
گفتگو

در پیچ و تاب زندگی شیر ژیان باش
خم شو،ولی نشکن،به مانند کمان باش

گفتگویــی کوتــاه امــا جــذاب بــا شــیرزنی از دیــار زنــان و مــردان غیــور کــه 
بــه حــق میتــوان اورا  اســطوره امیــد خوانــد چراکــه علیرغــم تمــام ســختی 
هــا و نامالیماتــی کــه در زندگــی بخــود دیــده هرگــز ناامیــدی بــر او چیــره 
نگشــته و سرســختانه  پــا در رکاب کــرده و بــه ســوی  اهدافــش مــی تــازد.
ــا  ــن هــا و ب ــدری را  یکــی ازبهتری ــاب باباحی ــم مهت ــه جــرات مــی توان ب
اخــالق ترینهــای ایــن حرفــه بخوانــم چراکــه رفتــار و منــش او نمونــه بــارز 
رفتــار یــک ورزشــکار اســت و بــه شــخصه  هرگــز اورا درصــدد تخریــب و 

یــا بــی حرمتــی بــه رقیــب نیافتــه ام.
                                                                             زهرا  احمدوند

در پیــچ و تــاب زندگــی شــیر ژیــان بــاش
خــم شــو،ولی نشــکن،به ماننــد کمــان باش

اُسطــــوره اُمید
گفتگوی زهرا احمد وند با مهتاب بابا حیدری

مهتاب جان پیش از هر چیز لطفا بیوگرافی مختصری از خودت بیان کن؟

مهتاب باباحیدری  هستم متولد نهم آبان 1363  در کرمانشاه. 
ــهری  ــات ش ــه خدم ــک حوض ــی و انفورماتی ــط عموم ــئول رواب ــر  و مس ــناس کامپیوت کارش

ــاه ــهرداری کرمانش ش

خیلی زود  بریم سر اصل مطلب  چطوری وارد دنیای زیبای اسبها شدی؟
 همیشــه از کودکــی عاشــق اســبها بــودم یــادم میــاد همیشــه وقتــی طــاق بســتان میرفتیــم 

ســوار اســب هــای کرایــه ای میشــدم.
حــدودا هشــت ســاله بــودم کــه همیشــه همــراه پــدرم به میــدان کــورس کرمانشــاه میرفتــم  و 

ازدیــدن اســبها  و ســوارکارها لــذت میبردم. 
همیشــه وقتــی بچــه هــای هم ســن و ســالم مــی گفتنــد کــه کالس ســوارکاری میریــم خیلی 
بــرای مــن جالــب بــود و هــم خیلــی دلــم میخواســت کــه کالس ســوارکاری بــرم امــا چــون 
در یــک خانــواده پرجمعیــت زندگــی میکــردم  و مــا پنــج تــا بچــه بودیــم کــه پــدر و مادرخیلــی 

زحمتکشــی دارم کــه تحصیــل مــا براشــون خیلــی مهــم تــر بود.
در هرحــال شــرایط اینــکار بــرای مــن فراهــم نشــد امــا همیشــه  آرزو داشــتم کــه یــک روزی 

ســوارکار بشــم واســب داشــته باشــم.

چه سالی و کجا سوارکاری را شروع کردی؟
ــور  ــده پ ــرادر بن حــدودا یــک دهــه پیــش در باشــگاه شــبدیز کرمانشــاه پیــش خواهــران وب
ســوارکاری را شــروع کــردم  واســتقامت روحرفــه ای آغــاز کــردم امــا متاســفانه در ســال نــود در 

اوج جوانــی دچــار ســرطان بدخیمــی شــدم دوره درمــان بســیار ســختی را شــروع کــردم 
بیســت و پنــج جلســه شــیمی درمانــی کــردم در همــان برهــه در بیمارســتان  همســرم کــه 

عشــق زندگیــم بــود و هســت ازم خواســتگاری کــرد مدتــی  نامــزد شــدیم و زمانــی کــه  
هفتــم مهــر ســال  نــود   ســر ســفره عقــد نشســتم  یــک تــار مــو به ســر نداشــتم  و ایــن اصال 
بــرای مــن حــس قشــنگی نبودامــا مــن مثــل هیچکــس نبــودم وبایــد قبــول میکــردم ویــاد 
گرفتــم هرکســی اثــر عملکــرد متفاوتــی داره پــس ســعی کــردم باشــهامت و قــدرت زندگیمــو 

شــروع کنــم. 
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اُسطــــوره اُمید
گفتگوی زهرا احمد وند با مهتاب بابا حیدری

 یــک برهــه ای بــه خاطــر مخالفــت همســرم کال ســوارکاری رو کنــار گذاشــتم امــا 
ســال 91 مجــدد پــا در رکاب کــردم اواخــر دوره شــیمی درمانیــم بــود کــه در کرمانشــاه  
20km یــک دوره مســابقه اســتقامت  برگــزار شــد اون زمــان مســابقات اســتقامت از

شــروع مــی شــد  در ایــن رده شــرکت کــردم بــا ایــن کــه بیمــار بــودم امــا در کنــار 
بقیــه ســوارکارها مســابقه دادم یــک ترســی تــوی دلــم بــود امــا بــه نظــر مــن قهرمــان 
کسیســت کــه بــه تــرس هــاش غلبــه بکنــه و بــا کمــک خــدا در اون مســابقه مقــام 

اول تیمــی را کســب کردیــم .
ــان در کرمانشــاه یــک دوره آموزشــی هنرهــای  ــی قورچی حــدود ســال 93 اســتاد عل
رزمــی ســواره گذاشــتند کــه  در اون کالس شــرکت کــردم وبــه کمانگیــری بااســب 
عالقــه منــد شــدم حــدود ســی نفــر کار آمــوز بودیــم امــا  بیــن انهــا کســی کــه جدیتر 
از بقیــه ادامــه داد بنــده بــودم وخیلــی خوشــحالم کــه بــا روحیه جنگجــوم باعــث اعتماد 
بــه نفــس بــه هــم جنســهام شــدم وخانمهــا در شــهرم دارن رو میــارن بــه اینچنیــن 
رشــته هــای ســختی. ســال  94  مجــددا مســابقه  اســتقامت اســتانی در کرمانشــاه  
ــوری در  ــابقه کش ــر مس ــد از اون رده60  کیلوم ــردم در رده 40km  و بع ــرکت ک ش

ســنندج شــرکت کــردم  و بــاز هــم موفــق شــدم رده ام رو پرکنــم.
امــا متاســفانه بعــد از اون مســابقه متوجــه شــدم کــه مهــره کمــرم  آســیب شــدیدی 
دیــده  و  دوبــاره بیمــاری بــه ســراغم امــده بــود چــون بیمــاری مــن طــوری هســت که 
اولیــن جایــی کــه عــود میکنــه در ســتون فقــرات هســت. دوبــاره دوره درمــان بســیار 

ســخت تــری  را ســپری کــردم شــیمی درمانــی پرتــو درمانــی داروهــای گــران.
مــن یــک دوره ای بــا ویلچــر راه مــی رفتــم  عصــا بــه دســت شــدم واز طــرف پزشــک 
معالجــم ازفعالیــت وســوارکاری منــع شــدم امــا بازهــم بــه خــدا تــوکل کــردم و ایمــان 

درونــی خــودم را تقویــت کــردم و اراده کــردم تابشــود. 

بیماری باعث شد ورزشت را کنار بگذاری؟
نــه اصــال بیمــاری نتونســت جلــوی پیشــرفتم رو بگیــره بیماریــم ســخت بــود امــا من 
،ســر ســخت تــر از اون بــودم ســال 95 بــا اینکــه هنــوز تحــت درمــان بــودم  امــا حالــم 
بهتــر شــده بــود عصــارا کنــار انداختــم دوبــاره پــا در رکاب کــردم وروی زیــن برگشــتم 
اســتارت جدیــدی در زندگیــم زدم  رشــته کمانگیــری روی اســب را ادامــه دادم بــا اینکه 
رشــته خیلــی ســختی هســت و مــن بارهــا آســیب دیــدم امــا بــا عشــق واقتــدار پیــش 

رفتــم وخــدا خواســت تــا اولیــن زن کمانگیــر  روی اســب اســتان باشــم

.- آیــا پیــش اومــده کــه در اوج بیمــاری ت انگیــزه و امیــدت رو از دســت بدی؟ 
میشــه یــه کــم اون حــال و هــوا رو توصیــف کنــی و بگــی چطــور از پســش 

براومــدی؟

اوایلــش طبیعتــا کامــال امیــد و انرژیمــو از دســت دادم امــا چــون مــن یه بچه ناخواســته 
بــودم و مــادرم  وقتــی کــه  مــن رو بــاردار بــود نــود تــا آمپــول زد کــه مــن رو از بیــن 
ببــره   ولــی مــن زنــده مونــدم در حالیکــه در حالــت عــادی  بــا ســه تــا از اون آمپولهــا 
جنیــن از بیــن میــره پــس در اوج بیماریــم  بــه خــودم گفتــم مــن بــه ایــن دنیــا  اومــدم 
تــا یــک  کارمتفــاوت کنــم پــس بــه خــدا تــوکل کــردم و متمایــز بــودن روانتخــاب 
کــردم شــب قبــل اینکــه بفهمــم مریضیــم چیــه خــواب دیــدم تــو دریــای ســیاه دارم 
غــرق میشــم و دســت و پــا میزنــم انقــدر دســت وپــا زدم تــا خودمــو تــو یــه دشــت 
ســبز پــرت کــردم همــه اینهــا نشــونه هــای خــدا بــود کــه منــو بــه مبــارزه وجنگیــدن 
و پیــروز شــدن دعــوت میکــرد باخــودم فکــر کــردم ازمــرگ میترســیدم امــا گفتــم بــرو 
تــودل درد یــا میبــری یــا میبــازی و شــروع بــه درمــان ســخت کــردم و جنگیــدم بــرای 
پیــروزی خیلــی ســخت بــود امــا همــت کــردم و معتقــدم  خــدا وقتــی بــه تــو  درد میده 

قــدرت مبــارزه هــم میــده تاقویتــر بشــی

برخــورد اطرافیــان بــا بیمــار ســرطانی چطــور باشــه بهتــره؟ یعنــی آیــا اگــه 
دلســوزی کنــن خوبــه یــا نــه! و اینکــه چــه رفتارهایــی از اونهــا باعــث میشــه 

کــه یــک بیمــار بتونــه دوام بیــاره و زود برگــرده بــه زندگــی؟
مــردم بهتــره مراعــات حــال همدیگــه رو بکنــن وبــه هم احتــرام بــذارن هرکســی توی 
یــک برهــه از زندگیــش انرژیــش کــم میشــه حــاال یــا بخاطــر بیمــاری یــا مشــکالت 
شــخصی .ای کاش باهــم خــوب باشــیم مــن عالقــه ای بــه دلســوزی بــرای بیماریــم 
نــدارم امــا توقعهــم نــدارم از ادم عــادی بیشــتر آازار ببینــم  باهــم مهربــان باشــیم در 
موقــع کــم شــدن انــرژی هامــون هــوای همدیگــه رو داشــته باشــیم  نــه اینکــه بــرای 
مهربونیمــون توقعــی داشــته باشــیم بیاییــم بــی دلیــل مهربــان باشــیم خیلیهــا بیمــار 
ــرای  ــی ب ــد و تالش ــان نمیکنن ــون رو درم ــون وروانش ــن و خودش ــتن امانمیدون هس
بهبودشــون نمیکنــن و بــه افــراد بیمــاری خــاص و صعــب العــالج کــم لطفــی میکننــد 
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ــالش  ــم ت ــار میکن ــاوت رفت ــس متف ــم پ ــاری  خاص ــده بیم بن
میکنــم بــرای ســالمتیم وازتمایــزم هراســی نــدارم چــون مقــرب 
بــه درگاه خداهســتم وارزو میکنــم خــدا بــه هممــون در رفع عیب 

و ایرادمــون کمــک کنــه وبــه کمــال برســیم
مــن ســفیر بیمــاران خــاص هســتم و معتقــدم بیمــاری خــاص 
ــا خودشــه  و خــاص هســت مــن زنــی هســتم  کــه  اســمش ب
دوبــار ســرطان را شکســت دادم  پــس خاصــم بــه ایــن دلیــل که 
مقــرب بــه درگاه خــدا هســتم خــدا از مــن امتحــان های ســخت 
ــم  ســخت  ــوکل میکن ــه خــودش ت ــس مــن هــم ب ــره پ میگی

تــالش میکنــم و  از متمایــز بــودن هیــچ هراســی نــدارم  
همینکــه دیگــران میخــوان مانعت بشــن ادم قویتر میشــه کســی 
ــده ســرطانهای انســان نمــا را هــم  کــه ســرطان روشکســت ب

میتونــه مقلــوب بکنــه 

همسرت هم به اسب عالقمنده؟
نــه همســرم هیــچ عالقــه ای نــداره امــا چــون ایــن همه عشــق 
ــه اســب هــا  رو میبینــه مخالفتــی نمــی کنــه  و عالقــه مــن ب
وبالخــره عالقــه منــدش مــی کنــم .. همیشــه خــودم کارهــای 
اســبهام رو انجــام میــدم، خــودم اســبهام رو  تیمــار میکنــم، بــرای 
ســواری آمــاده شــون میکنــم وخیلــی وقتهــا تنهایــی  خودمــو 
خــدام و اســبهام میریــم ســواری، درســته کــه همســرم خیلــی به 
ایــن قضیــه راغــب نیســت امــا همیشــه پشــتم،  رفیقــم  و تکیــه 

گاه محکمــی بــرای مــن بــوده و هســت

ــوردی  ــاس ک ــا لب ــه ب ــدم ک ــا دی ــت ه ــی وق ــاب خیل مهت
ــم  ــابقات ه ــی در مس ــی و حت ــب میش ــوار اس ــه س مردان
ــا ایــن لبــاس شــرکت میکنــی ایــن کارت دلیــل  دیــدم ب

ــی داره؟ خاص
بلــه لبــاس کــوردی مردانــه خیلــی وقتهــا مــی پوشــم کــه بــه 
همــه بگــم مــن یــک زن کــورد مبــارز و جنگجــو از دیــار زنــان و 

مــردان زجــر کشــیده وتوانمنــد کرمانشــاه هســتم .
مــن یــک زن سرســخت وباروحیــه مبــارزه گــر و  جنگنــده ام که 
درکارهــای ســخت مردانــه عمــل میکنــم ودرکارهــای زنانــه بــا 
لطافــت عشــق زنانــه  کارهــام رو پیــش میبــرم هــر چقــدر کــه 
ســختی بکشــم شکســت نمیخورم وایمان دارم دســتم در دســتان 

خداســت وهراســی نــدارم.

دوست داشتی مرد بودی؟
از بچگــی همیشــه دوســت داشــتم کــه مــرد باشــم امــا امــروز 
افتخــار میکنــم بــه زن بودنــم چــون زنــی هســتم کــه دوســت 

دارم  کارهــای ســخت و بــزرگ  انجــام بــدم.
بارهــا جلســات مختلــف ازم  بعنــوان زن موفــق دعــوت کردنــد و 
واقعــا خوشــحالم کــه یــک زن هســتم و همیشــه لذت میبــرم از 
موفقیــت خانــوم هاوبــه زنانگــی ام میبالــم گاهــا هــم کارآمــوز 

خانــوم دارم هــم اقــا.
کار بــا خانــم هــا خیلــی ســخت تــر هســت امــا لــذت مــی بــرم 
وقتــی کــه میبینــم کار آمــوز خانومــی کــه دارم روز اول چقــدر 
ترســو بــود و از اســب مــی ترســید و االن چقــدر نترس و شــجاع 
شــده و بــه خــودم میبالــم کــه مــی تونــم اینطــور بــه خانــوم هــا 

اعتمــاد بــه نفــس بــدم.



بدترین تجربه ای که در سوار کاری داشتی؟
مــن خیلــی وقتهــا در ســوارکاری آســیب دیــدم امــا یــک اتفــاق بــدی کــه بــرام 
افتــاد چنــد ســال پیــش یــک نریــان کــورد  بــه اســم صــدام  بــود کــه توســط 
باشــگاه  چنــدروز قبــل از حادثــه خریداری شــده بــود متاســفانه وقتی که ســواری 
دســته جمعــی رفتیــم ایــن اســب  چــون بــا محیــط جدیــد ناآشــنا بــود وبنــده 
ــیب  ــن زد و آس ــه زمی ــو ب ــودم، من ــرده ب ــم نک ــت تنظی ــام رو درس ــم رکابه ه
شــدیدی دیــدم و تــوی کمــا رفتــم. 2روز تــوی کمــا بــودم و حــدود یــک هفتــه 

در بیمارســتان بســتری بــودم و لختــه خــون تــوی ســرم بــود.
اطرافیانــم کــه هــم رکابهــام بــودن خودشــون کــه بــا دیــدن اون حادثــه ترســیده 
بــودن هیــچ، امــا  میگفتــن کــه دیگــه مهتــاب سواراســب نمیشــه ..امــا حــدود 
2  مــاه بعــد کــه شــمال رفتــه بودیــم ســوار اســب هــای کرایــه ای لــب ســاحل  

شــدم وبــر ترســم غلبــه کــردم

به چه نژاد اسبی عالقه داری؟
صددرصــد بــه اســب کــورد  چــون اوال خــودم کــورد هســتم و اســب کــرد اســبی 
هســت کــه متعلــق بــه ایــن منطقــه هســت  و اینکــه ایــن اســب هــا اصطالحــا 
پرخــون و پــر جنــب و جــوش هســتن و ســواری بــا اونهــا خیلــی لــذت بخــش 

هست

خودت هم اسب داری؟
بلــه مــن االن دوتــا مادیــان و یــک کــره اســب دارم قبــال باشــگاهی را اجــاره 
ــه  کــرده بودیــم . یــک دوره ای باشــگاه داری کــردم، مهتــری کــردم ...  امــا ب

ــرای حفــظ ارزش خــودم اونجــا رو تــرک کــردم دالیلــی  ب
در حــال حاضر پانســیون هســتم دهکــده المپیک کرمانشــاه در  اصطبل ســتادبند  
در کنــار  یــک خانــواده اســب دوســت و مــن هــم بــا تجربیاتــم در این زمینــه  به 

اونهــا همراهــی میکنم  
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آیــا هیچوقــت فکــر یــا حــس مــی کــردی کــه اســبی کــه ســوارش شــدی 

حالــت رو میفهمــه یــا نــه! واقعــا پیــش مــی اومــد کــه باهــاش حــرف بزنی و 

از دردهــات بگــی! یعنــی میخــوام بدونــم اســب و حــس و عشــق بــه اون آیــا 

تاثیــری داشــته تــو خــوب شــدنت !؟

م و اعتقــادم 
بلــه مــن بااســبام همیشــه  حــرف میزنــم ودرد و دل میکنــم و االن هــ

ت بــراورده میشــه چــون 
ــار پــا در رکاب کنــی یــک دعــای خیــر بکنــی دعــا

اینــه هرب

 تــا روز قیامــت خیــرو برکــت اســت...قطعا عشــق 
در قــران داریــم در پیشــانی اســبها

ورزیــدن بــه اســبهام واون چندســاعت کــه در کنارشــون هســتم کال همــه فکرهــای 

م میــره و تــوی یــک عالــم دیگــه 
افتــاده ازیــاد

در روز بــرام 
منفــی و اتفاقهایــی کــه 

ا اعتیــاد خوبیه. اســبهام 
هســتم همســرم بــه مــن  میگــه تــو معتاد شــدی به اســبها امــ

بهتریــن دوســتهای مــن هســتن کــه حالــم رو خــوب مــی کننــد

مهتاب میگن سوارکاری ورزش پولدارهاس.   نظرت  چیه؟

ســوارکاری ورزش پولدارهاســت بــرای کســانی کــه اســب نگــه میــدارن کــه فقــط 

ضــر مــا در اســتان کرمانشــاه خیلــی اســب دار داریــم 
بگــن اســب داریــم  در حــال حا

خصوصــا خانــوم هــای توانمنــدی ، امــا خیلــی هــا چنــد مــاه یکبــار بــه اسبهاشــون 

ســر نمیزننــد 

 بــاز هــا و عاشــق هاســت مــن پولدار نیســتم 
بــه نظــر مــن ســوار کاری ورزش عشــق

خانــوادم و بعــد اســب هــام هســتن و آرامشــی 
امــا ثروتمنــدم ثــروت مــن همســرم و 

کــه از اونهــا میگیــرم درســته خیلــی کار پرهزینــه ای هســت ماهانــه حداقــل نصــف 

خــودم  آمــوزش ســوارکاری 
در کنــار کار 

حقوقــم رو  بــرای اســبهام هزینــه میکنــم  

هــم انجــام میــدم کــه کمــک خرجــی باشــه بــرای تامین مخــارج اســب هام همیشــه 

میگــم اســبهام بــه انــدازه بچــم بــرام ارزشــمندن و بچــه هــای مــن  هســتن
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ــه ای رو  ــت و کار دیگ ــا حرک ــه ورزش ی ــتی، چ ــواری نداش ــب و س ــکان اس ــه ام -اگ
ــردی؟ ــی ک ــن م جایگزی

مــن ورزش والیبــال هــم انجــام میــدادم وعاشــق جنــب و جــوش هســتم االن هــم صبحهــا 
گاهــا دوچرخــه ســواری میــرم و کال پادررکابــم ..دوچرخــه ســواری و فوتبــال هــم دوســت دارم و 

ازبچگــی بــازی میکــردم امــا هیــچ چیــز بــرای مــن جــای   ســوارکاری را پــر نمیکنــه

چندساعت در روز با اسبها هستی؟
مــن معمــوال صبــح تــا ظهــر ســرکار هســتم  امــا تفریــح واقعــی مــن اســبها هســتن وچــون بــه 
کالم مــوالم حضــرت علــی ع بزرگتریــن تفریــح کار اســت پــس اســبام کارم هســتن و بــه نظــر 
مــن کار واقعــی هــر کســی کاری هســت  کــه عاشــقش هســت و بــا قلبــش انجــام میــده و منم 
عاشــق آمــوزش وتمریــن بــا اســب هــا هســتم   بعــد از اســتراحت  کوتــاه ظهــرم عصرها باشــگاه 
میــرم  هــم کار آمــوز دارم  هــم خــودم تمریــن میکنــم تیــر انــدازی و کمــان ســنتی روتمریــن  
میکنــم  چــه  ســواره چــه پیــاده  و بــه نظــر مــن آمــوزگار خــوب کســی هســت کــه هــم آموزش 
بــده هــم آمــوزش ببینــه  ســاعتی کــه کارامــوز دارم تمــام حواســم بــه کار اموزهــام هســت کــه 
امــوزش اشــتباه نبینــن و بعــد از اون  اســب هــام رو ســواری میبــرم   و در کل هرکجــا باشــم دلــم 

پیش اســب هاســت.

هدف تو برای ده سال آینده چیه؟
بــرای ده ســال آینــده ورزشــم را بصــورت جــدی و هدفمنــد دنبــال میکنــم امیــدم بــه خداســت 
پــس کارهــای ســخت تــر انجــام میــدم     دوســت دارم تولیــد کننــده ای موفــق باشــم در صنعت 
اســب  و دلــم میخــواد اگــر روزی در ایــن دنیــا نبــودم اســم مانــدگاری از مــن بمونــه و آرزوی 
مــن ایــن هســت کــه اگــر زود خواســتم بمیــرم روی اســب بمیــرم  نــه بــا بیمــاری امــا فعــال باید 

کارهــای بــزرگ انجــام بــدم پــس تــا لحظــه اخــر ادامــه مــی دم.

مهتاب پر ادعاس؟
تمریــن  میکنــم نباشــم. رتبــه ای هرگــز ندیــدم بهتــر از افتادگــی هرکــه خــود کمتــر زمــا میداند 
از مابهتــر اســت.   امــا بــه نظــرم  گاهــی وقتهــا بدنیســت آدم منیــت داشــته باشــه بــرای عــرض 

انــدام و ابــراز وجــود بعضــی هــا میگــن کــه تــو پرادعایــی.
هرکســی پــا در رکاب بکنــه دچــار غــرور وخــود بــزرگ بینــی میشــه چــون از بــاالی ابهتــی بــه 
اســم اســب پاییــن رو نــگاه میکنــه حــاال تیــر وتفنــگ هم دســتت باشــه قطعا غــرور به ســراغت 
اما،همیشــه میگــم زمانــی ورزشــکار جوانمــردی کــه برایــن غــرور غلبــه کنــی و بنــده هــم دارم 
اینــو تمریــن میکنــم باعملکــردم  فقــط میخــوام بگــم کــه مــن مهتــاب باباحیــدری هســتم  کــه 
از دل ســختیهام یــک کار ســخت تــری را شــروع کــردم وبــرای تمــام داشــته هــام کــه بدســت 

اوردم هــروز شــکرگذاری میکنــم  . چــون  مشــقت وســختی کشــیدم .

نقش اسب و سوارکاری در زندگی مهتاب؟
مــن ســالمتیم  ارامشــم و اعتمــاد بــه نفســم را از اســبهام دارم هرچنــد عــزت نفــس یــه چیــز 
ذاتیــه امــا اعتمــاد بنفــس و بــه قشــو درمانــی   خیلــی اعتقــاد دارم  اســب هــام احســاس قــدرت 
بهــم میــدن چــون در ســوارکاری یــک حیــوان عظیــم الجثــه کــه چنــد برابــر خــودم وزن داره رو 
کنتــرل میکنــم و ایــن احســاس قــدرت زیــادی بــه هرســوارکاری میــده بــه نظــرم یک ســوارکار 
بــا آدم هــای عــادی خیلــی متفــاوت ترهســت و از پــس چالشــهای یهویــی زندگیــش برمیــاد   
مثــال اینکــه بحرانهایــی کــه در ســواری بــراش بــه وجــود میــاد، ســگ یــا مــار حملــه کنــه بــه 
اســب، ســوارکار مجبــوره مرکــز ثقــل  خــودش را کنتــرل کنــه و جایگاهــش را از دســت نــده  بــه 
نظــرم کســی کــه ســوارکاری رو یادگرفتــه، بحــران هــای زندگــی را خیلــی راحــت تــر میتونــه 
پشــت ســر بگــذاره وبنــده هــم  بــا ســوارکاریم  و حضــور اســبهام در زندگیــم بحرانهــای زندگیــم 

را راحــت تــر پشــت ســر گذاشــتم.

 یکی از بهترین های سوارکاری؟
خانواده  جمشید خانی وعلیپور

مــن حــدودا ســه ســال پیــش بــا اســتاد جمشــید خانــی تمــاس گرفتــم و از ایشــان راهنمایــی 
ــه  ــگار ک ــن ان ــن گفت ــه م ــردن و ب ــی ک ــن رو راهنمای ــوزانه م ــی دلس ــان خیل ــتم .ایش خواس
میخواســتی بــه یــک مقصــدی برســی و داشــتی از بیراهــه میرفتــی همیــن کــه االن میخــوای 
مســیرت را عــوض کنــی و ســواریت رو درســت کنــی یعنــی از بقیه جلوتــر میوفتــی و صحبتهای 

اســتادانه اقــای جمشــید خانــی واقعــا در مــن تاثیــر گــذار بــود .
بــه همیــن وســیله از ایــن اســتاد بزرگــوار تشــکر میکنــم. امیــدوارم که  این دســت اســاتید ســایه 

شــون از ســر جامعــه ســوارکاری مــا کم نشــه.

تابه حال این اتفاق برات افتاده که بخوای کال از دنیای اسب خداحافظی کنی؟
ــال  ــه دنب ــا کمــی جوانمــردی کمرنــگ شــده وبعضــی  از ورزشــکارها ب متاســفانه در ورزش م
ــم از  ــگ شــده   بیشــتر ســعی میکن ــتانه  نیســتندوروحیه ورزشــی کمرن ــالم و دوس ــت س رقاب
آدمهــای پرحاشــیه دوری کنــم و بــا افــراد ی نشســت و برخاســت کنــم کــه اول  بــه خودشــون 
وتوانمندیشــون مطمئــن باشــن  وبعــد بــه  توانامندیهــای مــن اعتمــاد کننــد.  اگــر در دنیــا آدم 
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خــوب نیســت نگــران نبــاش خــودت یکــی از خوبهــا بــاش  همیشــه ســعی 
میکنــم یکــی از خوبهــا باشــم واینــو تمریــن کنــم  در ورزشــم تمــام تالشــم 
ایــن هســت کــه تختــی وار رفتــار کنــم هــر چنــد کــه خیلــی کــم لطفیهــا 
ــه و ایمــان دارم  ــاره و در اوج خداحافظــی میکن ــاب کــم نمی هســت امامهت
آدمهــای باانــرژی مثبــت در مدار زندگیم هســتندوامیدوارم تعدادشــون بیشــتر 
بشــه وماهــم بــا قــدرت ادامــه بدیــم  و کاش ادمهــا بــه هــم و بــه اهــداف 
هــم احتــرام بگــذارن  و مطمئــن باشــن تــوی دنیــا هرکســی جــای خودشــو 
داره پــس مثبــت باشــن وخداگونــه رفتــار کنــن و بــا ورزش جوانمــردی رو 

ترویــج بــدن

بزرگترین درسی که از زندگی گرفتی؟
بــه  مــن گفتنــد تــو میمیــری ولــی مــن نمــردم و ادامــه دادم و کار ســخت 
تــری را شــروع کــردم تــا اینجــای زندگیــم ایــن درس را گرفتــم کــه وقتــی 
میخوایــی از یــک مرحلــه بــه مرحلــه دیگــه بــری بایــد نیرویــی جنگجــو و 
مبــارزه گــر داشــته باشــی باید بلنــد بشــی و از دل درد هــات  المــاس درونیتو  
بــه وجــود بیــاری  و کســی قــادر بــه انجــام ایــن کار هســت کــه خنجــرش 
را بــرداره و عــازم میــدان مبــارزه بشــه  مــن هــم خنجــرم را برداشــتم هــم 
ــتان  ــن زن از اس ــوان اولی ــه عن ــدم ، و ب ــگ ش ــاده جن ــم و آم ــر و کمان تی
کرمانشــاه بــه تنهایــی وبــدون حمایــت رفتــم در مســابقه هنرهــای رزمــی 

ســواره شــرکت کــردم درحالیکــه خیلــی هــا میگفتــن تــو نمیتونــی ولــی مــن 
تونســتم و رفتــم ولــذت بخــش تریــن چیــز اینــه همه تــورا منــع  کنــن از کاری 
ولــی تــو باقــدرت وتوانمندیــت  از پس ایــن کار بربیــای و مهتاب باباحیــدری زن 
کــردی  هســت کــه هرگــز بــه میــدان مبــارزه نمیــره جــز بــرای پیــروزی  مــن 

یــا میمیــرم یــا میبــرم

سخن آخر؟
دوســت دارم بعنــوان ســخن آخــر  بگــم بــه همدیگــه احتــرام بذاریــم وخصوصــا 
خانمهــا و تختــی وار رفتــار کــردن رو تمریــن کنیــم همــه مــا طالیــی داریم که 
از دل ســختیهامون بایــد کیمیاگریــش کنیــم وهرکســی کــه وارد طــال فروشــی 
بشــه یــک   ســلیقه ای داره پــس جــا بــرای هممــون هســت  بــه هــم انگیــزه 
و امیــد بدیــم وبــا اصالــت رفتارکنیــم وخــود جدیدمــون رو متولــد کنیــم وفراینــد 
عــزت نفســمون رو طــی کنیــم بــا رفتــن بــه دل ســختیها اعتمــاد بنفســمون 
ــی  ــرد هرکس ــم عملک ــر وبدونی ــر وماندگارت ــون زیبات ــه  وعملکردم بیشترمیش

مختــص خودشــه مثــل اثــر انگشــت
 ازهــم دیگــه یادبگیریــم وبــه توانمندیهامــون ایمان داشــته باشــیم  دوســت دارم    
ایــن شــعر را هــم بگــم چونکــه خیلــی در زندگــی مــن تاثیر گــذار بوده و هســت 

همت بلند دار که مردان روزگار                از همت بلند به جایی رسیده اند
همت بلند دار که نزد خدا و خلق             باشد به قد همت تو اعتبار تو
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