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 دوهفته نامه اینترنتی اسب و سوارکاری

سال نخست / بهار 97/ شماره14
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، سعید امجد، امیر حسین مقدم و 

نگارخانــه  دیــوار  روی  بــه  حســینی   قاســم 
مجله ما نشسته است

                                                           دست مریزادشان                 

سازمان تبلیغات و آگهی ها: 09126935291 و 44233123 
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ضرورت برندسازی شخیص

مهدیار پیــــرزاده

در شماره های قبیل پیرامون ضرورت برندسازی 
و مارکتینگ در صنعت اسب گفتیم و خواندیم.

و  هوریس  ایران  از  شماره   14 گذشت  از  بعد 
مراودات دوستانه و رسیم با سوارکاران، مربیان 
و فعاالن این حوزه و با توجه به اختالف سطوح 
شخصییت، حرفه ای و رفتاری به نظر یم رسد، 
مقوله برندسازی فردی و شخصییت نیز ییک از 
ارکان توسعه در این بخش به شمار یم آید که بر

و  در کسب  است  واجب  جان  دوستاِن  یکایک 
پرورش آن اهتمام ورزند.

سال  در  که  شخیص  برند  یا  برندینگ  پرسنال 
های اخیر مورد توجه بسیار قرار گرفته است، 
است.  شده  تعریف  مختلف  های  صورت  به 
توان  که یم  تعاریفی  ترین  از ساده  ییک  شاید 
شخیص  برند  باشد:  گونه  این  کرد  ارائه  آن  از 
،  چگونیگ نشان دادن و بازاریایب خودتان یم 
یک  همچون  شما  تر،  ساده  عبارت  به  باشد. 
محصول در نظر گرفته یم شوید که قرار است 

خود را بازاریایب کنید. 

نیست.  ای  ساده  کار  شخیص،  برند  یک  ایجاد 
حیت  و  نگرش  شخصیت،  رفتارها،  بتوانید  اینکه 
نحوه ی صحبت کردن خود را به یک برند تبدیل 
کنید نیازمند زمان طوالین و برنامه ریزی دقیقی 
یم باشد که در این راه باید به موارد مهیم توجه 
کنید: تعریف مشخیص از خودتان داشته باشید، 
مخاطبان  شوید،  شناخته  چگونه  خواهید  یم 
بازار هدف شما چه نیازهایی دارند و چگونه یم 
نیازها  این  به  خودتان  شخیص  برند  با  خواهید 

پاسخ دهید.

در  چه  شخیص،  برندسازی  حوزه ی  متاسفانه 
زبان فاریس و چه در زبان انگلییس،  چندان غین 

نیست. منابع بسیار محدودی وجود دارند 

و آنها هم چندان قوی نیستند. اصوًال باید 

دارند  معتبری  شخیص  برند  که  کساین 

درباره اش بنویسند و به نظر یم رسند که 

بهانه ی  به  ندارند  دوست  افرادی  چنان 

بخش های  موضوعی، شخیص ترین  چنین 

ریزی  برنامه  و  رفتاری  الگوی  به  مربوط 

خود را برمال کنند.

به هر حال هر کیس باید از جایی شروع 

کند. در همین صنعت اسب و سوارکاری 

شاخص  و  کنید  کنکاش  کیم  خودمان 

از  برخی  کنید.  شناسایی  را  افراد  ترین 

مالکان  و  سوارکاران  از  برخی  و  مربیان 

محضرشان  در  تلمذ  که  دارند  وجود 

بسیار خوشایند است. اگر کیم در رفتار 

و منش آنان  توجه کنید، وجه تمایز های 

تواند  یم  که  خورد  یم  چشم  به  زیادی 

الگوی مناسیب برای شما در آینده باشد.

 
 

موفقیت شما عالوه بر توان فین و دانش 

و  تعامل  اجتماعی،  روابط  گروی  در  تان 
اخیر روابط فردی شما نیز خواهد بود. ی  زمانه  در  شدن  سلبرییت 

دشواریهای خاص خود را دارد. این نکته 

را هم در نظر داشته باشید که اگر در حال 

حاضر چندین نفر در رده های باالی جدول 
چه به لحاظ فین و چه موقعیت های پیش 
آمده وجود دارند، هیچ تضمیین به ادامه 

حال  در  دنیا  زیرا  ندارد  وجود  روند  ی 
تغییر مداوم است و در صورتیکه شما از 

همین امروز تغییر نگریش در مسیر شغیل 

زود  یا  دیر  دهید،  انجام  تان  ای  و حرفه 
... میان سرها خواهید داشت  سری در 

 
منتظر مطالب بیشتر در این زمینه باشید
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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

coming soon...                
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دیروز

عزت اهلل وجدانی

بخیش از زندیگ، گذشته و افتخارها

عزت الله وجداین در هزار و سیصد و یس 
در تهران به دنیا آمده است. سوارکاری 
را از کودیک در فرح آباد تحت نظر پدر 
هفت  و  یس  سال  در  است،  داده  ادامه 
نظر  زیر  را  اسب  با  پرش  خورشیدی، 
بعد  کیم  و  کرده اند  شروع  نظری  عیل 
نشاطی  مرحوم سرهنگ  استاد  نظر  زیر 
اولین  یم دهد.  ادامه  تمرین  و  تالش  به 
دوازده سالیگ  در سن  ایشان  مسابقه ی 
بوده  پنجم  رتبه  با  و  بدون شرط سین  و 
به عضویت  پنجاه و یک  است. در سال 
تیم میل در یم آید و در مسابقه ی مراکش 
به مقام اویل دست پیدا یم کنند. موفقیت 
کشور  قهرماین  با  پیشرو  سوارکار  این 
و  یم رسد  اوج  به  دو  و  پنجاه  سال  در 
کشور،  قهرماین  نایب  با  بعد  سال  یک 
یم کند.  پیدا  ادامه  درخشان  مسیر  این 
در  جام  چندین  گرفتن  با  موفقیت ها  این 
از  که  یم شود  توام  داخیل  مسابقه های 
جام  در  قهرماین  نایب  آن ها  مهم ترین 
ایران و سوییس در تهران است. در سال 
میالدی،  شش  و  هفتاد  و  نهصد  و  هزار 
افتخار  به  دوباره  وجداین  خان  عزت الله 
نایب قهرماین کشور نایل یم شود اما گل 
سر سبد پرش های ایشان قبل از انقالب 
کسب رکورد پرش از ارتفاع صد و هشتاد 
سانتیمتر و بعد از دو ماه شکستن رکورد 
تا  که  متر است  دو  باالی  ارتفاع  با  ایران 
این  شکستن  به  قادر  کیس  سال  چهل 
در سال  وجداین  نشد.  عزت الله  رکورد 
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پنجاه و چهار یک سال برای فراگیری مربیگری 
و نعلبندی و مدیریت باشگاه به انگلستان سفر 
یم کنند و در سال پنجاه و هفت پانزده روز در 
همان  در  و  یم بینند  پارکورچیین  دوره ی  آلمان 
سال در جام ارتش های جهان در ایتالیا با اسب 
شخیص شرکت یم کنند و در مسابقات تییم و 
کهنه سوار  این  فعالیت  اول یم شوند.  انفرادی 
فرح  باشگاه  در  مریب  عنوان  به  انقالب  از  بعد 
آباد که اکنون به شهدا تغییر نام داده ادامه پیدا 
یم کند و تا سال پنجاه ونه با افتخار بازنشستیگ 
تیم  ایشان  ادامه دارد.  از سازمان تربیت بدین 
میل را در سال های شصت و چهار تا هفتاد و سه 
همراهی کرده اند و نتیجه اش مقام سوم تییم در 
مقام  و  چین  در  تییم  دوم  مقام  جنویب،  کره ی 
دوم تییم در ژاپن بوده است که به ترتیب در 
هفتاد  و  و یک  هفتاد  و چهار،  سال های شصت 
و سه به دست آمده است. شرکت در المپیک 
هیروشیما و مقام سوم تییم و اول انفرادی ییک 
از مسابقات برگ زرین دیگری بر سیاهه ی این 
فعالیت  بعدی  ده های  در  است.  میل  قهرمان 
تربیت شاگرد، شرکت در مسابقات  در  ایشان 
پیشکسوتان، باشگاه داری و مسئولیت بر گزاری 
مسابقات تا به اکنون ادامه داشته است. شرح 
کامل این سرگذشت شصت ساله مثنوی هفتاد 

من کاغذ یم خواهد. 

عمرشان دراز و سایه شان مستدام باد.
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متين رضا خانلو هستم. در ۲۰ شهریور سال ١٣٨٠ همراه با عشق فراوان به 
اسب به دنيا آمدم. در باشگاه نوروز آباد شروع به سواري كردم ولي زادگاه 
و دايي عزيزم عباس  كنار استاد  باشگاه سوارکاری شبنم  را  سواري خودم 
قديري مي دونم، اون جا بود كه با دنياي حرفه اي پرش آشنا شدم و همیشه 
حمايت هاي همه جانبه ی عباس و جواد قديري را داشتم. سال ٩٣ شروع به 
پر كردن رده ام كردم و در همون سال مقام اول استان به دست آوردم و تازه 
متوجه شدم دنياي حرفه اي و رقابت با حريف هاي كه تا دندان مسلح هستند 

فــــردا
متین رضاخانلو

همان  در  و  است  سخت  قدر  چه 
جام های  در  كشوري  مقام هاي  سال 
آوردم.  دست  به  هيئت   و  فدراسیون 
خيلي زود به رده نوجوانان وارد شدم و 
رقابت ها رو با اسب ديسكاوري شروع 
از حد  فراتر  ديگران  گفته  به  که  كردم 
 ٦ حدودا  و٩٦   ٩٥ درسال  بود.  تصور 
تا جام هاي فدراسيون مقام اول كسب 
كردم و البته از ابتداي سال ٩٦ تصميم 
دينولوما  نام  به  اسبي  به سوار شدن 
براي  شيريني  خاطرات  كه  گرفتم 
واقعي  معني  به  كه  اسبي  زد،  رقم  من 
كه  و مي خواد  تعریف مي كنه  را  غيرت 
نتيجه  اين اسب  البته  برگرده  با جايزه 
كه  بود  قديري  عباس  زحمت هاي 
تونست اين جوري جواب بگيره كه هم 
من و هم مالكش مهندس سهیل ریایض 
هم خود عباس تونسته جايزه هاي فراتر 
زيادي  برنامه هاي  من  بگيره.  تصور  از 
براي خودم تو سواري دارم كه مي دونم 
با تالش و كوشش خودم و مربي عزيزم 
اون ها خواهم رسيد. سوارکار  به همه 
قدیری  عباس  ایران  تو  عالقم  مورد 
اذییت  رو  اسب  اینکه  دلیل  به  است 
نیم کنه و حس فوق العاده ای رو اسب 
تربیت  از نظره من در زمینه ی  و  داره 
کره حرف اولو یم زنه و کره های زیادیو 
رده های  تا  پایه  از  و  آورده  میدون  به 
باال نتیجه های خویب گرفته. اسب هایی 
کانسپتوس . ریور.  کوآیت  آگودتا  مثل 

کلرادو. 

مارکوس  دنیا  در  عالقم  مورد  سوارکار 
با  و  زیبا  سواری  چون  است  اهنینگ 
یم گذاره،  نمایش  به  خود  از  تکنییک 
تشکر ویژه ام یم کنم از جواد قدیری 
سرم  باالی  همیشه  زمیین  کار  تو  که 
بود و هست  و با تمرین های دشواری 
من  پیشرفت  باعث  یم داد  من  به  که 
گرفتم.  بعدها  رو  اون ها  نتیجه  که  شد 
تشکر از پدر و مادرم وکساین که با در 
باعث   خود  اسب های  گذاشتن  اختیار 
سوارکاری  جامعه ی  در  من  پیشرفت 
شدند و تشکر از همه کساین که منو 



تشویق یم کنن تا در مسابقات روحیه باالتری داشته 
باشم و در سال 1۳9۶ تونستم به قهرماین نوجوان 
استاد  مربیگری  با  و  کنم  پیدا  کنگ(را  )هنگ  آسیا 
کنگ  هنگ  به  باروحیه  مریب  خاین  جمشید  مازیار 

رفتیم.

 افتخارات مهیم که کسب کردم:

1۳9۳رده  سال  استان  قهرمان  اول:  مقام های 
نونهاالن با اسب لکانت 

اسب  با   1۳9۵ سازان7  پدیده  جام  اول  مقام 
دیسکاوری 

مقام اول جام اتحاد دریان 1۳9۵با اسب دیسکاوری

اسب  با   1۳9۵ سازان9  پدیده  جام  اول  مقام 
دیسکاوری 

مقام اول جام پدیده سازان1۰ 1۳9۶ با اسب دینولوما

مقام اول جام نوروز آباد 1۳9۶ با اسب دیسکاوری

مقام دوم جام آزمون 1۳9۶با اسب دیسکاوری 

مقام سوم روز اول 1۳9۶FEIبا اسب آکاسانتوس

9
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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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سخن نخست

بخش اول گفتگو با قهرمان ایران را خواندیم، ما هم خواندیم دوباره و 
گفتگوها  این  از  بسیاری  مباحث  است  بدیهی  باره.  چند  را  بخش هایی 
شامل گذشت زمان خواهد شد و شاید در آینده دیگر محیل از اعراب 
گذشته ای  نیم شود،  عوض  که  سرگذشت  و  گذشته  اما  باشد  نداشته 
برای  میهمان مان سوال یم کنیم  از  گفتگوها  تمایم  در  بابت  این  از  که 
به  این که در گوشه ای جاودانه شود. گذشته ای که یک قصه ی زندیگ 
تنهایی نیست، یک تجربه است و شاید دستور حرکت و راه برای رسیدن 
به یک هدف و در هر میهمان متفاوت. بخیش دیگر هم در گفتگوها به 
مسایل ازیل، ابدی سوارکاری بریم گرد، تکنیک ها و قاعده ی سواری که 
شاید چند قرن برای تدوینش زمان صرف شده و بنیادی و بدیهی است 
و مانگار و که کمتر گذشت زمان از عیارش کم یم کند. دوست داریم این 
گفت و شنودها  به تدریج سندی از یک دوره ی سوارکاری ایران باشد 
هرچند این نگاه فقط معطوف به آینده نیست اگر یک جمله  از این همه 
تنها  و  نفر  آگاه شدن یک  باعث  به چشمان تان  پیشکش شده  گفتگوی 
یک نفر در خانواده ی سوارکاری ایران شود ما به هدف مان رسیده ایم و 
خستیگ مان به تمایم از بدن یم گریزد. آن وقت است که با آرامش مطلق 
یا قهوه را قطره  یم شود روبروی پنجره ی بهار نشست و فنجاین چای 
قطره مزه کرد و خوشحال بود. بخش دوم گفتگو با آموزگار سوارکاری 
ایران، مسعود مکاری نژاد را با هم  بخوانیم که یک سینه سخن دارد، 
بخیش که تعدادی از پرسش هایش را محمود امیری مریب اسب و سوار 

از همکارش مسعود مکاری نژاد پرسیده است. 

نظر مختصر شما در مورد این نام ها چیست؟

جووین  دوره  یادآور  اصفهاین/همیشه  تاج 
گوش  هنوزم  یم کردم.  گوش  آهنگاشو  منه. 
مورد  ویل  نیست   مد  زیاد  االن  یم کنم. 

عالقه ام هست.

 دکتر عاصیم/ رفیق دوران جواین منه و یه 
سرمایه گذاره عاشقه تو اسب. به نظرم جزو 
که  چیزی  اون  احیای  خاطر  به  که  کسایی 
اسب  تولید  یعین  یم زنن  حرفشو  فقط  همه 
کار یم کنه.  داره  ایران  تو  ورزیش  خارجی یه 
داره  زحمتش  و  کرده  خویب  سرمایه گذاری 
به بار یم شینه و امید دارم که بچه ها بتونن 

استفاده کنند.

 حسن کسایی/ جزو هنرمندایی که من دوران 
خاطره  سازش  صدای  با  همیشه  نوجواین 

دارم.

های  بچه  به  همیشه  من  ارحام صدر/  رضا   
رو  صدر  ارحام  تاترهای  اون  مثال  تهران 
و  نیم شناسن  هنوز  خییل هاشون  یم زنم. 
تو  یم گم  من  کیه؟  صدر  ارحام  یم پرسن 
یوتیوب فیلم هاش و یس دی هاش هست و 
اون زمان تو تاتر مشکالیت رو بیان کرده که 
تمام  هنرمند  یه  گفتنش.  جرات  یم خواست 

عیار بود.

خانمم  که  این  خاطر  به  من   شمشیربازی/ 
با من شمشیر  و آشنایی  از سوارکاری  قبل 
حقیقت  خانم  مادرش  و  بوده  حرفه ای  باز 
بنیان گذار شمشیربازی خانم ها تو ایران بعد 
نزدیک  از  بازی  شمشیر  با  بوده  انقالب  از 
که  خواهرند  تا  چهار  خانمم  هستم.  آشنا 
انجام  میل  تیم  سطح  تا  رو  شمشیربازی 

دادند.

که  یه  سوارکاری  بست  راجر  بست/  راجر 
مثال  دوستام  و  شاگردام  برای  همیشه  من 
دید  سواری شو  فیلم های  یم شه  یم زنم. 
که  که خییل چیزها  داد  توضیح  فیلم  روی  و 
تو سواری کالسیک توضیح داده یم شه  نو 
سبک سواریش رعایت نیم شه ویل نتیجه ی 
حس  دهنده ی  نشون  این   . یم گیره  خوب 

باالی این سوارکاره.

بخش پایانی
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چیین  پارکور  به  و  بود  من  شاگرد  نوجواین  دوران  آصالح/تو  مهدی 
عالقمند شد و االن از پارکورچین های خوب و آتیه دار کشورمونه.

 علیرضابختیاری/ از دوستان دوران نوجواین من هستند ایشون که اون 
زمان من نوجوانان و ایشون جوانان یم پریدند و تو اردوهای مسابقه های 
قهرماین کشور با ایشون آشنا شدم و دوسیت ما بر یم گرده به سال  
هفتاد و هفت از بازگشت ایشون خوشحالم و همیشه بابت چیزهایی که 

برای یاد دادن به ما دارند از ایشون تشکر یم کنم.

 ابوالفضل ملک لو/ ییک از سرمایه گذارهای خوب و قدییم اند و تونستند  
به  کشور  باشگاه های  سیستم  تو  تحویل  یه  ابرش  باشگاه  احداث  با 
وجود بیارند. اولین مانژ مدرن از نظر زیرسازی و طراحی رو با کمک 
آلماین ها ساختند و از آسیب و آفت اسب ها جلوگیری شد. من ازشون 

تشکر یم کنم.

وایمور/ اسیب که به نظرم یم شه جزو اسب های پدیده دونستش.  یه 
کارایی تو مسابقه از خودش نشون یم ده که به نظرم هر اسیب انعطاف 
بدین و توانایی اون رو نداره. به نظرم بهترین پرش هاشو داره با مازیار 

انجام یم ده و به سبک سواری مازیار یم خوره.

که  سوارکاری  جامعه ی  زحمتکش  مربیای  از  کالنتری/  کیومرث   
در  پسرش سعیدو سجاد  تا  دو  زحمت یم کشه.  داره  ساله  سال های 
داره  بزگ ترش  پسر  فعالیت یم کنند.  دارن  حرفه ای  سوارکاری  سطح 

و  یم کنه  مربیگری  و  یم خونه  دامپزشیک 
پسر کوچیک ترش سورکاری رو  به صورت 
حرفه ای  دنبال یم کنه. خونواده ی کالنتری 
سوارکاری  سطح  در  که  سال هاست  هم 
و  اسم  و  یم کشند  زحمت  دارن  کشور 

رسیم هم دارند.

پارکورچیین  نوابغ  از  پترسون/  اوالف   
طراحی  کمتر  و  شده  پیر  االن  دنیاست، 
که شاگرد  استاد خوبیه  نظرم  به  و  یم کنه 
داده.  پرورش  شفیعی  رامین  مثل   خویب 
ویل  رادپوره  رخشان  شاگرد  البته  رامین 
یه  بین الملیل   سطح  تو  پترسون  اوالف 
هم  رامین  داده.  انجام  رامین  با  کار  سری 
تو  بزرگ  تحول  یه  تونسته  رخشان  کنار 

سوارکاری ایران به وجود بیاره.

باعث  که  ایراین  اصغرفرهادی/کارگردان   
خاطر  به  شده  ایراین ها  همه ی  افتخار 
ایران  تو  کیس  هر  گرفته.  که  جایزه هایی 
همه ی  افتخار  باعث  یم کنه  کسب  افتخار 

ایراین هاست. 
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ایشون  از  شناختم  من  جهانگیری/  اسحاق   
دیده ها  و  جمهوری  ریاست  تبلیغات  حد  در 
ایشون  از  زیادی  شناخت  و  شنیده هاست  و 

ندارم.

 رنکوالن/ در موردش یه حرف خوب از مازیار 
اگه  یه.  جراحی  تیغ  مثل  رنکوالن  که  شنیدم 
رو  فرد  یه  جون  باشه  ماهر  شخص  دست 
نجات یم ده و دست آدم یب تخصص یم تونه 
جون فرد رو بگیره. رنکوالن هم دست یه فرد 
بلده  استفاده شو  روش  که  کیس  و  متخصص 
و  بده  انجام  ماه  یه  تو  ماهو  پنج  کار  یم تونه 
باعث  گاهی  و  کنه  کمک  اسب  پیشرفت  به 

خرایب های زیادی برای اسب یم شه.

قهرمان کشور شدن  برای  و هدف تون  برنامه 
چی بود؟ بگیرا چطور وارد سیستم شما شد؟

من  مالکین  از  ییک  نه  و  انتهای سال هشتاد   
میرزایی  آقای  با  خودش  و  بود  اسب  دنبال 
صحبت  و  بودند  آشنا  بگیرا  موقع  اون  مالک 
بگیرا  که  قرار شد  ایشون  توسط  ما  و  کردند 
رو چک کنیم و بخریم. تو برنامه ریزی این کار 
بودیم که ایشون اسباشو از پیش من بردن و 
این قضیه ناتمام موند. تا این که یه مالک اسب 
دیگه ی من یم خواست اسب رده باال بخره که 
من بگیرا رو پیشنهاد کردم. چون من بگیرا رو 
داود  آقای  با  زمان  یه  که  بودم  دیده  ابتدا  از 
ابتدای  و  بهرام وجداین  با  یه زماین  بهرایم و 
تا سطح  با عیل میرزایی دیده بودم  کارش رو 
باال. من توی ذهنم اسب ها رو نگه یم دارم و 
سوابق شونو حفظ یم کنم چون ارتباط مستقیم 
با شرایط شغیل من داره. وقیت اسیب با کیفیت 

یم کنم.  پیگیری  بیشتر  رو  اون  باشه  خوب 

رفتیم  و  بود  بگیرا همیشه مورد عالقه ی من 

و  خریدیمش  و  کردیم  چک  رو  اسب  و 

باهاش نتیجه هم گرفتیم چون به نظرم وقیت 

باید  داری  قهرماین کشور  برای  برنامه  شما 

معمویل  مسابقه های  اسب  اون  با  سال  یک 

از  هم  خودت  آروم  آروم  و  بایش  پریده  رو 

به قدریت رسیده بایش  نظر بدین  و روحی 

که قهرماین کشور رو ببری. چون مسابقه ی 

قهرماین کشور به قدرت بدین زیادی احتیاج 

این  و  یم پرن  روز  سه  اسب ها   چون  داره 

مسابقه  نیاز به اسیب داره که شما برای سه 

روزش برنامه ریزی و تقسیم انرژی کین. من 

زمان داشتم که بدن بگیرا رو اون طوری که 

خودم دوست داشتم آماده کنم و تو همون 

سال چند تا جام یک روزه باهاش گرفته بودم 

و بگیرا تو قهرماین کشور به اون حد نصاب 

و اوج آمادیگ رسیده بود گاهی اسیب رو دیر 

یم گیری یا ممکنه اسب براش یه اتفاقی بیفته 

شرایط  همه ی  و  بخواد  خدا  باید  نرسه.  و 

اوج  به  اسب  که  بدن  هم  دست  به  دست 

اتفاق  این  اون سال  رو شکر  خدا  که  برسه 

افتاد و بگیرا همکاری کرد و تونستیم با هم به 

قهرماین کشور برسیم.

آیا رپینگ کردید،اگر بله آخرین بار یک بوده؟

تروبرد  یه  با  پیش  سال  خییل  کردم.  رپینگ 

خالص که صد و پونزده باالترین کالسش بود. 

آناتومیش به پرش نیم خورد ویل چون تازه تو 

تهران مشغول به کار شده بودم مجبور بودم 
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هر اسیب رو قبول کنم و اون اسب هیچ راهی نداشت جز رپینگ 
این قضیه بر یم گرده به سال  بیاد.  که یک راند رو یب خطا در 
هشتاد. بعد از اون شده رو یه اسیب یه کم کنترلم رو کم کردم 
که تو نقطه جهش یه کم زیرتر دربیاد یا دورتر که بخوره به مانع. 
رپینگ دسیت ویل نکردم. خییل هم مخالفم باهاش. یه بار نزدیک 
وساییل  یه  و  ایران  بود  اومده  خارجی  مریب  یه  مسابقه  یه  به 
و اسب رو هوشیار  به اسب نیم رسوند  یم گذاشت که آسییب 
به  مییل  دادم. من  انجام  کارو  این  نظر مریب  زیر  و من  یم کرد 
رپینگ ندارم. یه زماین تو کالسای آقای عیل نیلفروشان شرکت 
یم کردم که یک بار تو ایران برگزار شد. بیرون از کالس من خییل 
باهاشون صحبت یم کردم و یک بار در مورد رپینگ پرسیدم  که 
کار  که  که اسیب  تو مطمئین  گفت  و  زد  عیل حرف خییل خویب 
کردی رو زمین باالنسش، تعادلش، سرعیت که باید داشته باشه 
تو مسیر و کنتریل که سوارکار باید داشته باشه درسته. خطی که 
باید براش در نظر بگیری که برسه به مانع درسته؟ آیا همه ی این 
کارها رو شما درست انجام دادی و اسبت مانع یم زنه؟ آیا شما 
واقعن بر این باوری اسب همه ی این کارها رو انجام یم ده و باز 
مانع یم زنه؟ اگر این طوریه اسبت نیاز به رپینگ داره. اگر این 
طور نیست و اون پنج اصل رعایت شده و اسب تو محدوده ی 
جهش قرار گرفته و نپریده نیاز به رپینگ داره. چون محدوده ی 
جهش نسبت به ارتفاع مانع فرق یم کنه. از اون سال من اعتقاد 
و  باالنس  و  بکنم  درست  رو  اسبم  زمیین  کار  تو  که  کردم  پیدا 
بپرونمش و وقیت  بیارم  بعد  آماده کنم و  متعادل کنم؛ بدنش رو 
رپینگ  به  نیازی  و  پریدن  اسبام خوب  معمولن  کردم  کارو  این 
نداشتند. پیش هم اومده که مانع انداختم و بعدش که فیلم پرش 
باید  من  یا  زدم  بهم  رو  اسب  تعادل  جایی  دیدم  کردم  نگاه  رو 
بهتر سوار یم شدم و اسب نیازی به رپینگ نداشته و من باید 

محدوده ی جهش مناسب رو براش فراهم کنم.

درباره شاگرداتون برامون صحبت کنید؟

سبحان  طاوین،  شیر  کیان  من  شاگردای 
یوسفی، یزدان مالافضل، خانمم شبنم غازی، 
این ها شاگردایی هستند  علیرضارشن ضمیر، 
که این اواخر داشتم. حسام شالچیان، مجتیب 
فرهمند،  عیل  محکم کار،  علیرضا  مکاری نژاد، 
میالین  محمد  قدیری،  غزل  شالچیان،  آالله 
االن  که  داشتم   من خییل شاگرد  زماین،  یه 
خییل هاشون مریب گری هم یم کنند و تقریبن 
تموم شون قهرماین و نایب قهرماین گرفتند. 
خدا رو شکر هیچ شاگردی نداشتم که باهاش 

هیچ مقام خویب نگرفته باشم. 

برنامه ی کاری شما در یک روز متوسط کاری 
چطور هست؟

اواخر گشت نیم رم  چون هر روز  این   من 
دو سه تا شاگرد دارم که بعد از ظهرها میان، 
صبح ها یه روز دانشگاه تدریس یم کنم و یه 
خاطر  همین  به  فدراسیون.  دارم  جلسایت 
صبح ها به باشگاه نیم رسم. اگر کاری نداشته 
سر  اصیل مو  اسبای  یم رم  صبح ها  باشم 
حوصله سوار یم شم و کار یم کنم و بعد از 
ظهرها دو تا سه تا با اگه طول روز بلند باشه 
سوار  کمتر  زمستونا  یم شم.  سوار  بیشتر 
یم شم. معمولن سه چهار تا شاگردم تو روز 

کار یم کنم. 
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شما  باالی  بسیار  عضالین  هوش  به  توجه  با 
اگر سوارکار نیم شدید به چه رشته ای گرایش 

پیدا یم کردید؟

من والیبال رو خییل دوست دارم و شرایطش 
والیباله.  ترجیحم  و  بازی یم کنم  باشه  فراهم 
بازی  سه  و  هشتاد  سال  از  هم  رو  بیلیارد 
کردم.  شروع  آرا  فرمان  باشگاه  از  و  یم کنم 
تاثیر زیادی هم  و  بیلیارد خییل آرومم یم کنه 
تو سوارکاری داره. من همیشه برای شاگردام 
رفتن  پارکور  که  بیلیاردی یم زنم؛ یم گم  مثال 
مثل بیلیارد بازی کردنه یه بیلیارد باز حرفه ای 
هیچ شاری رو بدون برنامه نیم زنه. حتمن هر 
شاری رو که یم خواد بزنه شرایطی رو برای 
شار اصلیش فراهم یم کنه که بچرخه و پشت 
توپ دیگه برای زدنش قرار بگیره. یه سوارکار 
رو  مانعی  هیچ  حرفه ای  و  برنامه  با  و  خوب 
بدون برنامه ریزی برای مانع بعدی نیم ره. شما 
سمت هر مانعی بری باید برنامه داشته بایش 
برای مانع بعدیت. باید کاری کین و برنامه ای 
آماده  بعدی  مانع  برای  شرایطت  که  بریزی 
باشه، حتا مانع آخر. من این اتفاق برام خییل 
افتاده که مانع آخر رو زیاد انداختم تو باراژها 
بگم   اگر  تموم شد  آخر یم گم  مانع  رو  چون 
بعد از مانع آخر خط پایانه و قویس هست که 
باید با کنترل برم. دیگه مانع آخر رو نیم زنم و 

نتیجه ی بهتری یم گیرم.

آخرین کتاب، فیلم در سینما،تاتری که دیدید چی بوده؟

آخرین فیلم که آواتار رو تو سوئد دیدم که سه بعدی 
سینما  دیگه  اون  از  بعد  و  بود  دیگه  دنیای  یه  و  بود 
 BHSکتاب های بهم نیم چسبه.  دیگه  نرفتم چون سینما 
آقای جمشیدخاین رو خوندم  مخصوصن سویم، ما یه 
ضعف بزرگ داریم  که بچه های اسیب مون کتاب اسیب 
نیم خونن، اگر بخونن مشکالت مون خییل کم یم شه تو 
کنیم خییل  مطالعه  کتاب اسیب  اگر  ما  جامعه ی اسیب. 
هنر کردیم. چند سال پیش هم با بچه های اسیب یه تاتر 
بود و  با بچه های اسیب  اتفاقن  و  آباد دیدم  تو یوسف 

خییل هم خندیدیم.

چند جمله با سوارکاران جوان ما صحبت کنید.

 موقع سواری سعی کنند تمرکزشون کاملن تو سواری 
برای  این  بیرون چون  بیان  از حوایش سواری  و  باشه 

نسل جوون ما مشکل بزریگ شده.

بهترین تفریح شما چیست؟ چقدر برای خانواده زمان 
یم گذارید و در خلوت خودتون چه ترس یا امیدهایی 

دارید؟

داوری  هم  و  هست  هم  همکارم  خانمم  چون  من   
یم کنه،  شرکت  مسابقه  الملیل یه،  بین  کالنتر  یم کنه، 
مربیگری هم یم کنه و مدرک لول یک بین الملیل داره. 
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چون همکاریم، خییل وقت با هم هستیم و این از موقعی که 
بچه دار شدیم بیشتر هم شده. خییل از دوستام به من تاکید 
کردند که که بچه دار شید چون شما عاشقانه زندیگ یم کنید 
و ثمره ی عشق تون باید یه بچه باشه و بچه زندیگ تونو گرم تر 
یم کنه. سال ها به عناوین مختلف نشد که این اتفاق بیفته، از 
وقیت که خدا لطف کردند به ما و بچه دار شدیم من به همه ی 
کساین که ازدواج کردند توصیه یم کنم بچه دار بشید، من بعد 
از بچه دار شدن سعی یم کنم همه ی زمان های خایل مو خونه 
باشم. نگراین که تو خلوت خودم دارم به خاطر آینده ی کاری 
باید یه زندیگ راحیت  خودمه چون بچه دار شدم و قبلش هم 
برای خانمم به وجود یم آوردم. چون آدم مسئولیت که قبول 
به  بیشتر  االنم  بده.  انجام  احسن  نحو  به  اونو  باید  یم کنه  
خاطر شرایط اقتصادی کشور نگرانم چون کار ما یه کار عادی 
و نرمال تو جامعه ی ایران نیست. همیشه هم با توکل و امید 
به خدا پیش رفتم و خدا هم در هر زمینه ای دستم رو گرفته و 
هیچ جا کم نگذاشته برام چون سعی کردم به همنوع کمک کنم 

و این چیزی یه بهش باور و امید دارم.

نظرتون در مورد رسانه های اسیب چیست؟

خب این اواخر به خاطر این گروه ها تو تلگرام و پادوک 
کمک  سواری  سیستم  به  خییل  سایت ها  سری  یه  و 
کردند. مثل پادوک که آقای حاج کندی درست کردند و 
سایت زدند. به هر حال تو این گروه ها یه سری اتفاق 
بد هم یم افته و بعیض ها نظرهایی یم داند که نیاز به فکر 
و علم بیشتر داره. بعیض وقتا البته خییل کم مشکالیت 
به  به هر حال ویل کم هست  آوردند. خوبه  پیش  هم 
مثل  کنه  کمک  مختلف  شکل های  به  یم تونه  من  نظر 
کار  که  دنیای اسب  و  اینترنیت  شده  که  مجله ی شما 
خوب و سنگیین بود که مهندس یوسف نیا انجام دادند 
نظرم   به  شده  اینترنیت  همه چیز  که  طور  همون  ویل 
مردم کمتر روزنامه و مجله یم خونند و راحت ترند که 
به  که  مجله ی شما  همین  و  کنند  دانلود  رو  چیزی  یه 
مطالعه  اکثر شماره هاشو  من  و  بود  چیز خویب  نظرم 
کردم و یم تونه کمک خییل خویب باشه برای اسیب ها و 
غیر اسیب ها. دیگه این که شبکه ورزش این قدر فضای 
و  کنه  کارشنایس  که  باشه  برنامه  یه  اگر  و  داره  خایل 
تحلیل کنه خییل یم تونه به پیشرفت سواری کمک کنه 

و آدم های جدید  جذب کنه برای ورزش سوارکاری.

برای  الگو  که  شما  توجیهی  چه  با  صریح،  سوال  یه 
کاله  از  گاهی  هستید  پایه  رده  سوارکارای  از  بسیاری 

استفاده نیم کنید؟

من واقعن کوتاهی یم کنم. باید استفاده کنم. چند هفته 
پیش داشتم  اسبم رو آماده یم کردم  برای  csi  و تو 
باشگاه بام تمرین یم کردم و هر روز کاله یم گذاشتم و 
جالب این جا بود که چند تا از بچه ها ازم یم پرسیدند 
باشه  یادم  اگر  منم یم گفتم  و  کاله یم گذاری  روز  هر 
حتمن سعی یم کنم کاله بگذارم. کاله به نظرم احترام به 
اون مریب و اون مانژی هست که داری توش سواری 
پیاده شدن مون  و  تعداد سوار  ما شاید چون  یم کین. 
خییل زیاده و بینش شاگرد هم کار یم کنیم یه خرده یب 

برنامه یم شیم.

نظرتون راجع به بزرگ كردن سواركاراي جوون چيه و 
براي اين حاضريد چه كاري كنيد؟

برنامه ریزی کردیم  یه  تو کمیته ی پرش فدراسیون  ما   
که سوارکارای جوان ما بتونند کالس صد و چهل  رو تو 
بزرگ ساالن بپرند. این از سال نود و شش برنامه ریزی 
شده و امسال قراره اجرا بشه. به نظرم همین که راه 
دارند و شرایط  اگر اسب خوب  این ها  که  باز کین  رو 
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خوب دارند، بتونن تو این کالس ها همراه بزرگان بپرند و 
این یم تونه باعث پیشرفت بشه. ییک دیگه این که استفاده 
با دانش روز دنیا خییل یم تونه کمک کنه. خییل  از مریب  
از بچه های پایه ی ما با مریب های سطح باال کار نیم کنند یا 
مریب هاشون ضعیف هستند یا اگر قوی اند  مطالب براشون 
تکراری شده. اینا تا چه حدی یم مونند و پیشرفت کمتری 
خودمون  که  نیاره  مریب ها   ما  خود  ما  نظر  به  یم کنند. 
روآپدیت کنیم و مطلب جدید بیاریم یا اگر خودمون این 
همت رو نداریم باید شاگردامونو مجبور کنیم  که زیر نظر 
مریب بهتر یا کالس باالتر سواری کنند و به نظرم این دو 
تا راه برای رشد شاگرد و سواری پایه الزمه. ویل یه نکته 
انکار  قابل  غیر  و  گریبان هستیم   به  باهاش دست  ما  که 
هم هست اینه که  سن جوانان سن بلوغ بچه های ما هم 
هست. تو این سن خییل ها، چه دخترها چه پسرهامون به 
خاطر شرایط بدین شون رفتارهاشون عوض یم شه. بعیض 
کار  به  و  یم شه  پرت  حواس شون  بعیض ها  پرخاش گرند، 
دیگه و شرایط دیگه ای یم رند و ریزش شون بیشتر به این 
دلیله. من خییل ساله دارم به این شرایط فکر یم کنم و به 
نظرم این رو کاریش نیم شه کرد و باید به صورت حرفه ای 
شروع کنند به کار کردن چون ذهن شون کمتر به حاشیه 
سه  دو  هفته ای  و  اسبن  مالک  چون  خییل هاشون  یم ره. 
بار میان و سوار یم شن و زماین که بیرون باشگاه هستند 
رو  اونا  یم کشه  و  میاد  پیش  براشون  حاشیه ای  مسایل 

بیرون. 

پيشرفت رو تو چند كلمه از نظر خودتون توضيح بدين.

شما  اگر  کشیدنه.  ریاضت  و  زحمت  حاصل  پیشرفت 
زحمت نکیش پیشرفت حاصل نیم شه. تو هر سیستیم 
بهتر  کردن  پیشرفت  باعث  دنیا  روز  علم  از  استفاده 

یم شه.

به یک بار قهرمان كشور شدن اكتفا مي كنيد؟

شرایط زندیگ آدم بعیض وقتا آدم رو از مسیر دور یم کنه. 
تو  تاثیرگذاره.  یم افته  کاری  سیستم  تو  که  اتفاق هایی 
جامعه ی ایران مخصوصن اگر شما تو یه سری معامله ها 
مجبور  اون شرایط  به خاطر  که  نبایش  و شرایط خاص 
به خییل کارها بیش. بعیض وقتا اگر این راهو نری دچار 
بخوای  که  اسب  یه  روی  اگر  واقعن  یم یش.  مشکل 
بفرویش واقعیت رو بیگ  اسب رو نیم خرند و من هم 
نیم تونم در مورد یه اسب دروغ بگم و بگم این مشکل 
رو نداره و چون توی بیزینس خییل تامین نبودم مجبور 
بیشتر،  آموزیش  کالس های  بکنم  دیگه ای  کارهای  بودم 
از  چند  هر  یم گرفتم،  نباید  شاید  که  بیشتر  شاگردای 
اگر شما شرایط  معاش یم کردم.  امرار  باید  اون مسیر 
نبایش یم توین  اگر مریب هم  بیزینیس اسیب رو بدوین 
مشکل  آدم  برای  این  و  بایش  داشته  خویب  درآمد 
درست یم کنه. آدم به خودش یم گه من سال های سال 
یه کیس  بعد  ترین یم کنم  کار یم کنم،  کشیدم،  زحمت 
که اصلن سوار نیم شه چندین برابر من خرید و فروش 
یه سری  بکنم.  رعایت  باید  رو  روابط  یه سری  یم کنه. 
دارم.  اسب  هم  من  که  بکنن  تبلیغ  که  بچینم  باید  تیم 
این شوآف رو من ندارم چون نخواستم که تو اون جو 
قرار بگیرم. برای امرار معاش باید زمان های بیشتری رو 
برای کالس ها یم گذاشتم. تو سه سال گذشته مسئولیت 
این  کار حرفه ای دور کرده.  از  منو  کمیته ی مربیان هم 
قدر که مجبور بودم تلفن جواب بدم بحث کنم در مورد 
هر کالس تو هر شهرستان. قبل و بعدش هم این ماجرا 
که  کسایی  مگه  نیم بینه  کیس  رو  اینها  داشت.  ادامه 
که  گفتند  باشگاهی  هم  دوستای  بارها  هستند.  نزدیکم 
از  رو  تو  کمیته، جلسه ها  کردی،  که شروع  کار  این  آقا 
کار انداخته، ییک دو سال قبلش زمین خوردن خانمم که 
شرح دادم، این مساله شاید ییک دو سال شما رو تحت 
شعاع قرار داده و برگردوندن شرایط سخته. یه بار جابه 
شرایط  از  ماه  چند  رو  شما  جایی  جابه  باشگاه،  جایی 
کم شد،  اسبام  تعداد  جایی  یه  با  دور یم کنه.  حرفه ای 
کمک هام رفتند و بار سنگین رو دوشم افتاد، اینها یه کم 

آدم رو دور یم کنه.
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و  البسه  و  سوارکاری  مدلینگ  مورد  در 

به  وقتا  خییل  شده  من  بفرمایید.  تجهیزات 

خاطر کالهی که به سر سوارکار قشنگ نبوده 

استایل  شاید  و  نیومده  چشمم  به  سواری 
شو ناخوداگاه دوست نداشتم.

شرکت هایی  دنیا  تو  باالتر  سطح  تو  ببنید 

مثلن  و  یم شن  اسپانسر  میان  که  هستند 

که  پیگیر شدم  من  تامین یم کنند.  رو  زینت 

زین  سوارکار  سری  یه  به  سال  هر    CWD

رو  زین  سال  یه  اینها  و  یم ده  رو  جدیدش 

با  یم کنه  تبلیغ  شرکت  و  یم کنند  استفاده 

اون سوارکار. سال بعد شرکت اون زین رو 

یم گیره و یه زین دیگه رو یم ده. دو تا هر 

سال سهمیه دارن و یم تونن اگه بخوان زین 

یورویی  پانصد  و  مثلن سه هزار  دست دوم 

رو دوهزار یورو بخرند. این رو من این اواخر 

باعث  این  پرسیدم.  هلندیا  این  از  ییک  از 

یم شه که اون ها همیشه از این برندای خوب 

رو  اسپانسر  این  ایران  تو  ما  بکنند  استفاده 

از پارسال یه کیت رو استفاده  نداریم. من 
طرف  از  پاکنژاد  دکتر  جناب  که  کنم  یم 
شرکت کاوالور دراختیار ما قرار داده، این 
کت تو یه شرایطی سفت و تو یه شرایطی 
نرم یم شه و این تو زمین خوردن ها یم تونه 
جلوی ضربه رو بگیره و تو تنم هم شیکه. 
کم گرم هست ویل خوبه.  یه  تابستون  تو 
اگر برندها اسپانسر یم شدند خییل خوب 
بود و کیس از شیک بودن بدش نمیاد. البته 
من سعی کردم همیشه برند خوب استفاده 
کنم و برندهای خوب برای خودم و مالکام 
خریدم. من زین CWD  یم گذارم و یه زین 
بوته ی خییل خوب پارسال گرفتم و استفاده 
یم کنم. برونو دلگرانج هم یه دونه پارسال 



بوته خییل  با  نیومد،  خریدم ویل خییل خوشم 
راحتم و َپسیر هم داشتم که زین خییل کاری و 
جون داریه اما نرم و راحت نیستم باهاش. ما 
تو ایران از برندای خییل خویب داریم استفاده 
از دست  اروپا خودشون گاهی  تو  یم کنیم که 
دوم این برندها استفاده یم کنن حرفه ای هاشون 
فرق دارند چون اسپانسر دارند اما سوارکارای 
نیست  مارکدار  قدر  این  شون  معمویل 
تو  تره  لوکس  چیز مون  همه  ما  لباس هاشون. 

ایران. تو ماشین هم تو ایران همینه.

مسعودمکاری  از  امیری  محمود  پرسش های 
نژاد

فرق آبخورى شاخدار و آبخورىD چيه؟

ببینید آبخوری شاخدار معمولن به اسبایی که تو 
پیچیدن مشکل دارند کمک یم کنه، یا استفاده از 
یه سری برس  که به آبخوری کمک یم کنه. من 
آبخوری D مورد عالقه ام نیست و معمولن کمتر 
دوست  خییل  رو   D هویزه ی  یم کنم،  استفاده 
که  داره  اهرم  سری  یه  هویزه  این  چون  دارم 
چندین  و  بکین  استفاده  یم توین  خوب  خییل 
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مدل یم توین تو اهرم هاش اثر بدی. به 

نظرم این دو تا آبخوری دو تا کار مختلف 

یم کنند. بعیض وقتا یه آبخوری شاخدار 

اصلن   D با  شما  که  یم خوره  اسیب  به 

نیم توین باهاش کار کین و همین طور بر 

عکس. علم آبخوری ییک از سخت ترین 

وقتا  بعیض  هست.  سوارکاری  تو  کارها 

آبخوری های  کارایی  که  مربیایی  بعیض 

مختلف رو یم دونن و حسش یم کنند که 

این آبخوری  به این اسب یم خوره، خییل 

هست  مربیایی  از  بیشتر  پیشرفت شون 

که خییل تخصیص تو این کار ندارند. االن 

که تنوع آبخوری زیاد شده و شاید اصلن 

وجود  آبخوری  چقدر  که  نشه  باورتون 

داره، خود آبخوری شاخدار رو از بیرون 

اما از قسمت داخلیش  یم بیین یه مدله 

سیصد  شاید  اسب  دهان  تو  یم ره  که 

مدل وجود داشته باشه، ترکییب، سییم، 

دوبل، پالک دار، که خیلیاشون از هویزه 

اثر بیشتری رو فک اسب داره. ساختار 

آبخوری تو دنیا یه علم پیشرفته است و 

گاهی این آبخوری ها خییل گرون هستند.
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اگر اسبى كه شما با آن كار مي كنيد آبخورى را بجود ودر حين كار سواره دندانهايش را 
روى هم فشار دهد به نشانه عصبانيت براى رفع مشكل چه مي كنيد؟

ببینید این مساله آبخوری به تنهایی نیست، گاهی بعیض اسبا از اثر پای آدم حرص شون 
یم گیره و دهنه رو یم جون، بعیض وقتا اسبا یه دردی دارن که آبخوری رو یم جون، بعیض 
وقتا اسبا آبخوری بهشون نیم خوره، بعیض وقتا یاد یم گیرن که دهنه رو بجون که اثرش 
رو خنثا کنند. تو این مواقع آبخوری های مهره دار مخصوص این اسباس که اسب نیم تونه 
آبخوری رو بگیره. اون ها به نظرم برای اسب مناسب تره. البته آبخوری ساده ی مهره دار 
هم هست. بعیض وقتا اسبا جویدن شون نشونه ی اعتراض به یه جای دیگه است مثلن 
پاتو دوست ندارند، مهمیزتو دوست ندارند، نشست تو دوست ندارند و هر کدوم از اینا 

رو کمتر کین اون جویدنه کمتر یم شه.

به نظر شما در حال حاضر در ايران سواركارانى هستند كه قابليت و امكانات الزم براى 
حضور در مسابقات المپيك رو داشته باشند ؟اگر جواب مثبت است نام ببريد.

 ببینید دو تا چیز هست اینجا. ییک قابلیتها و توانایی های فردی یه و ییک امکانات. تعدادی 
از سوارکاری ایران به نظرم قابلیت این رو دارند که بتونن تو اون کالس ها شرکت کنند 
ویل باید بگم امکانات نداریم برای المپیک، سوارکار داریم اما اسب نداریم. المپیک اسب 
چهار میلیون یورویی یم خواد اونم نه ییک، شما اگه بخوای بری المپیک باید پنج تا اسب 
تا  کین  رو شرکت  مختلف  مسابقه های  بتوین  که  بایش  داشته  یورویی  میلیون  چهار  سه 

بتوین به سطح المپیک بریس و در مسابقه های انتخایب امتیاز الزم رو بگیری.
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پيش  مي ديد  انجام  اسب  كار  كه  سال ها  اين  تمام  در  آيا 
اومده كه اسبى حالتون رو بگيره و اصلن پيشرفت نكنه على 
رغم داشتن تركيب بدنى خوب و كار منظم و تغذيه ى صحيح؟

بارها و بارها. من معتقدم اسب مثل لباسه، باید به تن سوارکار 
بخوره، باید پرو بشه به تن سوارکار. ما کارمون اینه که اسب 
و  به سبک  کنیم. بعیض اسبایی خریدم که  ترین  و  بسازیم 
سیاق من نخوردند. شاید با یه سوارکار دیگه نتیجه ی خویب 
از  سطحش  بقیه  نظر  از  سوارکار  اون  شاید  که  یم گرفتند 
من پایین تر بوده، وقیت این اسبا اومدن تو سیستم من تو 
این سیستم نتیجه ی خویب نگرفتند، البته این رو هم بگم که 
این مساله تو کل دنیا حاکم هست، ما تو آلمان هم دیدیم 
آلمان یم شه،  قهرمان  بار  دو  تبل  رنه  با  اسیب  یه  مثلن  که 
اسپانسر لودگر اسب رو یم خره و اسب با لودگر هیچ وقت 

نتیجه ی خویب نگرفت.

آیا به نظر شما  بهترين سوار آسيا همون بهترين سوار ايرانه  
اگه جواب منفيه بهترين سوار آسيا چه كسي است؟

نه. قطعن نه. ما تو آسیا سوارای خییل خویب داریم. ما تو 
و  یم پرن  وردکاپ  تو  که  داریم  سوارکار  ژاپین  سوارکارای 
فوق العاده ان. شیخ عیل قطر تو المپیک یم پره و ششم المپیک 
شده. مگه یم شه بیگ تو ایران سوارکاری از اون بهتر باشه؟ 
من نیم تونم اسم بگم که کیس تو ایران از اون بهتره. طرف 
تو المپیک تو فینال اومده باراژ. خالد العید عربستان، سوپر 
رایدره، برنز المپیک رو داره تو تییم، انفرادی هم با اون اسب 
هیوالش مدال برنز گرفت تو المپیک آتن. تو المپیک وقیت 
نیست، نیم شه شما  تییم یم گیره شوخی  مدال  عربستان 
ببری، من معتقدم  المپیک  و  فقط اسب خوب داشته بایش 
شما  پنجاه،  پنجاه  یم شن  اسب  و  سوارکار  باال،  کالس  تو 

محاله یس درصد بایش نتیجه بگیری و نیم توین 
که  چیزی بیش، سوارایی  معمویل  اسب  یه  با 
تو المپیک نتیجه یم گیرن قطعن از سوارکارای 
المپیک  آسیا  تو  سوارکار  همه  این  بهترن.  ما 
پریدن، ما منکر خویب سوارکارامون نیم شیم، 
با غیرتن، اسبایی رو یم پرونن که  با جسارتن، 
تو  اونا  ویل  بپرن  باهاشون  نتونن  اونا  شاید 
سطحی یم پرن که هیچ سوارکاری رو نیم شه 
از  کدام  هر  اگر  ویل  باهاشون.  کرد  مقایسه 
تو  بتونن  و  باشن  داشته  شرایط  ما  سوارای 
و  کنن  شرکت  لمپیک  یا  وردکاپ  مسابقات 
جایزه بگین اون موقع یم شه مقایسه ای انجام 

داد.

راجع به حس پدرى وپدر شدن توضیح بدین

نیست  گفتین  حسش  کرد.  توصیفش  نیم شه 
دیگه  دنیای  یه  واقعن  نیست،  مقایسه  قابل  و 
است، خدا قسمت همه یه بچه ی سالم و صالح 

بکنه.

و  كجا  شما  ومربيگرى  سوارى  عطف  نقطه ى 
كى بوده؟

سال  سه  رو  ولوو  جام  من  کشور،  قهرماین 
پشت سر هم یک شدم با سه اسب مختلف، 
هنره.  بپروین  اسبو  یه  بعضیا یم گن سه سال 
من یم گم با یه اسب سه سال سه تاجام ببری 
مختلف  اسبای  با  مختلف  کالسای  تو  هنره. 
برنده بیش یعین یه هنری داری، یه کار کردی 
که تونسیت ببری و دیگه این که قهرماین کشور 
پنج تا شاگردم تو رده های مختلف رفتند مسابقه 
و نتیجه گرفتند این که این تعداد شاگرد کار کین 
و یا براشون اسب بسازی و یا  اسب شون رو 
مسابقه  بفرسیت  و  کین  هماهنگ  خودشون  با 

هنره. اون هم نه یه دونه پنج شش تا.

سخن پایاین اگر هست بفرمائید و یک عنوان 
برای مصاحبه.

ممنون از شما که این مصاحبه رو انجام دادید 
به امید روزی که مریب هامون به صورت علیم 

سوارکاری رو دنبال کنند.
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در   19۰۰ سال  در  بار  اولین  برای  سوارکاری 
المپیک پدیدار شد. در این دوره تنها پنج کشور با 
هم به رقابت پرداختند. این رشته در سال 19۰۰ 
برای اولین و آخرین بار در دو شاخه پرش طول 
و پرش ارتفاع هم برگزار شد. در سال 19۲۰ هم 
برگزار  اسب  روی  ژیمناستیک  مسابقات  یکبار 
وارد   191۲ سال  از  درساژ  های  رقابت  شد. 
المپیک شدند و تا سال 19۵۲ ادامه پیدا کردند 
و تنها افسران ارتش اجازه حضور در این رقابت 
ها را داشتند. از سال ۵۲ به بعد و با تغییر قوانین 
شهروندان عادی و زنان هم اجازه رقابت در این 

بخش را پیدا کردند.

سوارکاری ییک از تنها دو رشته المپیک است که 
یم  رقابت  به  آن  در  هم  کنار  در  مردان  و  زنان 
بدل  زین  اولین  به  دانماریک  هارتل  لیز  پردازند. 
شد که توانست در دو المپیک ۵۲ و ۵۶ در بخش 
آنجایی  از  یابد.  دست  نقره  مدال  دو  به  درساژ 
که قوانین قرنطینه اجازه نیم داد تا هیچ خارجی 
بازی های  نادر  اتفاقی  در  وارد شود  استرالیا  به 
و  ژوئن  ماه  در  ملبورن  المپیک  سواری  اسب 
اتفاقی مشابه هم در  در استکهلم برگزار شدند. 
های  بازی  و  داد  رخ  پکن  المپیک  و  سال ۲۰۰8 

سوارکاری در هنگ کنگ انجام شد.

مختصــــــری
 بر 

تاریخچه المپیک
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در سال 19۵۲ فریتز تیِدمان فنالندی در هر دو بخش 
برنز  مدال  به  تییم  درساژ  و  انفرادی  اسب  با  پرش 
دست یافت تا به تنها ورزشکار تاریخ بدل شود که در 
یک دوره رقابت ها دو مدال سوارکاری به دست یم 
آورد. لورنا جانستون انگلییس با هفتاد سال و پنج روز 
سن در المپیک 7۲ مونیخ شرکت کرد تا به مسن ترین 
المپیک  تاریخ  سوارکاری  بخش  در  کننده  شرکت  زن 
بدل شود. آرتور ون پانگراتز از اتریش در سال 19۳۶ 
و در 7۲ سالیگ در بخش درساژ مسابقه داد تا ییک از 
المپیک  های  بازی  تاریخ  کنندگان  شرکت  ترین  مسن 

لقب بگیرد.

بازی های سوارکاری تنها رویداد در المپیک است که 
حیوانات را هم شامل یم شود و عالوه بر تست دوپینگ 
از سوارکاران، اسب ها هم مورد معاینه پزشیک قرار یم 
گیرند. در بازی های سوارکاری سن هر شرکت کننده 
ای باید حداقل 1۶ و هر اسب حاضر در مسابقات باید 
حداقل 7 سال سن داشته باشد. هر کشوری یم تواند 
نفر  یک  )که  نفره  چهار  تییم  اسب  با  پرش  بخش  در 
ذخیره است(، در بخش ایونت یک تیم ۵ نفره )بدون 
ذخیره( و سه سوارکار در بخش درساژ به همراه داشته 

باشد.
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سوارکاری در المپیک ۲۰1۶

تا  پنجم  از  سوارکاری  های  رقابت 
میل  مرکز  در  آگوست  یکم  و  بیست 
انجام خواهند شد.  برزیل  سوارکاری 
در رقابت های امسال 4۳ کشور حضور 
چین  های  کشور  که  داشت  خواهند 
دومینیکن،  جمهوری  فلسطین،  تایپه، 
اولین حضور خود را  قطر و زیمبابوه 
کشور  میان  در  کرد.  خواهند  تجربه 
و  فرانسه  دوره  این  در  حاضر  های 
آمریکا با ۲۳ حضور رکورددار هستند، 
پیشین  ادوار  تمام  در  کشور  دو  این 
در بخش سوارکاری شرکت کرده اند. 
ایتالیا با ۲۲ و سوئد با ۲1 حضور در 

در رده های بعدی هستند.

کشور   4۳ با  ها  رقابت  دوره  این 
شرکت کننده رکورد بیشترین نماینده 
در بخش سوارکاری در تاریخ المپیک 
را خواهد شکست. رکورد قبیل با 4۲ 
در  که  بود  ها  اختیار چیین  در  کشور 
المپیک ۲۰۰8 پکن رقم خورد. اگرچه 
سوارکار   ۲۰۵ تنها  برزیل  در  امسال 
این  از  که  داد  با هم مسابقه خواهند 
نظر المپیک ریو بعد از المپیک 199۶ 
آتالنتا )۲18( و المپیک 199۲ بارسلون 

)۲1۵( در رتبه سوم قرار یم گیرد.

فدراسیون جهاین

در   FEI سوارکاری  جهاین  فدراسیون 
سال 19۲1 و با به هم پیوستن سازمان 
بلژیک،  کشور   هشت  میل  های 
ایتالیا، ژاپن، نروژ،  دانمارک، فرانسه، 
امروزه  گرفت.  و سوئد شکل  آمریکا 
فدراسیون  این  عضور  کشور   1۳4
لوزان  فدراسیون  این  مقر  هستند. 

سوئیس است.
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قوی سیاه

گفتگو با دالرام عارف نعمیت

احسان فکا

سخن نخست

اندرسون  کریستین  هانس  داستان 
ماست؛  همه ی  کودیک  داستان 
تبدیل شدن یک جوجه ی سیاه که از 
عقیده ی بد دیگران نسبت به خودش 
و گذشت موج سنگین  دلگیر است 
گذِر زمان او را به قویی سپید با غرور 
و زیبایی خایص بدل یم کند. چه قدر 
که  چرا  است  آشنا  الگو  کهن  این 
لحظه  به  لحظه  ما  اطراف  در  شاید 
این اتفاق تکرار یم شود. داستان پیله 
و داستان  پروانه هم همین است  و 
قوی  قو،  این  اگر  حاال  خاک.  و  طال 
داشته  سیاه  پرهایی  و  نباشد  سفید 
شدن  کیمیا  داستان  انگار  که  باشد 
دیگر افسانه نیست و طال از دل مس 
در یم آید چرا که قوی سیاه ارزیش 
دوچندان دارد چون دیریاب است و 
و  روح  و  ذات  در  خود.  به  منحصر 
تبدیل شدن  اما داستان  درون بشر 
با تالش  مس به طال شدین است و 
و انگیزه و اراده و داشتن هدف، هر 
با  گفتگو  در  یم شود.  ممکن  محایل 
این  شکیل  به  نعمیت  عارف  دالرام 
تالش برای پروانه شدن، تالش برای 
انگار  یم بینیم؛  را  شدن  سیاه  قوی 
برتری اراده و اصالت تالش، تم و بن 
دوست  گفتگوست.  این  اندیشه ی 
و  دل  در  خواستن  حس  این  داریم 
نهادینه  ما  سوارکاران  تمایم  جان 
پیغایم  شک  یب  گفتگو  این  و  شود 
برای جامعه ی جوان سوارکاری ایران 

است.

بر این باوریم که سنگ و یپ و ستون 
قهرمانان طراز  باشکوه سواری  کاخ 
تمایم  شانه های  روی  بر  ایران  یک 
که  است  بنا شده  اهایل سوارکاری 

گاهی فقط در این رشته ناین دارند و 
نایم ندارند. مراقبان اسب، نعلبندان، 
ساده ی  کارمند  یک  دامپزشکان، 
فروشگاه لوازم سوارکاری، کشاورزی 
که علیق اسب ها را یم کارد، راننده ی 
رایدرها،  و  مریب  کمک  اسبکش، 
مسئول  باشگاه،  ساده  کارمندان 
با  دیگر  بسیاری  و  مانژ  کردن  مهیا 
از  اجتماعی  خاستگاه  و  جایگاه  هر 
یک  شدن  ساخته  بنیادی  عوامل 
سوار قهرمان هستند و در این میانه 
کاری  ارتباط  دلیل  به  رایدرها  نقش 
به  است.  پررنگ تر  اسب  با  مداوم 
جاست که جامعه ی سوارکاری صدا، 
نگراین ها  و  امید  و  بیم  دلمشغویل، 
اعضایش  تمام  آرزوی  و  خواست  و 
ماست،  رسالت  این  و  بشنود  را 
آینه ای مقابل آینه گذاشتن و به قول 
در  ابدیت.  ساختن  شاعر،  شاملوی 
این میانه جایگاِه سوارکاران خانم از 
خاص تر  اجتماعی  و  فرهنیگ  منظر 
است و این ضروریت شد برای گفتگو 
خانم  سوارکاران  معدود  از  ییک  با 
کار حرفه ای یم کنند.  کم  با سن  که 
از شروع  سال  ده  جوان  این سوار 
سواری اش یم گذرد و بیش از نییم 
شاگردی  لباس  در  را  مسیر  این  از 
کنار  است  چندسایل  و  گذرانده 
ندارد؛  انتها  سواری  در  که  آموختن 
در این هنر، ورزش فعالیت حرفه ای 
ساعت  دو  در  حرف هایش  یم کند؛ 
گفتگو شنیدین بود و صادقانه و البته 
ساده. این حرف ها شاید برآیند نگاه 
نسل جوان ما باشد به پیچیده ترین 
در  جهان.  ورزش  سخت ترین  و 
سوارکار  منتظر  فاطمه  گفتگو  پایان 
چند  نسل  هم  اسیب  نویسنده ی  و 
جوان  سوارکار  این  از  پرسش 
پورحیدری  و محسن  پرسیده است 
یادداشت  دالرام  مربیان  از  ییک 
در  که  است  نوشته  برایش  کوتاهی 

پیشاین گفتگو یم آید.

اسب شال قبیله ی من و تست.

دالرام یک دختر بسیار کاری، بسیار 
دلسوز،  آروم،  بسیار  حاشیه،  یب 
جوره  همه  من  نظر  به  و  عالقه مند 
خویب  آینده ی  یم تونه  و  تکمیله 
که  االن  که  شرطی  به  باشه  داشته 
تصمیم  برای  داره  رو  سن  بهترین 
گیری، مکتب خویب رو انتخاب کنه و 
برای اون مکتب زحمت بکشه و اگر 
جایگاهی  یه  به  کم  سن  این  تو  هم 
این  بتونه  رسید  خواهد  و  رسیده 
نگهش  بیشتری  دقت  با  رو  جایگاه 
اون جایگاه خودش  تو  بتونه  و  داره 
رو تثبیت کنه و بتونه برند بشه برای 
که  سیستیم  اون  تو  باید  خودش. 
سواری یم کنه سعی کنه همیشه از 
دیروزش بهتر باشه. من فکر یم کنم 
به  که  داره   رو  این  ارزش  دالرام 
و  برسه  این رشته  تو  جاهای خویب 
شاید یه مریب خانم به روزتر نسبت 
و  بشه  خودش  زمانه ی  و  دوره  به 
خویب  آینده ی  و  خوب  سوارکاری 

برای خودش بسازه.
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و  و مریب ها  بگو و شروع سوارکاری  برامون  از گذشته 
مسابقه ها و هر چیزی که در شناختن خواننده های ما از 

تو کمک بکنه.

سه  متولد  هستم  نعمیت  عارف  دالرام  خدا.  نام  به 
ساله  ده  گفت  تقریبن یم شه  و هشت.  هفتاد  فروردین 
پیش  سواری مو  اول  سال  شش  یم کنم.  سواری  دارم 
آقای جواد بهرایم بودم که پیش ایشون در حد سواری 
یم رفتم  تابستون  به  تابستون  و  کردم   شروع  تفریحی 
چون مدرسه داشتم و  باید به درس هام یم رسیدم. چون 
رو  تابستون  ماه  بود سه  نزدیک خونه مون  باشگاه  اون 
جا  اون  آلستوم.  برق  نیروگاه  باشگاه  سال یم رفتم  هر 
هزینه ها رو برای ده جلسه یم دادیم و سوار یم شدیم. 
یه سری اسب ترکمن و ایراین هم اون جا بودن به اسم  
دوست  من  یم شدیم.  سوار  که  مونیکا  بهاره،  ستاره، 
بعد چند سال  بیشتر کار کنم و  داشتم پیشرفت کنم و 
احساس کردم که اون جا فقط یورتمه یم ریم و خییل کم 
پیش یم اومد که چهار نعل بریم و دیگه پیشرفیت نداشتم. 
این باعث شد بخوام بیشتر کار کنم و حرفه ای تر بشم. 
اون موقع هم شناخیت رو جامعه ی سوارکاری و افرادش و 
باشگاه ها نداشتم و همون موقع از ییک از دوستام اسم 
باشگاه آزمون و آقای مجید شریفی رو شنیدم و با همون 
دوستم رفتیم آزمون. اون موقع راهنمایی بودم و اون جا 
پیش فائزه خانم و خانم مهسا رفیعی شروع کردم به کار 
نکته های  و  کردند  کمک  بهم  خییل  رفیعی  خانم   . کردن 
خییل ریزی رو بهم یاد دادند مثل اریب یورتمه که تا اون 
موقع کیس بهم یاد نداده بود. کم کم ارتفاع های کوچیک 
پیغمبری  به پریدن. یک سال بعد خانم  رو شروع کردم 
مریب من شدند و ایشون هم خییل به من کمک کردند 
و نکته های آموزیش رو با دلیل به من یاد دادند. تو اون 

دوره  من هر روز باشگاه بودم.

به درس و مدرسه چطور یم رسیدی؟

یه  خونه  که یم رسیدم  ظهر  و  مدرسه   صبح ها یم رفتم 
چیزی یم خوردم و ساعت پنج عصر تا هشت و نیم شب  
باشگاه یم رفتم. شرایط درس هام هم خییل سخت شده 
بود و باید شب ها به درس ها و تمرین هام یم رسیدم اما 
رو  دقیقه همه چی  دو  تو  من سر کالس که یم نشستم 
حفظ یم کردم و درسامو سریع یاد یم گرفتم که بتونم به 
مجید یم دونستند  آقا  که  هم  باشگاه  تو  برسم.  باشگاه 
من خییل سواری رو دوست دارم یه سری اسب ها رو 
یم دادند من گرم کنم و سرد کنم و قدم و یورتمه بدم یا 

گشت بدم و لنژ کنم. 

 یه بارم تو عید بود که هوا سرد بود و یم خواستم اسب 
لنژ کنم که اسبه بازی کرد و من هنوز بند لنژ رو آماده 
و  انگشتم  توی  پیچید  لنژ  بند  دستم.  تو  بودم  نکرده 
شکست و من دو ماه عقب افتادم چون دستم تو آتل بود 
و در حد عمل پیش رفت و من نتونستم یه مدیت سواری 
بکنم. بعد برای این که بیشتر پیشرفت کنم رفتم باشگاه 
بام. اون موقع تازه باشگاه بام درست شده بود و من با 
آقای همایون وجداین صحبت کردم و ایشون گفتند که 
یک روز بیا  من سواری تو ببینم و بعدش گفتند که باشه 
من باهات کار یم کنم و من از پیش آقا مجید و فائزه خانم 
خداحافظی کردم و اومدم بام اما من این قدر آقا مجید و 
فائزه خانم رو دوست داشتم که پرسیدم من راه برگشت 
ماه  که  ماه  یه  من  نه.  که  چرا  که  گفتند  ایشون  و  دارم 
رمضون هم بود پیش آقای وجداین شروع کردم به کار و 
ایشون خییل با حس خوب و گفتار خوب  شروع کردند 
با من کار کردن و پرش رو شروع کردیم و ایشون دو تا 
اسب از آقای خوشدل برای من گرفتند به اسم زاگرس و 



ایرانکا و اسپرانتو که من سوارمبتدی 
هامو با این اسب ها شروع کردم اما 
به دالییل شرایط کاری شون  ایشون 
کوتاه  مدت  یه  من  و  خورد  هم  به 
کمک  دیگه  مریب های  به  باشگاه  تو 
سوار  اسباشونو  گاهی  و  یم کردم 
اون جا  پورحیدری  آقای  یم شدم. 
که  ژوبین  اسم  به  داشتند  اسب  یه 
من اون اسب رو که قبلن تو آزمون 
بود سوار یم شدم و خییل دوستش 
داشتم و بعد که اون اسب اومد بام 
من ییک دو بار بهش سر زدم و براش 
هویج یم بردم. آقا محمود پورحیدری 
که یم دونست من چه قدر این اسبو 
دوست دارم به من گفتند که برنامه ی 
است  یورتمه  قدم،  فعلن  اسب  این 
اسب  و  داشیت  دوست  وقت  هر  و 
نداشیت بیا این اسبو سوار شو. این 
شد که من کم کم به آقا محسن کمک 
و  اسبارو سوار یم شدم  و  یم کردم 
من  که  همین شد  و  گشت یم بردم 
شدم  ایشون  سیستم  وارد  کم  کم 
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خییل ها فکر یم کردند که کار کردن 
در  بود  سخت  خییل  محمود  آقا  با 
یه  و  نبود  طور  این  اصلن  که  حایل 
تو  نظم  و  حساسیت  و  قلق  سری 
این  به  آدم  اگر  که  بود  ایشون  کار 
یم گرفت  یاد  و  یم کرد  دقت  کارا 
ایشون  که  باعث یم شد  نظمو،  این 
رضایت داشته باشند و تشویق کنند 
و این طوری بود که من تونستم دو 
من  کنم.  کار  ایشون  با  نیم  و  سال 
وقیت پیش ایشون بودم کار زمیین رو 
به من یاد دادند و کار با اسب رو و 
دلم رو خییل پر کردند، بعد من یه بار 
بهشون گفتم که یه اسب یم توین به 
من بدی که من برم مسابقه و ایشون 
یم برم  رو  شما  زماین  من  که  گفتند 
و  نبایش  بازرگاین  پیام  که  مسابقه 
واقعن  و  بدی  قشنگ  شو  یه  بتوین 
همینم شد و وقیت من رفتم مسابقه 
اسب  با  من  کیه؟  این  گفتند  همه 
خییل  و  کردم  پر  رو  مبتدی  بلووی  
قلقش  که  تمرین کردم  این اسب  با 

یه  و  پریدم  باهاش  هامو   E و  دربیاد 
دونه اسب ایراین و تو جام نوروزآباد 
قهرماین  از  بعد  پریدم.  باهاش  هم 
از  من  هم  شش  و  نود  سال  کشور 
پیش آقا محمود اومدم چون ایشون 
نداشتند  رو  مسابقه  اسب  شرایط 
نیم تونست  باالترو  رده های  برای 
اسب های ره باالش رو به من بده و من 
جابه جا شدم و دوباره برگشتم پیش 
آقا مجید چون ایشون در کار با اسب 
یک  عنوان  به  و  بودند  خوب  خییل 
سوارکار تکنیک های زیادی بلد بودند 
داشتند  خویب  خییل  انتقال  قدرت  و 
و یم تونستند به پیشرفتم کمک کنند. 
یه دلیل دیگه هم مسیر رفت و آمدم 
بام بود که خییل برام سخت بود  به 
باید یم رفتم و من  چون داشگاه هم 
یه ترم پرورش اسب خوندم تو فرح 
مدیریت  آریاشهر  اومدم  بعد  و  آباد 
کسب و کار رو شروع کردم. به همین 
شروع  و  آزمون  اومدم  دلیل  چند 
کار  خانم  فائزه  و  مجید  آقا  با  کردم 
کردن. تو این دوره من یه مسابقه هم 
با دامور رفتم و یه  E رو خارج از رده 
یب خطا پریدم. من همیشه بهترین ها 
هیچ  و  یم خواستم  خودم  برای  رو 
کم  به  سواری ام  پیشرفت  تو  وقت 
قانع نبودم و به همین دلیل بود که من 
یک بار با آقا مجید کار کردم و دوباره 
برگشتم پیش ایشون.  بعد از چند ماه 
پیش  آقا مجید شرایطی  با  کار کردن 
ملیکا  پیش خانم  اومدم  که من  اومد 
غروی و حس یم کنم با یه مریب خانم 
ایشون  و  خوبه  برام  خییل  کارکردن 
خییل من رو درک یم کنه و من خییل 
یه  انگار  ایشون  پیش  و  راحتم  اینجا 
دغدغه هام  تمام  از  و  گرفتم  آرامیش 
کم شد و تونستم با آرامش کار کنم. 
که  اینه  ایشون  خوب  خییل  مزیت 
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دارند  دوست  خودشون  که  گفتند 
که شاگرداشون و صاحب اسباشون 
کنند  پیشرفت  و  برند  مسابقه  دائم 
دوست  و  یم خواستم  همینو  منم  و 
خییل  پریش ام  تجربه های  داشتم 
خییل  مدیریت  ایشون  بشه.  بیشتر 
و  مرتبه  چی  همه  و  دارند  خویب 
برنامه ی اسبا سر جای خودشه و من 
به عنوان یه رایدر خانم خییل بهتر با 
یه خانم کار یم کنم و همو یم فهمیم 
راحت تر  رو  کاری  مسایل  خییل  و 
و  بگذارم  درمیون  باهاشون  یم تونم 

خدا رو شکر خییل راحتم.

اولین باری که حس عالقه به اسب به 
وجود اومد کجا بود و این وابستیگ 

چطور به وجود اومد؟

اسب  خود  یم کنم  احساس  من 
به  بریم گرده  این  کرد.  انتخاب  منو 
دوران مهدکودک من. یه سری ما رو 
باشگاه سوارکاری  یه  تو  اردو  بردند 
بود  باشگاه  کدوم  نیم دونم  که 
آقای ابراهیم  بود  هم  بازیگری  یه 
مدیر  خانم شون  با  که  بحرالعلویم 
رو  ایشون  من  و  بودند  مهدکودک 
کنار  و همیشه  خییل دوست داشتم 
بود  بار  اولین  من  و  بودم  ایشون 
نزدیک  فاصله ی  این  از  اسبو  که 
یم دیدم، من چسبیده بودم به آقای 
ابراهیم بحرالعلویم و کنار ایشون راه 
یم رفتم و خییل ترسیده بودم ما رو 
داداشم  و  من  و  کردند  سوار اسب 
هم  با  بودیم  کوچیک  خییل  چون 
سوار شدیم . بعد دیدم چه قدر حس 
بعد که  اما نیم دونستم چیه؟  خوبیه 
آالچیق  بود  جایی  یه  شدیم  پیاده 
طوری بود که با بچه ها رفتیم باال برای 
غذا خوردن و من آخرین نفری بودم 
داشتم  و  بودم  نشسته  باال  اون  که 
داداشم  و  یم خوردم  رو  ساندویچم 
چی  نیم دونم  بودند.  پایین  هم  اینا 
به  کرد  شروع  اسبه  هو  یه  که  شد 
و  زدن  دست  سر  و  کشیدن  شیهه 
احساس کردم اسبه سرش رو گرفته 

باال و داره منو داره نگاه یم کنه، اولش ترسیده بودم ویل اون اسب که خیره 
بهم نگاه کرد دیگه تموم شد، اولش گفتم نکنه این اسبه بیاد باال منو بخوره. 
گریه ام گرفته بود. داداشمو صدا کردم داداشم اومد باال منو برد پایین. اما 
اون پایین اسبو هنوز داشت منو نگاه یم کرد این باعث شد که من جذب 
اون اسبه بشم. اسب منو انتخاب کرد. چندین سال بعد هم که ما یم رفتیم 
شمال جنگل سیسنگان  من همیشه اصرار یم کردم به بابام که  من یم خوام 
سوار بشم و سوار یم شدم. بعد از طرف محل کار مادرم یه سری کالس 
یم گذاشتند تو تابستون که یکیش سوارکاری بود و من از مادرم خواستم که 
اینو برای من بگیره. مادرم همیشه پشتوا نه ام بوده چه از نظر  مایل و چه 
رفت و آمد خییل حمایتم کرد.اینو داشتم یم گفتم که کالسه برداشته شد اما 
مامانم رفت و پرس و جو کرد و جای کالس رو پیدا کرد و همین برق آلستوم 

و باشگاهش. این بود که من ثبت نام کردم و شروع کردم به سواری.

پدرتون چه نظری داشتند؟

اول که فکر یم کردند برای من هوس و تفریحه. من گفتم پدر من اگه تفریح 
بود دو بار که زمین خوردم دیگه سمت اسب نیم رفتم. البته بعدن براشون 

ثابت شد که واقعن دوست دارم.

خونواده مسابقه هاتو یم بینند؟

تا  و  دیر رسیدن  اونا  زمین  و خوردم  رفتم  زاگرس  با  من  که  اولین مسابقه 
رسیدند من زمین خوردم. هیچ کس تو خونواده ی ما اسیب نیست البته من 
از پدرم یه عکس دیدم دوران خییل قدیم که اسب سردست زده و پدر من 

سوار اسب بود.
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چند سوارکار خانم خارجی در پرش یا درساژ رو که سواری شون 
رو دوست داری اسم ببر و خییل مختصر درباره ی دلیل دوست 

داشتن شون یا تکنیک سواری شون صحبت کن.

لوسیانا دنیز که همه چیزش رو حساب کتابه و درست و دقیق 
سوار یم شه. پنه لوپه لپروست که سوارخویب هست و با حس 
سواری یم کنه و سویم هم شارلوت دوژاردین که حس خییل 

قوی ای داره.

حاال که تصمیم جدی برای شرکت تو مسابقه داری فکر یم کین 
به استایل و شکل سوارکاریت بیشتر توجه یم کین یا جنگنده 

و برنده بودن؟

همیشه سعی یم کنم جفت شو با هم داشته باشم. شیک سواری 
کنم و خوش استایل باشم. ترجیح یم دم یه شوی قشنگ بدم 
باشه آدم یم تونه مقام خویب هم  اگه همه چی سر جاش  که 
بیاره. سعی یم کنم هر دو رو با هم داشته باشم و جایزه شدن 

به تنهایی برام مهم نیست. خیلیا یم گن تو 
مسابقه خییل خشک یم یش و به استایلت 
توجه یم کین من یم گم من چیزی رو تغییر 
نیم دم و همین چیزی که هستم رو ارائه 

یم دم.

با  هواپیما  در  سفر  یه  تو  کن  فرض 
از  چیزی  که  خودت  سن  هم  خانم  یه 
سوارکاری نیم دونه هم مسیر شدی، اون 
از سوارکاری.  و شما  رشته اش یم گه  از 
که  بهش یم یگ  چی  سوارکاری  درباره ی 
رشته شناخت خویب  این  به  نسبت  اون 

پیدا کنه؟

منطقی اینه که اول آدم چیزای مثبت شو 
زمین  نیم گه  آدم  اول  وقت  هیچ  بگه. 
خوردن داره. حسای خوب، حسای مثبت 
و انرژی که آدم از اسب یم گیره رو یم گم، 
اعتماد  و  اطمینان  حس  از  یم کنم  حس 
اسب  با  شدنه  ییک  این  از  بگم.  بهش 
فکری  هر  آدم  که  این  از  یم گم  بهشون 
یم ده  انجام  همونو  اسب  گاهی  یم کنه 

بهش یم گم. کلن مثبت هاشو یم گم.
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احساس یم کین یم توین اون آدم رو مجاب کین که سواری کنه؟

به نظرم یم تونم چون این اتفاق قبلن افتاده، ییک از فامیل هامون 
کار  به من گفت چه  بود  و عالقه مند  همین طور اسب رو یم دید 
یم کین؟ چطوریه سواری؟ من این قدر گفتم که گفت من دوست 
دارم بیام و یک یم تونم بیام. باهاش قرار گذاشتم و اومد سوار شد 
و وقیت حالت بدنش رو بهش گفتم و این که چطور باید باشه و اینا 

خییل عالقه مند شد.

درباره لنژ اسب ها و مساییل که باید تو این کار رعایت کرد برامون 
توضیح بده.

لنژ یه کار زمیین هست با اسب بدون این که آدم سوار بشه و اگه 
لنژ درست انجام بشه یم تونه دو برابر این که طرف سوار بشه از 
لنژ چند دقیقه حرکت آزاده. اسب  اسب کار بکشه. همیشه اول 
چندین ساعت تو اصطبل بوده و بدنش خشک شده و پنج شش 
باز بشه  باید اسب حرکت بکنه که بدنش  دقیقه تو هر دو جهت 

و  بکنه  بازی هاشو  کنه  بازی  اگه یم خواد  و 
انرژی شو خایل بکنه بعد اگه قراره شامبون 
بهش بخوره یا اگه قراره بغل بند بخوره یا لوازم 
روی  شن  مستقر  وسایل  این  دیگه،  کمیک 
اسب و بعد شروع یم کنیم به لنژ کردن. اون 
لنژر با اسب و بند لنژ و شالق باید یه مثلث 
بسازه که لنژر راس مثلثه. همیشه شالق باید 
پشت پا و بخلق اسب حرکت بکنه که اسب 
بکشه  فیله هاشو  و  بدنش  زیر  بکشه  پاشو 
به کار. از جلو با بند لنژ سعی یم کنیم سر 
اسب رو باال نگه داریم که باالنسش کنیم که 
اسب از پشتش کار بکشه و دست و پاشو 
بکشه زیر بدنش و این مقدمه ی تجمع اسبه، 
خییل لنژرها یم گن نباید اسب چهارنعل بره 
تو لنژ اما من عقیده ام اینه که اگه چهار نعلم 
بره بد نیست. آسیب لنژ سر خوردن هست 
و بازی کردن که گاهی تو دست و پای اسب 
و کمر ممکنه فشار بیاره. آسیب تو کتف هم 

تو دایره های کوچیک یم تونه اتفاق بیفته.

اولین باری پاتو تو رکاب گذاشیت یک بود و 
فکر  اون موقع  و  میاد  یادت  رو  اسم اسب 

یم کردی که یه سوارکار حرفه ای بیش؟

ایران زمین بود پیش آقای جوادبهرایم، خییل 
یادم نیست چون قبلن سوار شده بودم اما 
بار که جدی سوار اسب شدم حس  اولین 
رضایت و خشنودی داشت و این که داشتم 
این که  و  یاد یم گرفتم. حس قدرت داشتم 
باالخره سوار شدم و من تونستم که سوار 

بشم. با اسب ستاره بود.

اسبا  بدون  خایک  کره ی  و  جهان  نظرت  به 
چطور جایی یه؟

اول  از  اسب  اگر  شاید  تصوره.  قابل  غیر 
باید  نیم دونم  واقعن  هیچ.  نداشت  وجود 
و  هست  که  این  یم دادم،  انجام  کاری  چه 
یم تونم این کارو انجام بدم خییل خوبه. خدا 
رو همیشه شکر یم کنم که یه هدفی تونستم 

توش بگذارم و بهش برسم.

اگر بخوای یه نامه به رییس جمهور بنوییس 
و درباره مشکالت سوارکاری از زاویه دید یه 
خانم سوارکار براشون صحبت کین بهشون 
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چی یم یگ؟ پیشنهادی به ایشون یم دی که 

در بلند مدت باعث رشد سوارکاری ما بشه؟

فقط شاید بتونم یه چیزی بگم، یه خواسته 

و یه خواهش اگه بتونم داشته باشم ازشون 

اینه که ای کاش بشه یه ذره به ورزش کارای 

یه  رشته ها  تمام  سوارکاری،  فقط  نه  خانم 

بیشتر  ذره  یه  یم شد،  داده  بها  بیشتر  کم 

حمایت  فرهنیگ.  حمایت  یم شد،  حمایت 

نباشه که آدم شاید  اگه  باید باشه  مایل که 

نتونه برسه. مثلن من به عنوان یه خانم که 

دیده  دارم  دوست  یم کنم  سوارکاری  دارم 

بشم و دوست دارم اگر مسابقه پخش زنده داشته 
باشه نیان فقط دست و پای اسبو نشون بدن، کل 
سوارکاری یه خانم رو نشون بدن و یه تبلیغی بکنن 
که خانم ها بدونن یم تونن این ورزش رو انجام بدن. 
این  به  نیم تونن  که  یم کنن  فکر  خانم ها  از  خییل 



ورزش بیان. شاید این نظر من نظر خییل 
دیگه از خانم های سوارکار هم باشه.

در  ضعفت  نقطه ی  و  قوت  نقطه 
سوارکاری خودت چه در کار روی خاک 

و چه پرش چیست؟

همیشه فیلم سواری مو که یم دیدم سعی 
کردم یه سری اشکال هامو برطرف کنم. 
شاید پام یه جا خییل تکون یم خوره که 
پام رو کیپ تر کردم یا شاید یه جا خییل 
جلو بودم برگشتم و صاف نشستم. البته 
ضعف هامو که خودم نیم تونم بگم. گاهی 
کم جلو  یه  که  دیدم  آینه  تو  یورتمه  تو 
گاهی  کردم.  تصحیح  و  برگشتم  و  بودم 
به خاطر زین و آب بندی اون هم بوده، 
و  یم ده  تغییر  رو  پا  جای  زین ها  بعیض 
نشست رو یم اندازه عقب. تو کار زمیین 
پرش  تو  بگیرم.  یاد  باید  رو  چیزا  خییل 
نرفته  کرده،  کپ  اسب  یه  گاهی  چون 
دلم  یه جاهایی  مانع  رو  زمین  و خوردم 
خایل شده اما دارم سعی یم کنم که یه 
کم بیشتر دلم پر شه. من سعی کردم این 
یاد  محمودپورحیدری  آقای  از  رو  حس 
بگیرم. بارها شده ایشون زمین خوردن و 
دوباره سوار شدن با چسبندیگ ده برابر 
و اسب رو بردن. شاید ده درصد شبیه 
ایشون بودم. چون پیش اومده که اسب 

کیپ اومده دستم و بردم.

در مورد سبک و شیوه ی چند تا سوارکار 
ایراین برامون صحبت کن.

چون  محمودپورحیدری  آقای  اولیش 
مسابقه شونو  روز  سواری  خییل ها 
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دوست  رو  اسب  با  کارشون  و  خونه  تو  سواری  اما  دارند  دوست 
ندارند. از دور دیدند که چرا این قدر در کارش خشونت داره اما از 
بدون علت  رو  اگه یم دیدند متوجه یم شدند که هیچ اسیب  نزدیک 
تنبیه نیم کنه. برای هر کاری با اسب علت خایص داره. اسب اذیت 
تاکتیک های  آقا مجید که تکنیک و  یم کنه گهگیری یم کنه و نیم پره. 
زیادی بلدند و خییل سوار با تجربه ای هستند و خارج از ایران سواری 
و  ترینیگ  و  کردن  کار  سیستم  کردند.  سواری  بچه یگ  از  و  کردند 
سواری کردن شون تو یه روز کاری با اسب خییل تو اون اسب تاثیر 
کار توی  مازیار جمیشدخاین که  آقای  تو یب خطا رفتنش.  یم گذاره 
خونه شونو ندیدم و روز مسابقه شونو دیدم و آقای داود پوررضایی 
که خییل خییل آینده دارند و یه سوارکار کاملند از نظر اسب، تکنیک 

سوارکاری، ذهنیت، همه چیز رو دارند.

نظر مختصرت رو در مورد این نام ها بشنویم.

میشا محمدی/ دلسوز و مهربان

مارادونا/ دست خدا
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فروغ فرخزاد/ شاعر. همون شاعر!

ترانه علیدوسیت/ احساس یم کنم بعد 
حرفه ای شدن مغرور شده.

مریل استریب/بازیگر برتر

سواریم  الگوی  پورحیدری/  محمود 
بوده، 

غرور.  و  قدرت  سمبل  الیت/  سان 
نه دیدم  و غرور  این قدرت  با  اسیب 

نه سوار شدم.

بلووی/بدجنس!

پیانو/آرامش

ولتیژ/ رقص تو آسمون

تام هاردی/ بازیگر بزرگ

همایون شجریان/ صدایی از آسمان

روزبه بماین/ شور ترانه

لیال اسفندیاری/ در موردش جستجو 
خانم  یه  غیرت  نمونه ی  کردم. 

ورزشکار ایراین. کوهنورد قهرمان

ناتایل پورتمن/ قوی سیاه

هاکامور/ خییل خشنه. دردناکه برای 
اسب. هیچ وقت دوستش نداشتم.

بازو  به ساق و گردش  تکیه  درباره ی 
برامون  دلیلش  و  دایره  به  جلو  از 

صحبت کن.

خودم  که  یه  حرکیت  ساق  به  تکیه 
اسبام  با  همیشه  داشتم  دوست 
انجام بدم. یه سری اسبا بلد نیستند 
و سعی یم کنم بهشون یاد بدم. اول 
از قدم شروع یم کنم به یاد دادن که 
اسب یاد بگیره که اثری رو که بهش 
تماس  بده.  انجام  چطور  رو  یم دیم 

خییل قوی تر اون سمیت که یم خوایم بریم رو باید بریم با دست موافق و 
پای مخالفش. همون طور که یم دونیم خییل از اثرها تو سواری ضربدری 
بین دست و پا عمل یم کنند. مثلن اگر بخوایم اسب رو به سمت راست 
ببریم تکیه به ساق، تماس دست راستمونو بیشتر یم کنیم و دست راست 
یه خورده  حائل یم شه  پای چپ مون  و  نگه یم داریم  قوی تر  مونو خییل 
عقب تر و کپل اسب رو هل یم ده به سمت راست. یه جاهایی هم الزمه که 
دست چپ هم یه تماس مالیم بده و بگیره، یه جاهایی اسب خییل یم ره 
به راست و الزمه که پای راست یه کم اسبو برگردونه. در مورد نرمش ها 
هم عالوه بر این که حالت نریم داره برای بدن سوارکار یه کاربرد ذهنییت 
و رواین هم داره و باعث یم شه اگه سوار اولین دفعه هایی هست که سوار 
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یم شه اون حس ترس و اضطرابش از بین بره و بدنش شل یم شه 
و باعث آرامش و تمرکز خودش یم شه. تو گردش بازو از جلو به 
دایره دست داخل این نرمش رو مثل نرمش های دیگه انجام یم ده 
و دست داخل سوارکار در جهت عقربه های ساعت یم چرخه و یه 
دایره ی کامل فریض رو تو هوا یم سازه که شعاعش به اندازه طول 
دست سوارکاره و چشم سوارکار هم باید کف دستشو دنبال کنه 

و نگاه حرکت رو باید تعقیب بکنه.

آشغال  روزهای  اولین  در  پیش  سال  هشت  و  یس  کن  فرض   
خرمشهر امدادگر هسیت و با یه اسب زخیم برخورد یم کین، برای 

نجاتش چه یم کین؟

باید اول دید جراحت اسب در چه حدیه. اگر در حد پاریگ باشه 
که یم شه) غرق در فکر( نه. به نظرم نیم تونم از اسب زخیم و 
نجات  فکر  به  و  برم  و  بشم  جدا  واستاده  وسط  اون  که  حیرون 
اما یم مونم.  کنم  پیدا  نجات  برم ممکنه خودم  اگر  باشم.  خودم 
دوست دارم بمونم و نجاتش بدم اگه اتفاق خویب هم برای خودم 

نیفته.

فکر یم کین هر سوار خویب یم تونه مریب خویب باشه؟ اگر جوابت 
نه هست یه سوار خوب به چه چیزای دیگه ای احتیاج داره که یه 

مریب خوب برای اسب و سوارکار باشه.

مریب یم تونه باشه اما این که مریب خویب یم تونه باشه رو باید بگم 
شاید نه. یه سری از مربیا زبون گفتار خییل خویب دارند. این قدر 
یم تونن با حس توضیح بدن که اون کیس که روی اسب نشسته 
اون حس رو یم گیره و متوجه یم شه که مریب چی ازش یم خواد. 

محسن  آقای  و  وجداین  خان  همایون  مثل 
پورحیدری. اما یه سری مریب ها هستند که 
بلد باشه  باید خودش یه چیزایی رو  سوار 
و  کنه  اضافه  بهش  چیزی  بتونه  مریب  که 
شاید  پورحیدری.  آقای  مثل  کنه  متوجهش 
نتونه  راحت  رو  مبتدی  شاگرد  یه  ایشون 
هستند  حرفه ای  خودشون  چون  باال  بیاره 
حرفه ای  هم  رو  مساله  اون  دارند  دوست 
منتقل کنند. خییل از کسایی که من باهاشون 
کار کردم همیشه دوست داشتند چیزی از 
خودشون به یادگار بگذارند مثل محمود و 
محسن پورحیدری، همایون خان، آقا مجید 
نبودند  دیگه  روز  دو  ناکرده  خدای  اگه  که 
فالین  بگن   همه  کیه؟  فالین  بپرسند  اگر 
شاگرد همایون وجداین یا پورحیدری ها. یه 
اسیم مثل سرهنگ نشاطی از خودشون به 

یادگار داشته باشند.

خانم  رایدرهای  ویژه  به  رایدرها  نظرت  به 
موفق  کارشون  محیط  در  یم تونن  چطور 

باشند.

تعداد رایدرای خانم کمه. بیشتر سوارکارهای 
خانم مالکند، اگر اون تعدادی که هستند و 
هدف  اون  که  داره  دلیل  یه  شاید  موفقند 
و  دارند  انگیزه  و  هستند  هدفمند  شونه، 
یم خوان به هدف شون برسند، اگر هدف مند 
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هستند انگیزه دارند که کار کنند و سعی یم کنند که 
خودشون رو بکشند باال. به نظرم رایدری خانم ها یه 
برخورد کرد.  تفریحی  با اسب  انتخابه چون نیم شه 
بعیض ها که مثل ماها حرفه ای سواری یم کنند و زمان 
خییل  اسب شون  از  بیرون  زندیگ  شاید  یم گذارند 
نباشه و بیشتر وقت شون تو باشگاه  پررنگ و قوی 
یم گذره. این یم تونه یه انتخاب باشه  که زندیگ ات 
اسب باشه یا خونه داری باشه یا هر شغل غیر اسیب 

دیگه ای.

این  راز این سخت کویش و زمان گذاشتن چیه؟ تو 
مسیر خییل سخت چی بهت دلگریم یم ده؟

 اول این که هدفم این بوده که اسب سوار شم و 
کره تربیت کنم و بهش آموزش بدم. این که از اول 
به  حاال  تا  شد  هم  همین  و  بشم  سوارکار  خواستم 
که  هست  این  دیگه ام  هدف  رسیدم.  موضوع  این 
تو  و  بپرم  و  برسم  کشوری  قهرماین  مسابقه ی  به 
برم  بتونم  که  ببرم  باال  رو  قدر حد خودم  این  ایران 
خارج از کشور مسابقه بدم. پریدن خارج از کشور 
اولویت اول منه. به همین دلیل خییل وقتا که خییل 
به هیچ جایی نیم ریس  بقیه یم گفتند  زده یم شدم و 
این موضوع تو یادم یم موند که زماین که من پیش 
جا  اون  که  اویل  دوره ی  تو  یعین  بودم  آقای شریفی 
بودم با بچه های هم سن و سال خودمون دورشون 
جمع شده بودیم و داشتیم مسابقه رو نگاه یم کردیم 
آقا  و  کردند  سوال  خودشون  مورد  در  بچه ها  که 
مجید در مورد تک تک شون گفت و آخرش فقط من 
موندم. با خودم گفتم که بپرسم یا نه، این دست و 
اون دست کردم و آخرش پرسیدم که آقا مجید من 
و  کردند  مکث  خرده  یه  یم بینید؟  چی  من  تو  چی؟ 
به من نگاه کردند و گفتند تو استعداد داری! همین 
یک کلمه خییل تو زندیگ من تاثیر گذاشت هروقت 
خییل ناامید یم شدم و یم اومدم سراغ این یک کلمه 
که  دیدند  چیزی  یه  شریفی  آقای  حتمن  یم گفتم  و 
اینو گفتند و یه بارم آقای عیل عزیزنیا تو باشگاه بام 
به من گفتند که تو این ورزش یا باید این قدر سمج 
بایش که با کارکردن و تمرین و تالش بیای باال یا باید 
خانواده ی پولدار داشته بایش که ده تا اسب بخری 
و زیر پات باشه و بعدش گفتند تو از دسته ی اویل تا 
اینجاشو همین طوری که اومدی باقیش رو هم همین 
اطرافیان  اینا تشویق  از  غیر  به  و  ادامه یم دی  طور 
که منو مصمم کردند و بهم امید دادند که یم تونم به 

جاهای خوب برسم.
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اطالعات  و  دانش  که  یم دی  انجام  که  کارهایی  مورد  در 
نظری تو درباره ی سوارکاری باال ببری برامون صحبت کن.

پیدا  اینترنت  تو  رو  سوارکاری  فیلم های  یم خونم.  کتاب 
و  فیلم ها  سوارکاری  کانال های  تو  و  یم بینم  و  یم کنم 

مطلب های آموزیش رو دنبال یم کنم.

که  داری  جوون  سوارکارای  برای  پیشنهادی  چه 
از  نداری  زیادی  حاشیه  شما  کنند.  کنترل  حاشیه هاشونو 

تجربه ی خودت براشون بگو.

همیشه سعی کردم زندیگ شخیص و کاری مو تفکیک کنم و 
این باعث شده بتونم ادامه بدم. دوست دارم اتفاق باشگاه 
تو باشگاه و اتفاق خونه، بیرون همون جا بمونه . اینا رو با 
هم قاطی نکردم. گاهی این قدر ذهنم درگیر بوده و اومدم 
باشگاه اما وقیت یم خواستم کارمو شروع کنم گذاشتمش یه 
گوشه و مشغول کار با اسب شدم. در مورد هم نسل های 
همینه. خییل جوون هامون  نظرم  به  کار  بهترین  هم  خودم 
درگیر مسایل احسایس تو جامعه سوارکاری یم شند و تو 

ذهن و کارشون تاثیرگذاره.

درباره ی ورزش های اسیب دیگه برامون صحبت کن.

کورس رو از نزدیک ندیدم اما دوست دارم. عاشق هیجان 
آقای  با  یه روز  بود حتا  قرار  و سرعت مسابقه ی کورسم. 
یه  برام  که  کورس  بریم  روز  یه  حسن،  عمو  پورحیدری، 
درساژ  نشد.   فرصت  اما  شم  سوار  من  که  بگیره  اسب 
مسابقه رو دنبالش نبودم ویل تو خونه دوست داشتم یه 
سری حرکت های پیشرفته تر درساژ رو تمرین کنم. بیشتر 
با اسبای آقای پورحیدری که فول درساژ بودند. چوگان رو 

زیاد ندیدم و دوست ندارم. 

دررابطه با ورزش های دیگه ای که دوست داری صحبت کن. 
به خصوص اونایی که روی سوارکاری تاثیر داره.

انجام یم دم  کنار سواری  و  دارم  عالقه  رو خییل  دو  شناو 
چون خییل برای سواری خوبه و بدن از خشیک درمیاد و 

آزاد یم شه.

یورتمه اش  اریب  اگه  که  بپرسه  ازت  اگه سوارکار جووین 
غلط باشه  چه اتفاقی یم افته چی بهش جواب یم دی؟

اریب  با  رفتن  یورتمه  که  یم گم 
افتادن  باعث  زمان  مرور  به  غلط 
درد تو شونه  و کتف اسب و لنگش 
یم شه، مخصوصن اگه اسب بخواد 
تو دایره بره. چیزی که من شنیدم 
کتف  به  دایره  و  قوس  تو  که  اینه 
داخل یه فشاری خود به خود میاد 
و این در اثر نیروی گریز از مرکزه 
این  بشینه  قوس  تو  سوارکار  اگر 
فشار دو و سه برابر یم شه و وزن 
بیشتر  رو  فشار  این  هم  سوارکار 

یم کنه.

در مورد نقش خونواده یه سوارکار 
برامون  کارش  تو  حرفه ای  رایدر  و 

صحبت کن.

برای  میاد  پیش  اتفاق  این  خییل 
همه همین طور که برای منم پیش 
برن  یم خوان  خانواده ام  اومده. 
ویل  خانوادیگ  مراسم  و  مهموین 
مجبور  نرفتم.  و  بودم  باشگاه  من 
رو  واجبه  خییل  که  اونایی  بودم 
داره  دوست  همیشه  خانواده  برم. 
تو  باشه  یا پسرش کنارش  دخترش 
من  سفر  قدر  چه  سفر.  مراسم، 
داشته  ارجحیت  کارم  چون  نرفتم 
باشم  باشگاه  تو  داشتم  دوست  و 
خییل  جاهایی  یه  بدم.  انجام  کارمو 
اما  مسایل  این  با  یم شه  مخالفت 

درکش برای خونواده سخته.

شرکت  درساژ  مسابقه ی  تو  چرا 
نیم کین؟

هیچ  نرفتم.  که  نبوده  اسبش  شاید 
وقت فرصت نبود کارکنم و تست ها 
رو مرور کنم اما جو درساژ رو هم 
بها  چون  نداشتم  دوست  ایران  تو 
هم  زیادی  هیجان  نیم دن.  بهش 
برام نداره البته خییل انجامش برای 
این  خاطر  به  بخشه  لذت  سوارکار 
ارتباط بیشتر با اسب و اثرهایی که 

یم دی و اسب جواب یم ده.
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چه نگراین عمده ای درباره شغلت داری؟

نگراین خییل بزرگم اینه که یه زمین بخورم که 
نتونم دیگه روی اسب بشینم ییک از دلیل هایی 
که رشته ی پرورش اسبو ول کردم همین بوده 
نتونستم روی اسب  و  افتاد  اتفاقی  یه  اگر  که 
برم  که  باشم  داشته  دویم  شغل  یه  بشینم 

سراغ اون.

من شنیدم که از سیستیم که توش کار یم کین 
رایض هسیت. چه ویژیگ تو این سیستم باعث 
شده که او راحت بایش و با انرژی و انگیزه کار 

کین؟

مشخصه.  چیزش  همه  خانم  ملیکا  سیستم 
تعداد اسبایی که آدم فردا قراره سوار بشه رو 
یم دوین چیه و کارشون چیه و چه زماین باید 
کار بشن. اگرآدم قراره مسابقه بره از اول هفته 
معلوم یم شه. حیس که ملیکا خانم بهم یم ده 

اعتماد و اطمینانه و نظم.

بگو.  ما  برای  سوارکاری  ورزش  مزیت های  از 
سوارکاری برای خودت چه خویب هایی داشته؟

سری  یه  درمان  که  یم گن  پزشک ها  و  یم دونیم 
بیماری هاست، توی ذهنیت هم یه سری بیماری های ذهین 
خودم  من  آزاد یم کنه.  رو  روحی  و  فکری  درگیری های  و 
وقیت روی اسب یم شینم فقط به خود اسب و کارم فکر 

یم کنم نه چیزای دیگه.
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از خونواده ی بزرگ سوارکاری چند 
نفر رو برای مصاحبه پیشنهاد کن.

قراره  یا  کردید  مصاحبه  یا  رو  همه 
مصاحبه کنید ویل محمود و محسن 
پورحیدری که خییل حرفا برای گفتن 

دارند.

مورد  در  که  کتاب هایی  مورد  در 
سوارکاری یم خوین برامون صحبت 

کن.

درساژ  تمرین  یک  و  صد  کتاب   
و  بلو  جک اریستوتل  نوشته ی 
و  واعظی  فهیمه  خانم  ترجمه ی 
خوندم و خییل از تمرین هاشو پیاده 
پراکنده  رو  دیگه  کتاب های  و  کردم 

خوندم.

اسب های  به  نسبت  حیس  چه 
یم شن  کشته  گاهی  که  کولبرها 

داری؟

سوارکارای جوون ما داره؟

آینده و حال فکر یم کنم  به  بیشتر 
زیادی  پیشرفت  چون  گذشته.  تا 

داشتیم.

خانم  یه  دیگه  چند سال  نظرت  به 
قهرمان پرش ایران یم شه؟

خییل دور نیست اون روز. این اتفاق 
به هر حال یم افته.

اگر دوباره به دنیا یم اومدی همین 
مسیر رو انتخاب یم کردی؟ 

)قاطع(صد درصد!

تغییری  که  بود  پیش  سال  ده  اگر 
که  یم دادی  مسیرکاریت  توی 

پیشرفتت بیشتر بشه.

از  نیم کردم  عوض  رو  راهم  خییل 
خییل  اشتباه  رایض ام.  کارم  برایند 
کاری  نداشتم. هر  نظرم  به  فاحش 
کردم چه داخل باشگاه چه بیرون از 
سواری خدا رو شکر برام یه تجربه 

بوده.

که  نداشتم  رو  دلش  باره  تاسف 
فیلم شو ببینم.

با دوری باشگاه ها و فاصله شون از 
شهر چطور کنار اومدی؟

رفت  اصیل ام  مشکل های  از  ییک 
مترو  با  بودم  که  بام  بوده،  آمد  و 
برگشتم  یم رفتم،  اینها  و  اسنپ  و 
جایی  یه  تا  بچه ها  وقتا  خییل  رو 
تا  کار  هم  گاهی  یم رسوندن.  منو 
ماه  تو  یم کشید.  طول  وقت  دیر 
و  سه  تا  که  اومده  پیش  رمضون 
کار  پورحیدری  آقای  با  صبح  چهار 

یم کردم.

ما  سوارکاری  تاریخ  که  شده  آیا 
گذشته  از  باشه.  جالب  برات 
برامون  یم دوین  که  ما  سوارکاری 
تاریخ  دونستن  نظرت  به  یا  بگو 
بشه  نوشته  اگر  ما  سوارکاری 
رشد  و  پیشرفت  تو  تاثیری  چه 
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به جز سوارکاری به چه شغیل گرایش 
داری؟

 به کار پشت میز نشیین گرایش ندارم. 
کاری رو دوست دارم که تحرک داشته 
به  یه شغل ورزیش دیگه.  باشه شاید 

چیزی جز اسب البته فکر نکردم.

کجای  رایدرا  از  تعدادی  یه  نظرت  به 
کارشون ایراد داره که رایدر یم مونن؟

باشند.  نداشته  شاید  انگیزه  و  هدف 
وحوایش  بکنه  خودشو  کار  که  آدیم 
نداشته باشه ناخوداگاه دیده یم شه. 

انگییزه خییل مهمه.

از تاثیر سوارکاری تو زندیگ شخصیت 
باشگاه  تو  وقتت  بیشتر  تو  بگو. 
یم گذره. از این که از خییل از کارهایی 
که هم نسالت انجام یم دن و تو وقت 

انجامش رو نداری ناراحت نیسیت؟

شخص.  به  یم ده  پذیری  مسئولیت 
چیز  همه  به  نسبت  مسئولیت  حس 
پیدا یم کنینه فقط اسب. کار مدیرییت 
تجربه ام  من  یم گیری.  یاد  بیشتری 
اینه که بیرون اسب همه چی رو نگاه 
خییل  تصویری  حافظه ی  و  یم کنم 
قوی پیدا کردم. شاید برم تو یه مانژ 
بیاد.  یادم  رو  قبل  سال  دو  پارکور  و 
شاید  سوال  دوم  قسمت  مورد  در 
نرسیدن به یه سری کارها خواشته ی 
منم باشه نتونستن نباشه. من شده یه 
برم و  جاهایی دعوت شدم نخواستم 
اسب رو بهونه کردم. اگر خواستم به 
اون جمع برسم زودتراومدم اون کارمو 
انجام دادم و رفتم. اسب رو به خییل 

چیزها ترجیح دادم.

پرسش های فاطمه منتظر

اولین بار که موضوع سواکار شدن رو 
با خانواده مطرح کردی با چه واکنیش 
مواجه شدی؟ آیا خانواده ی شما قبال 
یا  داشتند  آشنایی  و  بودند  اسب  در 
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اسب  به  نسبت  شدی  باعث  شما 
بیشتر بدونند؟

پسیت  با  مسیر  تو  نکردند.  مخالفت 
مثلن  شدم.  مواجه  هم  بلندی هایی 
وقیت دستم شکسته بود پدرم خییل 
ناراحت بود اما هیچ وقت نگفت نرو. 

یه جورایی حمایتم کردند.

زمانت  تقسیم  و  دانشگاه  مورد  در 
در  بگو.  باشگاه  به  رسیدن  برای 
چه  باشگاه ها  بودن  حومه ی شهرها 
خانم  سوارکارهای  کار  توی  تاثیری 

داره؟

کالس  شنبه  و  پنجشنبه  ترم  این 
داره  تداخل  چون  پنجشنبه ها  دارم. 
با مسابقه خییل سخته اما با استادام 

صحبت کردم و کنار اومدم.

و  کردی  کار  بزریگ  مربیای  با  شما 
ییک از کم سن و سال ترین کسایی 
تفریح  براشون  سواری  که  هسیت 
نیست. چه چیزی باعث شد فقط به 
فکر  از سواری  بردن  لذت  و  تفریح 

نکین و به دنبال پیشرفت بایش؟

حدی  به  داشتم  دوست  همیشه 
برسم که بتونم  پرچم ایران رو ببرم 
باال. چه تو ایران چه خارج. دوست 

داشتم تاپ رایدر بشم.

آیا تو سوارکاری عدالت وجود داره؟

خیلیا  جایگاه  داشت  اگر  نداره.  نه. 
عوض یم شد.

فکر یم کین به عنوان یه خانم حرفه ای 
تو سوارکاری چه قدر به اسبایی که 
به  کردی  کمک  کردی  کار  باهاشون 
سواری  توشون  که  سیستم هایی 
پیشرفت  به فکر  بیشتر  کردی چی؟ 

سیستم بودی یا خودت؟

سوار  اسبایی  یه  آدم  جاهایی  یه 
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یم شه که اسبه خییل به کار و تربیت احتیاج نداره. وقیت آدم این طوری اسب 
حرفه ای سوار یم شه ترجیحم اینه که آدم روی خودش تمرکز کنه و روی استایلش 
یا تکنیکش کار کنه یا روی اثرها اینجاست که اسب به آدم یاد یم ده من خییل 
یاد گرفتم. یه جاهایی اسبه سنش کمه و کره است و یب  از اسب ها  چیزها رو 
تجربه و باید بهش یه چیزایی رو یاد داد و آدم از استایلش صرف نظر یم کنه و 

شروع یم کنه به کار با کره.
سخن پایاین

دوم  یم کنم  تشکر  خانواده ام  از  اول 
محسن  آقای  داشتم  که  مربیایی  از 
همایون  آقای  محمودپورحیدری،  و 
خانم  فائزه  و  شریفی  آقای  وجداین، 
غروی. من از فائزه خانم خییل چیزا یاد 
گرفتم و بعد خانم مهسا رفیعی و خانم 
پیغمبری که اگر این مربیام نبودند من 
به اینجا نیم رسیدم. از خانم ملیکا غروی 
ویژه  دانیال محزون هم تشکر  آقای  و 
که همه  نیست  دور  یم کنم. خییل هم 
بتونیم سواری بهتری داشته باشیم. از 
نظر باشگاهی و اسیب پیشرفت کردیم 
و بهترم یم شیم. رقابت ها خییل سنگین 
شده و االن ارتفاع ها داره یم ره باالتر. 
اسب های خییل بهتر باید داشته باشیم. 
سرمون  باالی  باید  همیشه  مریب  یه 
باید  بگیره.  اشکال هامونو  که  باشه 
اضافه كنم كه تشكر مي كنم از آدمايي 
انگيزه  و  اميد  بهم  حرفاشون  با  كه 
ادامه  براي  قدرتي مي دادن  و  مي دادن 
تو اين مسير خيلي ناهموار؛ اگر نبودن 
نمي كرد  قبلمو گرم  و  و حرفاشون دل 
شايد االن با اين قدرت ادامه نمي دادم.  
یه روز با خودم فکر کردم و یه چیزی 
اومد تو ذهنم که یه کم ادیب وکتایب یه 
و یه جا نوشتمش. االن دوست دارم با 

اون نوشته این مصاحبه رو تموم کنم:

و  اسب  جامعه ي  در  حضور  كه  آنچه 
 : بود  اين  آموخت  من  به  سواركاري 
روياهايت را به خاطر بسپار.اگر روزي 
جام روياهايت شكست ، هراسي به دل 
راه مده ، دليرانه برخيز و تكه ها را به هم 
بچسبان، هيچ گاه اجازه نده محدوديت 

ذهني روياهايت را در هم بشكنند .
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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، کمک 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

به زودی؛
مجله اینترنتی انگلیسی زبان ایران هورسی
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ایران هوریس؛ یک رده باالتر
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