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فین  آنالیز  برامون  دنیا  رو در  یک تون  شماره  سوارکار 
کنید.

 من لودگر بربام رو خییل دوست دارم. شجاعتش رو 
از  و  کارشو  البته یم بینم  مسابقه  تو  تحسین یم کنم. 
کردنشون یب  کار  و شکل  آموزیش  پایه های  و  تمرین 

خبریم.

درمورد سبک کار با شاگردهاتون صحبت کنید.

 چیزی که من از کار با شاگردها و اسب هام یادمه فقط 
نتیجه اش  کنار مسایل آموزیش  تنها چیزی که  صبره. 
خییل خوب یم شه صبره. چون شما اگه تکنیک داشته 
بایش ویل صبر نداشته بایش موفق نیم یش. من البته 
اسب بیشتر آموزش دادم تا سوارکار و  این ها همش با 
صبر و حوصله بود. این روزا صبر مردم کمه و همه کم 
حوصله شدند، من اعتقاد دارم روز اویل که کره سوار 
یم یش اون هیچ ایرادی نداره ویل اگه صبر تو کارش به 
خرج ندی نتیجه ای نیم گیری. من همیشه یم گم ذهن 
کره مثل یه نوار خام یم مونه یم شه روش چیزای خوب 
ضبط کرد یم شه چیزای بد. اگه قبلن چیز بدی ضبط 
شده باشه پاک کردنش خییل سخته. این صبور بودن 

چیزیه که کمتر کیس االن رعایت یم کنه

گذشته و  حال سوارکاری ما رو نقد کنید و  برای بهتر 
شدنش راهکار بدید.

به نظر من بزرگ ترین مشکل بیزینس هایی  هست که 
یم کنند. اونایی که در راس هستند با کسایی که وارد 
سوارکاری یم شن برخوردهایی یم کنند که ضربه بزریگ 
منفعت  همه  متاسفانه  یم زنه.  سوارکاری  جامعه ی  به 
لحظه رو یم بینند. و نیم بینند که اگه این اسب واقعن 
به درد این خانم یا آقا نیم خوره نفروشیم بهش. خییل ها 
اسب خییل  برای خریدن  من  دروغ یم گند.  راحیت  به 
جلوی  که  اسیب  یم دم  ترجیح  بیشتر  دارم.  استرس 

چشمم بوده رو بخرم چون کمتر کیس هست که راست شو 
بگه. من سعی کردم خودم این رو رعایت کنم چون فکر یم کنم 
اسب خریدن و فروختن برای اولین بار نیست و باید جلوتر رو 
هم نگاه کنیم. یه مشکل سوارکاری به نظر من اینه که همه چی 
جمع شده تو منطقه ی چیتگر. این مشکل بزرگیه. چون خییل ها 
یم خوان چیتگر باشن هزینه ها باالست، یم خوان دور باشن 
ببینید شهرستان ها تموم شدند.  اما نیم شه. شما  از چیتگر 
همدان رو فقط آقای بختیاری نگه داشته، ماها چرا رفتیم از 
همدان؟ شرق تهران ضعیف تر از غرب هست، کل سوارکاری 
البرز هم همین طور چون همه  جمع شده تو چیتگر، استان 
اومدن تهران. این یه آسیب جدیه. تمرکز باید برداشته بشه باید 
امکانات سوارکاری پخش بشه. من یه نکته دیگه هم یم خوام 
بگم. کسایی که صدر جدول هستند به اندازه ی کافی شناخته 
شده هستند، چرا همش صحبت رو یه سری سوارکار خاصه؟! 
اینها که به اندازه ی کافی موفق هستند، چرا رو یه مریب و یه 
باشگاه دیگه تبلیغ نیم شه؟ چرا تا مقام دهم همیشه مال همون 
ده، پونزده نفره که هر کدوم با چهار تا پنج تا اسب مسابقه 
یم پرن؟ از ده تا پونزدهم هم مدام یم چرخه بین بقیه. یه روز 
من، یه روز دیگران. باید اسب اصیل سوارکار مشخص بشه، 
اون موقع امثال من و بقیه شرایط شون مشخص یم شه. من 
مثلن تو آخرین مسابقه های سال نود و شش  تو صد و یس 
پریدم شدم چهاردهم، سوارکارایی بودن که تو این رده  با سه 
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تا اسب پریدن و شانس بیشتری داشتند، ییک از اسبا که یب خطا یم شد 
با اسب دیگه شون یه جور دیگه  یم رفتند و این طور شانس شون بیشتر 
بود. باید اسب اصیل مشخص شه و سوارکار فقط با اون اسب جایزه بشه، 
شما یه مسیر ناشناخته رو با ماشین برو، بار دوم راحت تر یم ری، بار سوم 
سریع ترم یم توین بری. خییل وقتا شده من یه مسیر رو گفتم یه جور دیگه 
هم یم تونم برم اما دیگه اسیب نداشتم. شاید اگه اسب دویم داشتم من 
همون مسیر رو یم رفتم و نتیجه بهتری یم گرفتم. حاال چرا این مساله رو 
کیس قانون نیم کنه؟ از کساین که تو کمیته ی فین مسابقات هستند باید 
پرسید. اگر  این اتفاق یم افتاد و قهرمان هر روز تغییر یم کرد اتفاق بهتری 

یم افتاد.

خواسته شما به عنوان سوارکاری که همیشه امتیاز قهرماین کشور رو 
داشته از شخص رییس فدراسیون چیست؟

 برگزاری کالس های آموزیش به وسیله ی یه مریب کارکشته، چه ایراین چه 
خارجی. متاسفانه اگر کالیس هم یم گذارند باز برای همون ده، پونزده نفری 
هست که برترند، خب پس بقیه چی باید بشن؟ بقیه ای هم هستند دیگه، 
کالس و کلینیک هست اما با هزینه ی شخیص خودت، مثل آنتونیس پتریس 
که من چند بار رفتم و جلسه ای یک میلیون و در کل برای سه ساعت، سه 
میلیون تومان هزینه کردم. من این هزینه برام سخته اما یم بینیم اگه نرم 
جا یم مونم چون یه نکته هم یاد بگیرم خوبه. تاثیر بیشتر این مریب ها زمان 

یم خواد.
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درباره ویژیگ های مثبت و منفی باشگاه های سوارکاری تهران و  همدان صحبت 
کنید برامون و  چرا باشگاه حبییب رو  انتخاب کردید.

اگر به امکانات باشه من باشگاه حیبییب رو از خییل از باشگاه های دیگه بهتر 
یم دونم. این باشگاه محیط خییل آروم و خونوادیگ داره و شاید آرامیش که اینجا 
هست توی باشگاه  های دیگه نیست، این امکانات در اینجا با هزینه ی خییل کمتر 
هست اما یه کم مسیرش دوره که فکر نیم کنم یک ربع تاثیر زیادی تو زمان بندی  
روزانه داشته باشه ویل خب خییل از شاگردها اینو قبول ندارند، اینجا جو دوستانه 
و خییل کم حاشیه ای داره همدان هم با این همه سازندیگ امکاناتش هنوز کافی 
نیست و جای پیشرفت داره. به جز باشگاه آقای بختیاری که شخیص یه، البته اونم 

زمان ما خییل امکاناتش خوب نبود و از وقیت که خصویص شد خییل بهتر شد. 

اگر به هر دلییل نتونید تو پرش باشید چه رشته ی اسیب دیگه ای رو دنبال یم کنید؟

کورس رو دنبال یم کنم. کورس رو به خاطر هیجانش خییل دوست دارم. تو جوکار 
همدان کورس محیل یم گذارند. یه بار من بیست و چهار، پنج ساله بودم رفتم 
همین کورس جوکار، یه اسب سوارکار نداشت من سوار شدم و سوم شدم. 
رکاب هامو نه خییل کوتاه نگرفتم، میونه گرفتم و با یه سری تکنیک ها اسب رو 

سوم کردم.
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 فرض کنید در هواپیما هستید و چند ساعیت پرواز دارید و مسافر کناردسیت شما 

متوجه سوارکار بودن شما یم شه و از مزیت های سوارکاری یم پرسه.  چه پاسخی 

دارید؟

زیاد تو این موقعیت قرار گرفتم خوشبختانه این قدر عشق دارم به اسب که با 

هر کیس صحبت یم کنم طرف محو صحبتم یم شه و گذشت زمان خییل کم حس 

یم شه. توصیفی که یم تونم براش بکنم از آرامش گرفتن با اسب هست و یم خوام 

که جوری سواری رو توصیف کنم که به اون آرامش فکر کنه و حسش کنه، این که 

طرف به یه دنیای متفاوت فکر کنه، به رسیدن با یه حس مشترک با حیوون.

 برنامه ی پنج سال بعدتون برای سواری تون چیست؟

 به نظرم باید فعالیت بیشتری بکنم و با یه مجموعه یا یه فرد ارتباط بیشتری 

ت و دنبال 
بگیرم، شخیص که اطالع بیشتری از خودم داشته باشه. تو برنامه ام هس

پیشرفت هستم، چون فکر یم کنم سن تو سواری اون قدرها نقش نداره.

 درباره ی اسب های خوب تون که براتون خاطره شدند صحبت کنید.

شیرین. از سال هشتاد به بعد سه تا دوخون خوب داشتم دلشاد، پرنس و تورنادو 

که اسب های خویب بودند و آموزش خودم بودند. بعد از اونا اسب افسانه ایم 

رایموند بود که واقعن پرنده بود. تو جام سرهنگ نشاطی سال هشتاد وشش 

باهاش دوم شدم و فروختیمش به آقای ملک لو، بعد از اون گلنوش و حاال هم 

کانترو که ذهنمو مشغول کرده.
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 فرض کنید شخیص قادر باشه هر اسیب که در 
ایران هست و  اراده یم کنید رو به سییتم شما وارد 

کنه کدوم اسب رو انتخاب یم کنید و  چرا؟

وایمور رو خییل دوست دارم. اسب خییل خوبیه با 
تکنیک باال.  اسب های آقای سهراب معصویم رو 

دوست دارم. آمزس، فیوچر، تونیکس. 

دید  از  خودتونو  و تکنیک  نشست  قوت  نقاط 
خودتون تشریح کنید.

چیه  کلمه  یک  در  سواری  بپرسن  ازم  اگه  من 
یم گم حس. حس هر یک قوی تر باشه بهتر نتیجه 
یم گیره. در کل آدمای آروم تو کار اسب موفق ترند 
در  آرامش  چی  هر  یم گیرند.  نتیجه ی  بهتری  و 
سوارکاری بیشتر باشه موفقیت بیشتری به دست 

میاد.

حاضرید به سوارکاری همدان برگردید؟

نه چون دیدم جلوتره و تو همدانم پیشرفت ندارم.

و  اسم ها  این  درباره  رو  کوتاه تون  خییل  نظر 

مکان ها بفرمایید.

بازار مظفریه/ طال. یه مدت اون جا کار یم کردم 

اما دلم با اسب بود و به سوارکاری برگشتم.

ورکانه/ اصطبل مری خانم

که  افتادم  قاسیم  قاسم  یاد  جنیگ/  دیزل 

خونوادیگ دیزل دارند.

خاطره  تو  بختیاری.  آقای  عیل  اسب  فراقی/   

یم مونه. اسطوره ی زمان خودش.

کمتر  و  داشتین  دوست  شیریین  کماج/   

شناخته شده ی همدان

میرزاده عشقی/ به مدرسه ام یم شناختم البته 

کشته  آزادی  از  دفاع  برای  که  بوده  شاعری 

شده، خیابان پیام نور!
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 عطاری ناجی/ معروف ترین محل همدان

قاسم قاسیم/دیزل جنیگ، رفیق

 محمد بهنامجو/ آباداین یک شهر

طاهرعبدی/ همه احتمالن بگن نعلبند اما یه اسب داشت تا راند آخر قهرماین کشور 
اول بود که به خاطر استرس قهرماین رو از دست داد. البته این نظر منه.

 مسعود مکاری نژاد/ رُک و انسان یک رو

سخن پایاین اگر هست بفرمایید. 

 اول یم خوام در مورد همون کالس ها تاکید کنم و پیشنهاد کنم برای امثال ما کالس 
آموزیش گذاشته بشه.  تاکید یم کنم؛ خییل پیشکسوت ها رو یم بینم که شرایط خویب 
ندارند. کسایی که روزی برو بیایی داشتند و االن تو فرامویش و سخیت دارن زندیگ 
یم کنند. اگر بیمه و امنیت شغیل و بازنشستیگ بود این اتفاق نیم افتاد. در پایان از 
خداوند متعال شاکرم که سرنوشت من تو رشته ای رقم خورد که این قدر بهش عالقه 
و عشق و دل بستیگ دارم و بسیار خوشحالم که عضوی از جامعه ی بزرگ سوارکاری 

هستم و از پدر و مادرم که این فضا رو برام ایجاد و حمایتم کردند تشکر یم کنم.
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sepanjstudio
sepanjstudio

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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ــدان ســایر نژادهــای  ــه اســتقبال و درخواســت عالقمن نظــر ب

اســب در ایــران، ایــران هــوریس از ایــن شــماره بــه بعــد پرونده 

ای بــرای دیگــر اســبان ورزیش و ســایر نژادهــای فعــال خواهــد 

. گشود

همچنیــن ســعی بــر آن خواهیــم داشــت تــا در گاه نامــه هــایی 

بــه فراخــور و اقتضــای جامعــه ســوارکاری، اســتان هــای فعــال 

در هــر نــژاد را نیــز تحــت پوشــش خبــری  قــرار دهیــم .
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سعدی علیه الرحمه یم فرماید:

مرد خردمند هنر پیشه را
عمر دو بایست در این روزگار

تا به ییک تجربه آموختن
با دگری تجربه بردن به کار

ــدیگ  ــد در زن ــار بای ــک ب ــه ی ــت ک ــراد آن اس م
آموخــت و تجربــه کــرد و عمــری دیگــر ببایــد تــا 
ایــن تجربــه هــا را زنــدیگ کــرد و بــه کار گرفــت. 
ــعر  ــن ش ــا ای ــماره ام ــن ش ــان ای ــاره میهم درب

ــده، محمــد  ــه نظــر نگارن ــرا ب ــدارد زی مصداقــی ن
ــن  ــا آموخت ــان ب ــودیک همزم ــان ک ــفی از هم یوس

ــان  ــرده و همزم ــدیگ ک ــا را زن ــش، آنه ــه کردن و تجرب
ــه اســت و عاشــقانه از لحظــه   ــز آموخت ــه دیگــران نی ب
ــن آوردم  ــرده. از ســعدی تضمی ــره ب ــدیگ به لحظــه زن
ــه نیکــویی  ــرا اســتاد فصاحــت و بالغــت اســت و ب زی
ســخن رانــدن بــر زبــان. هــر چــه خواســتم بــه تزئییــن 
دیگــری  مطلعــی بــر ایــن گفتگــو بیــاورم، ره بــه جــایی 
ــا  ــدای رس ــه   ص ــماره ب ــن ش ــوت ای ــردم.  پیشکس نب
ــت و  ــهره اس ــوری ش ــن و صب ــخن گفت ــمرده س و ش
همــاره ادب در کالم را  در کنــه مــرام و رفتــارش محتــرم 
شــمرده  و بــا هــر کــیس حرفــی مشــترک پیــدا خواهــد 
ــه  ــوط ب ــِر مرب ــای دیگ ــار هنره ــر  درکن ــن هن ــرد و ای ک
اســب و اســبدواین، پــس از دو روز  همنشــیین و هــم 
صحبــت شــدن بــا وی او را در نظــرم چــون دری گرانبها 
نمــوده. آنچــه پیش روی شماســت گوشــه ای از شــنود 
و گفــت بــا تاریــخ زنــده ی کــورس و اســبدواین ایــران 

زمیــن اســت.
# عکــس هــای ضمیمــه گفتگو از آلبوم شــخیص ایشــان 

برگرفته شــده است.

ــت.  ــران اس ــد ١٣24 زاده ی ته ــفی متول ــد یوس محم
پــدر و عمویــش کارمنــد ســازمان اســبدواین بــوده انــد 
ــا اســب از  ــس ب ــن روی  آشــنایی  و ان و نظــایم. از ای
همــان کــودیک و در ســنین 6-7 ســالیگ در وی شــکل 

ــرد. یم گی
چــون مرتــب بــا پــدر بــه اصطبــل و مانــژ و در رفــت و 
آمــد بــوده ایــن آشــنایی رنــگ و بــوی جــدی تــری بــه 
خــود یم گیــرد و بخــش جداناپذیــری از زنــدیگ وی را 
تــا کنــون بــه خــود اختصــاص یم دهــد. وقــیت دربــاره 
ی تاریــخ هــا و مناســبت هــا بــا ذکــر دقیــق مــاه و ســال 
صحبــت یم کنــد کــیم بــا دیــده ی تردیــد نگاهــش یم 
کنــم و از تســلطش بــر بازســازی دقیــق میــدان و مانــژ 
جاللیــه تعجــب یم کنــم امــا وقــیت یم گویــد در خانــه 
هــای ســازما ین ویــژه ی نظامیــان همــان میــدان  بدنیــا 
آمــده اســت، حجــت تمــام یم شــود و خــود را در 

ــزریگ از کــورس و  ــده و شــفاهی بخــش ب ــخ زن ــل تاری مقاب
اســبدواین ایــران یم بینــم.

-میــدان اســبدواین قدیــم تهــران کجــا بــود و در چــه تاریخی 
شــکل گرفت؟

-میــدان اســبدواین جاللیــه کــه امــروزه بــه نــام پــارک اللــه 
یم شناســید. کل پــارک کنــوین همــان میــدان جاللیــه بــود 
کــه بــه همیــن چهارخیابــان کنــوین ِ حجــاب، کاگــر شــمایل، 
فاطــیم و بللــوار کشــاورز ) آن روزهــا بــا نــام »آِب کرج« یم 

شــناختندش( منتهــی یم شــد.

چاپ شده در شماره 66 مجله دنیای اسب
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ســال ١٣١2 بــه دســتور شــاه ایــن 
و  مســابقات  برگــزاری  بــرای  محــل 
مراســمات رژه احــداث گردیــد کــه 
ــا  ــل و ت ــت در ســال ١٣١5 تکمی درنهای
نیمــه ســال ١٣42 بــا نــام میــدان جاللیه 
ــازه  ــت. درب ــرار گرف ــتفاده ق ــورد اس م
زمــاین هرســال، دو فصــل آن مســابقات 
اســبدواین در آن زمیــن برگــزار یم شــد 
و باقــی ایــام بــرای مناســبتهایی همچون 
بزرگداشــت 24 و 2٩ اســقند و همچنین 
2١ آذر کــه روز نجــات آذربایجــان بــود 
ــه  ــد. البت ــرداری یم ش ــره ب ــاده به آم
قبــل از جاللیــه هــم در دوشــان تپــه 
اســبدواین وجــود داشــته کــه خــب در 
ــوده  و مــدل  ــن شــاه ب زمــان ناصرالدی
ســنیت برگــزار یم شــده و یــا بــاغ شــاه 
)چهــارراه لشــگر( کــه در آنجــا هــم 

ــده. ــام یم ش ــوارکاری انج س
ــوش دره  ــه و خرگ ــد از جاللی ــه بع  البت
کلــوپ شاهنشــاهی را هــم داشــتیم کــه 
ــیل  ــالب فع ــه انق ــکان مجموع ــن م همی

اســت.

-آیــا زمیــین کــه اون ســالها ســاخته 
شــده بــود از نظــر ابعــاد و زیرســاخت 
ــتاندارد  ــین، اس ــخصات ف ــایر مش و س

ــه؟ ــا ن ــود ی ب
ــه  ــدازه میش ــراژ و ان ــاظ مت ــه لح ــه ب بل
ــل  ــه دلی ــا ب ــود ام ــتاندارد ب ــت اس گف
اســتفاده ی مــداوم آن توســط نیروهــای 
ــه روز  و  ــن آن ب ــش، هــر ســال زمی ارت

ــد. ــازی یم ش بازس

- از چــه ســایل و بــه چــه دلیــل کاربــری 
ــدان عوض شــد؟ می

ــارده  ــه در چه ــود ک ــال 42 ب ــان س هم
محــیل  در  کــرج  جــاده  کیلومتــری 
زمیــن  دره  خرگــوش  بــه  موســوم 
جدیــدی بــرای ایــن کار در نظــر گرفتــه 
ــا ســال 56  ــل و ت شــد، ســال 44 تکمی
مــورد بهــره بــرداری قــرار گرفــت  کــه 
ــای  ــین ه ــه گاراژ ماش ــروزه ب ــه ام البت
ــت.  ــده اس ــل ش ــپاه تبدی ــنگین س س
دلیــل تغییــر کاربــری میــدان جاللیــه هم 
بــه خاطــر ایــن بــود کــه شــهر توســعه 

عکسی از دوران کودکی با »کینک سلیامن«- 1334
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یافتــه بــود و بــه نوعــی زمیــن وســط شــهر 
ــز  ــبها نی ــد اس ــت و آم ــود، رف ــه ب قرارگرفت
کــیم ســخت شــده بــود ودیــر یــاز زود بایــد 
ایــن تغییــر صــورت یم پذیرفــت و در نهایت 
ــل شــد. ــروزی تبدی ــه ام ــارک الل ــه پ ــم ب ه

-کار و فعالیــت شــما در میــدان جاللیــه چــه 
بــود و آیــا از همــان ابتــدا بــا اســب ســر و 

کار داشــتید؟
طبعــا مــن هــم بــه دلیــل پیشــینه خانــوادیگ 
ــت  ــا فعالی ــودم ام ــده ب ــش ش وارد کادر ارت
ــط  ــتقیما مرتب ــازماین ام مس ــه ی س و وظیف
بــا اســب و اســبدواین نبــود ویل بدلیــل 
ــه  ــتم ب ــه داش ــیب ک ــش اس ــات و دان اطالع
ــر  ــان دبی ــودم می ــطی ب ــط و واس ــی راب نوع
فدارســیون چــوگان و رئیــس فدراســیون 
ســوارکاری کشــور در آن زمــان کــه تیمســار 
ــا از اســبهایی  ــد. بعده ــاین بودن حســین زم
کــه در کــورس دوانــدم یــیک اش اســب 
همیــن تیمســاز زمــاین بــود کــه »آزاده« نــام 
داشــت و همچنیــن اســب تیمســار پالیزبــان 
بــه نــام »حاجــی ناتاجــی«و خیــیل اســبهای 

دیگــر.

-اســبهای خــاص یــا اســبان مالــکان معــروف 
دیگــری کــه در کــورس دوانــده ایــد را یادتان 

؟ هست
فرنــزد ســپهبد  امجــدی  اســب یوســف 
ــر دارم  ــه خاط ــل« را ب ــام »ی ــه ن ــدی ب امج
و اســب تیمســار قــره باقــی کــه نامــش 

»صــادق پالیزبــان« بــود.
البتــه مــن بعنــوان مــریب ایــن اســبها را یم 
دوانــدم و چابکســوارین زیــر نظــر مــن 
ــما  ــه ش ــم ب ــا را ه ــایم آنه ــه اس ــد ک بودن

ــت. ــم گف خواه
مقــام  دو  کســب  بــه  شــاه  حضــور  در 
ــزه  ــادم هســت جای قهرمــاین رســیدم کــه ی
ی هــر کدامشــان پانــزده هــزار تومــان بــود 
ــق  ــن تعل ــه م ــزه ب ــغ جای ــیم از مبل ــه نی ک
ــه  ــا درج ــن ب ــان م ــد آنزم ــت. درآم یم گرف
گروهبــان یــک مبلــغ چهارصــد و پنجــاه 

ــود. ــان ب توم

ــژادی  ــد چــه ن ــام بردی ــه ن ــن اســبهایی ک ای
ــرد؟ ــا تروب ــن ی ــد. ترکم بودن

اســبهای  و ورود  بودنــد  ترکمــن خالــص 
تاروبــرد کــم کــم و در همــان ســالها شــکل 
گرفــت  و در ادامــه کامــل تــر و بیشــتر شــد.

خادم آباد-1353

کانون اسب بلور-1349
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پرزک-باغ آقای خواجه نصیری-1354

ــان  ــران را یادت ــای ته ــای آن روزه - باشــگاه ه
هســت؟

بلــه. چنــد باشــگاه معــدود در دهــه چهــل 
فعالیــت داشــتند کــه اتفاقــا مــن در بــازه هــای 
زمــاین مختلــف مدیــر و سرپرســت آنهــا بودم. 
یــیک از آنهــا باشــگاه قــدس اقــای جورابچــی 
بــود کــه در خــادم آبــاد )شــهریار( واقــع 
بــود. باشــگاه کوهــک و باشــگاه کالک ) اقــای 
ــا  ــه در آنه ــد ک ــز بودن ــاین( نی ــعود باباخ مس
حضــور داشــتم. بعــد هــا وارد تولیــد و پــرورش 
اســب شــدم کــه در یــیک از اولیــن گلــه 
اســبهای واردایت تروبــرد پاکســتاین با ســیلیم 
هــایی بــه نــام »تــکاور«  و »ختــن« بــه مالکیت 
آقــای محمــد جانســپار کــه شــغل اصــیل اش 
گاوداری بــود امــا در کــورس خرگــوش دره 
هــم اســب داشــتند آشــنا شــدم.این اتفاقــات 

ــود. ــالهای 54 و 55 ب ــه س ــوط ب مرب

-برگردیــم بــه ســئوال قبــل تــر. میخواهــم 
ــه در  ــی و چگون ــه تاریخ ــرد از چ ــم تروب بدان
ــت؟ ــود گرف ــه خ ــری ب ــور پررنگت ــران حض ای
ــتر  ــام »مس ــه ن ــیس ب ــخیص انگلی ــد ش ببینی
ــادان کار یم  ــت اب ــرکت نف ــه در ش ــت« ک بن
کــرد اســب تروبــرد اختــه ای داشــت بــه نــام 
ــرای  ــتان ب ــه آن را از پاکس ــن« ک ــر م »کوارت
چــوگان بــازی بــه ایــران آورده بــود. ســال 
١٣٣4 در جاللیــه تهــران به خواســت دوســتان 
ــالف  ــا اخت ــه ب ــورس شــرکت داد ک آن را در ک
ــابقه ی آن روز  ــب  مس ــن اس ــادی، قویتری زی
را کــه »آهــو« ی  مجیــد بختیــار )همســر مــری 
خانــم( بــه چابکســواری مســعود شــیک بــود، 
ــاق ترکمــن هــا  ــن اتف ــد از ای شکســت داد. بع
ــی  ــب خارج ــن اس ــه ای ــن ک ــه ای ــان ب شکش
اســت بیشــتر شــد. قبل از آن هم در اســبهای 
شــاه تروبردهــای اختــه ی پاکســتاین بودند که 
در مســابقه شــرکت یم کردند مثــل »دالور« و 
»شــاندیز« و ... ویل تصــور عــام بــر ایــن بــود 
کــه اینهــا اســب عــرب هســتند و بویم ایــران. 
امــا بعــد از ایــن ماجــرا تروبــرد رونمــایی شــد 
و اعتــراض ترکمــن هــا را در یپ داشــت. ایــن 
اتفــاق از طریــق خانــم »کاتریــن عــدل« دختــر 
ــودش  ــه خ ــاه( ک ــر ش ــدل ) دکت ــور ع پروفس
هــم اســبدار بــود و قــرار بــود همســر علیرضــا 
ــه گــوش شــاه رســید. خــب  پهلــوی شــود، ب
تــا آن زمــان کــیس توجهــی بــه ایــن اختــالف 
نــژادی نداشــت امــا بعــد از ایــن ســال بــود که 
اســبهای شــاه از دور مســابقات بیــرون آمدنــد 
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اصطبل آقای تامپاشیان

و بــا اســبهای ترکمــن ندویدنــد و تروبــرد از کــورس بیــرون 
ــد  ــاد نبودن ــز زی ــا نی ــداد تروبرده ــه تع ــل اینک ــد و بدلی آم
بنابرایــن تــا مــدیت کــورس جداگانــه ای بــرا آنــان نیــز برگزار 
نشــد. بــه نظــرم ایــن تاریــخ محــل تمایز و تشــخیص اســب 

تروبــرد در ایــران اســت.

-تمایــز بیــن یمــوت و آخــال در آن ســالهای کــورس چگونــه 
بود؟

بــه نظــرم یمــوت بهتــر و چابکتــر بــود. فــراواین و اصالــت 
بیشــتری هــم داشــت. امــا اگــر نقــش ایــن دو را در کــورس 
ــه از  ــا فاصل ــه ب ــت ک ــد گف ــم بای ــرار دهی ــالک ق ــروز م ام
اســبهای واردایت و تروبــرد عقــب هســتند کــه دلیــل آن هــم 
واضح اســت. در همان ســالها در ســال ١٩6٠ ١١ اســب از 
پاکســتان توســط مجیــد منشــور وارد ایران شــد و بــا اصرار 
قصــد مســابقه در کــورس را داشــتند کــه شــاه دســتور داد 
بــه شــرطی ایــن اتفــاق خواهــد افتاد کــه اســبهای تروبــرد با 
5 کیلــو بــار اضافــه بــا اســبهای ترکمــن مســابقه بدهنــد. این 
امــر صــورت پذیرفــت و بــاز هــم تروبــرد هــا اول شــدند  و 
دوبــاره منــع شــدند.  در نهایــت تعدادشــان بــه حــد نصــاب 

فرح آباد با اسب آنوشیک- 1358

ــز راه  ــرد نی ــد و خــط کــورس تروب رســید و مجــزا دویدن
انــدازی شــد.

ــه کــورس  ــز ایــن اســبها در جاللی ــا ســه ســال بعــد نی ت
دانــد و ســپس ســه راس از آنهــا بــه ترکمــن صحــرا رفتند 
ــون  ــبهای دوخ ــوت، اس ــال و یم ــای آخ ــان ه ــا مادی و ب
تولیــد شــد کــه دوخــون هــای منطقــه ترکمــن صحــرا از 

همیــن تاریــخ شــروع شــده اســت. 

ــان  ــرد هــای واردایت آن زم ــه تروب ــم ک ــن را هــم بگوی ای
خیــیل شــبیه یمــوت هــای ایــراین بودنــد و زیبــا و بلند قد 
کــه ایــن امــر در یمــوت هــای امــروزی کمرنــگ تر شــده 
اســت . مــن بــه نقــل از اســتادم کــه زمــاین کــه مــن یس 
ســاله بــودم ایشــان هشــتاد ســال ســن داشــتند ،دربــاره 
چــرایی قــد بلنــد یمــوت هــای آن زمــان فقــط نقــل قــول 
یم کنــم کــه شــاید دلیلــش ایــن بایــد کــه خــون تروبــرد 
جنــگ جهــاین دوم در آنهــا وجــود دارد. اســبهای تروبــرد 
لشــگر هنــد کــه وارد ایــران شــد  بعــد از جنــگ در منطقه 
ی گــرگان مانــدین شــدند و ترکمــن هــا از آنهــا کشــش 
کردنــد و البتــه اطالعــی از تروبــرد بــودن آنهــا نداشــتند 
و گمــان بــر همــان اســب بــویم داشــتند. مــن البتــه در 
تاییــد و رد ایــن مطلــب هیــچ نظــری نــدارم و قصــد بــه 
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ــه  ــرا ک ــدارم چ ــز ن ــوت را نی ــیدن یم ــش کش چال
خــودم شــخصا ایــن نــژاد را بســیار دوســت دارم. 
یــک نکتــه دیگــر هــم دربــاره دوخــون هــا بگویــم 
ــل  ــه دلی ــه ب ــاه ک ــرد ش ــبهای تروب ــه اس و آن اینک
ــدند و از  ــارج یم ش ــابقه خ ــن از مس ــت س کهول
ــای  ــح اتاب ــز توســط ابوالفت ــرب نی ــو ع خــون آنگل
پــدر کامبیــز آتابــای  بــه ترکمــن هــا بخشــیده یم 
شــد و دلیــیل هــم کــه بــرای ایــن کار داشــت ایــن 
بــود کــه مبــادا ایــن اســبها در خیابــان هــای شــهر 
و زیــر کالســکه و حادثــه کشــته شــوند و بگوینــد 
اســب شــاه ُمــرده و .... ایــن اســت کــه اســبهای 
ترکمــن را از آنهــا کشــش یم کردنــد و DNA گیــری  

بعــد از ایــن ماجراهــا برقــرار شــد.

ــان  ــد هم ــه گفتی ــی ک ــل واضح ــان از دلی -منظورت
اصــالح نــژاد تروبــرد هســت؟ اینکــه یم گوینــد این 
اســب بــرای همیــن کاربــری تولیــد شــده اســت؟

بله دقیقا.
ــا  ــود ب ــتعمره خ ــورهای مس ــا در کش ــیس ه  انگلی
ــادر  ــرد م ــور تروب ــش آن کش ــت و ارت ــرج دول خ
و پــدر از انگلیــس وارد و کشــش یم شــدند و 
در کــورس هــای آن کشــورها یم دویدنــد. یم 
خواهــم بگویــم دلیــل برتــری داشــتن ایــن اســب 
در کــورس همــان ژن اصــالح شــده ای اســت کــه 

ــد. ــود آورده ان بوج

تاریــخ تولیــد ایــن اســب را 45٠ و در جــایی 25٠ ســال 
نقــل یم کننــد کــه ایــن دویم ســند مکتــوب هــم دارد.

اانگلیــیس هــا از اســبان عــرب آن زمــان کــه در مصــر و 
الجزیــره وجــود داشــتند و اســبهای تــرک  ِ تــرکان عثماین 
کــه یحتمــل ترکمــن و یمــوت بــوده انــد و همچنین اســب 
هــای بــویم خودشــان، تروبــرد را بوجــود آوردنــد. اســب 
هــای بــویم انگلیــس نیــز منظــورم آنهــایی کــه ســم هــای 
کوچــک و انــدام کشــیده و ظریــف و ســینه پهــن و انــدام 
ــد.   ــژاد اســتفاده یم کردن ــن ن ــرای ای ــوی داشــتند را ب ق
ایــن ویــژیگ هــا را از بــزریگ بنــام اقــای ملکیــان کــه از ١6 
ــه خاطــر دارم کــه مــن  ــا ٩٠ ســالیگ اســب داشــت ب ت
اســبهای ایشــان را از 6 ســالیگ ســوار یم شــدم. ایشــان 
از رامنــه بودنــد وکارمنــد عــایل رتبــه ســفارت امریــکا  و 
مطالعــاات زیــادی درایــن بــاره انجــام داده بــود و کتــاب 
هــای مرجــع را بــه مــن نشــان یم داد و دربــاره تغذیــه و 
شــرایط تمریــن و نگهــداری و غیــره از او زیــاد آموختــم. 
خــودش هــم چــوگان بــاز بــود و هــم اســب هــای ســواره 
داشــت کــه در نهایــت بــه ســمت کــورس گرایــش پیــدا 

کــرد.
 اولیــن اســب هــای تروبــرد کال بــد اخــالق و بــد نعــل و بد 

دپــار بودنــد و بــه مــرور زمــان رام تر شــدند.
مثــال اســیب بــه نــام »نــوردن دنســر« که پــدر تروبــرد یم 
ــد کــه  ــه معــدوم  کــردن کــرده بودن ــد را  محکــوم ب نامن
یــیک از کارشناســان پیــر انگلیــیس از ایــن کار جلوگیــری 
کــرد و ســرانجام مقامهــای زیــادی بــا اختــالف 2٠٠ متــر 

آورد و از آن نســل هــای زیــادی کشــش کردنــد.
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-تروبردهــای ایــران هــم اکثــرا رگــه ی 
دارنــد؟ انگلیــیس 

ــروزی  ــای ام ــرد ه ــه تروب ــاد. ریش ــه زی ن
ایــران را بایــد از چنــد کشــور فرانســه، 

انگلیــس، ایرلنــد و اســترالیا دانســت.

در طــی صحبــت هــای اولیــه مــدام از 
چــوگان نــام بردیــد. از همــان جالیــه گرفتــه 
ــت  ــه نی ــه ب ــت« ک ــتر بن ــب »مس ــا اس ت
چــوگان بــه ایــران آورد امــا در کــورس 
دوانــد. جایــگاه چــوگان آن روزهــا چگونــه 

ــد؟ ــژادی بودن ــه ن ــبها از چ ــود اس ب
اســبهای قدیــم چــوگان اکثــرا کــرد بــا قــد 
کوتــاه و تنومنــد و پهــن و ســینه دار بودند. 
ــیت  ــه آورد قام ــیب ک ــم اس ــت ه ــتر بن مس
ــود  ــاال ب ــا ســرعتش ب متوســط داشــت ام
ــان  ــش آس ــد و کنترل ــوپ رد یم ش و از ت
ــازی یم شــد.  ــه چــوگان ب ــود. در جاللی نب
ــیار  ــردم ویل بس ــیم ک ــازی ن ــه ب ــن البت م
تماشــا یم کــردم. آنقــدر قــوی بودیــم کــه 
ــتان را یم  ــکا و پاکس ــس و امری ــم انگلی تی

ــم. زدی
ــین  ــر حس ــان امی ــوگان آن زم ــان چ بازکن
تیمســار غالمحســین  و  بــود  جهانبــاین 
خــان افخــیم و پســرش عــیل بــاال. بــرادران 
ذوالفقــاری، حســین و رضــا بودند و بیشــتر 
افســران زبــده ارتــش ایــن تیــم را تشــکیل 
یم دادنــد. اســبها از ارتــش تامیــن یم شــد 
ــد.  ــازی یم کردن ــن و ب ــه تمری و در جاللی
همــه ی اینهــا در جاللیــه بــازی یم شــد اما 
مــن قبــل از آن، نخســتین جــایی کــه محــل 
بــازی چوگان بــود را در ســیدخندان کنوین 
دیــده بــودم. بــا پــدر یم رفتیــم آنجــا. زمین 
چــوگان بــود و بعدهــا شــد مرکــز پــرورش 
اســب و االن هــم تبدیــل بــه پــارک شــده. 
شــاید حــدود ســالهای ١٣٣7 باشــد. دقیــق 
خاطــرم نیســت. زمــاین  ســپهبد جهانبــاین 
ــرای  ــود ب ــه ب ــیراز رفت ــه ش ــه وی ب ــز ک نی
ــیراز،  ــش ش ــی و ارت ــپ زره ــودش و تی خ
ــود و آنجــا  ــه ب ــه راه انداخت ــم چــوگان ب تی
هــم ایــن ورزش بــرای مــدیت رواج داشــت.

ــه  ــه چ ــایل و ب ــه س ــوگان از چ ــف چ -ضع
ــد؟ ــهود ش ــیل مش دالی

ــن  ــوش دره جایگزی ــه خرگ ــان 42 ک از هم
جاللیــه شــد ایــن ورزش افــت پیــدا کــرد. 

آن زمــان افســران ارتــش و امــرا روی ایــن بــازی تســلط زیــادی داشــتند و 
بــا انتقــال زمیــن بــه کــرج، تمرکــز آنهــا بــه هــم ریخــت و آنچنــان کــه بایــد 
ــه مــروز  ــردد مســیر و رفــت و آمدهــا عالقــه ای نداشــتند و ب ــن ت ــه ای ب
زمــان کــه ســن بــاال رفــت و دلخــویش هــا و ورزشــهای دیگــری بــه منصــه 
ظهــور رســید، تعــداد افــرادی کــه ایــن ورزش را حرفــه ای بــازی یم کردند 

کمتــر و کمتــر شــد. 
بعــد از انقــالب امــا بــه دلیــل آنچــه ایــراین بــودن ایــن ورزش و اصالــت 
آن بــود تصمیــم بــر آن شــد تــا ایــن ورزش زنــده نــگاه داشــته شــود کــه 
آقایــان ســنندجی و ایلخــاین زاده در ایــن کار پیشــرو و پیشــقدم بودنــد.

ــد از  ــد بع ــن ورزش بودن ــز کــه پیشکســوت ای ــور نی ــیت پ ســرهنگ صول
ــد. ــده دار بودن ــا عه ــا مدته ــن ورزش را ت ــالب داوری ای انق

دربــاره چــوگان ایــن روزهــا هــم بایــد بگویــم تجهیــزات و اســب و 
ســوارکاران نســبتا خــویب داریــم امــا نیــاز بــه مــریب خارجــی و تمریــن و 

ــود دارد.  ــان وج ــوز و همچن ــعه هن توس

-دربــاره انجمــن ســلطنیت اســب و فعالیــت هــای آن چــه چیزهــایی بخاطر 
دارید؟

ــن  ــت. در ترکم ــد اوج گرف ــن انجمــن ســال 55 تاســیس و یکســال بع ای
صحــرا بــا فعالیتهــای تروبــرد واســبهای دوخــون مخالــف بــود و تصمیــم 
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بــر اختــه کــردن آنهــا گرفتنــد تــا بتوانند 
یمــوت و آخــال را محافظــت کننــد امــا 
ــر ٣٠٠٠ و  ــغ ب ــا بال ــون ه ــداد دوخ تع
شــاید بیشــتر بــود و ایــن امــر میســر 
ــت  ــه ریاس ــن کار ب ــع ای ــود. در واق نب
اولیــن و آخریــن مدیــر انجمــن کــه 
کامبیــز آتابــای بــود خیــیل دیــر شــروع 
شــد و در نهایــت نیــز بــا جریــان هــای 
ــد از  ــه بع ــد. البت ــام مان ــما ناتم 57 رس
انقــالب تــا مدتهــا انجمــن اســب بــدون 
کلمــه ی »ســلطنیت« به کار خــود ادامه 
داد، ســپس زیــر نظــر ســازمان تربیــت 
ــام  ــر ن ــه اداره ســوارکاری تغیی ــدین ب ب
ــر آن  ــای فرجــی مدی ــه آق ــرد ک ــدا ک پی
بــود و در ادامــه منحــل و بــه کمیتــه و 

هیئــت هــای امــروزی تبدیــل شــد.

باشــگاه ســوارکاران نیــزدر خرگــوش 
دره بــه مدیریــت محمــود فخارپــور در 
ــل  ــا مح ــد و آنج ــل ش ــال 56 تعطی س
تمریــن ترکمــن هــا شــد و بــا قــراردادی 
کــه توســط کامبیــز آتابــای بــا شــرکت 
»یت آر یس« اســترالیا منعقــد کــرده 
ــورس و  ــن ک ــه زمی ــاد ب ــرح آب ــود، ف ب
ــال  ــد. س ــل ش ــابقات تبدی ــل مس مح
اختــه  اســب  راس   25٠ تعــداد   57
ــد  ــاد آورده ش ــرح اب ــه ف ــترالیایی ب اس
و وارد کــورس شــدند. شــرکت »یت 
آر یس« بــرای حفــظ اســب ترکمــن 
در گنبــد بــه مدیریــت »مســتر برگــر« 
5 گــروه تشــکیل داد کــه گــروه چهــار 
و  تــر  اســبهای ضعیــف  کــه  پنــج  و 
خالــص بودنــد در آنجــا بدونــد وگــروه 
هــای ســه و دو یــک کــه دوخــون هــا و 
تروبــرد بودنــد در خرگوش دره اســکان 
ــد و در روزهــای مســابقه  و تمریــن کنن
ــل  ــاد منتق ــرح آب ــه ف ــا اســب کــش ب ب

ــد. ــابقه دهن ــوند و مس ش
ــال 5٩  ــه س ــاد در نیم ــرح آب ــورس ف ک
ــع ســمت  ــن آن موق ــف شــد و م متوق

ــتم. ــتارتر داش اس

ــه کــیس هــم ســرایت کــرد  ــه اســب در شــما ب ــه ب ــن اشــتیاق و علق ــا ای -آی
ــا آنهــا تعامــل  ــا ب ــا افــرادی را بــه ایــن حــوزه وارد کنیــد ی و توانســتید فــرد ی

ــد؟ ــاد داری ــه ی ــن حــوزه را ب ــاالین در ای داشــته باشــید؟ و چــه فع
البتــه. شــاید اولیــن اســیم کــه بایــد نــام ببــرم آقــای فرزیــن مشــرف هســتند 
ــاین داشــت و در ســال ١٣٣8 وارد  ــود و ریشــه اصفه ــده ب ــه همــکالس بن ک
ــران  ــد را ســاخت و خــارج از ای ــورس گنب ــدان ک ــن کار شــدند. ایشــان می ای
نیــز در فرانســه و لهســتان فعالیــت هــای زیــادی در میادیــن کــورس بعنــوان 
مدیــر میــدان داشــته انــد. پــس از بازگشــت بــه ایــران در زمــان ریاســت اقــای 
ــد ســایل هســت کــه مرحــوم  ــز مــدیت مســئولیت داشــتند و چن داورزین نی

شــده انــد.
ــب  ــد و صاح ــیم بودن ــه کلی ــوع ک ــر طل ــدی حری ــای مه ــالها آق ــان س در هم
ــان  ــه ایش ــیب ب ــردم و اس ــن ورزش ک ــر« را وارد ای ــذی »حری ــتمال کاغ دس
معرفــی کــردم، خریــد و اســب هــم قهرمــان شــد و رســما وارد کــورس شــد.

ــه جرگــه کــورس پیوســت کــه همــکاری  ــز از اهــواز ب رســول وهــاب زاده نی
هــای بــا ایشــان داشــتم.

از فعــاالن ایــن حــوزه هــم کــه البتــه در ایــران نیســتند بــد نیســت بــه نــوه های 
آقــا خــان محــالیت اشــاره ای کنــم یعــین کریــم اقــا خــان کــه ابتــدا در انگلیس و 
ســپس در فرانســه یــیک از تولیــد کننــدگان و پــرورش دهنــدگان بــزرگ اســب 
تروبــرد هســتند  کــه در دهــه 4٠ تروبردهــای زیــادی از اصطبــل ایشــان بــه 
ایــران وارد شــده بودنــد کــه در توســعه و تکثیــر ایــن نــژاد در ایــران یب تاثیــر 

نبودند.
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آقــا خــان در نامگــذاری بســیاری از تولیــدات خودشــان هــم 
ــام  ــیب بن ــال اس ــد. مث ــره یم بردن ــراین به ــای ای ــایم و نامه از اس
»نصرالــه« داشــتند کــه عمــوی »نــوردن دنســر« و پســر مســتقیم 
»نیارکــو« بــود و مــن عکــس ایــن اســب را در کتــایب کــه در دســت 
ــه  ــم ک ــان ه ــای ملکی ــاره آق ــودم. درب ــده ب ــود دی ــان ب ــای ملکی آق
قبــل تــر برایتــان توضیحــایت را گفتــم و دربــاره عــرق و عالقــه اش 
بــه اســب هــم ایــن روایــت خــایل از لطــف نیســت کــه ایشــان در 

ــرده  ــار ک ــکایی اختی ــری امری ــواین همس ج
ــین  ــا ماش ــد روزی ب ــل یم کردن ــد و نق بودن
همسرشــان را بــه میــدان جاللیــه یم آورنــد تا 
5 اســب کــوریس خــود را از نزدیــک ببینند. از 
ماشــین پیــاده یم شــوند و بــه نــاز و نــوازش 
ــات و  ــس از توضیح ــد و پ ــبها یم پردازن اس
ــک از اســبها  ــار دم ی ــران، کن ــه کارگ ــر ب اوام
را یم بوســند و در ادامــه بــا ناراحــیت همســر 
ــه  ــما ک ــد ش ــه یم گوی ــوند ک ــه یم ش مواج
ــا  ــان لبه ــا هم ــیدی ب ــب را بوس ــای اس آنج
ــف  ــد تکلی ــویس! و بای مــرا هــم میخواهــی بب
ــا  ــن« ی ــا »م ــین ی ــوم شــود و انتخــاب ک معل
»اســب« و آقــای مالکیــان پاســخ یم دهــد که 
فکــر میکنــم اســب را انتخــاب کنــم، بنابرایــن 
شــما مختــاری برگــردی منــزل پــدرت! و بــه 
ایــن ترتیــب اســب را بــه زنــدیگ مشــترکش 

ــح داد. ترجی

هــای  باجــه  درآمــد  و  جوایــز  -دربــاره 
ــه  ــایی ب ــه چیزه ــان چ ــوارکاری در آن زم س

داریــد؟ خاطــر 
زیــادی  هــا درآمــد  باجــه  هــم  زمــان  آن 
نداشــتند. جایــزه هــا را هــم یــادم هســت کــه 
از خرگــوش دره زیــاد و قابــل توجــه شــدند. 
همــان موقــع هــم اسپانســر داشــتیم کــه یادم 
هســت شــرکت نفــت ایــن مبالــغ را تامین یم 
کــرد. یعــین روز شــنبه ی بعــد از هــر مســابقه 
ــرای  ــدگان ب ــه برن ــز در وج ــای جوای ــک ه چ
دریافــت از بانــک ســپه صــادر یم شــد و 
ــدند و  ــا یم ش ــاین امض ــای جهانب ــط آق توس

باقــی ماجــرا.
سیســتم شــرط بنــدی و باجــه هــای پیش بیین 
ــط  ــه توس ــد ک ــروع ش ــاد ش ــرح آب ــم از ف ه
ــاماندهی یم  ــترالیایی س ــرکت اس ــان ش هم
شــد اگــر اشــتباه نکنــم بهــره بــرداری مــایل  
شــرکت » یت آر یس« در ســالهای 56 و 57 
بــرای هــر دو روز پنجشــنبه و جمعــه  بیــن 5 
تــا 6 میلیــون تومــان بــود. البتــه خــود مالــکان 
ــا  ــد ت ــی را یم افزودن ــز مبالغ ــه جوای ــم ب ه
رونــق ایــن صنعــت بیشــتر شــود و در آینــده 
بتواننــد کــره هــای تولیــدی خــود را بفروشــند 

و ایــن چرخــه ادامــه پیــدا کنــد.

ــده و  ــای دی ــریم ه ــرد و گ ــه س ــه ب ــا توج -ب
ــری  ــای متغی ــتم ه ــما و سیس ــیده ی ش کش
کــه در مقــام اداره کننــدگان و تصمیــم گیــران 
ــتقل  ــد، مس ــده ای ــن ورزش دی ــان ای و متولی
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ــد؟ ــتنباط یم کنی ــه اس ــوایش آن را چگون ــد و ح ــورس گنب ــدن ک ش

مــن در مقــایم نیســتم بــه ایــن ســئوال پاســخ دهــم امــا ســئوال خــوب و بجــایی بــود و یم توانــم ایــن 

ــر جــای خواهــد  ــرات بهتــری ب ــر نظــر فدراســیون برگــزار شــود اث ــرات زی ــن تغیی ــم کــه اگــر ای را بگوی
گذاشــت.

آقــای خراســاین بــرای ایــن ورزش وقــت، ســرمایه و انــرژی زیــادی صــرف کــرده و پخــش هــای تلویزیــوین 

و تبلیغــات و... را در ایــن میــدان پررنــگ نمــوده انــد، یس ســال اســت در ایــن ورزش مانــده انــد و مشــوق 

ایشــان در ســالهای اولیــه خــود مــن بــوده ام و یم دیــدم گاهــا از جیــب نیــز هزینــه کــرده انــد. امــا بــه هــر 

حــال حــاال کــه نیــت برگــزاری ایــن رویدادهــا را زیــر نظــر هیئــت خــود اســتان دارنــد کــه بــه نظرمــن هــم 

هیــچ ایــرادی نــدارد ویل بهتــر اســت زیــر نظــر فدراســیون باشــد تــا در رونــد اجــرایی آن خلیل وارد نشــود 

کــه البتــه فکــر یم کنــم در حــال حاضــر ایــن ارتبــاط رو بــه بهبــود بیشــتری هــم شــده اســت.

-نطرتان در باره حال و روز و جایگاه امروز صنعت اسب ایران و فدراسیون سوارکاری چیست؟

ــه  ــم. البت ــل دیب شــرکت کنی ــدان هــایی مث ــم کــه در می ــوان را داری ــن ت ــه نظــرم ای در بخــش کــورس  ب

همــان معضــل قرنطینــه را بایــد در نظــر بگیریــم و دیگــری »جــایک کالب« کــه البتــه بایــد بگویــم ایــن امــر 

ــا مســاعدت و اهتمــام فدراســیون در حــال شــکل گیــری و ســاماندهی اســت و در آینــده ای نزدیــک  ب

اســبهای تروبــرد بــه صــورت رســیم ثبــت یم شــوند و حــیت امــکان فــروش هــم برایمــان میســر خواهــد 
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بــود.
دربــاره فدراســیون هــم بایــد بگویــم درســت اســت کــه 
دوپینــگ را مدیریــت کــرده و نظــارت بهتــری بــر ایــن 
ــه دســت  ــه ب ــاره داروهــایی ک ــا درب ماجــرا هــا دارد ام
ــا  ــود ت ــده یم ش ــبها خوران ــه اس ــا ب ــان و مهتره مربی
ــارت  ــا نظ ــند، ای ــته باش ــری داش ــیس بهت ــرد تنف عملک
ــر  ــرگ و می ــاهد م ــرا ش ــه زی ــا ن ــود ی ــیت یم ش درس
اســبهایی بــا ایــن مضمــون هســتیم و ایــن نســخه پیچی 
کامــال ســرخود و شــخیص در حــال انجــا شــدن یب رویه 

اســت.
دربــاره صنعــت کــورس هــم بایــد بگویــم مربیان بــه روز 
ــر شــده.  ــگاه هــای ســنیت کمرنــگ ت ــد. ن ــر شــده ان ت
تاخــت و تازهــا حســاب و کتــاب دارد. خــورد و خــوارک 
تغذیــه هــا اصــویل تــر شــده و در کل رونــد بهتــر و ربــه 

رشــد تــری متصــور هســت.

از خاطــرات تلــخ و شــیرین خــود در ایــن دوران چیــزی 
بخاطــر داریــد؟

ــان  ــرور زم ــه م ــا هســت و ب ــن چیزه ــا همیشــه ای طبع
جــای خــود را بــه خاطــرات جدیدتــر یم دهــد. شــاید از 
خاطــرات خوبــم قهرمــاین هایــم در خرگــوش دره باشــد 
و یــا حــیت در زمــان هــای موخــر تــر هنــگایم کــه اســب 
پســرم قهرمــان یم شــود آنقــدر خوشــحال یم شــوم 

کــه اشــک شــوق بــر گونــه ام جــاری یم شــود.
ــب  ــه از اس ــایی ک ــوده، لگده ــم نب ــم ک ــا ه ــی ه تلخ
ــک  ــال ی ــره. مث ــا و غی ــادن ه ــن افت ــه زمی خــورده ام و ب
ــه ســرم زد و  ــد ب ــا لگ ــادم و اســب ب ــار از اســب افت ب
ــال  ــاق س ــن اتف ــودم. ای ــوش ب ــاعت بیه ــه س ــن س م
ــودم  ــده ب 42 در ولنجــک رخ داد. اســب ترکمــین خری
و کنــار اســبهای رســول وهــاب زاده نگهــداری یم 
کــردم. یــک روز بــا اســب بــه گــردش رفتــه بــودم کــه 
هــوا ابــر و بــاراین شــد و راه اصطبــل را گــم کــردم. بــا 
ــگاه  ــاالی دانش ــردم و از ب ــان برگ ــم از خیاب ــودم گفت خ
مــیل، در خیابــان اویــن بــه ســمت ولنجــک یم رفتــم کــه 
اتوبــوس دو طبقــه ای حامــل دانشــجویان از کنــارم رد 
شــدند وبــا دیــدن اســب ذوق شــوق و ســروصدایی بــه 
راه انداختنــد. اســب رم کــرد و دوتــا جفتــک انداخــت. 
ــن  ــرد و م ــت ک ــب و او سردس ــردن اس ــم گ ــن رفت م
بــه ســمت زیــن شــیب شــدم و در نهایــت بــا جفتــک 
آخــرش از روی ســر اســب بــه زمیــن افتــادم امــا دهنــه 
را رهــا نکــردم کــه باعــث شــد بــا لگــدی گاوی بــه ســرم 
بیهــوش شــوم. اســب خــودش راه باشــگاه را پیداکــرده 
ــاز  ــم ب ــه چش ــگایم ک ــن هن ــود و م ــته ب ــود و برگش ب
کــردم خــود را در بیمارســتان شــمران یافتــم کــه توســط 
یــک پزشــک عابــر بــه بیمارســتان منتقــل شــده بــودم و 
بعــد از چنــد ســاعت بــا امضــا و رضایتنامــه بــه زنــدیگ 

عــادی برگشــتم.
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ده رویداد، ده تحلیل           /               احسان فکا

سال سواره ی نود و شش چگونه گذشت؟

نوشته ای  در  را  تمام سوارکاری سال  نیم شود  صفر. 
واحد  برریس و تحلیل کرد چون الزمه ی این کار حضور 
در تمایم رویدادهای تمام ایران است که نشدین است، 
این یادداشت از فشار بر حافظه یم آید که موردهای 
اهمیت  بر  دلییل  این  و  آمد  ذهن  از  به  سریع تر  زیر 
بیشتر این اتفاق ها نیست و  بیان آن چه در خاطره مانده 
دلییل بر اهمیت نداشتن موردهای فراموش شده هم 

نیست.

یک. اولین مسابقه ی استقامت در باشگاه نزاجا برگزار 
شد، شرکت کننده های بسیاری شرکت کردند که تعداد 
زیادی از این سوارکاران قبل از این رویداد فقط سواری 
در  متفاوت  مسابقه ی  یک  آوردن  و  یم کردند  آزاد 
حوزه ی جغرافیایی شهر تهران اتفاقی جذاب است که 
یم تواند عده ای که از اسب فقط به جنبه ی تفریحی اش 
تنوع  کند.   متمایل  ورزیش  فعالییت  به  را  یم پردازند 
و سلیقه های  مالکان  باعث حضور  گوناگون  رشته های 
گوناگون یم شود که برای سوارکاری ما خوب است. 
این اتفاق کاربری جدیدی را برای باشگاه هایی مثل نزاجا 
از موقعیت جغرافیایی  باعث یم شود  و  تعریف یم کند 
که در آن قرار گرفته اند بیشترین بهره برداری را کنند 

و فعالییت جدید را تعریف کنند.

هم  و  هفته ها  تعداد  در  هم  امسال  تهران  کورس  دو. 
دورهایی  و  هفته ها  و  کرد  پیشرفت  برگزاری  زمان  در 
قوت  نقطه  اتفاق  این  شد.  برگزار  تهران  در  بیشتری 
نقطه ی  و  فدراسیون  دواین  اسب  معاونت  فعالیت 
ضعفش حضور کورس های خلوت تر در تهران بود که با 
تداوم برگزاری و اختصاص هفته های بیشتر، کورس در 
پایتخت هم به جایگاه در خورش خواهد رسید. زمین 
خوب نوروزآباد و دپار بسیار عایل شرایط خویب را رقم 
امسال  ایران  کورس  تهران،  کورس  از  فارغ  بود.  زده 
اسب های  خصوص  به  دوپینگ  حاشیه های  درگیر 
بر  گنبد  هیات  با  فدراسیون  اختالف  و  آزمون  سردار 
بود  ایران  اسبدواین  پایتخت  در  کورس  برگزاری  سر 
به نظر یم رسد در هر دو مورد موضع فدراسیون  که 
و  نظارت  از  خارج  کورس  برگزاری  و  است  منطقی تر 

هدایت فدراسیون آفت های زیادی دارد.
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سه. مسابقه های csi بین  الملیل پرش با اسب در ایران طبق 
برنامه خایص پیش یم رود. در مسابقه آخر شرکت کننده های 
خارجی بر خالف مسابقه هایcsi  دیگر برگزار شده در طول 
جواناین  گیری  نتیجه  و  داشتند  تری  پررنگ  حضور  سال 
مثل  شده  جایزه  کمتر  سوارکاراین  و  کرییم فر  ایمان  مثل 
عیل رحمیت اتفاق مهیم بود. هر چند یم شود به باال بردن 
زمینه هایی  فراهم کردن  و  بین اللمیل  رویدادهای  ستاره های 
هم  در شهرستان ها  مسابقه  این  از  تعدادی  برگزاری  برای 

فکر کرد.
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چهار.  قهرماین کشور سال نود و شش قهرماین کشور 
پدیده ها بود. حسین رضایی قهرمان تازه و خوش تکنیک 
سوارکاری، هیوالی ذهین ارتفاع صد و پنجاه را بار دیگر 
این که در پنج راند حتا  شکست و قهرمان شد بدون 
را  تهران  شرق  کندی  حاج  حمید  بیندازد.  را  تیر  یک 
راند یب خطا و سواری  پریدن یک  با  و  بلند کرد  سر 
خوب در راندهای قبیل، سویم کشور را به شرق تهران 
مازیار  و  پوررضایی  داود  شد،  امسال  پدیده ی  و  برد 

این  تاریک  نکتهی  جمشیدخاین خوش درخشیدند. 
قهرماین کشور ناکایم مجید شریفی و رامین شهایب 
گرم  را  کشور  قهرماین  تنور  حضورشان  با  که  بود 
کردند و از شراگیم حبییب قهرمان سال قبل انتظار 
نتیجه ی بهتری برای هوادارانش به ارمغان  یم رفت 
و  ثانیه هاست  صدم  ورزش  سوارکاری  اما  بیاورد 
اتفاق های کوچک که باعث تغییر های بزرگ یم شوند.
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بهار  شش،  و  نود  بهار  در  جمشیدخاین  مازیار  پنج. 
نتیجه گیری را برای خودش و سوارکاری ایران بیرون از 
مرزهای کشور رقم زد. مقام اول مسابقه های بین الملیل 
باکو نوید سایل خوب برای جمشید خاین را یم داد که 
این شروع خوب در ادامه با گرفتن جام نشاطی در تیرماه 
کامل شد، جمشیدخاین در بخش تییم هم با تیم سون 
هیل سال پرموفقییت را پشت سر گذاشت و در نهایت 
خود  آن  از  را  رنکینگ  دوم  رتبه  خودش  و  دوم  تیمش 
کرد. این روند با نوساین در طول سال همراه بود اما در 
ماه های پایاین سال ورق برگشت و آخرین مسابقه هم 
به کام مازیار بود و او قهرمان پدیده سازان دوازده شد 
بهترین عملکرد را در مجموع  هر چند داود پور رضایی 

جام های  پدیده سازان داشت.

شش. تیم میل در شهریور امسال با ترکیب داود پوررضایی 
در  عامری  مهرداد  و  رحمیت  عیل  حبییب،  شراگیم   ،
مسابقه های آسیایی داخل سالن ترکمنستان شرکت کرد و 
در روز اول نتیجه خویب نگرفت اما در ادامه با درخشش 
داود پوررضایی موفق شد ایران را به سویم آسیا و مدال 
این مطلب  نویسنده ی  اعتقاد  به  اتفاق  این  برساند.  برنز 
مهم ترین رویداد سوارکاری امسال بود. حضور ایران در 
این دوره رقابت ها با انتقاد تندی در فضای مجازی توام شد 
که بسیاری از این انتقادها را وارد و بسیاری تابع شرایط 
احسایس و عالقه ی وافر منتقدان به سوارکاری ایران و تیم 
برخی سوارکاران  از سوی  که  نقدهایی  میل یم دانستند، 
نمایان  این  و  داشت  یپ  در  هم  واکنش هایی   میل،  تیم 
گر این است که سوارکاری ایران عالوه بر رشد فردی و 
تکنییک سوارکاران، نیازمند به وجود آمدن باورهای دیگری 
یک  وقیت  است  بدیهی  است.  پذیری  انتقاد  روحیه  مثل 
تیم عنوان میل به خود یم گیرد متعلق به تمام مردم ایران 
است و هر فردی با هر سابقه و دانش در سواری محق به 
اظهار نظر در مورد تیم میل کشورش است، اتفاقی که در 
رشته هایی مثل والیبال ،فوتبال، بسکتبال و کشیت یم افتد 
و عامه ی مردم نسبت به این تیم ها واکنش و نظر دارند 
و این ورزش ها به درجه ای از رشد رسیده اند که انتقاد 
را تاب بیاورند. در بدنه جامعه ی سوارکاری هم بیشتر در 
مورد انتخاب بخیش از اعضا تیم میل و اسب ها انتقاد و 
نظر مخالف مطرح شد اما دور از انصاف است که شرایط 
در  رقبا  به  نسبت  را  اسب  و  امکانات  کمبود  و  میل  تیم 
نظر نگیریم. به کار استین فان پاشن سر مریب تیم میل 
هم نقد وارد است اما در مجموع حضور این مریب برای 
مربیان  کنار  در  جهاین  مریب  این  و  است  غنیمت  ایران 
خارجی دیگری که به شکل های گوناگون در ایران حضور 
پذیرفت  باید  یم شوند.  ما  سوارکاری  رشد  باعث  دارند 
ترکمنستان  مثل  ورویدادهایی  ندارد  غلط  نانوشته  دیکته 

باید باعث باالرفتن تجربه ی  بین الملیل ما شود
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احوال  ناخوش  باز  شش  و  نود  سال  درساژ  هفت. 
مطرح  برای  و زمینه  مناسب  شرایط  متاسفانه  است. 
کردن دلیل های این بیماری مزمن وجود ندارد. باید برای 
سال امید وار بود که درساژ مسابقه ی منظم، مسابقه ی 
قهرماین کشور، برگزاری جام های گوناگون و جایزه بزرگ  
درسورها در  تمام  حضور  مهم تر  این  و از  باشد  داشته 
رویدادها.  کارن شیک و  مسعود یزدی به حضور ممتد و 
توام با نتیجه گیری در مسابقه های کم تعداد درساژ ادامه 
یم دهند، این درسورها  نباید در سال جدید مثل دیگر 

اهایل درساژ نا امید و مایوس شوند.

هشت. نود و شش سال حادثه و حاشیه برای چوگان 
ما بود. برکناری خاص و غیر متعارف دکتر وکیل گیالین 
رییس پیشین فدراسیون در راس حاشیه هایی بود که 
تا مجلس شورای اسالیم دامنه داشت، مسابقه های 
انتخایب جام جهاین در تیرماه با صعود ایران توام نشد 
اما تیم میل با تمام کمبودهای زمینه ای چوگان ایران 
تیم بسیار قدرتمند وریشه  و  نگرفت  بدی  نتیجه ی 
دار آفریقای جنویب را شکست داد وبا  اختالف گل 
کیم از هند قدر و پاکستان پیشرو،  شکست خورد. 
چوگان ایران در مسیر پیشرفت است اما رویدادهای 
رمق  کم  انتخایب  مسابقه های  شعاع  تحت  داخیل 
ایران در یونسکو.  نام  به  برگزار شد. سبک چوگان 
است.  اخیر  سال های  در  ایران  چوگان  عطف  نقطه 
باید به انتظار عملکرد دهخدایی دبیر سابق و رییس 

فعیل فدراسیون چوگان نشست.
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و  شش  نود  پایه در سال  رده های  نه. سوارکاری 
تعداد  کم  نداشت. همان حضور  تغییر محسویس 
از تکنیک و  حس و خالقیت در رده های  ویل مملو 
و  پرتعداد ترند  نونهاالن  داشت.  ادامه  گوناگون 
رشد  پایه  سوارکاری  دارند.  ریزش  رده  به  رده 
کیم نداشته است اما در کیفیت به بزرگساالن تنه 
یم زند، در نوجوانان استاتیرا غفاری و  در جوانان 
باید  بودند.  امسال  پدیده ی  ایمان حسیین  سید 
کرد.  سرمایه گذاری  و  برنامه ریزی  رده  این  برای 
برای  یم زند.  رده ها  این  در  ما  سوارکاری   نبض 
پیشرفت باید این رده را دریافت. نه فدراسیون به 

تنهایی که تک تک افراد جامعه سوارکاری.

تهران  سوارکاری  باشگاه های  از  تعدادی  وضعیت 
و  دار  ریشه  قدییم،  باشگاه  است.  نامعلوم 
نه  وضعییت  با  ماه  دی  در  صبا  رخش  سازنده ی 
چندان متعارف تخلیه شد. این که بهره  ردار مقصر 
نیست.  ما  بحث  مورد  متویل،  نهادهای  یا  است 
مدیریت  تغییر  این  طور،  همین  آریاسب  باشگاه 
ماهیت  ضرر  به  باشگاه  این  وضعیت  نامعلویم  و 
از  که  ساعی  هادی  با  برخورد  است.  سوارکاری 
افتخارهای ورزیش ایران است در خور و شایسته 
نیست. بدیهی است در مورد چند و چون ماجرا 
و  کیست  با  که حق  این  و  کرد  قضاوت  نیم شود 
حقیقت چیست اما باور کنیم اسب ها که یب گناهند 
و معصوم، در جریان منازعه و مناقشه ما نیستند، 
این  یم خواهند.  احترام  و  امنیت  خوراک،  آن ها 
اتفاق در دست کم این دو  باشگاه و باشگاه های 
چیتگر و کوهک، فضا را برای جامعه سوارکاری و 
احتمایل  و  سرمایه گذاران  امن یم کند  نا  اسب ها 
آینده را ناامید و ظرفیت این ورزش را محدود. ما 
هنوز با باالرفتن تعداد اسب و کمبود باشگاه و قضا 
مواجهیم. مگر چند باشگاه با کیفیت و امکانات در 
این سال ها به تعداد باشگاه ها اضافه شده است؟ 

فقط و فقط یک باشگاه!

ده. شهرستان ها به تدریج کم رمق یم شوند و این 
مسیر در سال نود و شش هم پیش گرفته شده 
شهرستان  نیم شود  البته  را   البرز  استان  است. 
باشگاه ها،  کیفیت  و  تعداد  در  که  البرزی  نامید. 
فراواین سوارکار و اسب، تنه به تنه ی تهران یم زند 
و در مواردی چون اسب تروبرد و اسب عرب از 
تهران پیشرو تر است؛ متاسفانه دچار حاشیه شده 
است. برگزاری قهرماین استان البرز با تعداد کمتر 

نارضاییت همگاین، در  و  انگشتان دو دست سوارکار  از 
شان این استان اسب خیز نیست. اختالف سوارکاران با 
مدیریت سوارکاری آن هم با این گستردیگ نگران کننده 
است. باز نیم شود قضاوت کرد چون باید تمام و کمال 
حرف های دو طرف دعوا را شنید. این مناقشه متاسفانه 
به انتهای سال هم کشید و بزرگان و قهرمانان سوارکاری 
را هم درگیر کرد و آن ها معترض به پرداخت نشدن جوایز 
شدند. در چند و چون این ماجرا هم اظهار نظر نیم کنیم 
اما پیشنهاد یم کنیم دو طرف با همکاری فدراسیون هر 
این  رفع  برای  راهکاری  و  بیندیشند  چاره ای  زودتر  چه 
بحران پیدا کنند. گفتگو و نشست قطعن راه حل بهتری 
این  به شبکه های مجازی.  تا کشیده شدن ماجرا  است 

گره گویا با دست قابل بازکردن است.

*

باید تنگ اسب زین شده ی سوارکاری در نود و هفت 
را محکم کرد نه با یک دست که یب صداست با دست 
بعد  و  گذاشت  هم  روی  را  دست ها  باید  اول  همگان، 
ییک ییک فشرد به مهر و دوسیت.  این اسب زین کرده 
و  معصوم  چشم  سخت  که  کرد  مهیا  بایدا  ر  یب تاب  و 
یب تابش به دست های ماست. او یم تواند باال بپرد. یک 

رده باالتر
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