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 دوهفته نامه اینترنتی اسب و سوارکاری

سال نخست / تابستان 97/ شماره 20
صاحب امتیاز: ایران هورسی
مشاور رسانه: مهندس سهیل یوسف نیا
سردبیر: مهدیار پیرزاده
دبیر تحریریه: احسان فکا 
تحریریه: گروه نویسندگان
طراحی:استودیو 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.

با عکس هایی از : علی کاوه -میالد پناهی

سازمان تبلیغات و آگهی ها: 09126935291 و 44233123 
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مهدیار پیــــرزاده

 تو چیتگر یا ییک از اصطبلهای کردان، تو بنانیه یا فرح آباد. تو مزرعه 
ای در سمیرم اصفهان یا حول و حوش بیستون کرمانشاه. تو دشت 

های فراخ گنبد و کالله یا دوراهی شاندیز و طرقبه ی مشهد، تو...

هرجای این سرزمین بزرگ که پدوک و باشگاه و مزرعه ای باشه، 
یه مادیوین هست، یه کهر دلربایی هست، یه اسب رعنای چشم 
و  بیدار شده  زود  زود، صبح خییل خییل  که صبح  قشنیگ هست 

سرش رو از پنجره اصطبلش بیرون آورده و صدات یم کنه!

و تو

 یب اینکه بدوین، صبح خییل زود، صبح خییل خییل زود چشم باز یم 
کین. به سقف خونه چشم یم دوزی. پتو رو از رو خودت کنار یم 

زین و با خودت یم یگ؛ امروز باید برم پیشش!.

اینجوری میشه که همه ی کارها و قول و قرارهای اون روزت رو، 
وعده و وعیدهای اون صبح ات رو و همه ی استرس های عمرت رو 
فراموش یم کین و مث یه عاشق که همش داره با خودش فکر یم 
کنه توی مسیر از کدوم گل فرویش یه شاخه گل رز بخره، دست 

ذاری  هویچ یم  چندتا  و  یخچال  تو  بری  یم 
از بوق و دود  پِر جیبت و راهتو یم گیری و 
و آشوب شهر دور یم یش اما مث فیلما تو 
افق گم نیم یش! بلکه اون روز پیدا یم یش و 

خودت رو بیشتر یم شنایس...

این صدای نفس های اسب عاشقته که بهت 
نچسب  و خوی  و خلق  میده  زندیگ  به  امید 

اون روزت رو میزون یم کنه.

فقط ای کاش 

یه کم

قشوکردن بلد بایش

که عشق یه بازی دوطرفه است

 اگه که بلد بایش...

-----------------

ای در دلم نشسته

از توکجا گریزم
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موارد مورد کاربرد لیزر 3000:
1- جهــت کاهــش درد بــا تشــرح بیشــتر هورمــون اندروفیــن کــه 

یــک مســکن طبیعی ســت.
2- جهــت افزایــش گــردش خــون کــه موجــب بهبــود ســریع تــر 

مــی شــود.
3- جهــت ترمیــم نســوج نــرم آســیب دیــده بــا ترشــح هورمــون 
ــور از  ــد. )منظ ــا موثرن ــی ه ــیب دیدگ ــم آس ــه در ترمی ــی ک های
نســوج نــرم عمومــا ماهیچــه هــا تانــدون هــا مفاصــل و ربــاط هــا 

هســتند.(
4- جهت کاهش ورم والتهاب

5- جهت فرم گرفتن سریعتر کالژنها
6- تاثیرگزاری روی غدد لنفاوی

ــاط  ــا و رب ــدون ه ــا تان ــه ه ــش ماهیچ ــاط و آرام ــث انبس 7- باع
ــود ــی ش ــده م ــک ش ــه و تحری ــای گرفت ه

8- در درمان المینیتس موثر است
9-  بــا تقویــت ســلول هــای ایمنــی بــدن باعــث بــاال رفتــن کارایی 

سیســتم ایمنــی بــدن بیمــار می شــود
ــه  ــی ک ــی از آن در بیماران ــی ناش ــش درد و ناآرام ــث کاه 10- باع

ــردرد دارند. کم
11- در کاهش چرک در سینوس ها موثر است

12- روی لنگش های ناشی از درد بسیار موثر است
13- بــا بــاال بــردن گــردش خــون در کارایــی بهتــر ماهیچــه هــا 

ــت. موثر اس

فروش محدود 
LASEREX ــترالیایی ــتگاه اس  دس

ــان /   ــون توم ــت: 25 میلی قیم
09194755516 تمــاس: 
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فــــردا

سورن احسانی فاخر

سورن احساین فاخر متولد سال 1382سواری رو از سال 
1390 و از باشگاه سروش شروع کردم البته سواری حرفه 
ای رو پیش استاد محمود امیری و باشگاه رخش صبا شروع 
کردم مریب های بسیار خویب هم که در این رشته داشته ام 
جناب اقای محمود امیری ، استاد نورمحمد حبییب و االن 
هم با اقای حسین احمدی و استاد فرامرز باب الحوائجی 

کار میکنم  

در مسابقه های بزرگ : قهرماین استان 2 دفعه ، جام نشاطی 
1 بار ، جام نقش جهان 1 بار ، جام ازمون 2 دفعه ، جام 
پدیده سازان ۳ دفعه و قهرماین کشور ۳ دفعه شرکت کرده 
نونهاالن در سال  قهرماین کشور  نتایج هم میشه  به  ام  
1395 و قهرماین جام نشاطی در سال  1395 و همچنین 

قهرماین استان سال های 95 و 96 نیز اشاره کرد

اسب ها : جام نشاطی سکرت که متاسفانه در جام نقش 
جهان درگذشت و در قهرماین کشور فید اس و در مناسبت 
خلیج فارس ویک کوچولو واالن هم با اسب های توکا ، فید 

اس و کنکورد سواری میکنم
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استودیو  طراحی و برندسازی  سپنج

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

سازمانی و تبلیغات ویژه فعاالن صنعت اسب اعالم می دارد.

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

           برخی از لوگوهای طراحی شده ویژه ی فعاالن صنعت اسب ایران

sepanjstudio
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به قلم: اکبر اسعدی

یادداشتی بر فیلم »سریک«

منم سریک، اسب سردار
کارگرداین،  تجربه  اولین  در  افشاری«  »بهاره 
)سردار  فوتبال  پوش  میل  بازیکن  یک  سراغ 
آزمون( رفته، و برش هایی از زندیگ او و اسبش 
این  در  است.  کشیده  تصویر  به  را  )سریک( 
فیلم، که ییک از ویژیگ های متفاوت و برجسته 
رویدادها،  و  اتفاقات  از  هایی  بخش  نقل  اش، 
زیاد  عالقه  و  است، عشق  اسب  یک  زبان  از 
ای  عالقه  کند،  یم  بازگو  را  اسبش  به  سردار 
که از دیرباز و نسل اندر نسل در میان مردم 
ترکمن صحرا وجود داشته و پای فیلم سازاین 

سینمایی  کوشان«)فیلم  »محمود  همچون  بسیاری، 
و  شیراندایم(  ویل  و  قریبیان  فرامرز  بازی  با  سمندر، 
»آتالن«(  شده  تحسین  )مستند  الدیین«  کریم  »معین 
را به این سرزمین کشانده است. این عشق و عالقه به 
اسب، در سردار تا حدی پیش یم رود که زندیگ فوتبایل 
این بازیکن میل پوش را هم تا مدیت تحت تاثیر قرار یم 
دهد و رسانه هایی که به آن یم پرداختند، از تیترهایی 
استفاده کرده بودند_که حیت در فیلم هم به آن اشاره 
یم شود_ )سردار سوار بر اسب شیطان! 00۶دقیقه گل 
نزدن سردار در لیگ روسیه( و عدم موفقیت سردار در 
گلزین را کامال مرتبط با این جریان دانسته و به او توصیه 
فوتبال،  بر  تمرکز  عدم  و  ها  حاشیه  این  که  کردند  یم 
عامل اصیل نزول او در این برهه زماین است. کارگردان 
محرومیت  موضوع  به  پرداختن  ضمن  فیلم،  این  در 
اسب سردار از مسابقات، به دلیل مثبت بودن آزمایش 
دوپینگ، فرصیت را هم در اختیار سردار قرار یم دهد تا 
به این حاشیه ها پاسخ دهد. بطوریکه او در بخش هایی 
از فیلم اشاره یم کند به این که در میان اشخاص مشهور 
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ها  آن  در  اسب  به  عالقه  که  اند  بوده  فوتبایل هم، کساین 
کمتر از فوتبال نبوده است و نمونه هایی همچون »الکس 
فرگوسن«، »کارلو آنجلویت« و »مایکل اوون« را ذکر یم کند 
و آن را یب ارتباط با افت دوران فوتبایل خود یم داند. فیلم 
موسیقی  با  همراه  »سریک«  از  کلوزآپ  تصاویری  با  ابتدا 
کره  »سریک«  شود.  یم  آغاز  فر«  همایون  »کارن  جذاب 
اسیب از نژاد اصیل و گران قیمت بوده، که »حمید رادان« از 
مالکان صاحب نام اسب، بعد از بازی های آسیایی، به سردار 
انصاری«  »سیامک  توسط  فیلم  متن  گفتار  دهد.  یم  هدیه 
این  انتخاب  و  زبان »سریک« است  از  که  گیرد،  انجام یم 
صدا و لحن که حالت طنزگونه دارد، هوشمندانه بوده و در 
جذاب تر کردن فیلم تاثیر زیادی دارد. » از سال 3881 خییل 
از ماها حرف زدیم. در فیلم ها و کتاب ها و از جمله اونها در 
کتاب«خولستومر« _سرگذشت یک اسب_ که تولستوی اونو 
نوشته، اما به زبان فاریس این اولین باره که یه اسب حرف 
میزنه، اونم منم. بعیض از ما اسب ها دو میلیون یورو قیمت 

داریم )دو، میلیون، یورو!( و بعیض هم 

دوهزار یورو...چیزی که تو هفتاد دقیقه 

منه.  اتوبیوگرافی  دید،  خواهید  آینده 

مهمه.  صاحبم  چون  هستم،  مهم  من 

ایراین ها مهاجرت میکنن بریتانیا ویل 

ما از اونجا اومدیم ایران.« در سکانس 

یم  سریک  با  سردار  مواجهه  اولین 

آدم  »این صاحبمه، 24 ساله،  شنویم 

حسایب، قهرمان، رشید، خوش قیافه، 

خنده،  خوش  صدا،  بد  نمک،  یب 

که؟....سرداره...«.  شناسیدش  یم 

است  شمس«  »عیل  فیلم،  نویسنده 

که حالت طنزگونه متن، از نقاط قوت 

فیلم محسوب یم شود »این مادرمه، 

چی  هر  رحم،  سفت  زیبا،  قهرمان، 

کره زاییده، ماشالله ییک از ییک بهتر، 

شاخ و شمشادتر...... نمونش خودم. 

تو شما نیم دونم، اما تو ما اسبا، ژن 

درباره  سردار  مهمه...«.  خییل  خوب 
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یم  اسبش  برای  اسم  این  انتخاب  دلیل 
گوید »اینجا از بچیگ به خواهرم سولماز 
»سریک«.  من  به  و  »سولیک«  میگفتن 
اسبم  رو  اسمو  این  داشتم  دوست  منم 
در  و  بذارم  دارم،  مثل پسرم دوسش  که 
ادامه سکانیس زیبا و از روبرو که بصورت 
جذاب  موسیقی  با  همراه  و  اسلوموشن 
به  دویدن  را حال  که سریک  و شنیدین، 
یم  نشان  سوارکاری  کورس  در  تنهایی 
»این  نزدیک یم شود  دوربین  به  و  دهد 
بدن،  منم سه ساله، سخت جان، خوش 

قدرتمند، خوش اشتها و.......البته زیبا«.

 و در ادامه، تصاویری زیبا از دویدن سریک در دشت 
و ساحل »شاخ ترم، بهترم، ماه ترم، دیدین ام وقیت 
یم دوم، خواستن ام وقیت یورتمه میرم، چهار نعلم 

لنگه نداره، اینه که من مهمم.«

 در سکانیس دیگر، تصاویر سردار در ماشین مدل 
باالیش که در زادگاهش گنبد است و توضیح درباره 
اما  بوده،  مشهور  های  والیبالیست  از  پدرش  اینکه 
به خاطر عالقه به فوتبال، او را در هفده سالیگ یم 
فرستد روسیه تا در فوتبال پیشرفت کند و در عین 
و  بودم  ای  احسایس  آدم  که  دهد  توضیح یم  حال 

روزهای سخیت را گذرانده است.
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 در اینجا پخش موسیقی ترکمین، که ساز عود همراه با دوتار

 
 است، صحنه را جذاب تر یم کند. در سکانس اول آشنایی با 

مریب »سریک«_آقای شکیب_ از زبان او یم شنویم: »مربیم 

مرد خوبیه، اما زماین که من سرحالم و یم خوام آزاد باشم، 

که سکانس  لحظه  این  میکشه«.......در  افسارمو  و  نمیذاره 

جذاب و تماشایی ای است، بصورت اسلوموشن، لگدی به 

بدن مریب اش یم زند و یم گوید »هر یک دیگه بود یم زدم 

خوردیم  هم  با  که  علفیه  و  آب  خاطر  به  فقط  تو صورتش، 

مراعاتشو کردم.« دوربین یم چرخد و آرام آرام وارد اصطبل 

یم شود »اینجا جاییه که من زندیگ میکنم، چهار دیواری، 

خر  صبح  خوشم....اول  خییل  سطیل،  آب  علف،  الکچری، 

غلت، حموم خاک، غلنج، سرمست، اینجا مارش رژه رفتنه، 

بدن  به  اینا شونه  همه  بعد   .. استحمام  تردمیل شما،  مثل 

مربیم  نیست، شکیب  کار هر کیس  اسب  میچسبه، دالیک 

بلده کاره. لهجه من تو شیهه معرکس، کشیدن شیهه، اینم 

شیهه یه اسب دیگه، گوش کنید، چقدر بد بود مگه نه؟....

شیهه من به زیبایی صدای ادل تو شماهاست«. و ترانه ای 

زیبا با صدای »ادل« پخش یم شود. »اما این بخیش از چیزی 

و چه  حیوان  قهرمان چه  و  ایرانه  اینجا  من هستم.  که  بود 

باید بیرون از میدان هم مبارزه کنه و مبارزه بیرون  انسان، 

سخت تره.« در این سکانس، تصویری به صورت مبهم یم 

بینیم در تارییک و کیس در حالیکه روی خود را پوشانده است 

به اسب نزدیک میشود و آمپویل به او تزریق یم کند. 
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از اینجای فیلم به بعد، اولین اعتراض های سردار 
شروع یم شود.

 » مسئول فدراسیون سوارکاری خودش دوازده 
نباید  دوپینگ  کمیته ضد  اصال  و  داره  اسب  تا 
زیر نظر فدراسیون باشه و مثل همه جای دیگه 
دنیا باید مستقل عمل کنه. و چند بار تکرار یم 
کند که من از حقم نیم گذرم.« ییک از بهترین 
صحنه های فیلم، در این سکانس تصاویری از 
باال گرفته یم شود که میدان سوارکاری را نشان 
میدهد و بدون اینکه اسیب دیده شود، صدای 
گام ها و بلند شدن خاک دیده یم شود و انگار 
در ذهن سریک عالقه و حس مسابقه و یب تایب 
از کورس موج یم زند. » قرار بود امروز مسابقه 
بدم،اما نمیذارن. بالتکلیفم...« . و صدای دوتار 
و تصاویر کلوزآپ از سریک و یب قراریش........
توضیح یم دهد  باز هم  در همان حال سردار 
نیست  افتاده، اسب مقصر  اتفاقی  اگر هم  که 
بعد  و  بدهد.  پس  را  تاوانش  باید  مریب  و 

جلسه ای با حضور خبرگزاری ایسنا و مسئوالن فدراسیون 
پخش  طریق  از  هم  و سردار  تشکیل یم شود  سوارکاری 
مجازی توضیحاتش را یم دهد. فدراسیون یم گوید:ایشون 
محبوب است اما قانون برای همه یکسان است. دو آزمایش 
جدا از سریک گرفته شده که هر دو مثبت بوده. آزمایشگاه 
برریس دوپینگ در فرانسه هم توضیحایت یم دهد، درباره 
اینکه اینجا دقت و امنیت بسیار باالست و مشخصات اسب 
اینکه  از  اطالع  بدون  ما  و  نیست  ثبت  ها  نمونه  روی  در 
دوران سخت  کنیم.  اعالم یم  را  نظرمان  کیست  آن  مالک 
محرومیت سریک و مصاحبه های سردار در یب گناهی و زیر 
سوال بردن فدراسیون و....به اشکال مختلف نشان داده یم 
شود، تا اینکه زمان محرومیت پایان یم پذیرد و تصاویری از 
تمرینات سریک که بعد از پنج ماه در حال آماده شدن برای 
مسابقه و اثبات یب گناهی اش است. در بخش هایی دیگر از 
فیلم، سردار در یک فروشگاه معتبر در خارج، در حال خرید 
سوغایت برای سریک است، همراه با احساس خوشحایل و 
انتظار برای دیدن سریک »برای اولین بار یم خوام مسابقه 
سریک رو از نزدیک ببینم. بعد از چند ماه باید ثابت کنیم که 

اشتباه میکردن و حق ما این نبوده«.
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 شب مسابقه، سردار و مریب و سوارکار و دوستان دیگرش، در 
اتاقی با فاصله نزدیک از اصطبل در حال صحبت به زبان ترکمین 
سکانس،  این  در  بار  اولین  برای  و  هستند  فردا  مسابقه  درباره 
زیرنویس فاریس نیست و سریک یم گوید »همه کساین که کنار من 
بودن جمعند تو اتاق، میخندن، اما یم دونم که تو دلشون آشوبه. 
گوش تیز یم کنم ببینم چی دارن میگن......چی میگیییییین؟.....« و 
تصویری از سردار در شب در اصطبل سریک که به زبان ترکمین 
یم گوید »میدونم تو قهرماین، با غیریت، به خاطر منم که شده 
قهرمان شو و ثابت کن که اشتباه میکردن.« من فردا اولین مسابقه 
بینمت.« صبح فردا سریک در  از نزدیک میام یم  ای است که 
ماشین اسب کیش که روی آن تصویر و نوشته kireS حک شده، 
به طرف گنبد و میدان سوارکاری برده یم شود. سریک میگه »ما 
به گنبد یم رسیم. بعد این همه وقت برگشتیم.« سردار در میدان 
سوارکاری و در کنار سریک و در حال آماده کردن و گرم کردن 
او. دل توی دلش نیست و در گوشه ای با فاصله از جمعیت و 
مضطرب در انتظار شروع مسابقه یب تایب یم کند. صدای جمعیت 
مسابقه  گزارشگر  اینکه  تا  زند.  موج یم  بندی  و شرط  هلهله  و 
سردار  به  متعلق  سریک  »اسب  کند  یم  اعالم  را  ها  اسب  نام 
حال  در  لبان سردار. سریک  بر  لبخندی  آزمون...«و  و سولماز 

تالفی  مسابقه：«وقت  شروع  محل  به  رفتن 

ساعت  نیم  فقط  من،  قهرماین  تهمت....تا 

و  شات  هیل  تصاویر  و  موسیقی  مونده.« 

آغاز مسابقه و تماشاگران و رقابت شانه به 

شانه و سردار که مضطربانه مسابقه را دنبال 

پایان  از خط  و......رد شدن سریک  کند  یم 

با فاصله زیاد از اسب دوم و پریدن سردار 

به هوا و در همون لحظه، بازی فوتبال و گل 

سردار در بازی های مقدمایت جام جهاین به 

دو  میگه »سردار  آید. سریک  تصویر دریم 

جا مبارزه میکنه، قهرماین خودش و قهرماین 

من.« در سکانس پایاین چابکسوار که شماره 

به  پیرهن سردار(  دارد)شماره  تن  بر  را   20

همراه سریک در دشت از کادر دور یم شود 

و سردار چند بیت شعر به زبان ترکمین یم 

اسب  آتوم.....این  سریک  منیم  »بو  خواند 

من است، سریک.«



13

 احتماال کارگردان، صحنه پایاین فیلم »جویندگان« ساخته 
آنجا هم  در  داشته است.  را خییل دوست  فورد«  »جان 
»جان وین« با اسبش به سمت کوه یم رود و همراه با 
پخش ترانه )....بتاز، و....برو......( آرام آرام دور یم شود. 

دارد،  زیاد  لحظات خوب  و  نیست  بدی  فیلم  »سریک« 
اما صحنه هایی از فیلم ، شاید برای کیس مثل من که قبال 
از طریق رسانه ها از این بحث ها اطالع داشته و آنها را 
در گذشته دنبال کرده، جذابییت آن چناین نداشته باشد و 
خسته کننده به نظر برسد، خصوصا بخش های که مربوط 
به اثبات یب گناهی در اعالم آزمایش مثبت دوپینگ اسب 
با  وارد کشمکیش یم شود  بخش سردار  این  در  است. 
مسوالن فدراسیون که اعتقاد دارد به ناحق اسب او را به 
استفاده از مواد نیروزا متهم کرده اند و متهم کرده اند و 
به  ای،  دقیقه  فیلم هفتاد  از  نیم ساعت  چیزی در حدود 

این موضوع یم پردازد. و به طبع مسئوالن 
از  آزمایشات  که  کنند  اعالم یم  فدراسیون 
اسب های برنده صورت یم گیرد و با همه 
افراد مشهور و غیر مشهور، بطور یکسان 
برخورد یم شود. آن ها در ادامه توضیح یم 
از سهل  نایش  تواند  دوپینگ یم  که  دهند 
انگاری توسط ییک از افراد در اطراف اسب 
صورت گیرد، طوری که حیت با مواد نیروزا 
با دست آلوده و تماس آن با بدن اسب به 

راحیت قابل انتقال است. 

برای  را  او  پدرش  اینکه  و  سردار  زندیگ 
پیشرفت در هفده سالیگ به روسیه برده، به 
دفعات در برنامه نود و روزنامه های ورزیش 
دیده و خوانده شده و برای اکثر بینندگان 
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قابل دستریس  این اشخاص،  به صفحات خود  با دستریس 
بوده و چیز جدیدی نیست. یا موضوع دوپینگ و دفاعیات 
سردار و...بارها در رسانه ها و حیت پیج و استوری های خود 
حوصله  فیلم،  در  آن  شدن  عنوان  و  شده  مطرح  سردار، 
تماشاگر را سر یم برد. فیلم در بخش هایی صرفا در حد 
غیر  که سردار  فرصیت یم شود  و  ماند  و شعار یم  بیانیه 
از صفحه اینستاگرام خود و مصاحبه هایش با رسانه ها در 
گذشته، در دفاع از اسبش، اینجا نیز از حق خوری ها و اینکه 
وقیت محبویب، همه یم خواهند تو را زمین بزنند و قهرمانان 
همیشه آماج حمالت هستند و اینحا ایران است وحسادت 
زیاد است و از این شکل جمالت که اتفاقا همه قبول دارند و 
هر چه مستقیم تر و شعاری تر هم گفته شود، بالعکس گوش 

شنوای کمتری هم دارد.

این  ایران است  اینجا  نیز الزم است، چون  نکته  این   ذکر 
اتفاقات نیم افتد و در کشورهای دیگر هم همیشه موضوعات 
دوپینگ، شرط بندی، ناداوری ها و فساد مایل که نمونه آن 
در فوتبال ایتالیا و سقوط یوونتوس به دسته پایین تر بود، 
فیلم  گیری  نتیجه  و  بندی  پایان  و  یافت. ساختار  توان  یم 
هم یادآور فیلم های دهه شصت همچون فیلیم که در باال 
)ویل  بد قصه  آدم های  آنجا هم  ذکر شد )سمندر( است، 
شیراندایم(، اسب پسر فرامرز قریبیان را شبانه یم دزدند 
و در پایان و پس از پیدا شدن اسب، اوست که به مسابقه 
باز یم گردد و زودتر از سایر اسب ها، از خط پایان یم گذرد 
و حق به حق دار یم رسد. سردار در فوتبال توقع ما را باال 
برده است. ما احساس کردیم عیل دایی جدیدی به فوتبال 
به  اروپایی)گل  بازی های  و  تیم میل  آمده و گل هایش در 
بایرن مونیخ و اتلتیکو مادرید(، خیال ما را از نوک خط حمله 

تیم میل راحت کرده بود، اما عشق به اسب 
چیزی نیست که تو فقط تفریحانه و دورادور 
با آن برخورد کین. مالک اسب قهرمان بایش، 
باید به قول خودش در فیلم، همیشه تمرینات 
او را زیر نظر داشته بایش حیت از راه دور و 
از طریق فضای مجازی و دیدن فیلم هایش. 
همیشه  و  مسابقه  طول  در  و  قبل  روزهای 
باید پیگیر بایش، نگران و با استرس نتایج را 
دنبال کین. فوتبال حرفه ای خودش به اندازه 
کافی وقت گیر هست. تمرینات گاهی در روز 
به دو جلسه یم رسد، دیدن فوتبال و آنالیز 
بازی ها، خواب و استراحت کافی، مستلزم 
آن است که دغدغه دیگری نداشته بایش اما 
در طول چند سال اخیر، خود بحث نگهداری 
های  حاشیه  طرف،  یک  از  اسب  مسابقه  و 
دوپینگ و....نیز انرژی زیادی از سردار گرفته 
تا حدی که با باال گرفتن اعتراضات به نحوه 
بازی، او از مسابقات میل خداحافظی کرده، 
و با دعوت مجدد یک روش از او، که امروز 
خبرش اعالم شد، باز هم بحث پیش یم آورد 
که چرا بعد از خداحافظی رحمیت از بازی های 
عنوان  هیچ  به  که  کرد  اعالم  روش  میل، یک 
دیگر به خاطر این کارش او را دعوت نخواهد 
کرد و شاید هم به خاطر این بحث ها و حاشیه 
هاست که فیلمساز او را انتخاب یم کند و به 
سراغش یم رود و چه بسا اگر این روحیات 
نبود، فیلیم هم ساخته نیم شد. و شاید هم 
دیدن چند باره فیلم »«آتالن««، که مستندی 
صحراست،  ترکمن  و  اسب  موضوع  درباره 

توقع ما را کیم باال برده است. پایان
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چوکه
گفتگو با محمد رضا بهبدی، کاپیتان تیم 

میل چوگان

احسان فکا

و  خوش اخالق ترین  از  ییک 
سوارکاران  یب حاشیه ترین 
نسل  سه  است.  ایراین 

باز  چوگان  خانواده اش  از 
بزرگان  میراث دار  او  بوده اند. 

چوگان و نزدیک به یک دهه است 
کنار  در  را  این ورزش بویم  پرچم  به  در که  برا

باز  چوگان  بیست  به  نزدیک  و  پدرش  و  کوچک تر 
جنگ  چوگان  است.  داشته  نگه  پا  بر  دیگر  حرفه ای 
غریب  قریب.  هم  و  غریب  هم  و  است  دوستانه 
بیگانه  هیچ کس  و  کس  همه  با  زادگاهش  در  چون 
از  حماییت  هیچ  بسیاری  هیاهوی  خالف  بر  و  است 
آن نیم شود. همه در باد این خوابیده اند که باالترین 
به  مستقیم  اشاره ی  بار  چندین  کشور  سیایس  مقام 
این ورزش کرده اند و به انجام این ورزش،هنر توصیه 
و  نکرده ایم  ورزش  این  برای  کاری  هیچ  عمل  در  اما 
پرش کار  جامعه  حمایت  بیشترین  شاید  نکرده اند. 
به  هم  دیدن  باشد.  چوگان  دیدن  فقط  و  فقط  ایران 
معنای به حساب آوردن و هم به معنای دیدن فیزییک 
از نزدیک است. قریب چون به شکیل در ژن ایراین 
عالقه به اسب از یک سو و بازی های با توپ وجود 
دارد. یار در خانه است و ما این روزها نا نداریم که 
گردیدن  جهان  گرد  بگردیم،  دنبالش  به  خیابان  یک 
پیشکش. محمدرضا خودش در مورد خودش یم گوید 
بسیاری  برای  چوگان.  به  نگاهش  نوع  و  عقایدش  و 
شاید شنیدن دوباره جمله هایی شبیه این که هر تیم 
چهار بازیکن دارد بدیهی و شاید پیش پاافتاده به نظر 
برسد اما بسیاری از افراد خانواده ی سوارکاری شاید 
اصول اولیه این ورزش را هم ندانند و رسالت ایران 
بنانیه  با محمد رضا در کافه ی  هوریس آموزش است. 
البته  و  ببنشیند  بار  به  گفتگو  این  تا  نشستم  ساعیت 
صدها ساعت صحبت خارج از مصاحبه بین من و او 
پیشکش  که  صفحه است  اندی  و  ده  این  حال  کمک 
یم شود از چوگان بازی که شاید نقطه ضعفش گاهی 

کوتاهی در گذاشتن کاله ایمین در تمرین باشد.

محمد رضا بیوگرافی؟

من محمدرضا بهبودی متولد متولد هزار و سیصد و 
هفتاد و دو هستم. بیست وچهار سالمه و از پنج شش 
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سالیگ سواری رو شروع کردم،از هفت سالیگ هم 
نه ساله بودم  سوار اسب شدم  و گوی یم زدم. 
اولین مریب ام  اولین مسابقه مو رو بازی کردم.  که 
پدرم بود. بعد از پدرم آقای تکس از استرالیا،آقای 
راجر سمیع اله از پاکستان و آقای اندرو ویلیامز از 
استرالیا و آقای گون از آفریقای جنویب،آقای تایم 
آشر از آرژانتین و نفر آخر که همین اواخر مریب من 
بودند آقای پابلو سیرونت بودند از کشور آرژانتین 
که ایشون مریب تیم میل  ایران هم بودند. من تو 
بازی های مقدمایت جام جهاین که برگزار شد تو تیم 
ایران بیشترین گل رو زدم . هشت تا گل تو سه تا 
بازی زدم  و تو بازی با آفریقای جنویب هم بهترین 
بازیکن زمین شدم . با این که تو تیم آفریقای جنویب 
یک  بازیکن پنج هندیکاپ حضورداشت که تو دو 
دو  بود   شده  زمین  بازیکن  بهترین  قبیل  بازی  تا 
بازیکن چهار هندیکاپ دیگه باهاش بودن. من  تا  
باشگاه  تو  و  کانون چوگان هستم  باشگاه  تو  االن 
نیروی زمیین که اینجا سربازم ویل تو هر دو باشگاه 

فعالیت یم کنم

از جایزه های عمده ای که داشیت بگو.

این  به  باید  بگم  بخوام  جایزه های عمده ام  اگر     
نکته اشاره کنم که که بازی های ما در ایران بیشتر 
داخیل هستند و جام ها و تورمنت ها هستند که من 

کشور  قهرماین  لیگ  در  و  کردم  بازی  مسابقه ها  این  تو 
بازی کردم. چون  این چند ساله  هم معمولن همیشه تو 
چوگان ما خییل کوچیکه و مثل کشورهای دیگه دنیا نیست 
همه  بشیم.  جایزه هام  هم  تیم  تا  دوازده  ده  تا  گاهی  که 
داخیل بوده و جام های قهرماین زیادی دارم. شاید باالی 
یس تا. تو  بازی های مقدمایت جام جهاین که تیر پارسال 
برگزار شد از بین چهار تا تیم سوم شدیم و خییل خوب 
بازی کردیم. باخت هامون با یک گل و دوگل بود وتا آخر 
بازی هم مساوی بودیم. ما تو مقدمایت جام جهاین ما با 
آفریقای جنویب، هند و پاکستان بازی کردیم که تیم های 

خییل مطرحی هستند.

اگر بخواهی با یک نفر برخورد کین که از چوگان چیزی 
نیم دونه، چوگان رو چطور توصیف یم کین؟

چوگان یک ورزشیه که با یه موجود زنده سروکار داری که 
اونم اسبه. چوگان یک چوب  و یه توپ داره  و یک بازیه 
فکریه و تییم. هر تیم چهار بازیکن داره و هر بازی دو داور 
سوار.  بعیض چیزای چوگان مثل بازی  فوتبال یم مونه، 
تاکتیک و تکنیک داره، مثل بسکتبال یم مونه، یارگیری داره 
و قوانین زیادی داره که مثل رانندیگ یم مونه. تو چوگان 
نباید برای بازیکن و اسب حریف ایجاد خطر کین و قوانین 
چوگان برای همین تدوین شدند. این بازی انواع و اقسام 
پنالیت داره. تو زمین چمن بازی یم شه و تو مانژ خایک که 
تو دنیا دیگه خییل تو مانژ بازی نیم کنند و یم شه گفت 
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چوگان مانژی دیگه منسوخ شده و دیگه بهش بها نیم دن چون 
لذتش خییل کمتر از بازی تو چمنه. دو تا دروازه ی هفت متری 
داره که ارتفاع نداره.  همون طور که گفتم بازی چهار به چهاره، 
چهار نفر این طرف چهار نفر اون طرف. بازی ها تو چهار چوکه 
بازی  یه  که  یم شه  بازی  دقیقه ای  هفت  نیمه ی  تا  چهار  یعین 
یم تونه  شش تا هشت چوکه هم باشه البته تو آرژانتین فقط تو 
هشت چوکه بازی یم کنن چون بازی هشت چوکه خییل سطح 
باالست و این که اسب باید خییل آماده باشه که بیاد تو زمین.  
بازی  یم کشه  سوت  که  داور  بسکتباله،  مثل  چوگان  تو  زمان 
تخته  از  توپ  طور.  همین  که یم شه  داشته یم شه، خطا  نگه 
میره  زمان  زده یم شه  که  گل  اما  زمان یم ایسته  بیرون  یم ره 
بعد گل گوی  بازی رو متوقف نیم کنند.  برای گل زمان  و  جلو 
باید بره وسط زمین و بازی شروع بشه. چوگان قوانین زیادی 
داره و سال به سال هم به قوانین اضافه یم کنند چون یم خواند 
چوگان تند و سریع و زیباتر بشه برای تماشاگر و مهیج تر بشه 

برای تماشاگر.

مقصراصیل این که چوگان در زادگاهش غریبه هست و درصد 
کیم از مردم ایران این بازی رو یم شناسند چه کیس است ؟ 

مقصر از نظر من باشگاه ها هستند. باشگاه ها اصال چوگان رو 

رو سریع  میاد  که  یه سرمایه داری   . کنند  تبلیغ نیم 
بیاد سمت چوگان  نیم گذارند  پرش،  یم برند سمت 
ببینه چوگان چیه. پرش خییل ورزش خوبیه اما همه 
نه چوگان. چوگان  سرمایه دارها جذب پرش یم شن 
در  یم شه  چالق  اسب  که  یم کنند  بدنام  خیلیا   رو 
و  جا هست  اسب همه  دیده یگ  آسیب  که  صوریت 
با  کورس یا پرش فرقی نیم کنه، همه ی این  چوگان 
ورزش ها یم تونه به اسب آسیب بزنه. فدراسیون به 
شکیل مقصره، تلویزیون مقصره که چوگان رو تبلیغ 
پخش  رو  چوگان  زیاد  ساله  دو  ییک  البته  نیم کنه. 
باید  رو نیم کردند.  کار  این  قبلش  اما  زنده یم کنند. 
بیرون و تو سطح جامعه  چوگان رو تبلیغ کنند، درسته 
. تو خارج چوگان  این ورزش، ورزش ورزش گرونیه 
ایران بر عکس چوگان خییل  ، تو  گرون ترین ورزشه 
و  بایش  معمویل  آدم  اگه  ایران  از  خارج  تو  ارزونه. 
بخوای چوگان بازی کین یا تیم تشکیل بدی باید سایل 
صد هزار دالر هزینه کین، خرج اسب، تیم ، وسایل ، 
عضویت تو باشگاه،  عضویت تو هر مسابقه  سایل 
پونزده تا بیست  هزار دالر عضویت باشگاه چوگان 
ورودی  دالر  هزار  سه  دو  باید  مسابقه  هر  هست. 
بدی. هر اسب بیست تا صد هزار دالر قیمت داره . 
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اینجا ارزونه ویل از این ارزوین کیس استفاده نیم کنه. چون 
برای این ورزش تبلیغ نیم شه. 

اما  آوردیم  وجود  به  ما  رو  چوگان  که  این  وجود  با  چرا 
جایگاهی در جامعه ی جهاین چوگان نداریم؟ 

یه  جهاین  جام  از انتخایب  بعد  داریم.  جایگاه  کم  یه  االن 
کم بهتر شدیم. تو منطقه e که ما هستیم یعین ایران، هند، 
آفریقای جنویب که قطبیه برای خودش و االن جزو ده تیم 
زون خودمون کشور سوم  تو  ما  نیجریه.  دنیاست.  برتر 
هستیم. قبال کشور آخر بودیم . تو مسابقه های بعدی جام 
جهاین شاید اول یا دوم بشیم. تو دنیا رو اگر نگاه کنیم 
یم بینیم دیب خییل اومده باال.  دیب چرا اومده بین پنج تا 
چوگان  بهترین  یم کنه،  هزینه  داره   چون  دنیا؟  اول  تیم 
بازای دنیار رو میاره پول و سرمایه. تو دیب سایل پونصد 
تا اسب از آرژانتین میاد، تو ایران این اتفاق نیم افته. خب 

اینا باعث پیشرفت یم شه.

آذربایجان چی؟ اصال سابقه اش با ما قابل مقایسه نیست.

چوگان آذربایجان بیشتر نمایشه. اون قد پیشرفت نکرده 
چون هنوز زمین چمن ندارند. اونا اسیم یه چیزایی دارن. 
که  آرژانتین  فرستادن  بازیکن  تا  هشت  جدیدا  اونا  البته 
چوگان شون رو راه بنداز. تو ایران باید اردو بگذارند، خرج 

کنند. اسب زیاد بشه، مریب بیاد، بازیکن خارجی 
ریزی  برنامه  و  یم خواد  هنگفیت  پول  یک  بیاد. 

درست .

سبک بازی خودتو توضیح بده. شرح وظایف ؟ 
هندیکاپ ؟ هر چیزی که به شناخت بیشتر از 

تو کمک بکنه.

من هندیکاپم سه هست. شاید من تنها بازیکین 
تو ایران باشم که یم تونم تو همه پست ها بازی 
بازی  عقب  و  بازی  یم کردم  چهار  قبلن   کنم. 
کردم. سه هفته مونده بود به جام جهاین مریب 
گفت باید  شماره دو بازی کین. شماره دو هم 
یم شه بازیکین که شماره سه رو به شماره یک 
بازیکن خط حمله است وصل یم کنه. از اون ور 
بهترین  یار بگیره. یارش هم  بازی  باید در تمام 
دو  شماره  بگم  شاید  که  حریفه  تیم  بازیکن 
سخت ترین پست چوگانه. من قبل جام جهاین 
تو این پست بازی نکرده بودم اما بازی کردم و 
اما پست اصیل ام شماره ی چهار  نبودم  بد هم 
بوده. من مشکل ندارم جای دیگه هم بازی کنم 
اما سبک بازی ام فرق یم که . من سبیک که بازی 
یم کنم چوگان کالسیکه. چوگاِن باز بازی یم کنم. 
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سعی یم کنم به جای این که اسبم رو تکون بدم، توپ رو تکون بدم. 
اینجوری اسب کمتر مصدوم یم شه و چوگان قشنگیه این چوگان. 
ریسک نیم کنم با توپ زیاد ور نیم رم. این چوگان، تیم رو همیشه 
ریسک  بدون  و  کالسیک  بازیکن  تا  چهار  اگر   یعین  برنده یم کنه. 
که  این  به جای  و  نزنند  دور  نکنند،  بازی  زیاد  گوی  با  کنند.  بازی 
اسب رو تکون بدند توپ رو تکون بدند. این بازی به نظرم بازی 

خوبیه. که تو دنیا هم معمولن همه همین طوری بازی یم کنند. 

تو همه اسب های این چهار تا باشگاه رو یم شنایس و با خییل  از 
این  اسب ها بازی کردی به نظرت سطح بازی تو با جنس چوگان ما 
نسبیت داره؟ با توجه به شرایط اسب های ما و جنس و کیفیت زمین 

چه سبیک برای چوگان ما مفیده؟ 

همین دیگه باید به سبک چوگان مون نگاه کنیم. البته ما تو چوگان مون 
سبک نداریم. چوگان یه ورزش تیمیه. تو یه سبک از چوگان سه نفر 
یار یم گیرند تا یه نفر بازی  کنه. من این چوگان رو رد یم کنم. چون 
باید شرایط خایص باشه و این تیم اسبای فوق العاده ای داشته باشه 
تا اون تیم با اون سبک چوگان نتیجه بگیره. این چوگان البته چوگانیه 
که قشنگم نیست. ما اسب های بدی هم نداریم . اسب هایی داریم 
که چهارده هندیکاپ بازی کردند. اسب های خوب بیشتر تو باشگاه 
آقای ایلخاین زاده هستند که خییل زحمت کشیدن ایشون و شاید 
االن بیست ساله تمرکز و تولید و دقت تو انتخاب اسب دارند و 
ده  دیگه   باشگاه های  تو  بشه.  کار  این شکل  که  مهمه  خییل  این 

تا اسب یم خرند دوتاش خوب در میاد. 
تو باشگاه ایشون از ده تا تولید نه تاش 

خوب درمیاد. 

شرایط  به  تو  سبک  داری  اعتقاد  پس 
ایران بیشتر یم خوره ؟ 

کنم.  بازی  یم تونم  دنیا  جای  همه  من 
بگن یار بگیر یار یم گیرم. هر پسیت بگن 
توپو  بگردون  توپو  بگن  یم کنم.  بازی 
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یم گردونم. فرقی برام نیم کنه. چون زیاد بازی 
کردم و همه پست ها رو بازی کردم اما اعتقاد 

دارم که چوگان یه ورزش تیمیه

رو  نقطه ضعفت  یه  و  قوت  نقطه  یه    خوب 
یم توین بیگ ؟

خییل  بازی خواین ام  که  اینه  من  قوت  نقطه   
خوبه. تیم حریف و خوب یم تونم آنالیز کنم  
یم خواد  حریف  بازیکن  فالن  االن  که   این  و 
نقطه   . داره  برنامه ای  چه  االن  کنه.  کار  چه 
ضعفم اینه که به نظرم یه کم کندم و دارم روی 
یم کنم.  درستش  و  یم کنم  کار  ضعفم  نقطه 
تو  بخوام  اگه   . کُندم  کم  یه  ری اکشن ها  تو 
یه  مسابقه بیست هندیکاپ بازی کنم شاید 
بازی  اصال  هم  اون سطح  تو  بمونم چون  جا 
نکردم. شاید اگه یه بازیکن لیگ ایران بره تو 

اروپا بازی کنه هم شاید اولش کپ کنه.

ایران باعث نشده یه  خب به  نظرت چوگان 
کم کند بموین؟ 

بازی  آماتور  بازیکن  با  تو  وقیت  چون  دقیقن. 
کین ذهنت کند یم شه و عادت یم کین به کند 

بازی کردن.

گذشته ی  سال  حاشیه های  مورد  در  نظرت   
چوگان چیه ؟

 هر ورزش یه حاشیه هایی داره دیگه. کشیت 
این یم تونه خییل  رفته.  آقای خادم  داره.  هم 
مثبت باشه یا خییل منفی باشه. مهم اینه که 
باشن.  حاشیه ها  این  درگیر  نباید  بازا  چوگان 
هر  به  رییس  یه  حاال  دید.  باید  رو  جوانب 
جدید  رییس  باید   رفته. خب  یا  اومده  دلیل 
رو حمایت کنیم. هر کیس هست و از هر کجا 
کمک  باید  ارتش  کنیم.  کمکش  باید  اومده، 
کنه. کانون چوگان، فرح آباد، نوروز آباد. نباید 
کنیم.  کمک  همه  باید  بگردیم.  مقصر  دنبال 
نباید وارد حاشیه بشیم چون همینطوری  این 
یه  ما  یم شه.  ضعیف  و  یم کنه  سقوط  ورزش 
کم قبل تو ارتش یه مسابقه گذاشتیم بازیکنای 

هندیکاپ باالی آرژانتین بودند. مسابقه عایل بود . سایل چند تا مسابقه مثل 
این داشته باشیم یا مثل مسابقه های مقدمایت جام جهاین چوگان بر یم گرده 

 .

اگر بخواهیم ضعف های چوگان ایران رو برریس کین. مثل مدیریت، بازیکن ها 
به چه موردهایی اشاره یم کین. چند مورد رو برای ما موشکافی کن.

تا  پونصد  تیم هایی هستند که فقط  یه  آرژانتین  تو  این که اسب کمه.   یک 
اسب چوگان دارن . تعداد این تیم ها هم زیاده.  ما اینجا کل اسبای چوگاین 
رو جمع ببندیم کلن صد و پنجاه تا اسب نداریم. اول باید اسب زیاد بشه. 
االن  کنند.  درست  اسب ها  با  تیم  و  بیان  دارا  سرمایه  شه  زیاد  که  اسب 
چه  باید  باشیم.  داشته  بازیکن خوب  تا  دو  ییک  شاید  کمه.  بازیکن خوب 
ایران صاحب  باید چوگان  دیگه.  بیاریم  بازیکن  آرژانتین  از  باید  ؟  کنیم  کار 
هفت هشت تا تیم بشه . اسب از آرژانتین بیاد. بازیکن از آرژانتین بیاد.  من 
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هندیکاپم به  شرکت تو یه سری از مسابقه ها نیم خوره. من 
کنم  شرکت  نیم تونم  مسابقه ای  هر  تو  و  باالست  هندیکاپم 
چون هندیکاپم نیم خوره. تعداد بازیکن های ضعیف بیشتره و 

باید بازیکن خوب با هندیکاپ باال بیاد.

 خب چه کار کنیم که هندیکاپ  بازیکنان خودمون بره باال؟ 

بازیکنان ما زماین که با بازیکنای خوب بازی کنن خوب یم شن. 
با  بازیکن  یه  با  که  یم شه  هوش  با  زماین  چوگان  بازیکن  یه 
دیگه.  همین طوریه  هم  کنه. شطرنج  بازی  هوش تراز خودش 
باید بازیکنای خوب و هندیکاپ باالی خارجی بیان تو ایران این 
قدر با بازیکن های ما بازی کنن که  بازیکن های هندیکاپ پایین 
ما پیشرفت کنن. شما هر چه قدر توخودتون بازی کنید هیچ 

اتفاقی نیم افته و رشد نیم کنید. 

 محمد رضا مشکل دیگه چیه ؟ زمین ؟

 ما مشکل زمین نداریم. اینجا ارتش، نوروزآباد ، کانون چوگان 
کرج ، فرح آباد دو تا زمین هست. فقط تو شهرستان ها زمین 
مورد  در  چیزی  یک  من  یم طلبه.  زیادی  پول  چون  نداریم 
اصفهان بگم که تو اصفهان کاری نیم کنند همش دروغ و دغل و 
الیک نمایش یم دن. اصفهان و آذربایجان فقط کار نماییش انجام 
یم دن و  در عمل کاری نیم کنند. دنبال این هستند که بودجه 
چوگان  نه  دارند  زمین  نه  کنند.  مصرف  دیگه ای  جای  بگیرن 
آباد  داریم، فرح  ما زمین خوب  دارند دروغ یم گن.  باز. فقط 
تولید  ارتش  بده.  اما شرایطش خییل  نوروزآباد  زیاده.  اسب 

هم  چوگان  کانون   . داره  خویب  وضعیت  داره  اسب 
از چوگان  داره. حمایت رسانه ها  زیادی  تولید اسب 
وزارت  کنند.  تبلیغ  رشته  این  برای  بیشتر  باید  کمه. 
ورزش از چوگان حمایت نیم کنه. از ورزش مدال آور 

حمایت یم کنه .

خب نباید از ورزش ضعیف تر حمایت کنند که در آینده 
اونا هم مدال آور بشن؟

نیم شه  چیزی  چوگان  چون  که  اینه  دیدشون  اونا   
از  باید  مسلح  نیروهای  یم گن  بعد  کنیم.  ولش  خب 
چوگان حمایت کنند. خب ارتش داره حمایت یم کنه. 

ارگان های دیگه هم باید کمک کنند.

توی  ایران هم  گفتیم درباره ی  قوت های  از ضعف ها 
چوگان صحبت کن. 

یکیش  ایران  چوگان  برتری  نقاط  از  احسان.  ببین   
تو  خام  اسب  ارزونه.  ما  مملکت  تو  چوگان  که  اینه 
میلیون  بیست  تا  دوازده  مبلغ  با  شما  ارزونه.  ایران 
تومان یم تونید  یه اسب مناسب چوگان بخرید. شما 
یک  باید  کنید  درست  چوگان  تیم  بخواهید  درخارج 
میلیون دالر خرج کنید. ویل این جا با پانصد یا چهارصد 
میلیون یم تونید تیم چوگان درست کنید. یعین قیمت 
یه اسب خوب پرش. دنیا بعد از جام جهاین دیدش 



iranhorsey22

به چوگان ایران عوض شده. پس یم شه با سرمایه و 
مدیریت درست چوگان رو پیشرفت داد. ما یم تونیم 
تو هر باشگاه سه تا تیم درست کنیم. ما زمین فراوان 
کنیم.  چوگاین  کاربری شو  و  چمن  که یم تونیم  داریم 
یم شه  سال  از  ماه  هفت  داریم.  خوب  هوای  و  آب 

چوگان رو روی چمن بازی کرد بعدش توی مانژ. 

دورنمای ده سال آینده چوگان ایران کجاست ؟

پیش بیین نیم شه کرد. معلوم نیم کنه. شاید تو دو سال 
آباد  بعد کجاییم. نوروز  آینده معلوم بشه ما ده سال 
داره از بین یم ره. فرح آباد هم ممکنه از بین بره. اصال 
معلوم نیست  یا رشد و پیشرفت و گسترش خییل زیاد 

داریم یا سقوط. 

اگر چوگان باز نیم شدی چکار یم کردی؟ 

نیم دونم.  بهش فکر نکردم. شاید دنبال اسب یم رفتم. 
بله به هر شکیل دنبال اسب یم رفتم .

درباره ی اسب چوگان و ویژیگ هاش  برامون بگو.

و  متر  یک  قدش  چوگان  مناسب  و  خوب  اسب  یه   
پنجاه تا پنجاه و پنج سانته. یک متر و پنجاه ایده آله. 
چوگان.  برای  بلنده  کم  یه  و شصت  یک  قد  با  اسب 
اسب باید زیر خییل قوی، دست های قوی و نیرومند، 

سم ها و تاندون های محکم داشته باشه. اسب چوگان 
باید بدن کامپیت و فشرده داشته باشه. جلو و عقب 
اسب  چوگان باید متناسب  با هم و قوی باشه. پاش 
و دستش هم مهمه که اندازه باشه. گردن و کتف هم 
اسب  نوع  یه  آرژانتین  تو  باشه.  داشته  تناسب  باید 
بویم دارن که شبیه اسب کرد ماست. اونا این اسب 
بویم رو با تروبرد قاطی یم کنند که از نظر استقامت 
و اخالق خوب و سرعت  پا قوی تر بشن  و  و دست 
خوب داشته باشند. اختالط سرعت تروبرد و قدرت 
دست و پای  اسب بویم شون یه اسب چوگان قوی 

بوجود میاره .

خب تو ایران که به جز کرد اسب مناسب و تخصیص 
چوگان نداریم و به خاطر سرعت کمتر دیگه از کرد 

استفاده نیم شه په اسیب رو جایگزین کردند.

ما از اسب های تروبرد یا دوخون تروبرد و ترکمن که 
توی کورس بودند استفاده یم کنیم. اسب هایی که  قبلن 
یا تو کورس دویدن یا این که تمرین و آماده سازی شدن 
اما دردسرهای  اما به هر دلییل ندویدن. این اسب ها 
هفتاد  اسب ها  این  از  چوگان بازها  دارن.  خودشونو 
یم گیرن.  جواب  درصد  یس  نیم گیرن،  جواب  درصد 
چون مهمه که اسب پدر و مادرش چوگان بازی کرده 
بیاد  و  باشه  ندویده  کوریس  اسب  یک  بهتره  باشه. 
چوگان. در کانون چوگان سه تا سیلیم خوب داریم که 
هر سه چوگان بازی کردند. هر سه توی مقدمایت جام 
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جهاین سر گروه بازی کردند و هر سه اسب های عایل هستند برای چوگان. این سه تا سیلیم 
هم بدن، هم دست و پا و هم اخالق خویب دارند. مادیون ها هم همین طور اکثرشون چوگان 
بازی کردند اینه که کره هامون هم خوب یم شن. تو ارتش هم تا حد زیادی شرایط تولید 

اسب چوگاین همینه و سابقه ی چوگان  بازی کردن مادیون و سیلیم خییل مهمه.

از تجربه های شخیص خودت برای ارتقا چوگان و باال رفتن هندیکاپت بگو.

چوگان ورزش سنگینیه. چوگان باز باید بدنش ورزیده باشه. من در روز پنج شش کیلومتر 
نوبت  باید سایل شش  و تمرین یم کنم. من  یم دوم. هر روز   چندین اسب سوار یم شم 
برم آرژانتین اما این هزینه ی زیادی یم خواد و شصت هفتاد هزار دالر هزینه داره که من به 
هندیکاپ شش و هفت برسم. این شدنیه اما شرایطش باید فراهم شه. من فیلم های چوگان 
هندیکاپ باالی دنیا رو همیشه یم بینم و بازی بازیکنای بزرگو دنبال یم کنم اما بودن کنارشون 

و تمرین با بازیکنای مثلن ده هندیکاپ خییل تاثیر داره تو رشد بازیکن. 

آیا چوگان تو رو بعنوان ییک از بهترین های ایران و بازیکین که در حال باالترین هندیکاپ رو 
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داری تامین مایل یم کنه؟ 

نه، چون من نه بیمه دارم  و نه درآمد زیاد. پریش ها شش هفت برابر ما درآمد 
دارند. ما چوگان بازا در مقایسه با پرشکارا اقتصاد ضعیفی داری. در دنیا این رابطه 

برعکسه و چوگان درآمد باالتری از پرش داره .

 آفت چوگان امروز ایران چیه به نظرت ؟

 ما  بار و دانش علیم مون پایینه. هنوز اون نگاه سنیت رو داریم. ما با علم دنیا 
. برای مثال ما اسب رو گرم نیم کنیم و مسابقه یم دیم. همینه که  پیش نرفتیم 
به  حرکیت اش  اندام  و  زانو  درد یم گیره،  کتفش  آسیب یم بینه.  تاندوناش  اسب 
مشکل یم خوره. ما روش هامون قدییم و سنیت هست و باید با علم روز دنیا پیش 
بریم . این گرم کردن فقط یک مثال بود برید تا آخر وضع همینه. یک مساله دیگه 
هم هست. متولیای چوگان و در سطح کالن تر مسئولین ورزش ما خودشون از 
بیرون از ایران رفتن و مسابقه دادن یم ترسند. چه پرش، چه چوگان . یم گند تیم 
ما یم ره یم بازه. خب ببازن. باید برن ببازن ، تجربه کسب کنند تا ببرن و پیشرفت 
کنند. این همه پرشکار خوب داریم. همین آقای حاجی کندی، داود پور رضایی، 
بیار.  علیرضاخوشدل، مجید شریفی، عباس قدیری، برن بپرن، تجربه به دست 
چوگان هم همین طور. بازیکنا باید تجربه ی بازی خارج از ایران رو داشته باشند. 
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مدار که نیم تونه برای همیشه بسته باشه. 

درباره تجهیزات چوگان برامون بگو.

ما کمبود اصیل مون چوبه . چون یه دونه چوب پانصد هزار 
تومان یم شه .

خب زین پرش هم گرونه ویل هست. یه دستکش پرش هم 
چوگان  چوب  مگه  هست.  ویل  یم شه  تومان  هزار  سیصد 

مصرف و بازار نداره چرا این کمبود وجود داره ؟ 

تا  دو  ییک  چوگان  چوب  اما  است  دونه  یه  پرش  زین  خب 
. وسایل  داره  نیاز  تا چوب  فقط هشت  بازیکن  نیست. یک 
دیگه هم هست. ویل کمبود هست. شاید چون چوگان باز ها 
پولدار نیستند و دنبال جنس ارزون هستند  از اسب بگیر تا 
آباد من  نوروز  تو  ارزون ترین چیزها رو یم خوان.  وسایلش. 

استفاده  برای چوگان  از وسیله پرش  بارها دیدم 
فرسوده   باشه  هم  چوگاین  اگه  وسایل  یم شه. 
برای  رو  خویب  نمای  مستهلک  وسیله ی  است 
چوگان نداره. بحث تعداد باالی اسب چوگان هم 
تا اسب   تیم صد  تا  با چهار  تورنمنت  یه  هست. 
نیاز داره و کیل زین و دهنه و وسایل. وسیله های 

سوار هم هست. خب سخته دیگه ! 

 در مورد ثبت جهاین چوگان برامون صحبت کن. 
آیا تاثیری تو تغییر نگرش سیاست مدارهای ما به 

چوگان داره؟ 
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تا االن که من اقدایم ندیدم. در بلند مدت تاثیر داره. بیرون 
که  بود  بزریگ  اتفاق خییل  این  داره.  بیشتری  تاثیر  ایران  از 
از  من  بودند.  دنبالش  زاده   ایلخاین  آقای  و  نظری  مهندس 
نزدیک دیدم که خییل زحمت کشیدند که این اتفاق غیر ممکن، 
ممکن بشه. االن شاید یه کم زود باشه در موردش صحبت 
کردن اما من فکر یم کنم این ثبت جهاین چوگان باعث بشه 

در بلند مدت اتفاق خویب بیفته.  

من احساس یم کنم چوگان یه خانواده بسته است و چوگان 
بازا خییل تمایل ندارند کیس از بیرون بهشون اضافه بشه.  

باید البته جواب این سوال رو از فدراسیون پرسید اما من اگه 
بخوام در جایگاه خودم جواب بدم باید بگم باید ببیین دلیلش 
چیه. مورد هایی بودن که فرد از بیرون اومده وحمایت شده. 
اومده و کیل اسب خوب  آقای نظری که جدیدن  نمونه اش 
خریده. یا آقای عبدالله صبری که خییل خوب داره کار یم کنه 
و  میان  که  داره. عده ای هم هستند  زیادی هم  و اسب های 
نیم تونن اسب تهیه کنند و شرایط برای باشگاه ها سخته و 
به جز  بگیرن.  نتیجه  این ها نیم تونند  و  کمبود اسب هست 
ایشون به  تازیگ که افراد زیادی اضافه شدند و اسب های 

زیادی آوردند. 

چرا تنوع مسابقه در ایران نداریم ؟

فکر  و  ندارند  برنامه  باشگاه ها  چون 
آینده نیستند. مسابقه برای مالکان و 
این مسائل   . نداریم  پایه  چوگان رده 
باید حل بشه. چون یه مالک و پاترون  
فقط داره هزینه یم کنه اگه یه بار بازی 
ورزش  این  تو  و  یم شه  دلگرم  کنه، 

یم مونه. 

فرق زین پرش و چوگان رو به ما بگو؟

تو ماهیچه هاشونه. زین چوگان ماهیچه 
نداره. چون باید تو جریان بازی دائم 
عقب و جلو بیش و روی زین حرکت 
پرت  برای  پرش  زین  بایش.  داشته 
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DIAR Art Gallery
An artistic centre for
Accessories such as jeweleries, shauls and many other practical
Stuff with  equine concept

Artist: Mahdiar Pirzadeh
Diar_equine
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