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 دوهفته نامه اینترنتی اسب و سوارکاری

سال نخست / بهار 97/ شماره 16
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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سومین مزایده اسب در باشگاه دشت بهشت 

با محوریت اسب های پریش برگزار شد و به 

گفته عیل هژبر  این برنامه با هدف آموزش و 

آگاهی رساین سیستم های استاندارد مزایده 

امکان  بود.  دنیا  روز  های  برنامه  با  مطابق  و 

دیدن  برای  حراج  از  قبل  روز  چند  بازدید 

حضور  همچنین  و  اسب  فین  های  توانایی 

معاینه  انجام   جهت  متخصص  دامپزشک 

استقبال  چند  هر  بود.  رویداد  این  مزایای  از 

جامعه سوارکاری در حوزه ی پرش آنچنان که 

باید و شاید نبود و این ییک از مضامیین است 

که باید واکاوی شود.

بر  مبتین  ی  جامعه  یک  و  صنعت  یک  وقیت 

درآمد به لحاظ وسعت و مارکت کوچک است، 

ریش سفیدان و سرمایه گذاران و متولیان امر 

و  مادی  منافع  که  کارگروه  یک  ایجاد  با  باید 

معنوی جمع را در بر بگیرد، به اجماع برسند و 

با طراحی تقویم های سالیانه و صرف بودجه 

ی تبلیغایت و اطاله رساین در صدد رشد آن 
ها

و  ها  جداسازی  متاسفانه  ویل  باشند  صنعت 

در  خواهـی ها  و سهم  ها  گرو کیش 

این حوزه هم به صورت پیدا و پنهان 

وجود دارد. هیچ عقیده ای صد درصد 

درست نیست و هیچ رویش عاری از 

خطا نیست و همه ی این تباین آراء و 

عقاید الزمه رشد است و بس.

از  بیش  که  تهران  در  حال  هر  به 

انگشتان دست باشگاه و مجموعه ی 

نداریم! پس چرا هیچ مجموعه  فعال 

قدم  پیش  باالتر"  رده  "یک  برای  ای 

سطح  و  اختالف  گاهی  شود.  نیم 

گفتمان آنقدر زیاد است که به یک بار 

و دوبار هم اندییش راه به جایی نیم 

بحران  از  رفت  برون  راه  تنها  بریم. 

تا  کنیم  تمرین  است.  بودن  هم  با 

میرایث که از خود بر جای میگذاریم 

ه با افتخار 
را فرزندانمان و نسل آیند

از آن صحبت کنند.

امید به آن روز

ر پیــــرزاده
مهدیا
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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



5

دیروز

رضا بهبـــدی

رضا بهبدی که در دهه ی پنجاه زندیگ اش است را در چوگان ایران به نام 
عمو رضا یم شناسند. دو نسل قبل از او و پدرش سام بهبدی که از امرای 
وقت ارتش بوده اند و نسل بعدی این چوگان باز تیم میل یعین پسرانش 
امیر رضا و محمد رضا چوگان باز بودند و بهبدی ها از خانواده های ریشه 
دار چوگان ایران هستند. رضا بهبدی با این که سال هاست در ارتش و تیم 
میل چوگان بازی یم کند اما شخصییت دارد که انگار متعلق به یک باشگاه 
خاص نیست و کمک و حمایتش از حد باشگاه های گوناگون گذشته و به 
موجودیت چوگان سایه انداخته است. رضا بهبدی از نظر ذهین و جسیم 
هنوز در سطح اول چوگان ایران حضور دارد و با هندیکاپ دو قادر است 
سرنوشت هر مسابقه ای را در مقام بازیکن عوض کند. بهبدی در کسوت 
موفقیت ها  این  تمام  که  دارد  نزاجا  تیم  با  قهرماین  بیست  از  بیش  مریب 
مداوم و بدون شکست بوده است که این رکوردی در نوع خود منحصر 
به فرد است. رضا بهبدی به قدرت دست و ضربه های کاشته ی بسیار بلند 
شهرت دارد و به عالوه توانایی باالی هدایت تیم حین بازی. او به تنهایی بار 
عظیم دیگری را به دوش یم کشد و با زحمت بسیار در تامین وسایل چوگان 

برای خود و دیگر بازیکنان کمر همت 
بسته است. او پیش از انقالب دسیت 
در پرش هم داشته است اما هیچگاه 
نبوده  رسیم  شکل  به  فعالیت  این 
متری  دو  پرش  قدییم ترها  و  است 
او را در حضور بسیاری از مقام های 
یم آوردند.  خاطر  به  وقت  سیایس 
در  پسرانش  آموزش  از  جدا  بهبدی 
مالک  و  بازیکن  زیادی  تعداد  جذب 
و اسب چوگاین نقش داشته است. 
چوگان امروز ایران بیش از پیش به 
بهبدی  مثل  عالقمنداین  و  بازیکن 
در  هنوز  پیشکسوت  این  دارد.  نیاز 
صحنه حاضر چوگان، در کنار بازی و 
مریب گری، فعالیت زیادی در معرفی 
تالش  و  دارد  به جهان  ایران  چوگان 
روزمره او در فضای رسانه ای باعث 
شده است بسیاری ازبازیکنان نایم 
شوند.  آشنا  ایران  چوگان  با  جهان 
ورزیش که در خانه اش غریب است.

 دست مریزادش و عمرش دراز بادا.
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فــــردا

استاتیرا  غفاری

متولد  هستم.  استاتیرا  غفاری 
بهمن 1۳۸۴

شبنم  باشگاه  وارد  سالیگ   9 از 
سعید  دکتر  واسطه  به  شدم.اونم 
رحماین که ایشون باعث شد پدرم 
وارد  و  بخره  دوخون  اسب  یک 

باشگاه شبنم بشیم. 

برادرم  منو  سالیگ   9 در سن  بعد 
آرشا هردو برای سواری به باشگاه 
سوار  به  ای  عالقه  و  نیم رفتیم 
شدن نداشتیم ، همین روند ادامه 
از  سال  یک  سرعت  به  تا  داشت 

این ماجرا یم گذشت.

کمک  با  و  مداوم  وتمرین  تمرین  تمرین، 
مریب عزیز عباس قدیری باعث شد که من 
در دی ماه سال 1۳9۵ بتوانم وارد صحنه 
هفته  چند  طول  در  و  بشوم  مسابقات 
توانستم رده مبتدی خودم را پر کنم البته 
در طول این مدت پدرم یک اسب خوب 
و دو کره برای خودم و برادرم ارشا خرید. 

من با دیسکاوری ارتباط خییل خویب برقرار 
کردم و االنم حاظر نیستم این اسب رو از 

کنارم دور کنم.

با شروع سال 96 بعد دوره ی مبتدی وارد 
مسابقات نونهال شدم که توانستم دراین 
بدرخشم.  تقریبا 1 سال هست  که  مدت 
دوسش  فلبم  صمیم  از  که  هم  رو  اسیب 
ارادت  که  مریب  دیسکاوری هست.  دارم 
قدیری  عباس  دارم  براش  هم  خایص 
آرشا  برادرم  برای  ام  همیشه  هستش. 
ارزوی موفقیت و رسیدن به درجات باالرو 

دارم.

مقام های مهم من این ها هستند.

مقام اول جام نوروز آباد

مقام اول جام آزمون 

مقام اول جام والیت

مقام دوم قهرماین استان تهران 

مقام چهارم جام پدیده سازان.

فکر  باالها  اون  به  فقط  سوارکاری  در 
خوب  و  کنم  سواری  خوب  باید  یم کنم. 
خییل  هم  مادرم  و  پدر  از  بگیرم.  نتیجه 

ممنونم.



7

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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 گفتگو با استاد بابک شیک 

احسان فکا

قدییم های  از  شیک  خان  بابک 
خانواده ی  است.  ایران  سوارکاری 
گوناگوین  افکار  و  عقاید  که  بزریگ 
تمام  متفاویت.  سلیقه های  و  دارند 
آینده ای  و  دارند  گذشته ای  آنها 
دوش  به  بر  عالوه  قدییم ترها  و 
که  نظرهاشان  و  عقاید  بار  کشیدن 
گاه با هم صنفان شان تضاد بسیاری 
هم دارد؛ حامل بار گرانسنگ خاطره 
گذشته  از  اطالعایت  و  مشاهده   ،
دانسته ها  این  مجموع  که  هستند 
تاریخ سوارکاری  یم تواند گذشته و 
بابک  کند.  مکتوب  و  بسازد  را  ما 
است  سال  شصت  قریب  شیک 
تمام  با  بوده  این سوارکاری  در  که 
تغییر مسیرهایش از کورس به پرش 
است  بدیهی  عکس.  بر  و  درساژ  و 
خانواده  تاثیر  یم تواند  کیس  کمتر 
 و نام فامییل شیک را در سوارکاری 
که  است  بدیهی  باز  و  کند  انکار  ما 
مثبت  جنبه های  شاید  تاثیری  هر 
باشد  داشته  منفی  جنبه های  و 
و  مقایسه  مقام  در  را  خود  ما  که 
باوریم  این  بر  و  نیم دانیم  قضاوت 
که باید آینه ای باشیم روبروی تمام 
این  موجودیت  و  شاکله  و  اعضا 
از  که  سوارکاری  بزرگ  خانواده ی 
قدم  گاهی  تنوع  و  گستردیگ  فرط 
به  در حاشیه هم یم ذارند. شیک ها 
از سوارکاری  هر شکل بخیش مهم 
این  و  یم سازند  را  ایران  کالسیک 
از  ییک  شیک  مسعود  سرهنگ  که 
علیم  سواری  گذار  پایه  سه  یا  دو 
ایران است، چیزی نیست که انکار 
شیک  رامین  البته  و  باشد  ناشدین 
نشدین  نقض  و  عظیم  اعتبار  آن  با 
شیک  مسعودخان  پیشینه اش.  و 
کارن  پدر  و  است  رامین  نسل  هم 
چهارم  یا  سوم  نسل  از  هم  او  که 
سوارکاری ایران است. بر آن بودیم 
که صحبت های این استخوان خورد 

کرده ی سواری را یب قضاوت و یب هیچ بیش و کم در مقابل دیدگان شما 
قرار دهیم. شاید این گفتگو به دلیل صراحت لهجه بابک خان واکنش های 
بسیاری داشته باشد و یب هیچ جانبداری منتظر این بازخوردها یم مانیم و بر 
این باوریم که این یک اصل انکارناشدین است که تمام صداهای سوارکاری 
ایران باید شنیده شود. این وظیفه ی ماست به احترام کسوت هر کیس که 
سال ها پا در رکاب اسب و سواری گذاشته است. بخش اول این گفتگوی 
شد  منعقد  شیک  مکتب  در  وهفت  نود  فرودین  ده  تاریخ  به  که  طوالین 
با احترام و تواضع و فروتین در مقابل هر کیس که در ایران  پیشکش تان. 

مهر اسب به دل دارد.

از گذشته ها برامون بگید و سرگذشت این همه سال که پا به رکاب گذاشتید 
تا به حال.

من متولد هزار و سیصد و یس هستم تو یه خونواده ی نظایم، پدرم افسر 
سوار بوده، پدربزرگم افسر سوار بوده. پدر من چوگان هم بازی یم کرد 
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شده،  الله  پارک  االن  که  جاللیه  در 
موزه ی  و  معاصر  هنرهای  موزه ی 
جاللیه  مجموعه ی  الله  هتل  و  فرش 
هم  چهل  دهه ی  اواسط  تا  بود. 
هنوز  بوده،  اونجا  اسبدواین  میدان 
کارگر شمایل  بانک میل شعبه ی  هم 
ارتش  رژه ی  است،  جاللیه  نام  به 
اونجا  سوارخویب ها  بوده،  اونجا 
داشته  هم  پرش  مانژ  اونجا  و  بوده 
به  مانژ  از همون  زمان کورس  و در 
کوریس  اسب های  پادوک  عنوان 
یم شده.  استفاده  کردن  گرم  برای 
من از بچه یگ یم رفتم میدان کورس 
چوگان  اسب های  هم  جا  همون  و 
پدر من نگهداری یم شد سربازهای 
من  یم اومدند.  افسری  دانشکده ی 
این اسب ها رو دستگردون یم کردم، 
کم  شد  بهتر  سواری ام  که  کم  یه 
کورس  میدون  دور  اسبارو  این  کم 
اسب ها  یواشیک  و  یم بردیم  قدم 
رو یورتمه و چهارنعل هم یم دادیم. 
کرد  اسب های  چوگان،  اسب های 
ایلخی  اسب های  اکثرن  و  بودند 
ورامین بودند تو جلیل آباد، پدر من 
اسب ورامیین اصلن نداشت و اسب 
کرد داشت اما اسب های ورامیین که 
نبودند،  کم  یم کردند  بازی  چوگان 

اسب های خوب ایلخی رو یم آوردند برای چوگان، افسرهای سوار داشتند، 
غیر سوار هم داشتند مثل ذوالفقاری ها، پدر من کاپیتان تیم میل بود، خود 
آقای رضا ذوالفقاری، حسین ذوالفقاری، عیل افخیم و آقای حسین جهانباین، 
آقای اسفندیاری که اون موقع پیر بود، هشتاد نود سال داشت و هنوز سوار 
یم شد و دیگران مراعاتش رو یم کردند. این ها چیزهایی بود که من به سن 
البته فاتح و  خودم دیدم، این مسائل مربوط به اوایل دهه ی چهل هست، 
اینها قبل از این نسل بودند که من ندیدم، اونها دوشان تپه بازی یم کردند 
و بعد میان میدان جاللیه. در جاللیه ترکمن ها اسب هاشون رو یم آوردند و 
هون جا چادر یم زدند و حتا در اوایل جاللیه، اسب هاشون رو از ترکمن صحرا 
پیاده یم آوردند، پدر من اون زمان کمتر کیس رو به عنوان سوارکار قدر میدان 
یم شناخت اما حاجی قره یا همون حاجی آیریا رو سوارکار یم دونست. حاجی 
قره از مشهد سوار یم شد و اسب ها رو پیاده یم آورد تا تهران، اینجا اسب ها 
کورس یم کردند و دوباره بر یم گشتند مشهد. پدر من قبول داشت که حاجی 
قره که بدین باریک و کشیده هم داشت سوارکار بود. به هر شکل ترکمن ها 
اوایل اسب ها رو پیاده یم آوردند، بعد با قطار و بعد با کامیون. خالصه من 
با چوگان شروع کردم، اسب ها رو سوار یم شدیم و یم بردیم کنار میدون و 
چهارنعل یم دادیم، بعد پدر من میاد اوین، اینجا یه دونه اسب داشت و من 
خییل عالقه داشتم. اینجا تو اوین یه االغی بود سیاهرنگ، این رو من از عمو 
حسن نایم اجاره یم کردم و سوار یم شدم و جمعه ها صبح تو دشت و کوه و 
اینها یم بردم، االغ تیزی هم بود، من ظهر االغ رو تحویل عمو حسن یم دادم 
ما  و  داشت  کرد  اسب های  اینجا  پدرم  یم کردم،  کیف  باهاش  هم  خییل  و 
اسب ها رو سوار یم شدیم و گشت یم بردیم. من به تدریج سیزده و چهارده 
سالم شد و سواری ام هم بهتر شده بود و اسب های کورس رو من گشت و 
چهارنعل یم دادم؛ بعد کم کم شروع کردم اسبای کورس رو تو میدون دوندن، 
من از برادرهام یه کم دیرتر شروع یم کنم. من جایزه بزرگ هم بردم البته تو 
جاللیه اسب ندوندم. تا سن هفده ساله یگ تو خرگوش دره اسب دوندم که 
ضلع غریب کارخونه ی ارج بود و یه جای دیگه هم اسب دوندم، هیلتون، تو 
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باشگاه شاهنشاهی سابق و انقالب فعیل، میدان 
کوریس درست شده بود به نام میدان هیلتون 
بود و شیب داشت و میدان سخیت  تپه ای  که 

هم بود.

دپار و خط حصار هم داشت؟

دپار دسیت بود و یه طناب هایی یم اومد پایین، 
اکثرن با دست نگه یم داشتند، ضامنش رو که 
یم زدند یم رفت باال و سوارها بسیار تیز بودند 
که پاشون لگد نخوره، اگر اسیب لگد یم زد ما 
به سرعت پا رو یم آوردیم باال که لگد به برگه ی 
خییل  رکاب ها  نخوره،  ما  پای  به  و  بخوره  زین 
کوتاه نبود و سوارها هم به وزن و اندازه ی االن 
نبودند، از وزن شصت کیلو شروع یم کردند تا 
هفتاد کیلو، من خییل سرب یم گذاشتم تا بشم 

شصت کیلو.

هندیکاپری به شکل االنش بود؟

به شکل االن نبود، بر مبنای جایزه بود. به ازای 
یه مبلغ جایزه، یک کیلو اضافه یم شد و تا هفتاد 
یم رفت، هفتاد خییل وزن بود و اسبای ترکمن 
این بارو یم کشیدند، خدمت شما عرض کنم که 
سوارکارها کوتاه نبودند، حاج خداقیل آق رو من 
یادمه این قدر سرب داشت  که خودش سرپا 
نیم تونست بکشه خودش رو، یه زین بزرگ هم 
داشت، اسب هاش هم بسیار اسب های قدری 
بودند، جایزه هم برده بودند، یه اسب به اسم 
حکیم قیل هفت هشت سال با هفتاد کیلو برنده 
شد یا اراز قیل اونقی که اینها هم سوارکارهای 
خویب بودند و هم سیس یا مریب یا فاریس اش 
که  شانیس  و  دوندم  یم  من  بودند.  سوقان 
داشتم این بود که افسرهای سوار مثل پدرم، 
مثل مرحوم سرهنگ سهراب خلویت تو میدون 
بودند، هم سوارای قدر  ترکمن مثل اراز گلدی 
بودند  خییل ها  آق،  خداقیل  حاج  مثل  اونقی، 
کنارشون  من  و  بودند  قدری  سوارکارای  که 
یم دوندم، بعد که یه کم وزنم زیاد شد شروع 
یم دوند،  برادرم  رامین  و  کردن  ترین  به  کردم 
زیادی  جوایز  ما  بود،  من  از  کمتر  سنش  اون 
و  یم رفتم  گشت  موقع  اون  گرفتیم،  تهران  تو 
تو خونه پرش یم کردم. من تو پرش هم دیرتر 
این  تو  نکردم،  شروع  من  زود  خییل  اومدم، 
فاصله خدابیامرز، یادش به خیر، خانم فیروز و 
مسابقه ی  نوروزآباد  تو  فیروز  نریس  شوهرش 
صحرایی گذاشتند  و من و پدرم با دو تا اسب 

کرد رفتیم، عکس هاش هست، مسابقات صحرایی بود و یه مسیر 
پنج شش کیلومتری رو مسابقه دادیم و پدر من یک شد و من دو 
شدم، اون موقع هم گفتند تو اسب رو نگه داشیت که پدرت یک 

بشه و من گفتم نه اسبش خییل قوی بود و من نیم رسیدم بهش.

چوگان هم تو اون موقع هندیکاپ داشت؟

بله. تا هندیکاپ  چهار هم داشتیم. اکثر چهار دوست جلو نبودند، 
پدر من چهار دست جلو داشت، دهنه ها هم هویزه بود، تعلییم 
دهه ی  نزدیک  یم رسیم  بدیم،  ادامه  خب  بلند،  شالق  و  داشتند 
پنجاه. بچه های دیگه ای هم بودند که اسب سوار یم شدند، ارسیا 
اردالن بود که االن آمریکاست و خدمت شما، ماریون هاراتونیان 
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یه  هم  من  بود،  پیران  برادرم  بود،  کار  ورزیده  جواد  بود، 
اسب داشتم و گفتم اینو کار یم کنم، یه اسب ترکمن بود 
گفتم  این نیم پره، من  که  بچه ها خندیدند  ایوالله.  به اسم 
اینو کار یم کنم. اولین مسابقه ای که باهاش رفتم بهار پنجاه 
کیس  سودآور  سودآور.  علیرضا  مرحوم  مانژ  بود،  یک  و 
بود که تو تدوین قوانین مدرن پرش ایران نقش داشت به 
همراه سرهنگ سهراب خلویت و پدر من. اینها یم نشینند 
یه کمیته تشکیل یم دند و قوانین رو تصویب یم کنند. اولین 
اسب های خارجی برای پرش هم شخیص بودند، همون طور 
که گفتم من سال پنجاه و یک یم رم مانژ آقای سودآور که 
خییل ماسه داشت و تو مسابقه اسب سر خورد و خورد 
زمین و من از اون جا شروع یم کنم به پرش. از بهار میام 
ما شرکت  تیم  که  آریامهر  کاپ  و یک  پنجاه  پاییز سال  تا 
کرده بود و مسابقه ی سرعت رو هاراتونیان یم بره و من دور 
استقامت رو با همون اسب ایوالله اول شدم و تیم مون در 
مجموع اول و برنده ی کاپ آریامهر شد. برای اون مسابقه 
اصطبل سلطنیت برای اولین بار اسب بارب میاره از مراکش 
که اسب های قوی هیکیل بودند مثل توسن که کامبیزآتابای 
دو  یم پرید.  باهاش  که  بود  گلگون  نیله ی  و  یم شد  سوار 
گرفته  کادو  که  رو  شاندیز  بودند.  هم  ورامیین  خون های 
بودند و اینها رو عیل رضایی خوب یم دونه. اون موقع هنوز 
از اروپا اسب نیاورده بودند، خالصه و مختصر بگم. تیموری 
اسب رامسر رو سوار بود و با این که ما جوان بودیم دو 
تو  اومدم  اینجا  از  من  بود.  مشکیل  پارکور  بردم.  من  دور 

پرش، با اسب ترکمن یم رفتیم

این قبل از وارد شدن اسب های انجمن سلطنیت بود؟

در  بودند  شده  وارد  تروبرد  اسب های  قبلش  از  ببینید   
دهه ی چهل. منشور اسب تروبرد میاره از پاکستان. دو سه 
سری اسب آورد و یه تعدادی رو فروخت و یه تعدادی رو 
به دوستان کادو داد که یکیش شد لک لک که در گنبد نتایج 
پرش  برای  اون  مثل  ما هرگز سیلیم  و  گرفت  قوی  بسیار 

پیدا نکردیم.

فانیون بعد از اون بود؟

آورد  فرانسه  از  گو  میشل  ژان  پنجاه  دهه ی  رو  فانیون 
خط  اما  نداشت  خایص  پرش  خییل  خودش  پرش.  برای 
خوین اش خوب بود. لک لک از فانیون خییل بهتر بود البته 
بودند.  نظیر  یب  کشیدند  لک  لک  با  که  هم  مادیون هایی 
بهترین خط های یموت ایران بودند. کره های لک لک که به 
میدون اومدند به هیچ اسب خارجی وا نیم دادند، به تاپ 
کالس ها وا نیم دادند. من خودم با ییک از کره هاش پریدم. 
سال پنجاه و دو اسب های آلماین دیگه وارد شده بودند. 
جواد ورزیده کار کار با اسیب به اسم پاشا یم اومد. مانع ها 
فقط گوشش  وقیت یم اومد  که حیوون  بود  بزرگ  قدر  این 

دیده یم شد. من اون جا به جواد گفتم تک مانع ها رو 
ان موانع رو گذاشته  یم ری متوایل ها رو چه یم کین؟ 
اصلن  ما  اسبای  اروپایی،  اسب های  گام  برای  بودند 
قدرت  حداکثر  با  من  گفت  نیم رسه  اینا  به  گام شون 
یم رم. من اومدم با ایوالله که اسب تند کله خری بود 
دید  پرید  که  رو  متوایل  اولین  اومد  جواد  شدم.  یک 
نیم تونه بلند شه با سینه خوابوند تو مانع دوم سویم 
دیدیم  بعد  داشت،  شهامت  اسب  قدر  این  پرید.  رو 
اسم  به  آلماین  اسب  یه  موقع  اون  کوچیکن،  اسبا 
رخسار از آخن آورده بودند و بعد وقیت خراب شد من 
خریدمش. تو اخن یک شده بود و صدو ده هزار مارک 
بهش پول داده بودند و اون موقع پول ده تا مرسدس 
آتابای  آقای  به  دادند  ماه  بود. سه  بیست  و  دویست 
دیدند نیم پره دادن به سوار بعدی تا سوار هشتم که 
از تیر خوابیده هم رد نیم شد. اسبو یم دن به سرهنگ 
و  کالس  تو  یم بره  اسبو  ایشون  خدابیامرز،  نشاطی 
اسب رو راه یم اندازه. من این اسب رو به عنوان اولین 
اسب خارجی ام خریدم و خییل هم برام سخت بود و 
دادم. اسب خییل  پول  تومان  این اسب یس هزار  به 
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مشکیل بود، همه جمع شده بودند ببینند من 
با این اسب چه کار یم کنم. من بیست و سه 
چهار ساله بودم اسب رو آوردم تو میدون اما 
سانت  یس  کرد،  نیم شد  اعتماد  بهش  اصلن 
تا رده ی یب  اشتباه یم کردی اسب وامیستاد، 
سه  یادمه  من  رو  مسابقه  آخرین  و  آوردمش 
تا سه شدند و من چهارم شدم،  تا خانم یک 
تو  پنجاه و هفت که  روز هفده شهریور سال 
خیابون پیروزی پمپ بنزین رو آتش زده بودند، 
آباد که االن سپاهه  تپه تو فرح  باالی  من رفتم 
رفتم  پرش  از  بعد  دیدم.  رو  بنزین  پمپ  دود 
گنبد تو کورس و جوایز خییل بزریگ رو گرفتیم، 
فرزین  پنجاه  سال های  اوایل  رو  گنبد  میدون 
مشرف ساخته بود. با چه شرایطی هم تو اون 
اومده  سنگیین  برف  کردیم،  شرکت  مسابقه 
خییل  بارون  گنبد  تو  بود.  بسته  راه ها  و  بود 
زیادی بارید و اون سال خییل بارون و سیل به 
ترکمن ها صدمه صدمه زد، به هر ترتیب ما سه 
سابقه  لحظه  اون  تا  رو یم گیریم  مهم  جام  تا 
نداشته کیس از تهران بیاد سه تا جام مهم رو 
دوخون ها  موقع  اون  بیاره.  در  دست شون  از 
تاریخش خییل  و ترکمن ها تفکیک شده بودند 

مفصله رد یم شم ازش.

اون موقع گروه بندی کورس چطور بود؟

گروه بندی تا حدی بود. بیشتر نبرده یم دادند 
اگر اسیب نیم برد میومد پایین تو نبرده ها  که 

تا پایان کورسش یه جایزه یم برد و یم رفت،  اراز قیل اونقی که 
قبل تر درباره اش گفتم یه اسب به اسم حکیم قیل رو ده سال آورد 
اسب های  پرش  مسابقه ی  تو  سال ها  که  پاییزان  اسب  میدون. 
خارجی رو برد نوه ی حکیم قیل بود. بریم سر مسابقه ی جایزه 
تومان  هزار  بیست  تومان،  هزار  تومان، یس  هزار  پنجاه  بزرگ. 
جایزه بود. یه هزار متر داشت یه هزار و پانصد متر و قهرماین 
که دو هزارو چهارصد متر بود. من تو هزار و پانصد متر  یه اسب 
سه ساله داشتم به اسم کیوان و یه دونه اسب هم تو قهرماین 
داشتم و یه اسب کهر دیگه که هر سه رو رامین یم دوند. تهران 
و  مهرآباد یم ریزه  فرودگاه  که شبش  بود  اومده  برف  قدر  این 
خیلیا اون جا از بین رفتند، پروازها قطع یم شه و رامین با پرواز 
که  راه  پلیس  از  فرار  با  و  سخیت  به  رنجرور  با  و  بیاد  نیم تونه 
یه  ترکمن ها  گنبد.  به  یم رسونه  خودشو  بودند  بسته  جاده رو 
چادر بزرگ و گرد داشتند که شبیه چادرهای مغویل بود و بهش 
یورت یم گفتند، شبش تو یورت ترکمین بزرگ ها و ریش سفیدها 
نشسته بودند؛ دکتر جهاین یه اسب داشت به اسم مارگیر کره 
ی قوش بود و تو سه ساله ها یم دوید و خییل اسب قدری بود، 
باهات شرط  تومان  هزار  ده  با  تومان  هزار  از  گفت  من  دکتربه 
یم بندم. ده هزار تومان اون موقع خییل پول بود، گفتم من هزار 
شاه  به  دادیم  پول هامونو  جهاین  دکتر  و  من  دارم.  پول  تومن 
نظر خان که امانت برامون نگه داره تا بعد کورس فردا پول رو 
به برنده بده. فردا اسبا دویدند اولین اسب، قره کهر من دوید 
به اسم امان قلیچ و یک شد، دومین اسبم کهربا ایگدری بود که  
تو مسافت قهرماین حریف های خییل گردن کلفیت باهاش دویدند 
و اونم یک شد، موند کیوان که سه ساله بود و اسب کوچیک 
اندایم هم بود و اینم بگم که اون موقع  بیست و چهار تا اسب 
استارت یم زدند و تموم میدون پر  و مثل لشگر یم شد وقیت اینا 
یم اومدند و تمام زمین یم لرزید، به رامین گفتم کیوان سرعتش 
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مثل اینا نیست، اومدی بیرون  برون. اومد بیرون اسب رسید 
به پیچ ، هجدهم اینا بود. دیدم عقبه، رامین مدام روند و اومد 
جلو از بغل همه رد شد رسید به پیچ باال، رسید به اسب اول 
یه نیله ای بود به اسم نورمختوم که همه یم گفتند یک یم شه، 
و  بیاد صد  بتونه  نمیاره، خییل  تاب  این  بغل  کیوان  گفتم  من 
پنجاه، دویست متره، پیچ رو پیچیدند اسب پایین اومد شاید 
بیست متر فاصله گرفت و اومد یک شد، مارگیر دکتر جهاین 
رو سوارش نگه داشته بود که تیکه آخر ول کنه و اومد رسید به 
سوم و تمام. شاید اگه یه کم زودتر یم اومد بقیه رو یم گرفت. 
تا گوش به گوش و شالق به شالق هم رسیدند. خالصه دکتر 
جهاین برافروخته شد. ترکمن ها آرومند به راحیت برافروخته 
نیم شن و اومد گفت که این همه پیرمرد نشسته اینجا یه بچه 
اومده همتونو گذاشته سر کار و هر چی جایزه بود برداشته 
برده. اون موقع گلدان جایزه ها رو یم گذاشتند روی گاری تو 
شهر یم گردوندند. من اون موقع بیست و دو ساله بودم با یه 
سوارکار چهارده پونزده ساله. ما ماه ها مداومت داشتیم تو 

ترین این اسب ها.

عرق گیری هم یم کردید؟

عرق گیری  تهراین ها  معمولن  اسب،  به  داشت  بستیگ 
نیم کردند، پدر من عرق  گیری یم کرد، اسب تروبرد که اصلن 
رو  ترکمن  اسب های  نیم دوه،  بشه  الغر  کرد،  الغرش  نباید 
نیاز  که  رو  بعیض ها  رو.  همشون  نه  اما  عرق گیری یم کردیم 
امان  اسم  به  اسیب  مثال  برای  یم کردم.  عرق گیری  داشتند 
قلیچ که تو هزار متر اول شد رو من هرگز عرق گیری نیم کردم. 
سرش  آبخوری  یم خورد،  خوراک شو  آخر  لحظه ی  تا  اسب 
آدم  یه  اروپایی ها.  مثل  لخت  یم دوندیم،  یم بردیم  یم زدیم 
خییل قدییم و هوشیار بود به اسم عزیز یه بار اسب کهربا 
رو دید که اون اسب رو ما عرق گیری کردیم،ما یه پریموس 
یم گذاشتم  بیرون  رو  سر  من  البته  زیرش.  بودیم  گذاشته 
ترکمن ها سر رو هم یم گذاشتند زیر نمد، عزیز رفته بود به 
ترکمن ها گفته بود بابک اسب رو کباب کرده روی پریموس، 
ترکمن ها که این قدر عرق گیری یم کردند وحشت کرده بودند، 
ببینید بستیگ به اسب داره،  شده بود جوک ترکمن ها، پس 
اون دید ترینره که ببینه اسب چی نیاز داره. ترینر خوب اوین 
هست که بیاد تو اصطبل بگه خوراک اینو کم کن، اینو یورتمه 
کارشو کمتر کن  رو  بعدی  بیشتر کن.  اینو چهارنعل شو  بده، 

ایل آخر.

من دیدم حتا سطل آب رو جلوی اسب یم گرفتند یم شمردند.

داشتند،  رو  خودشون  سنت های  ترکمن  سیس های  آره 
ترکمن صحراست  گرم  هوای  و  باال  رطوبت  برای  عرق گیری 
که وقیت آب خون زیاده هموگلوبین کمتری تو خون هست و 
اکسیژن کمتری منتقل یم شه به اسب، یه کم خون غلیظ تر 
این  نژاد  این  یم رسونه.  عضله ها  به  بیشتری  اکسیژن  بشه 

دهیدراته  اسب  بکین  کارو  این  زیاد  منتها  یم طلبه.  رو 
نیم گذاشتند.  سرد  رو  اسب  وقت  هیچ  اونا  یم شه، 
یم ره.  بین  از  نباشه  اگه  باشه  گرم  همیشه  باید  عضله 
سیس های ترکمن این رو از قدیم یم دونستند، اسب از 
کورس اومده بیرون رو همون جا یم پوشوندن اسب راه 
یم رفت تا صبح عرقش خشک یم شد، ترکمن های قدیم 
این اسب  به عضله ی اسب دست یم زدند و یم دیدند 
اما  نه.  یا  بکنند  چقدر عضله اش آب داره که عرق گیری 
بین رفته. تو همخون  از  از این سنت ها  متاسفانه خییل 
دوره هم دو تا ترینر ییک جوون و ییک پیر از ایرلند و 
نتیجه  نتونستند  ترکمن  اسب  با  ایران  اومدند  استرالیا 
بگیرند و ییک شون اسب رو خییل چاق کرده بود و اسب 
اصلن نتونست بدوه و اون ترینر استرالیایی اومد گفت 
رو نیم شناسم،  نژاد  این  نیست من  کار من  این اسب 
گفت این نژاد کار من نیست، منظور این که آماده کردن 
هر نژاد اسب فرق یم کنه، این طوری نیست که مثلن 
آلمان ها این طور رو اسب کار یم کنند اسب تروبرد هم 
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همینو جواب بده، تو پرش هم همینه، برای همینه که سبک های مختلف آماده 
کردن اسب داریم، سبک کار با اسب سنگین شمال اروپا با اسب های جنوب 
اروپا فرق داره. اینو یم گفتم که تا سال پنجاه و چهار، پنج من اسب کورس 
ترین کردم و ییک دو سال بعد دوباره اومدم پرش،  سال پنجاه وشش قهرمان 
کشور شدم یه اسب آنگلو ترکمن داشتم به اسم امان قیل که ما اسمش 
رو گذاشته بودیم بلوط، کره ی لک لک اسیب بسیار قوی بود، سال پنجاه و 
هفت یه اسب نادر جهانباین داشت به نام وینزور که من سوار یم شدم و با 
وینزور من قهرمان ایران شدم، پارکور چین اون مسابقه  خانم پامالکارتروز 
بود که قبل از اون المپیک مونترال رو چیده بود، پارکور یک و چهل یک و 
چهل و پنج، مسابقه تو سه هفته پشت هم بود و این نبود که سه روز تو یه 
هفته باشه، اونا اسبا رو نفله نیم کردند،این نبود که همه جمع شیم سه روزه 
اسبا رو بکشیم، دوباره بخریم بیاریم، هر کشوری بر اساس شرایط خودش 
باید مقررات تدوین کنه، اروپایی ها اسب زیاد دارن یم خوان بکشن به ما چه 
ارتباطی داره؟ منظور یم خوام بگم چیزی که گفتم تا االن تکرار نشده، روز 
اول یه دور، روز دوم دو دور، روز سوم دو دور بدون خطا شدم، رامین دوم 
شد و عیل رضایی سوم. عیل رضایی بسیار با حساب گری و با یه اسب معمویل 
سواری کرد. اون آخرین قهرماین کشور قبل از انقالب بود، برگردم عقب، 
گفتم که سال پنجاه و شش. من با اسب خودم پریدم به اسم بلوط، اون 
مسابقه رو هم همین خانم چیده بود، مانع کوچک بود و مانع ها بزرگ بودند 
و من شش ماه بود با بلوط شروع کرده بودم. قبلش کورس بودم. اسب رو 
از بهار همون سال آماده کردم پاییز آوردم تو مسابقه، یه اسب شش سال 
و نیمه که بهار با یه متر شروع کردم و پاییز اومد تو مسابقه ی جام آریامهر. 
البته فراموش نکنیم اسبایی که ما از ترکمن صحرا یم آوردیم از یک سالیگ 
تو  میدون کورس بودند و بدن فوق العاده ای داشتند. این نبود که اسب از 

تا  بکشه  طول  سال  دو  و   بیاد  مزرعه 
بود  آماده  بدنش  اسب  بره.  راه  بتونه 
یم دادیم،  بهش  پرش  فرم  فقط  باید  و 
و  بودم  من  فینال  تو  مهر  آریا  جام  تو 
رامین و پنج تا خارجی، جمعن شانزده تا 
تاپ کالس اروپایی بودند و خود ما هم 
شونزده تا سوار داشتیم .باراژ ارتفاعش 
به صد و هفتاد هم  رسید، اکسرها یک و 
پنجاه، پنجاه و پنج بودن، شوکوموله و 
هربرت پارو، دنیزو، مونیکاوایزر، هاروی 
اسمیت، دیوید بروم و من و رامین به 
باراژ راه پیدا کردیم. خییل مانع ها بزرگ 
و  نداشت  بند  کاله ها  موقع  اون   . بود 
و  چشمم  روی  افتاد  کاله  پرش  یه  تو 
و  نداشتم  فاصله ای  بعدی  مانع   تا  من 
درست کردن کاله باعث شد که مانع رو 
زدم و ششم شدم. خارجی ها با اسبای 
قدرشون اومده بودند، پل الرا سوارکار 
فریدون  به  مسابقه  از  بعد  ایرلندی 
القانیان گفت بلوط رو نیم فروشند و من 
بدند،  پول  چقدر یم خوان  که  پرسیدم 
موقع  اون  که  پوند  هزار  پنجاه  گفت 
یم  پول  این  با  بود.  زیادی  خییل  پول 
خودش  بخری،  خونه  یه  لندن  تو  شد 
پنجاه  پنجاه،  و  بود  سبیک  سوارکار 
یم کرد  فکر  و  بود  وزنش  کیلو  پنج  و 
پوست  اسب  این  روی  بشینه  اگه  این 
خودش  یم کنه.  رو  اروپایی ها  همه ی 
اون  دنیا.  اسب  معدن  بود،  ایرلندی 
ایرلندی  اسبای  به  آلمان  اسبای  موقع 
نداریم  امروز یم گن  این که  نیم رسید. 
و نیم رسیم قصه است. رها شده همه 
چیز و ما به ظواهر پرداختیم. تقویم پر 
حاال  بگیریم.  رو  جایزه  این  حاال  کنیم، 
بریم اینجا. این شده سیستم رزومه و 
تقویم، داستان اینه. القصه. من میام تو 
پرش بعد از انقالب، سال شصت و سه 
چهار  و  شصت  ترکمن،  شمشیر،اسب 
گری اسپارک، مادیون ایرلندی، شصت 
پرش،  قهرماین  تا  چهار  بلوط،  هفت  و 
تا هفتاد و یک پرش رو اومدم از هفتاد 
با  مرحوم فرخ نجفی  و پنج درساژ رو 
پرش  تو  فاصله  این  تو  انداختیم،  راه 
یم اومدم شرکت یم کردم اما اسب شو 
نداشتم. از سال هفتاد و پنج تا هشتاد 
شرکت  درساژ  مسابقه های  در  پنج   و 

کردم و پنج بار قهرمان درساژ شدم.
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با گابن فکر کنم؟

بله همه اش با گابن بود یکیش با سندباد بود، شصت و سه تنها 
سایل بود که آقای دکتر دهقان به همراه کوروش آیراملو مریب 
تو  بده،  پارکورچیین درس  و  ایران که سوارکاری  آوردند  آلماین 
همون دوره مسابقه ی پرش و درساژ یم گذارند، ترکیبیش رو هم 
یم گذارند، یعین یه سوار پرش یم کرد، درساژ یم کرد مجموعش 
رو هم یم گذاشتند، هیچ وقت دیگه این کار تو ایران تکرار نشد، 
کوروش آیراملو اسیب بود، آدم عالقه مندی بود، بچه ی با شعوری 
هم بود، خدمت شما عرض کنم یک بار میشا با گابن قهرمان شد، 
گابن اسب یب نظیری بود، ما اسب رو خییل ارزون خریدیم، پنج 
هزار دالر، اون اسب مستهلک شده بود، تو دوازده ساله یگ ما 
تا  گرفتیم،  ازش  کره  پرش رفت، درساژ رفت،  ایران،  آوردیمش 
روز و ساعت آخر هم کار یم کرد، گابن بودیوین بود، منظور بگم 
این فواصل شاگرد  تو  اومدم،  پنج درساژ  تا سال هشتاد و  من 
تربیت کردم، اسب تربیت کردم، وسایل اسب ساختم از تریلر 
کار یم کنه چون  این ها داره  برقی که هنوز هم  لنژ  و  تا آسیاب 
روی استحکام وساییل که ساختیم خییل حساس بودیم. تو این 
فاصله اسب ترکمن خوب تولید کردم، با کیوان کره کشیدم. ییک 
از کره هاش به اسم کهکشان که در مسابقه  قهرماین جوانان که 
بود،  فتحعیل زاده  فرزین  ترینرش  برگزار شد،  آزمون  باشگاه  تو 

کهکشان تو یه روز صفر، صفر، صفر اومد بیرون. 
ایستادند،  آلماین پشت سرش  تا اسب  هشت 
من تو این بیست سال اخیر اسیب به تکنیک اون 
ندیدم. تو همه ی زمینه های اسب من کار کردم.

چرا از لفظ مکتب با اون بار معنایی که در فرهنگ 
ما داره استفاده کردید و نه باشگاه؟

اینجا جای  بود  بود. چون معتقد  پدرم  کار  این   
یه  باشگاه  خونه است،  مکتب  اینجا  و  آموزشه 
آموزش  توش  معلومه  داره. مکتب  دیگه  مفهوم 
تو  مکتب  بار  نیست.  تفریح  معمولن  هست، 

ادبیات فاریس بار آموزش داره.

رضا سیدحسیین در کتاب خودش به نام مکتب 
آیا  های ادیب به سبک های مختلف اشاره کرده 
مکتب شیک دالدت بر سبک خایص از سوارکاری 

داره یا خیر؟

 ببنید نیم تونیم بگیم سبک خایص یه. چیزی که 
اینجا رعایت یم شه و همیشه شده عدم عدول 
از پایه هاست،  من اگر بخوام مختصری ازتاریخ 
سواری  که  اینه  بگم  دنیا  در  رو  سواری  تاریخ 
کالسیک در دنیا از شرق و از ایران شروع یم شه. 
شاهزاده های  که  گفته  یوناین  مورخ  گزنفون 
پارس  همون   یا  ایران  در  و  یم اومدند  یوناین، 
ایران شروع  سواری یاد یم گرفتند، سواری در 
شده، تو کتاب آداب احرب و والشجاعه در قرن 
و  شده  نوشته  سواری  درباره  ی  هجری  سوم 
تمام کارهایی که امروز در درساژ یم کنند در اون 
کتاببه رسم کشیده شده، سواری از ایران یم ره 
اسپانیا  جنوب  یم ره  جا  اون  از  آفریقا  شمال 
به  یم ره  جا  اون  از  و  اسپانیش  مکتب  یم شه 
اروپا. سواری از شرق یم ره به غرب، سیاحاین 
توصیف  ایران  به  میان  فتحعیل شاه  زمان  در  که 
هنرمندی  اسب  روی  بر  ایرانیان  که  یم کنند 

بسیاری یم کنند که بسیار بسیار دیدین است.

دقیقن همین طور که فرهنگ و هنرمون از شرق 
رفته اونجا، اسب مون هم رفته. مثل بربط که از 

ایران رفته و شده گیتار.

همین مسیره منتها فرانسوی ها کاری که یم کنند 
رو  حوایش  و  یم کنند  مدون  رو  این  میان  که 
یم زنند و اصلش رو در میارن و این رو یم کنند 
پایه و سوارکاری رو به شکل آکادمیک در میارن. 
قرن شونزدهم  ،از  بوده  درساژ  مکتب  در  اول 
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پیش،  سال  هفتاد  حدود  بعد  کالسیک،  سبک  یم شه  این  و  یم کنند  شروع 
کاپرییل و دانلو دیگه اون سبک پرش و باسکول و پا و دست و اینا رو کامل 
از قبل بوده و  یم کنند و به نهایت و اوج یم رسونند. سبک درساژ هم که 
کتاب سوارکاری بسته یم شه. امروز گفته یم شه چیز نو، واقعن دیگه چیز 

نویی نیست اون ابزاره که نوئه.

بله مثل موسیقی کالسیک که ماژور، مینو همونه.

همونه. اصول فیزیک همونه. اینا عوض نیم شن. این که بچه های ما متاسفانه 
نیم دونند که تمام کتاب سواری مثل اصول موسیقی کالسیک بسته شده 
و چیز نویی توش نیست، چیزایی که مونده همه ابزار و وساییل هستند که 
این اساتید فرانسوی که در  اومدن، اصول عوض نشده،  ما  به کمک حال 
مدرسه سومور و در سطح باالش کادرنوار بودند از سال هزار و سیصد و 
چهارده در ایران بودند در دانشکده ی افسری، پدر من ییک از شاگردهاشون 
بودند که پایه ی سواری رو از شرق داشتند و اون جا با مکاتب نوین هم آشنا 
پایه ای سوارکاری رو  و کتاب های بسیار  بودند  بلد  و فرانسه هم  یم شوند 
هم در اختیار داشتند، همون زمان و با پنج سال اختالف، آلمان ها از اساتید 
فرانسوی دعوت یم کنند در هانور آلمان حوایل هزار و نهصد و بیست و پنج.

قبل از جنگ جهاین دوم!

بله. همون موقع اونا رو یم برن هانور. تمام مربیای آلمان رو جمع یم کنند 
تو کل  بکنید  کار  برید  یاد که گرفتید هر کدوم تون  بیاین گوش کنید  یم گن 
آلمان. بنابر این خییل جالبه، اون فرانسوی ها هم تو آلمان بودند هم تو ایران 
و به هر دو یاد یم دند. اون ها ادامه یم دند و اینجا تنها دو سه نفر این راهو 
ادامه میدن. ییک پدر من ،ییک جناب سرهنگ نشاطی و سرهنگ سهراب 
خلویت. چیزی که از اون ها باقی مونده تو ایران یم شه گرده ی کار تو ایران 
و این همون گرده ی کار کالسیک تو دنیاست؛ هیچ فرقی نیم کنه، موسیقی 
کالسیک همون موسیقی کالسیکه تو دنیا. کیس بخواد بره کنسرواتوار درس 
نیویورک، هر جا  و  پاریس  یا  اتریش  یا  تو وین بخونه  بخونه فرقی نیم کنه 
بری همینه، بیس همینه، پس سواری کالسیک یکیه دوتا نداریم. بر پایه ی 
اسبا و اینا یه چیزایی فرق یم کنه، پدر من چون شاگرد اون مکتب کالسیک 
بودند اون رویه رو ادامه  یم دهند و اسم اینجا رو یم گذارن  مکتب و سنگ 
اویل که سوارکار شروع یم کنه رو آموزش کالسیکه تا بیاد تو میدون، بنابر 

این امروزم که سوارکارای ما میان تو 
میدون همه یم دونند که این سوارکار 
از کجا اومده. خییل از شاگردای ما 
هم بودند که امروز پیش ما نیستند 
جای  هر  اما  استادند  خودشون  و 
دنیا که باشن میان به ما سر یم زنند، 
کالسیک  کار  هم  شون  همه  روی 
شده و کار کالسیک هم شبیه کوره ی 
آجر پزی نیست و سال ها کارمداوم 
و مستمر یم طلبه. ما االن شصت و 
رویه  این  کردیم  سعی  که  ساله  دو 
رو حفظ کنیم و عجله هم نداریم اما 
و عجولند، ذهن  مردم عوض شدند 
همونه، دنیا مدرن شده، مگه یم شه 
تو شش سال، درس پونزده، شونزده 
زیر  آلمان کیس  تو  خوند؟  رو  سال 
ده سال سوارکار باشه اصلن نگاهش 
نیم کنند چون سواری توش نهادینه 
نیم شه، اون مقدار زمان نیاز هست 
که ذهن تربیت بشه. دو تا نیمکره ی 
بدن  سمت  دو  و  بشه  تربیت  مغز 
از  ییک  سواری  کنند.  کار  هم  مثل 
کارهای مهمش اینه که هر دو سمت 

بدن باید مثل هم کار کنند.

مثل استقالل دست تو پیانو دیگه؟

باید  که  پاشه  اون  از  بدتر  آفرین، 
کنه،  کار  باید  نشستش  کنه،  کار 
باید مغز تربیت بشه که فرمان بده. 
طرف  یه  تو  ما  سوارکارای  همه ی 
زمان  این  چپ،  معمولن  ضعیفند، 
ساله  یس  خوب  سوارهای  یم بره، 
ساله یگ  شش  تو  اگر  بیشترند،  و 
شروع کنند، بیست و چهار پنج سال 

باید زمان بگذارند، ربع قرن.

با  از کودیک تون  چند تصویر روشن 
اینه که  به ما بدید، خواهشم  اسب 
خاطره ها رو بازشنایس و به تصویر 

قابل تصور تبدیل کنید

 هر چه به گذشته ها عقب تر یم رید 
خاطره های کودیک کمرنگ تر یم شه 
و  ذهن  تو  یم شه  ثبت  بعضیش  اما 
یم مونه، من همه ی نژادهای دنیا رو 
تقریبن سوار شدم،  این شانس رو 
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هم تو مملکت داشتیم که از همه جا اسب یم اومده، ایران موزه ی اسب 
گشت  موقع  اون  شدم،  سوار  خییل  خودمونو  کاسپین  و  پوین  من  بوده، 
ویل  بود  سخت  خییل  کنترل شون  و  بودند  قوی  بسیار  اسب ها  یم بردم، 
خییل  خاطره ی  برام  یم شدم  سوار  که  حسن  مش  سیاه  االغ  اون  همیشه 
جالیب بوده، با اون االغ همیشه کیف یم کردم و هیچ چیزی جز اون گشیت که 
با اسبا زمستون و تابستون یم رفتم تو کوه و دشت برام خاطره نشده بود، 

من مسابقه خییل بودم اما اون گشت ها برام خاطره شده.

تصویری از اولین گشت تون با اسب دارید؟ 

آره دارم. جاللیه سوار یم شدم. شش هفت سالم بود. اولین باری که رفتم 
اسمش  بود  آرویم  اسب  ظاهرن  داد.  من  به  بزریگ  اسب  یه  پدرم  بیرون 
بود و من  نیله ی خییل درشیت  بود، اسب  از اسبای ورامین  و  بود  یب نظیر 
خییل کوچیک بودم. اولین باری که رفتیم بیرون یه شیاری بود تو جاللیه. آقای 
رضایی یادشه. تو اون شیار چهارنعل یم دادند. یم رفتند تو مارپیچ های تپه. 
شیب مالییم داشت که توش ماسه بود، ما رفتیم تو شیار، نیم دونم اسب 
از چی ترسید، منو کند، اسب یک و هفتاد قدش بود، من خییل ترسیدم. با 
هر زور و زحمیت بود نگهش داشتم، پدرم بهم گفت آفرین، سوار شدم رو 
اسبه و پدرم یه مهار به اسب زدند و اسب رو یدک بردند تا اصطبل. این 

اولین خاطره ی سوارکاری من شد.

اوین  به  کوچ تون  مورد  در  یم کردید  سواری  جاللیه  در  قبلن  که  فرمودید 
بفرمایید.

من به خاطر ندارم، چون سال یس و چهار، پدرم میاد اینجا. به همراه مادربزرگم 
بودند، خدمت شما  بازنشست شده  پدرم  رو یم گردند چون   جاها  خییل 
عرض کنم خییل جاها رو یم گردند و میان اینجا، اینجا دره بود و کیس هم نبود 
و ساکین هم نداشت، ما اولین ساکنین این دره ایم. این زمین صاحیب داشت 

جالیز  اینجا  حاجی،  مش  اسم  به 
 ، تابستون هم بود و گرم  بود،  خیار 
مادربزرگم و پدرم یم نشینند اینجا و 
مش حاجی چند تا خیار میاره، خیارها 
اون موقع ترد و خوش خوراک بود، 
مادربزرگم  و  یم خورند  خیار  تا  چند 
همین  خوبه،  اینجا  یم گه   پدرم  به 
جا رو بگیریم و مش حاجی به خنده 
داره،  پانکه  اینجا  حاجی  مش  یم گه 
پنکه بوده، ما تو کوریدور  منظورش 
از  خویب  نسیم  و  دشتیم  به  کوه 
ساعت پنج به بعد از کوه میاد سمت 
رو  اینجا  پدرم  شکل  هر  به  دشت. 
یم گیره،  پا  اینجا  کم  کم  و  یم گیرند 
اینجا یه راه داشت به ونک و یه راه 
داشت  به اوین که از اوین یم رفت 
من  بود؛  باریک  خییل  راه  تجریش، 
یادمه کامیون هایی که نفت یم آوردند 
زنجیرشون پاره یم شد، این قدر برف 
و یخ بود، پدرم یم رفت ونک تو برف، 
یه نفر پیاده جلو یم رفت که جاده رو 
کیس  نره،  دره  تو  ماشین  کنه،  پیدا 
قلعه ی  باال  اون  بیاد،  نیم رفت  اینجا 

سید ضیا بود. 

سید ضیاء طباطبایی و داستان رو کار 
اومدن رضا خان؟

بله. قلعه اش همین جا بود، همسایه ی 
ما بود، خودش هم اینجا یه ماشیین 
قزوین  دشت  یم رفت  و  داشت 
و  ضیا  سید  و  بودیم  ما  کار یم کرد. 
یم شدند  رد  اینجا  از  که  قاطرهایی 

شیر فرحزاد رو یم بردند تجریش.

به  تا  اسب  با  تون  خاطره  تلخ ترین 
امروز چی بوده؟

 خاطره ی تلخ نبوده، شاید ترسناک 
تلخ  اصلن  نظرم  به  باخت ها  بوده. 
چرا  کنیم  فکر  باید  ببریم  نیست، 
خییل  برد  نگه داشتن  چون  بردیم. 
فکر  باید  باختیم  هم  وقیت  مشکله، 
یه  رو  همیشه  در  باختیم،  چرا  کنیم 
پاشنه نیم چرخه، یه خاطره دارم که 
االن خییل از من دور شده. من شاید 
شونزده، هفده سال داشتم، یه روز 
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یم خواستیم  با اسب بریم شهرستانک، از کجا؟ امامزاده 
از    داشت،  بزرگ  پرتگاه های  و  بود  مالرو  جاده  داود، 
یه  داود.  امامزاده  یم رفتیم  نیم  و  ساعت  شش  مکتب 
ایلخی  از  نورجهان،  اسم  به  بود  خریده  من  پدر  اسیب 
تاتار قیل بود، اسب کرنیگ یب نظیری بود، این اسب رو 
حاج خداقیل آق یم بره پیش خانم فیروز، ایشون یم گه 
بعد  نیم خوام،   من  و  یم شه  بلند  دست  رو  اسب  این 
پدرم اسب رو یم خره یم ده دست من، جوون بودیم و 
دو صبح راه افتادیم و شش صبح رسیدیم امامزاده داود، 
صبحونه ای چیزی خوردیم، یه گردنه ی بسیار بزریگ بود 
یه  من  بود،   خایل  پل  بین  که  دره  بین  چویب  پل  یه  با 
کم چوب کوبیدم جای خایل که دست اسب نره، بیفته 
تو پل، اسب ترکمن خییل عاقل هست که از یه پل که 
بیشتر  متر  یک  عرضش  و  یم خوره  تکون  و  نداره  نرده 
موقع  که  پیل  از  کردیم  دستگردون  یم شه،  رد  نیست، 
و  کردیم  رد  اسبو  یم خورد  تکون  و  یم کرد  بازی  عبور 
ما هم جوون  و  بود  تندی  باال. خالصه سینه کش  رفتیم 
باال یه یس و سه چم بود، یس  اون  باال،  بودیم و رفتیم 
یه  بود،  برده  یه جاهایی رو هم آب  و  تند  پیچ  تا  و سه 

صخره بود این ور یه صخره بود هفتاد، هشتاد سانت 
سرازیر  ور،  اون  یم پریدیم  باید  اینجا  از  اون ور تر، 
شدیم سمت شهرستانک، اون ور خاک بود و خییل 
هم مار زیاد داشت که مارها از زیر دست و پای اسب 
تابستوین  قصر  قدیم  از  شهرستانک  یم کردند،  فرار 
ناصرالدین شاه بود و قصر هنوزم هست و من کارن 
رو بردم اون جا رو دیده، ارتفاعش دو هزار متره و پره 
درخت سیب، من در شهریور ماه که درخت پر سیب 
بود، یه درخت رو شمردم، سیزده تا پایه زده بودند 
زیرش که درخت نشکنه. انگار به جای برگ سیب رو 
درخت بود، تو پشت بوم کاهگیل ها، پونه که از کوه 
کنده و آورده بودند رو چیده بودند و عطر مدهوش 
نیم خوردند  مارو  یونجه ی  اسبا  داشت،  کننده ای 
خوراک  اسب ها  خالصه  یم خوردند،  پونه ها  اون  از 
پایین که شب نشه و  خوردند و ما برگشتیم اومدیم 
تو تارییک نیفتیم  من سر باال اسبا رو سوار نیم شدم، 
یه  امامزاده داود،  نزدیک  باال، رسیدیم  اومدیم  پیاده 
سینه ی شین داشت که اون جا رو کانال زده بودند که 
از باالی چشمه برای امامزاده داود آب بیارن، اسب 
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اومد پشت کانال و یه مکث کرد، شرطی بود و یم دونست اگه نپره من شالق یم زنم، یه لحظه من 
دستم رفت پایین و اسب ترسید و از جوی پرید شروع کرد چهارنعل رفتن، روی شن اسیک رفت 
پایین، من نگاه کردم دیدم دره پنجاه متر جلوتره، یس متر، بیست متر جلوتر، زیرش پنجاه متر خایل، 
پرتگاه، رسیدیم لب سنگ که شن روش کم شده بود، اسب ده متری پرتگاه ایستاد و من یه نفس  
راحت کشیدم و اسب رو برگردوندم، ما نگاه یم کردیم توی کوه، یم دونستیم هر جا علف دربیاد 
زیرش خاکه، سنگ نیست، هر جا علف نباشه صخره است، ممکنه بری باال اما نتوین برگردی. این 

چیزی بود که من هرگز این قدر نترسیده بودم.

آگاهی چه  و  این دانش  دارید،  از دانش عمویم گستره ای در مورد موضوع های ورای اسب  شما 
تاثیری در کار با اسب شما داشته؟

ببینید سواری در کنار این که یه هنره یه علم هم هست، هنر هیچ انتهایی نداره، آدم هر روز داره یاد 
یم گیره، در کنارش تکنیک هست، شما باید فیزیک بدونید، نعل دارید، دهنه دارید، زین دارید، ابزار 
دارید، یم خواید پرش کنید، یم خواید کار کنید، شما با یه موجودی طرفید که فیزیولوژی داره، یه 
موجودی که بافت عجیب، غرییب داره، در کنار این شما هر چه قدر به فن و تکنیک مسلط تر باشید 
راحت تر یم تونید به هدف برسید، یه اسب دهنه ی خایص یم خواد، زین خاص یم خواد،  سوارای 
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خوب تو دنیا اینا رو یم دونند، یعین بلدند از این 
تکنیک و هنر و فن برای بهبود کارشون استفاده 
کنند، شما در سواری در کنار اسب از تکنیک و 
که  این  برای  استفاده یم کنید  انسان  ساخته های 
بتونید استفاده ی بهینه از اسب بکنید. این به شما 
بسیار کمک یم کنه. بعد یه مغز فین آنالیز و تحلیل 
بنابراین  بهتری داره تا یه مغز و ذهن تک بعدی، 

ضریب خطاش خییل کم یم شه.

از افراد هم دوره ی خودتون بفرمایید و از ضرورت 
تدوین تاریخ سوارکاری ایران.

آدم هاست،  سری  یه  شامل  تاریخی  دوره ی  یه 
مجموع  نیست،  یادش  رو  همه  کس  هیچ  ذهن 
دوره ی  یه  تونید  کنید یم  که جمع  رو  آدم ها  این 
جا  همه  روز،  هر  همه،  کنید،  تحلیل  رو  تاریخی 
در  کیس  هر  و  افتاده  اتفاق ها  سری  یه  نبودند، 
گذشته  از  رو  خاطرات  از  مقداری  خودش  ذهن 
داره. آقای رضایی ییک از این هم دوره ای هاست، 
تیموری،   آقای  رضایی،  رضا  خدابیامرز  برادرش 

فرح  بچه های  قریب،  فریدون  امیری،  محسن  سروان 
بختیار،  گلنار  هداوند،  کریم  وجداین،  عزت الله  آباد، 
نادرجهانباین، کامبیزآتابای و دیگران. اینها هر کدوم یه 
قسمت هایی از سواری رو یم دونند، اون چیزی رو که 

بتونیم بهش بگیم تاریخ سواری ما.

چرا تمرکز  بیشتری به درساژ دادید و کمتر پریدید؟ 
چه نیازی رو حس کردید که دیگران کمتر حس کردند.

ادامه داره، ما سابقه مون در  این روند هنوز  متاسفانه 
درساژ کم نیست منتها این رابطه منقطع بوده، در مکتب 
عباسقیل  شیرواین،  تیمسارمبشری،  مانژی،  آموزش 
مانژی  که سوار  هم  و کساین  من  پدر  عرب شیباین، 
حشمیت  سرهنگ  مثل  بودند،  صحرا  سوار  و  نبودند 
افسری  دانشکده ی  تو  یم دوند،  اسب  لوشان  تو  که 
کاری  همه  که  داشتند  الشرایط  جامع  سوار  سری  یه 
بیشتر  که  داشتند  مانژی  سوار  سری  یه  و  یم کردند 
کار مانژ و درساژ انجام یم دادند، این یه مقطع که میاد 
تا جاللیه، آقای تیمسار مبشری دو تا اسب دره شوری 
داغ دو داشت دو تا اسب هم از آلمان میارند که با این 
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اسب ها پرش و درساژ کار یم کردند، با 
پاساژ  و  پیاف  دو  داغ  همون اسب های 
تو  میاد  این  جاللیه،  چمن  تو  یم رفت 
دهه چهل تقریبن گم یم شه دیگه، میایم 
دبیر  آیرملو  کوروش  که  سه  و  شصت 
بود و اون بنیان  درساژ بعد از انقالب رو 
بعد، سال  رفتیم دوازده سال  گذاشت، 
هفتاد و پنج که فدراسیون همکاری کرد 
رو  درساژ  نجفی  فرخ  مرحوم  و  من  و 
دوباره راه انداختیم و تا سال هشتاد و 
پنج چهل اعزام خارجی داشتیم، باالخره 
ما دچار روزمریگ شدیم و فدراسیون بد 
دندیگ کرد و اذیت کردند و کار نکردند، 
براشون صرف نکرد و درساژ تقریبن رها 
یم گیریم.  یپ شو  داریم  دوباره  که  شد 
نباشیم  کار  دنبال  مکتب شیک،  ما  اگر 
نسیب  نگاه  یه  امروز  یم خوابه،  درساژ 
رفتند و  بچه ها  ایجاد شده  چون  بهش 
ویل  کار یم کنند  درساژ  اروپا  تو  دیدند 
ته  و  آتشه  بر  دور  از  دسیت  هنوز  این 
ما  بچه های  شدت  به  نیست،  دل شون 
رو  کار  در  ضعیفند،  درساژ  پایه ی  در 
اسب  به  دلیل  همین  به  ضعیفند،  زمین 
اسب  و  داد  نیم شه  خوب  آموزش 
این  مثل  یم شه.  مستهلک  سرعت  به 
یم مونه که ما تو فدراسیون وزنه برداری 
مدام  کنیم   بدنسازی  که  این  جای  به 
زیر وزنه های سنگین بریم، خب چی از 
تا  بنابراین چند  ما یم مونه؟  بردار  وزنه 
ضربه یم خوریم، هم سرمایه مون از بین 
کنیم  تربیت  اسب یم تونیم  نه  و  یم ره 

نه سوار.
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هری اسمولدر در تاریخ ده یم هزار و نهصد و هشتاد 
در هلند و در مزرعه ی کوچیک در  الِگ یم ِیرِد  باربانت 
به دنیا آمده است . او سوارکار است و سابقه ی پریدن 
در المپیک را دارد. از زمان کودیک اش همیشه اسب ها در زندیگ 
اش نقش داشته اند. پدرش همواره یک عاشق اسب بوده و در تمایم دوران 
زندیگ اش به هر دو زمینه کشش و پرورش  و پرش  عالقه و فعالیت داشته 
با  است. هری درست زماین که هشت سال بیشتر نداشت سوارکاری را 
یک پوین شروع کرد. هری مانند هر سوارکار حرفه ای دیگری در ابتدای امر 
قهرمان نبودو قبل از پرش حرفه ای بارها و بارها زمین خوردن را تجربه کرد. 
او کنار سوارکاری تعصب و وابستیگ شدیدی هم  به فوتبال و جاذبه  های 
پنهان و پیدایش داشت. هری از همان زمان پوین سواری تصمیم گرفت تا 

در مسابقه های میل برنده باشد چه پرش چه درساژ و چه سه روزه.

در سن هجده سالیگ وقیت مدرک هاوو را گرفت محل زندگیش را از باربانت 
به ماپل در درنته تغییر داد و  بیش از چهار  سال برای اصطبل قهرمان سابق 
اروپا یوهان هاینس سواری کرد. در آنجا تجربه های زیادی در ازتباط با کار 
به اصطبل  آورد. در سال 2002 هری  به دست  تربیت اسب های جوان  و 
اکسل ورلوی نقل مکان کرد. او با همسرش اینگه و پسرهای شان پیم وسیپ 
در الگه میرده  زندیگ یم کنند  و هر روز به به ضرورت حرفه ای به منطقه ی 
دیگری در بلژیک به نام  گروبندوک که در واقع اصطبل آنجا قرار دارد رفت 
و آمد یم کند. جایی که او سوارکاران جوان را آموزش یم دهد و اسب ها را 
به  رفتن  برای  روز  هر  آماده یم کند. هری  پرش  گوناگون  رویدادهای  برای 

اصطبل شصت کیلومتر راه را یم پیماید.

HARRIE SMOLDERS
هـری اسمولدرز
معرفـی یک ستاره؛

برگردان: تینا جمالی
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تیم سوارکاری اش  سعی  و  با خانواده ی ورلوری   هری 
کردند که یک تیم سوارکاری بین اللمیل را تشکیل دهند.  
ده سال  به  نزدیک  را  هری  پشتکار  و  مداوم  کار  همین 
است در رتبه بندی بیست و پنج سوارکار برتر دنیا قرار 
داده است.  او این امتیاز را در بسیاری از مسابقه های 
آورده  دست  به  وردکاپ ها  و  المپیک  جهاین،  اروپایی، 

است.

اودر مسابقات المپیک تابستاین  دوهزار و شانزده ریو 
دو ژانیرو برزیل شرکت کرد. در رده هفتم تییم  و بیست 

و هفتم انفرادی قرار گرفت.

و  در مسابقات جهاین سوارکاری  ده  و  او سال دوهزار 
یک سال قبل در مسابقات قهرماین  اروپا  شرکت داشته 
در  که  را  نه  و  دوهزار  اروپایی  مسابقات  هری   . است 
با بدست آوردن رده ی چهار تییم   ویندزور برگزار شد 
به پایان رساند. او چهار مرتبه در فینال جام های جهاین 
یازدهف  هشت،  و  دوهزار  های  سال  یعین  کرد  شرکت 
دوازدهو شانزده و بهترین نتیجه را سال دوهزار و شانزده 

با به دست آوردن جایگاه دوم به پایان رساند.

سال خوب هری اسمولدرز 2016 

و   2016 سال  پایان  به  نزدیک شدن  با 
راحیت یم  به  اسمولدرز  آن هری  مرور 
تواند در مورد آنچه که گذشته خوشحال 
جام  فینال  رساندن  پایان  به  با  باشد. 
 ، ریو  المپیک  و  دوم  جایگاه  در  جهاین 
که  است  در صدد  هلندی  این سوارکار 
اثری از خود در تاریخ پرش بجای گذارد.

بسیار غیر منتظره است که بدانید کیس 
مسابقه  ستاره   5 رده  در  معموال  که 
دنیای  در  گام هایش  اولین  در  یم دهد 
پرش با اسب چقدر تالش کرد تا بتواند 
زمیین  تیرهای  بلندتراز  موانعی  روی  از 
بپرد. نیم دانم چرا از پریدن یم ترسیدم. 
این  تمام  با  گوید:»  یم  اسمولدرز 
باعث  اسمورف  پوین ام  اولین  اوصاف 
نفس  به  اعتماد  بریزد.  ترسم  که  شد 
اعتماد  قابل  خییل   داد.  من  به  زیادی 
افتادم  از رویش یم  بود حیت زماین که 
از حرکت یم ایستاد و باالی سرم منتظر 
بنفس  اعتماد  من  به  قدر  آن  ماند.  یم 
یم داد که وقیت شروع به پریدن یم کردم 
یم دانستم همه چیز  بر وفق مراد پیش 

خواهد رفت.
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بعد از اسمورف دنیای پرش به هری روی خوشش را نشان داد. در سن 
پانزده سالیگ او یک فوتبالیست حرفه  ای بود که اولین اتفاق ورزیش اش به 
حساب یم آمد. در کنارش مدرسه  و ده اسیب بودند که ناظران استعداد 
یایب که استعداد او تحت تاثیرشان قرار داده بود، در اختیارش قرار داده 

بودند.  

پدر هری اولین مریب او بود و برای هر چه بیشتر شکوفا شدن استعدادش 
به او فشار یم آورد. به قول خود اسمولدرز» وقیت جوان تر بودم پدرم 
بسیار سختگیر بود. حتا زماین که در یک مسابقه تنها یک مانع را از دست 
افتاده  از همان یک مانع  تنها  باز هم به من فشار یم آورد و  او  یم دادم 

سخن یم گفت.«

انتخاب  را  ییک  اسب ها  و  دانشگاه  بین  باید  شد  تمام  تحصیالتش  وقیت 
نیم دانستم  واقعن  کردم  تمام  را  مدرسه  وقیت   « یم گوید:  او  یم کرد.  
دهم.   ادامه  سوارکاری  به  یا  بروم  دانشگاه  به  ؛  کنم  کار  چه  یم خواهم 
زندیگ ام  چرخ  اگر  و  کنم  سوارکاری  ماهی  چند  کردند  پیشنهاد  والدینم 
که  رسیدم  نتیجه  این  به  کوتاه  مدیت  از  بعد  بروم.  دانشگاه  به  نچرخید 

یم توانم به سوارکاری ادامه دهم. «

در نهایت اسمولدرز خانه را برای سوارکاری در اصطبل یوهان هاینس در 
شمال هلند ترک کرد. او  با وجود پشتیباین پدرش زماین را که در اصطبل 
هاینس بود تمام تالش خود را به کار بست تا مباین سوارکاری را به طور 

کامل فرا بگیرد.
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در تمام آن سال ها که سوارکاری و استعداد های اسمولدر 
در حال شکل گیری بود او هیچ وقت عقب ننشست.  در 
اکسل  به  متعلق  یورو هورس  اصطبل  برای  او  حال حاضر 
که  است  جایی  اصطبل  این  یم کند.  سوارکاری  ورلوی 
آماده  را  باال  های سطح  اسب  از  زیادی  تعداد  اسمولدرز 
سازی کرده است که درمیان آنها ستاره ی کنوین و اسب 
به  استثنایی  دارد. اسیب  کاریزماتیک اش هم حضور  بسیار 
اتومبیل استون  برند  با  را  امرالد  بار  امرالد. هری یک  نام 
تم  دارای  اتومبیل ها  که  گرفت  نتیجه  و  داد  ارتباط  مارتین 
الهام  امرالد  از  را  ها  اتومبیل ها  از  ییک  و  هستند   اسب 
گرفتند. خود  برند استون مارتین هم وام گرفته از یک اسب 

فوق العاده با یک تبارنامه مفصل است .

من امرالد را از زماین که شش ساله بود داشتم. امرالد از 
ابتدا  تکنیک، ترکیب بدین و دقیت کم نظیر داشت  همان 
و ذهین فوق العاده. امرالد اسیب بود که ناخوداگاه همه را 

جذب خودش یم کرد. 
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دن وی اچ یپ ییک دیگر از ستاره های اسمولدرز است. او در پرش بسیار دقیق و 
با قدرت است. او در کارش تداوم داشته و یم تواند در تمام رده های باالی دنیا 
شرکت کند. قبل از اینکه امرالد و دون در دنیای سوارکاری هری باشند، یک اسب 
بازنشسته  و مسن به نام رجینا زد بود که هری با او تمرین یم کرد. او هم یک مادیان 
خاص بود . سطح های مختلفی از مسابقه های دنیای پرش با اسب  را برنده شد. و 

بعد از بازنشستیگ گام به مسیر بعدی اش گذاشت، کشش و تولید اسب ورزیش.
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اغلب درحال پرواز است

تا  یم آیند  اروپا  به  آمریکایی ها  اغلب 
و  بخشند  بهبود  را  خود  سواره  مهارت های  
اما  دهند.  مسابقه  دنیا  بهترین های  میان  در 
مایل  چندین  اغلب  اسب هایش  و  اسمولدرز 
بیشتر تا آمریکا پرواز یم کنند تا دررویدادهای 
آمریکایی ها   شرکت  و  کنند  شرکت  آمریکایی 
تالفی  شکیل  به  را  اروپا   مسابقه های  در  را 
آدری  این مسابقات  معروفترین  از  کنند. ییک 
کولتر است که هری در آن شرکت یم کند. از 
اشیوه و مرحله ی  این جابجایی  نظر اسمولدر 
کرده  ایجاد  برایش  سوارکاری  در  جدیدی 

است.

و  ساختاری  تفاوت های   اروپا  و  آمریکا  بین 
فرد  شما  وقیت  دارد.  وجود  بسیاری  تکنییک 
مختلف  در سطوح  آمریکا هستید.  در  جواین 
سواری یم کنید.. آنها به شما آموزش یم دهند  
که ریتم را دنبال کنید و گام ها شمارش کنید. 
بداهه  بیشتر  باید  اروپا  در  یم کنم  فکر  من 
کنید  رادنبال  احساس تان  بیشتر  و  کنید  کار 
ببینید.  را  چیز  همه  چشمان تان  با  بیشتر  و 
این  همه ی  وسط  حد  چیز  بهترین  یقین   به 
هاست. اگر یم خواهید سوارکار کامیل باشید 
باید هر دو شکل گوناگون سواری را بیاموزید. 
باید توانایی سوار کردن متفاوت با اسب های 

متفاوت را داشته باشید.
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مهم  خییل  فینال  دو  به  او  توصیف ها   این  تمام  با 
راه یافته است. المپیک ریو اولین حضور هری در 
او  بود  المپیک  نام   به  بزریگ  و  متفاوت  گستره ی 
المپیک شبیه هیچ کدام  به سرعت متوجه شد که 
در  شما  نیست.   قهرماین  پیشین  مسابقه های  از 
المپیک این شانس را پیدا یم کنید تا با ورزشکاراین 
مالقات کنید که آنها را معمولن نیم توانید در جایی 
غیر از دهکده ی المپیک  ببینید. همچنین خبرگزاری 
های جهاین ومیل و خبرنگاراین را یم بینید که غالبن 
در  مگر  نیم کنند  دنبال  را  شما  سواره ی  فعالیت 
المپیک. تمام این مسائل المپیک را به اتفاقی بزرگ 

و ورای تصور تبدیل کرده است. 

به  امرالد  بزرگ،  رویدادهای  فصل  پایان  از  بعد 
پیدا  را  این شانس  اسمولدرز  و  استراحت یم رود 
یم کند که با اسب های دیگرش بیشتر کار کند و دون 
برابر  در  که  پیدا یم کند  را  شانس  این  اچ یپ  وی 
تماشاچیان خودی نشان دهد. آنها در مسابقه ی بین 
الملیل اسب در ژنو شرکت یم کنند جایی که مک 
رکورد  اسمولدرز  مسابقه  این  در  اگر  هست  هلن 
خود را در بردن جام قهرماین بهبود بخشد به این 

فکر یم کند که  در جام جهاین اوماها شرکت کند.

هری اما شرکت کننده ی ثابت النژین است. از نظر 
هستند.  العاده  فوق  النژین  جهاین  تورهای  این  او 
این حال هر مسابقه در  با  پشت سر هم هستند  
مسابقه ها  سطح  و  یم افتد  اتفاق  جدیدی  فضای 
بسیار باالست و بزرگ های دنیا در این تورهای یپ 

دی یپ و پیکارهای مداوم شرکت یم کنند.

دوهزار و هجده و درخشش

در ساا دوهزار و هجده  و با شروع سری مسابقات 
النژین هری اسمولدرز نتایج خویب را تا به این جا 
ثبت کرده است. در تاریخ بیست و دو آوریل هری 
موناکو  همراه  به  شانگهای  النژین   مسابقات  در 
پرش  و  ستاره  پنج  آی  اس  یس  و  شش  رده ی  در 
در  توانست  پنج  و  پنجاه  پنجاه،  و  موانع1.صد  از 
باراژ نفس گیر این تورنومنت برنده ی میدان باشد و 
همچنین در روز دوازده ماه یم در سری مسابقات 
برنده  توانست  برگزار شد  النژین که در هامبورگ 
گراند پریکس این  رویداد در پرش از پارکور صد و 

شصت با دون وی اچ یپ باشد.
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کالهی که کاش به سرمان برود

احسان فکا

یک، بندش باید سه نقطه ی تماس داشته 
باشد، باید از گردن و سر محافظت کند، 
بعد از پنج سال باید عوض شود و برای 
بار  اگر یک  روز،  پنج  بهتران  ما  از  برخی 
زمین بخورد دیگر قابل استفاده نیست، در 
برخی از موارد دیده شده است که قیمتش 
کورس  در  نبرده  دوخون  اسب  یک  با 
برابری یم کند. تعدادی شان دریچه ی هوا 
در تابستان دارند و به قول معروف کولر 
سر خودند و تعدادی با الماس های بدیل 
اما زیبا تزیین شده اند. در این سال ها به 
طراحی و زیبایی اش اهمیت بسیاری داده 
شده است و یم شود گفت بهترین هایش 
الهی  به حمد  و  ایران موجودند  بازار  در 
ایران در این زمینه نه تحریم است و نه 
کمبودی دارد اما چرا به سرمان نیم رود؟

دو. دوستش داریم و نداریم، فضای مجازی ما پر شده از عکس و 
تصویر و گروه و کانال مجازی اسب و سوارکاری، از بد ماجرا گاهی 
این قضاها را نه فقط ما مبتالیان به ویروس مهلک و کشنده ی اسب که 
دوستان بیگانه با این پیرمرد ورزش ها، سوارکاری نیز رصد یم کنند، 
از  که  قدر  همان  و  هستند  خارجی  و  بیگانه  الل  زبانم  خییل هاشان 
خیابان کیش و شهرسازی گرفته تا فرهنگ و فلسفه ی ما  یب اطالعند 
از اسب ما هم بیخبرند و نیم دانند در کورس و پرش کره های بهترین 
سیلیم های دنیا در ایران موجودند، همان قدر از شاهکارهای ما در 
رانندیگ یب اطالعند و نیم دانند کم مصرف ترین وسیله در ماشین یک 
شهروند محترم ایراین دسته ی راهنماست، خدا را شکر که فاریس 
و  نویس  زیر  از  فرنیگ  دوستان  این  و  زبان هاست  مهجورترین  از 
مطالب ما چیزی دستگیرشان نیم شود که بدانند در مملکت ما سر 
لحاف مالی اسب دعواست، در عکس های گل و بلبل ما با اسب چه 
در پرش به قول خودمان گنده چه در سواری عادی حتا لب ساحل 
دوستش  و  قشنگیش  برای  داریم  دوستش  که  چرا  نداریم  کاله  ما 
نداریم برای ایمین و حفاظت از جان عزیزمان چون دست و پا گیر 
است و عجالتن کارهای واجب تری داریم. اسب های ایراین مان را 
در این فضاها به بدترین شکل و با بدترین لباس که دور از جان باید 
تنمان باشد معرفی یم کنیم و در پرش این قدر کارمان درست است 

که انگار کاله به سرمان یم رود اگر کاله به سر داشته باشیم.
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سه.  کاله سرمان گذاشتند و خون تروبرد را با ترکمن های یب نظیرمان 
مخلوط کردند، کاله گشادترش سرمان رفت و آخال تکه های رویس 
همان ته مانده ی ترکمن هامان را به شکل و قیافه ی خودشان درآوردند،  
از خود پرسیده ایم که آیا ما هیچ تقصیری نداشتیم و فقط واردات 
اسب خارجی باعث شده تولید ترکمن مان بازار نداشته باشد؟ فقط 
حرف، حرف، حرف چه در گروه های مجازی چه در گروه های حقیقی، 
خدا را شکر که تجمع باالتر از پنج نفر هم ممنوع نیست و یم شود 
ساعت ها دیگران را مقصر دانست در ناکایم خودمان، چرا جریان 
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تولید از تربیت اسب جداست؟ چرا برنامه ریزی دقیقی برای تعداد 
تولید و تناسب با نیاز بازار وجود ندارد؟ چرا رشته هایی مثل کورس 
بلند و استقامت برای اسب ترکمن تعریف نشده است که تخصص 
داریم  اصرار  تولید یم دهد؟ چرا  بازار  به  رونق  و  اصیل اش است 
نشان  کمتر  را  قابلیت  این  عمل  در  ویل  بپرد  باال  یم تواند  ترکمن 
داده ایم؟ چرا تولید کننده را به سمت رنگ در تولید سوق داده ایم 
وقت  آن  کرده ایم  تولید  زیبایی  نتیجه ی جشنواره های  اساس  بر  و 
انتظار داریم اسب ما برای مصرف ورزیش فروش برود؟ کاله مان را 

قایض کنیم چرا؟

چهار. سوارکاری ایران رشد کرده است بر منکرش لعنت، این یعین 
آفتاب خورده اند و صورت سوزانده اند  با و یب کاله  ما  سوارکاران 
اما این رشد همگون نیست، نه سرنا را از سر گشادش نیم زنیم، 
واحد  ی  پیکره  این  در  قاعده  و  تناسب  اما  است  درست  مسیر 
نداریم. رشد کرده ایم اما سر یب کاله مان بیشتر از پاها رشد کرده 
نیستند،  هم  اندازه ی  به  چپ  دست  و  راست  دست  انگار  است، 
دانش تربیت اسب مان عقب تر از مثلن نشست شکیل  مانده، یک 
مدرسه ی  و  کالب  پوین  یک  نداریم،  اسب  بیمارستان  و  درمانگاه 
مالک  نتوانسته ایم  نداریم،  کودکان  سواری  برای  درمان  درست 
اسب هایمان را رایض نگه داریم، مالیک که با این وضع ارز باید برای 
گذاشت،  کنار  برایش  نوبل  جایزه ی  یک  روز  عر  اسب  در  ماندن 
باشگاه در دست  نداریم،  نداریم، جایک کالب  اتحادیه سوارکاران 
ساخت و جدید نداریم یا کم داریم، اتحادیه باشگاه داران و تشکل 
به  اسب  پانسیون  افزایش  بر  نظاریت  کم  که دست  نداریم  صنفی 
باشد،  داشته  ایران  اسب  صنعت  در  مهم  مقوله ی  دومین  عنوان 
سومین  است،  مکررات  تکرار  گفتنش  یم دانیم،  را  هایمان   داشته 
موضوع مهم این روزها انتخابات است که بحثش در فضای مجازی 
باال گرفته چون هیاهو را دوست داریم، وارد سازوکار انتخابات شدن 
در مقوله ی این یادداشت طنازانه نیست فقط یم توان پیشنهاد کرد 
چه فدراسیون دکتر خلییل به کارش ادامه دهد چه دوستان دیگری 
بر تخت قدرت جلوس کنند یک مسیر درست قبیل را ادامه دهند 
و نیم نگاهی به این چند نکته داشته باشند و از همه مهم سر اهایل 

سوارکاری کاله بگذارند.

مراقبت،  و گاهی  است  تشخص  گاهی  نیست  پوش  سر  کاله  پنج. 
حقیقت  چون  یم گیرد  را  خورشید  بخش  حقیقت  نور  جلوی  گاهی 

کاله  این  کاش  هست،  هم  سوزاننده  گاهی 
رطب  برود.  ما  سر  به  گشادش  جنس  از  نه 
بزرگواری  مربیان  کند،  یک  رطب  منع  خورده 
محدودی  تعداد  دارید،  کمیته ها  در  سمت  که 
از عزیزا مریب دیگر که سمت ندارید، شاگرد 
قتل غیر  ایمین شبیه  نگذاشتن کاله  که دارید، 
در  زحمتکشان  شما   از  تعدادی  است،   عمد 
و   نیم گذارید  کاله  سوارکاری،  سرمای  و  گرما 
اعضای جامعه ی سوارکاری،  از  زیادتری  تعداد 
این  و  نیم گذارند  هم  و جوان تر ها  شاگردها 
تبدیل یم  آسیب  پر  ورزیش  به  را   سوارکاری 
کند، این کاله گران و زیبا برای قشنیگ و اجبار 
کالنتران نیست، گاهی برای باال انداختن است، 
در سال  قهرمان  برای یک   که شاید  لحظه ای 
فرقی  بیفتد،  بیشتر  و کاش  بیفتد  اتفاق  بار  یک 
بین قدم رفتن یا تاخت رفتن هم نیم کند، اسب 
کیلو  و هفتصد  کند  بند  ناخن  در قدم یم تواند 
بیندازد سر جسم نحیف هفتاد کیلویی  را  وزن 
ما. آرام ترین اسب دنیا هم چیزی دارد به نام 
ابزاری برای زنده ماندن در طبیعت به  غریزه، 
را  راهنما  اگر دسته  فرار،  نام  به  ترسیدن،  نام 
بفشاریم و مسیر عوض کنیم به باور من با این 
تفکر مالنصرالدیین، جامعه اصالح یم شود، نماد 
هنر،  فلسفه،  ادبیات   مملکت  یک  تمدین  بلوغ 
نیست  تخصیص اش  عمومیو  و دانش  ورزش 
است.  در  روزمره  رانندیگ  همین  گامش  اولین 
سوارکاری هم این باور جای درنگ و  تفکر دارد 
که سوارکاری ما اگر کاله ایمین به سرش رفت 
یم شود  درست  خود  به  خود  چیزهایش  باقی 
اگر  دربست  هم  آلمان  فدراسیون  نشد  اگر 
باز  بشود  ما  سوارکاری  فدراسیون  جایگزین 
همین آش است و  همین کاسه. این کاله باید به 
نقطه  باید سه  برود،بندش  برود. کاش  سرمان 
تماس داشته باشد، باید از  سرمان محافظت 
کند، سری که خانه گاه اندیشه است و تحول 

اندیشه ی درست یم خواهد.
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