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دوهفته نامه اینتــــــرنتی اسب و سوارکاری
سال نخست / تابستـــان 97/ شمــــاره 24

عکس روی جلد:  امیر زاهدی

 ------------------------------------------------    
    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 مجــوز و رضایت از  "ایران هورسی" است و  نقض آن 

خالف عرف بوده و پیگرد قانونی دارد.

همچنین هرگونه بارگذاری محتوایی این مجله بر روی اپلیکیشن 
 های موبایل جهت فروش به غیر و یا اســتفاده  و انتشارفایل های 

 پی د ی اف این مجموعه ممنوع است.

سازمان تبلیغات و آگهی ها: 09126935291 و 44233123 

صاحب امتیاز:---------------- ایران هورسی
مشاور رسانه:--------  مهندس سهیل یوسف نیا
سردبیر:-----------------  مهدیار پیـرزاده

ـکا  دبیر تحریریه:----------------- احسان ف
روه نویسندگان تحریریه:---------------- ـگ
ج طراحی:---------------- --استودیو سپـن

با عکس هایی از :
 سعید امجدیان - قاسم حسینی- هانیه همتی

 ایلیا محمدی - امیر حسین مقدم
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مهدیار پیــــرزاده
در دفتر مجله دنیای اسب با مهندس یوسف نیا صحبتـی 

در افتاد پیرامون واردات اسب و موانع و مصائب آن.

 
اما برای خییل ها تازیگ دارد.راهکارهایی گفتند که البته از نگاه خودشان تازه نیست 

گفتند که این موضوع را به چندین فعال حوزه پرش  گفته 

این  برای  آنها  از  اما آیب  اند  آنها هم استقبال کرده  و 

صنعت گرم نشده و نخواهد شد. دلیل اش هم یک چیز 
بیش نیست؛ یب صبری و یب حوصله یگ

 حاال اما شاید برای نییم از آنها حسرت باشد که چرا 

و  استراتژی  بیان  از  اند!.  نبرده  بهره  راهکارها  آن  از 

اینکه آن حرفها چه بودند یم گذرم که شاید در فرصیت 

مناسب ) که این روزها پیش نیم آید( در نشسیت به 
رشته تحریر یا در بند تصویر درآید.

حاال رسیده ایم به روزهایی که شبیه "مبادا" هستند و 

بریش از شعر "قیصر امین پور" را مطلع این شماره یم 
گذارم تا تلنگری باشد برای کارهای انجام نشده.

و  از رکود  گیری  پیش  برای  نیاز  استراتژی های مورد 
پسرفت را همین امروز دریابیم...

اما
روزی به نام روز مبادا نیستدر صفحه های تقویم
آن روز هرچه باشد
روزی شبیه دیروز
روزی درست مثل همین روزهای ماستروزی شبیه فردا

اما کیس چه یم داند؟

شاید
امروزنیز روزمبادا

باشد!

وقیت تونیسیت
نه هست های ما
چونانکه بایدند

نه بایدها...
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اما
روزی به نام روز مبادا نیستدر صفحه های تقویم
آن روز هرچه باشد
روزی شبیه دیروز
روزی درست مثل همین روزهای ماستروزی شبیه فردا

اما کیس چه یم داند؟

شاید
امروزنیز روزمبادا

باشد!

وقیت تونیسیت
نه هست های ما
چونانکه بایدند

نه بایدها...

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: 



دیــروز
عبداله صبــــری
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عبداله صبری سال های درازی است دل در گرو چوب و گوی و چمن چوگان 
گذاشته است. انگار نه انگار که او پیشکسوت این ورزش است و پا به پای 
جوانان و گاهی جلوتر از آنان تمرین چوگان یم کند و در بازی این ورزش 
جنگنده.  و  و جسور  است  و سکان دار  پیش قراول  ایراین  کهن  و  دیرسال 
بیرون از دایره ی مستطیل شکل گوی و میدان، صبری مردی است مهربان 
و دوست داشتین و این باور تمایم کساین است که یا دسیت در این ورزش 
دارند و خود به قول قدما اهل بخیه اند و هم کساین که گوشه ، کنار چوگان، 
ذایت اش  مهرباین  و  یگانه است  او  را یم خورند.  ورزش  این  خاک دوسیت 
تمام نشدین و لحن صدایش  آرام بخش و امیددهنده. این باور را یم توان 
از یکان یکان چوگاین ها پرسید و آرزو داشت صبری ها نه در این رشته ی 
ورزیش هزاران ساله که در رکن رکن ورزش و موجودیت جامعه ی ما همواره 
راهنما و الگو باشند. جوان تر ها گاهی به عبدالله صبری به اختصار یم گویند 

عبدی. عبدی چوگان ما در باشگاه ارتش و 
قصرفیرزوه به شکیل همزمان حضور دارد 
و پدرانه از چندین اسب نگهداری یم کند. 
اصالتش  و  دارد  چهارمحیل  اصلییت  او 
آمیخته با لهجه ای اصفهاین و بس شیرین 
به  خود  به  منحصر  شخصییت  و  فردیت 
او داده است. چوگان این روزها  نه تنها 
به  که  ندارد  روزی چندان خوش  و  حال 
تمایم رو به احتضار است اما نقطه امید 
چوگان ایران مالکان و عاشقاین از قماش 
و روح و جان صبری اند. عمرشان دراز و 
به  عاشقی  بادا.  همیشمه یگ  لبخندشان 

اسب مهمیز مرارت دارد.
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و  چاریل  و  حسیین  ایمان  سید 
این  میدان،  در  دوباره  پرش های 
سقف  تا  گام  یک  و  بلندتر  بار 

سوارکاری ایران.

انزوایی  واما چاریل، اسیب که در 
هیاهو چندین  و یب  خودخواسته 
مسابقه ی مهم را برنده شد، دویم 
یس اس آی و بردن پرشیا در جام 
بیستاک ییک از این جایزه ها بود. 
برنده  اسب های  که  یم دانیم 
اسِب  چاریل،  اما  نیستند  کم 
ویژه یگ  یک  حماسه  و  سکوت 
کننده  هدایت  او  دارد،  نظیر  کم 
و همراه چندین سوار در چندین 
سوارکاراین  است،  بوده  پایه 
شیوه ی  و  شکل  در  گاهی  که 
چشمگیر  تفاوت های  سوارکاری 
پیش  سال  یک  قریب  داشته اند. 
تمرین های  حسیین  ایمان  سید 
مداوم و متقابلش را با چاریل و به 
مریب گری محمودامیری آغاز کرد 
و بزرگ ترین دستاوردش قهرماین 
جوانان استان تهران بود. امسال 
اما زمان و تمرکز آماده سازی این 
اسب مطابق با نیمه ی دوم سال 
شد و آینده را هدف گرفت. تا به 
اینجای کار که حاصل کار مطلوب 
نکته ی  اما  است  بوده  فن  اهل 
مهم باور نه چندان صحیحی است 
سوارکاری  جامعه ی  بطن  در  که 

درباره ی اسب های قهرمان وجود دارد. بسیاری بر این 
باورند که غیبت یک اسب بعد از دوره ای کوتاه به معنای 
حساسیت  این  شاید  و  است  اسب  آن  کامل  بایگاین 
نسبت به اسیب متوسط به این شکل وجود نداشته باشد 
این  با  و  پایین تر  رده ی  با  اسیب  فروش  و  خرید  حتا  و 
شرایط با سهولت بیشتری انجام شود تا اسیب که زماین 
نایم داشته است و مدیت از گردونه ی پیکار دور بوده 
است. به هر شکل هزاران دل خون شده و عرق ها بر 
زمین ریخته شده تا یک اسب اسیم نام آور و برجسته 
حوزه های  در  هم  نخبه کیش  بسیار  تاسف  با  اما  شود 
دیگر و هم در سوارکاری موضوعی نهادینه شده است. 
این سد باید شکسته شود و در این باور باید تجدید نظر 
کرد. چرا که جایگزیین اسب این روزها دشوارتر از هر 

زمان دیگری است

درباره اسب های قهرمان
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فــــردا

مهناز شفیعـــی

در رشته ی  و  است  دانشگاه صنعیت شریف  دانشجوی  و  هفتاد وشش  متولد سال 
مکانیک تحصیل یم کند. او همیشه این رشته را دوست داشته است و چندین سال 
قبل از ورود به دانشگاه و از سوم راهنمایی هدف و رشته اش مکانیک را مشخص 
کرده است. داستان زندیگ سواره ی این سوارکار خوب و آتیه دار رشته ی جوانان اما 
از کودیک و از سوم دبستان شروع شده است که به صورت تفریحی اولین بار در 
باشگاه آزمون و زیر نظر خانم ملیکا غروی پا در رکاب اسب گذاشته است. بعد از 
یک مدت سواری و آشنایی با اسب وقفه ای ناخواسته در راه آموزش پیش یم آید 
و سوارکار نونهال آن روزها بعد از دوسال و با شروع دوره ی راهنمایی سوارکاری را 
شروع یم کند و این بار با جدیت و تاالش و استمرار بیشتری و  این بار برای مسابقه 
رفتن هم برنامه دارد و کار را به صورت حرفه ای تر دنبال یم کند. مهناز شفیعی از همان 
بدو سواری تا همین امروز با تنها مریب اش ملیکا غروی این مسیر سخت اما شیرین 
را ادامه داده است و خودش عقیده دارد که مریب اش نه تنها مریب که برایش در حکم 
خواهر  بزرگ تر بوده است. اوج شکوفایی و ثمردهی تالش ها و تمرین های مهناز در 
رده ی جوانان رقم خورده است و این سوارکار با استعداد ما قهرماین و نایب قهرماین 
کشور جوانان و مقام قهرماین جام نشاطی و مقام سوم جام نوروزآباد در سال نود 
و هفت و بسیاری مقام و روبان و جام کوچک و بزرگ در کارنامه دارد. سوارکاری 
برای این سوارکار برخواسته از مکتب سوارکاری آزمون یک ورزش است و او بیشتر 
دوست دارد این رشته را به صورت حرفه ای و جدی پیگیری کند و با توجه به عالقه 
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این رده را یم پرند در صوریت که بخواهند در 
این ارتفاع مسابقه بدهند یم توانستند همین 
این  با  بپرند  بزرگ ساالن  رده ی  در  را  کالس 
با بزرگ ساالن استرس  تفاوت که در رقابت 
نشان  خود  از  بهتری  عملکرد  و  ندارند 
ساالنان  هم سن و  با  رقابت  در  تا  یم دهند 
دیگر  سوی  از  جوانان.  رده ی  در  خودشان 
سوارکاراین که ییک دو سال بیشتر در رده ی 
جوانان حضور دارند تجربه ی بیشتری کسب 
کرده اند و شرایط آنها برای پریدن در ارتفاع 
رده ی  به  واردین  تازه  با  پنج  و  یس  و  صد 
یم شود  باعث  این  و   نیست  برابر  جوانان 
تا دل سوارکاران رده ی چوانان خایل شود. 
توقع  سوارکاری  در  مسئول  مقام های  از  او 
دارد که در قانون گذاری این نکته های مهم 
بیشتر  را  و خودشان  دهند  قرار  نظر  مد  را 
در جایگاه جوانان قرار بدهند و احساس آنها 
را بهتر درک کنند. او شاخص ترین اسبش را 
با  را  مقام هایش  عمده  که  یم داند  وویل ول 
این اسب گرفته اند و این اسب نقش زیادی 
به سواری اش داشته  در جسارت بخشیدن 
است. او اسب تاثیرگذار دیگرش را اسپویک 
یم داند و اسیب که با آن خاطره دارد و سواری 
که  اسیب  و  امپراطور  کرده  شروع  آن  با  را 
گرانوس  کنت  داده  مسابقه  آن  با  بار  اولین 
است. او از پدر و مادرش و مریب اش خانم 
این  برای  ما هم  ملیکا غروی تشکر یم کند. 
سوار و تمام سوارکاران رده ی پایه موفقیت 
و خوب سواری کردن را آرزو یم کنیم و این 
و  کنند  کامل سواری  با سالمیت  که همیشه 

خودشان و اسب شان خوش حال باشند.

رشته ی  در  دانشگاهی اش  تحصیالت  و 

مکانیک دوست دارد سوارکاری برایش یک 

عالقه و ورزش مفرح بماند هر چند او برای 

برنامه های زیادی  این ورزش  پیشرفت در 

انتخاب  که  ورزیش  در  یم خواهد  و  دارد 

کرده بهترین باشد. این سوارکار خانم که 

در آستانه ی ورود به رده ی بزرگ ساالن و 

ارتفاع های باالتر در پرش است  گالیه هایی 

با  رابطه  در  جامعه  عمویم  جو  از  هم 

هم  دغدغه هایی  و  گوناگون  ورزش های 

درباره ی رشته ی ورزیش اش که سوارکاری 

است دارد. این انقاد و دغدغه شاید فقط 

دل  حرف  نکته ها  این  و  نباشد  او  حرف 

بسیاری از هم رده ها وسوارکاران پایه ی ما 

هم باشد. به صورت جزیی او ارتفاع مسابقه 

را در رده ی جوانان و مسابقه های قهرماین 

اعتقاد  و  یم داند  نادرسیت  ارتفاع  کشور 

دارد تغییر قانون های ناگهاین در شروع هر 

مناسب  پایه  رده ی  سوارکاران  برای  سال 

نیست. برای مثال نباید سه راند مسابقه ی 

پنج  و  یس  صدو  ارتفاع  با  کشور  قهرماین 

باشد به دلیل این که سوارکاران جوان ما 

در جام هایی که در سال برگزار یم شود این 

ارتفاع را نپریده اند و در نهایت  در رده ی 

صد و یس شرکت کرده اند و سوارکاراین که 
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مسعود مکاری نژاد نزدیک به یک دهه پیش قهرمان ایران شده 
است.  آن سال ها او پر امتیازترین سوار ایران بود و در اوج. 
آموزش  در  تجربه  با  و  این مریب خبره  و  چند سایل گذشت 
در حضور در میدان و نتیجه گیری توفیق چنداین نداشت آن 
هم در شرایطی که تغییر نسل در سوارکاری ما حاال دیگر با 
سواران  ورود  دایره ی  این  و  یم افتاد  اتفاق  بیشتری  سرعت 
تازه، دگردییس و دوران سریع تری داشت و به نظر یم رسید، 
حرکت،  حال  در  شتاب  با  قافله ی  این  از  ماندن  جا  گام  یک 
باعث یم شد قافیه به سخیت باخته شود اما مکاری نژاد امسال 
را خوب و با ثبات آغاز کرد و در قهرماین کشور در جایگاهی 
تهران  استان  قهرمان  ماه  آبان  در  و  قرار گرفت  بسیار خوب 
شد که مهم ترین قهرماین استان های ایران است. از دو زاویه 
یم شود به این قهرماین نگاه کرد. یک این که هر کجای این 
با  برای سوارکاران  پیایم  این  و  است  میسر  بازگشت  مسیر 
تجربه تر ماست که بعد از دوره ای افول ناامید مطلق نشوند 
زندیگ  پنج  و  چهار  دهه های  رایج  و  روزمره  درگیری های  و 
انگیزه شان را نگیرد و دوم برای جوان ترها که قدییم ترهای این 
رشته را شیران یب یال و دم فرض نکنند و برای خود حاشیه ی 
و  تجربه  که  کنند  فکر  نکته  این  به  همیشه  و  نسازند  امنییت 
نیم کند.  که  کیمیاگری ها  چه  گاهی  مسن تر  سواران  پخته یگ 
خانواده ی  ایران،  سوارکاری  میل پوش  پیشکش  قهرماین  این 
و  شاگردان  تمایم  و  اصفهان  سوارکاری  مکتب  سوارکارش، 

طرفداران و تیم سوارکاری ایشان
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     گفتگوی احسان فکا
          با     امیر زاهـدی

سخن نخست

در  و  نبرد  زیادی  زمان  که  گقتگویی 
اتفاق  شهر  مرکز  در  اداری  محیطی 
افتاد. زمان زیادی نبرد چون پیش از این 
گفتگو ساعت ها با سروان امیر زاهدی 
با  نه  بودم.  زده  گپ  اسب  درباره ی 
اسمش با این پیشوندهای نظایم با یک 
امیر ساده و این ساده یگ به ساده یگ 
به دست نیامده است. این ساده حرف 
زدن و به باوری دیگر حرف برای گفتن 
موجودی  چشم های  دلیلش  داشتن 
است که هم من هم امیر و قطعن شما را 
مجذوب خودش کرده است. این است 
که برای گفتن حوایل ده صفحه گفتگو 
البته  کمتر از یک ساعت کافی بود و 
ناگفته ها در گفتگو خود را به رخ گفته ها 
خواهند کشید. امیر از طیف آدم هایی 
است که دوست داری ساعت ها وقت 
که  چرا  بگذاری  برایش  صحبت  برای 
جاذبه  و  کشش  این  صحبت  موضوع 
را دارد و دیگر متهم نیم شوی به کم 

حرفی و سکوت در بودن کنار کساین که در صنف 
یا این قدر درگیر این اسب این عشق جاوید  تو 
این  بر  گفتگو  این  حیس  جنبه ی  ورای  نیستند. 
اندیشه استوارم که شنیدن دل مشغویل و دغدغه ی 
امیر زاهدی که در مدت  از دسته ی  سوارکاراین 
زماین کم گام های بلندی را از زمین بلند کرده اند 
و مانع های بزریگ را از سر راه خود برداشته اند 
نیاز یک رسانه ی تخصیص سوارکاری است چرا 
و  هر شکل  به  رشته صدای شان  این  بزرگان  که 
صورت به گوش این خانواده یم رسد هر چند در 
گفتگو با ایشان هم پاشنه ی همت کشیده ایم. امیر 
زاهدی اما در میان تمایم سوارکاران در حال رشد 
ایران موقعییت متمایز دارد و آن لباس و کسوت 
جنگ  برای  صرفن  که   لبایس  است.  نظایم اش 
نظایم  قطار  هم  دو  که  دیده ایم  بارها  و  نیست 
گوناگون  میهن  دو  از  سوارکاری  رویداد  یک  در 
نبردشان فقط جدال مهربانانه با چوب و تیر بوده 
است آن هم نه در مقابل هم که کنار هم. قدر این 
کنار هم بودن را باید دانست. آرزوی ما باال پریدن 
ایران است. دست کم یک رده  تمام سوارکاری 
باالتر. یک رده باالتر البته  پریدن بر فراز سقف بلند 
آسمان است. این گفتگو با امیر زاهدی باز برگ 

سبزی است تحفه ی درویش. دست بوسیم.
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امیر از  بیوگرافی خودت برامون بگو. چی شد یه افسر ارتش با درجه 
سرواین اومد تو اسب و سوارکاری؟

 من امیرزاهدی متولد سال هزار و سیصد و شصت و پنج در تهران هستم.  
فوق لیسانس روان شنایس بالیین دارم. من از بچه یگ بزرگ ترین عالقه ام  و 
بزرگ ترین لذتم و بزرگ ترین تفریحم این بود که اسب رو بتونم از نزدیک 
ببینم و شرایطم از نظر خانواده یگ مثل خییل از دوستان سوارکار نبود. من 
کیس رو نداشتم که تو اسب باشه. هیچ کدوم از اقوام و بستگان و نزدیکانم  
توی اسب نبودند و هیچ ارتباطی با اسب نداشتند و این شوق و عالقه ی 
یب پایان خودم بود که منو جذب این رشته کرد. من یه مدت که گذشت با 
اصرار به خونواده ام شروع به سواری کردم اما تفریحی. سال ها گذشت تا 
شرایط از سواری تفریحی به سواری جدی و حرفه ای و برنامه ریزی شده 
تغییر کرد و این امکان برام فراهم شد که سواری رو خییل جدی و مستمر 
دنبال کنم. االن حدود ده ساله که نگاهم کاملن به اسب متفاوت شده و 

در مسابقه های تا ارتفاع صدو چهل و پنج 
شرکت یم کنم و سعی یم کنم روز به روز 
علیم تر و جدی تر به اسب نگاه کنم. این 
که  شروع سوارکاری من و قدم گذاشتن به 
رده های باالتر پرش با تاخیر بوده به دلیل 
فراهم نبودن شرایط حضور جدی تو این 
رشته بوده. رشته ی سوارکاری با خییل از 
رشته های ورزیش دیگه متفاوته و مقتضیات 
این رشته با ورزش های دیگه خییل فرق داره 
و پرداختن به این رشته برای همه مقدور 
نیست. سال هشتاد و شش به استخدام 
ارتش دراومدم و تنها دلیلم برای ورود به 
نیروهای مسلح و به ویژه ارتش عالقه یب 
انتها و وصف ناشدین به پدرم بوده. من از 
کودیک شیفته ی لباس نظایم پدرم بودم و 
با دیدن لباس نظایم پدرم دریایی از غرور 
همیشه  و  احساس یم کردم  رو  افتخار  و 
تو رویاهام دوست داشتم  که روزی این 
پای  جا  من  و  بشینه  من  قامت  به  لباس 
پدرم بگذارم. هر چند این شدین نیست. 
اگر دوباره به اسب برگردم باید بگم جناب 
سرهنگ  جناب  نژاد،  مظفری  سرهنگ 
ناظری خارج از حیطه ی مریب بودن نقش 
بزریگ در زندیگ سواره من داشتند و در این 
مدت بسیار به من کمک و از من حمایت 
مریب ها  از  صنعت گر  محمد  آقای  کردند. 
بودند.  توی سوارکاری  و مشوق های من 
من باید از استاد عزیزم عزت الله وجداین 
تشکر کنم که ریزه کاری های سوارکاری رو 
به من اموخت و در زندیگ من نقش یه پدر 
دلسوز رو داشتند و از برادر بزرگ تر خودم 
نادعیل فرجایم باید تشکر کنم که راه های 
زیادی رو به روی من باز کرد و از استاد 
خوبم آقای مجید شریفی باید یاد کنم که 
من  پای  جلوی  از  رو  بسیاری  مانع های 
برداشتند و از دوست بسیار بسیار خوبم 
از  از اشتباه ها رو  هومان جالیل که خییل 
سوارکاری من گرفت و مثل یه برادر لحظه 

به لحظه منو راهنمایی کرد.
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اولین اسب هایی که مسابقه هاتو باهاشون شروع کردی 
به یاد یم آری؟ اون اسب یا اسب ها االن کجا هستند؟

و  بود  و  گذار  تاثیر  خییل  اسب ها  این  تو  اسب  یه 
سهنده.  اسمش  که  دارم  باهاش  زیادی  خاطره های 
سهند  اون موقع خییل جوون و چابک بود که اولین 
پریدم.  باهاش  ارتش  باشگاه  همین  تو  مسابقه هامو 
سهند هنوزم اینجاست و خییل سرزنده است. هنوز با 
دیدنش یاد اون دوران میافتم. به یاد زماین که از دست 
رفته. بعد از مسابقه هایی که با سهند دادم رفتم کردان 
پیش اقای فرجایم باشگاه آرش و مسابقه هامو ادامه 
دادم. بعد دوباره برگشتم ارتش و رده ام باالتر رفت و  
به تدریج مسابقه های با ارتفاع باالتر رو شروع کردم به 

پریدن و رسیدم به رده های صدو سیوپنج و چهل.

معناداری  ارتباط  و سواری چه  نظایم گری  بین 

وجود داره؟

ببینید. ریشه ی سوارکاری بر یم گرده به ارتش 

و لشکر و سواره نظام. چه در تاریخ باستان چه 

تاریخ معاصر. از دیرباز اسم اسب و سوارکاری 

با اسم نظام و سواره نظام عجین بوده  و این دو 

از هم تفکیک شدین نبودند.  تو دنیای امروز با 

پیشرفت تکنولوژی و گسترش ماشین و تغییر تو 

تسلیحات و مکانیزه شدن اون ها اسب یه مقدار 

و  گرفته  فاصله  لشکری خودش  کارکرد  اون  از 

اما  یه کم بیشتر بوده  این فاصله تو کشور ما 

هنوز اون روح و شاکله ی نظایم در سوارکاری 

کنه.  کفایت  کنم  فکر  مثال  یک  موجوده. 

سوارشدن به اسب از سمت چپ دلیل نظایم 

داشته و به واسطه ی بستن شمشیر باید سوار 

از چپ سوار اسب یم شد که شمشیر موجب 

ترس و رم کردن اسب نشه. در سوارکاری ایران 

هم  اساتید زیادی نظایم بودند. جناب سرهنگ 

نشاطی، شیک، تیسمار مبشری، خلویت همه از 

نظامیاین بودند که در شکل گیری سواری علیم 

و اصویل و منطبق با اصول علیم نقش داشته اند 

و در ایران هیچ وقت نام نظایم گری و اسب از 

هم تفکیک پذیر نیستند. امیدوارم ما نسل جدید 

این  نام  میراث داری  الیق  بتونیم  هم  ارتیش ها 

بزرگان باشیم.
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نظایم ها بیشتر به چوگان گرایش دارند. چی شد که 
تو بیشتر سمت پرش اومدی؟

روحیه ی من به پرش نزدیک تر بود. دوست داشتم 
تو سواری خییل سیک و فین سواری کنم که این 
چوگان  کردم.  پیدا  بیشتر  پرش  تو  سواری  شکل 
من  و  بوده  ارتش  سواری  شناسنامه ی  همیشه 
لذت  دیدنش  از  و  بودم  چوگان  تماشاگر  همیشه 
تاثیرهای بزرگ چوگان زنده  از  به نظرم ییک  بردم. 
نگه داشتن روح حمایس و سلحشوری و مبارزه  در 
نظایم هاست و از این که چوگان  به نام ایران در 
یونسکو ثبت جهاین شد خییل خوشحالم و امیدوارم 

چوگان در ایران پیشرفت بیشتری بکنه.

باور رایج جامعه درباره ی روحیه و ویژیگ رفتاری و 
شخصییت خاص نظایم ها مشخصه . این باور رو در 
مورد شخصیت خودت و سواری ات چه طور بوده؟ 
آیا تو سعی یم کین خشک و تو چهارچوب های خاص 

سواری کین. به ویژه وقیت یونیفرم یم پویش.

 برخالف این که گفته یم شه نظایم ها روحیه ی خشک 
و انعطاف ناپذیر و چهار چویب دارند. من این طور 
نیستم. من آرامش و انضباط و دیسیپلین و استایل 
سواری رو از نظایم گری اموختم. من همیشه تالش 
تو سوارکاری  رو  دا خواهم  نتیجه ی  اون  اگر  کردم 
نیم گیرم کاری کنم از سواری ام دیگران رایض باشند. 
من تو مسابقه های  اویل که با لباس نظایم یم پریدم 
خییل استرس و دلشوره داشتم چون تالش یم کردم 

شان لباس رو حفظ کنم و حرمت لباس مو نگه دارم.

سواری تو شرق تهران و تو یه باشگاه نظایم چه 
مزیت و معاییب داره؟

خییل جاها یم تونه دست رو باز بگذاره و خییل جاها 
یم تونه سوار رو محدود کنه به خاطر این که سواری 
تو باشگاه نظایم ممکنه تمرکز بیشتری رو بگیره و تو 
چون با لباس متفاوت و در اقلیت هسیت ناخوداگاه 
این  و  قرار یم گیری  بیشتری  توجه  و  دقت  مورد 
ممکنه استرس بیشتری به تو بده. به نظرم برای یک 
نظایم کارکردن تو یه باشگاه نظایم سخت تر از یه 
باشگاه عادیه. اگر با نظم یه باشگاه نظایم بشه کنار 
اومد شرایط خییل خویب برای سوار تو این محیط 

وجود داره.
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پرسش بعدی من از برنامه ی کاری تو با اسبات هست.

من تمام کار اسبامو قبل از مسابقه خودم انجام یم دم حتا اصالح مو و یال، 
این کار یم خوام خودم  با  اماده کردن وسایلم. چون  و  حتا روغن سم زدن 
به یه آرامش برسم و با اسبم به یه ارتباط و به یه آرامش برسم. در یک روز 
عادی برنامه امو از پیش مشخص یم کنم. سعی یم کنم برنامه ریزی برای ییک دو 
هفته داشته باشم. بستیگ به هدفم تو کوتاه مدت یا دراز مدت داره و برنامه 
ریزی مو بر اون اساس انجام یم دم. لنژ اسبام، گشت، پرش، ژیمیناستیک و 
کار زمیین و ارتفاع پرش در روزهای مختلف همه برنامه ریزی داره و یب هدف 

وارد باشگاه نیم شم.
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وارکاری کجاست؟
 آرزوهای تو تو س

سقف

یب انتهاست. مطمئن هستم که به تک تک 

وارکاری یم رسم چون یم دونم 
ارزوهام تو س

 آرزوهام یم رسم 
ه یاری خداوند به همه 

که ب

و همه ی تالشم رسیدن به همین هست.

و از نظر فین تحلیل کن.
وارکاری خودت

س

سواری  علیم  داشتم  دوست  همیشه 

م تا جایی که یم تونم 
یم کن

کنم. تالشم رو 

ببرم.  ش 
پی یم 

و عل کاربردی  هر چیزی رو 

تو مدل سواریم  بگم  بخوام  اگر  ی 
مصداق

دار به 
ارم اسب رو وا

هیچ وقت دوست ند

کارم 
انجام کاری کنم و این به نظرم حسن 

دارم همیشه با اسب طوری 
ت. دوست 

هس

هر  که  این  نه  یم خواد  اون  که  کنم  رفتار 

ق کنم. 
رو با مدل سواری خودم منطب

اسب 

یم کنم 
فتار ن

ر زمیین طوری ر
ه و کا

سابق
تو م

ب باید اون 
کارو به اسب تحمیل کنم. اس

که 

ب اون 
ه و اگر اس

ت انجام بد
و با رضای

کار ر

ه و باید 
 از من

و با مسیل انجام نداد ایراد
کار ر

ب رو تو خودم جستجو کنم نه اسب.
عی

از مربیایی که روی سواریت تاثیر گذاشتند 
برامون بیشتر صحبت کن.

کارل بروکس. ایشون یه مریب آلماین بودند 
یب  ایشون  از  من  و  اومدند  ایران  به  که 
نهایت ممنونم. ایشون سکوی پرتاب من 
توی سوارکاری بودند و حضور کنارشون و 
راهنمایی های ایشون بود که به اعتقاد خودم 
باعث تحول تو سوارکاری من شد.  من تو 
یه مقطع از نظر مایل شرایط سخیت داشتم 
و تازه ازدواج کرده بودم و برای شرکت تو 
کالس های ایشون اسب کشم رو فروختم. 
شاید درک این مساله برای خییل ها سخت 

باشه ویل من این ریسک مایل رو کردم.
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خب این تحول و تغییر چه چیزی بود؟ 
جزیی  صورت  به  بگو.  مصداق هاشو 
راهنمایی  یا  توصیه  چه  بیگ  یم توین 
تو  کار  روی  بنیادی  تاثیر  ایشون 

داشت؟

که  بود  این  راهنمایی ایش  بزرگ ترین 
روی دید من، گام و ریتم اسب و پیدا 
کردن نقطه جهش کار کردند. یه جمله ای 
ایشون خییل روی من تاثیر گذاشت.. 
ایشون یه مثال خییل خوب برای من 
با  یه جوی خییل  که وقیت شما  زدند 
عرض کم داری و یم خوای ازش بپری 
نیاز به دورخیز و سرعت زیادی نداری، 
پاتو بلند یم کین و یم گذاری اون طرف. 
سر  بزرگ  خییل  جوی  یه  وقیت  ویل 
راهت باشه نیاز به این داره که دورخیز 
کین و سرعت و ریتمت رو بازتر کین. 
به من اینو گفت که همیشه یادت باشه 
بپری  ارتفاعی که یم خوای  تو هر  که 
یک ریتم و سرعت خاص نیاز داری و 
باید سرعت مناسب برای همون ارتفاع 
بود  این  دیگه اش  مثال  کین.  پیدا  رو 
که اسب مثل یه فنر فشرده یم مونه 
پشت مانع. شما اگه این فنر رو قبل از 
رسیدن به مانع باز بکین و سرعتت رو 
بیشتر بکین، انعطاف مانع و پرش این 
فنر خییل کمتره ویل اگه تمام تالش و 
تمرکزت رو روی این بگذاری که فنر رو 
تا آخر فشرده و جمع  و  از مانع  قبل 
و پرانرژی نگهداری، این فنر زماین که 
باز یم شه جهش و پرش مناسب تر و 
پر قدرت تری یم کنه. این حرف خییل 
برام تاثیرگذار بود و این که باید جوری 
برد  پایان  به  و  کرد  شروع  رو  مسیر 
که در طول مسیر و عبور از تک تک 
مانع ها مزاحمیت برای اسب ایجاد نکین 
و دخالیت تو کار اسب ایجاد نکین. این 
چند جمله و ییک دو مثال راه و روش 

من رو تغییر داد.

 پرسش من از دلیل استفاده از لباس فرم توی 
مسابقه هاست و تاثیرش روی شکل سواریت.

لباس نظایم برای من یه لباس عاشقانه است. 
برای من یه لباس مقدسه. لباس کشورم هست 
که بهش عشق یم ورزم. پوشیدن لباس ارتش 
تو سوارکاری برای من یه افتخاره و من از صمیم 
قلب از خداوند شاکرم که یه همچین بار سنگین 
و قشنیگ رو روی دوش من گذاشت. این لباس 
خییل به من کمک کرد که تو جامعه ی سوارکاری 
و  هویت  شکل  به  لباس  این  و  بشم  شناخته 
امضای من در سوارکاری دراومد و باعث شد 
که تالشم رو بیشتر کنم تا از کیان این لباس که 

نماد کشورم هست دفاع کنم.
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تو خودت اسب و سوار تعلیم یم دی، برای تعلیم خودت و 
به روز شدن و پیشرفت خودت چه اقدایم انجام یم دی؟

همیشه سعی یم کنم فیلم های مارکوس اهنینگ و میشل 
روبرت رو ببینم.

چرا نیروهای مسلح با وجود داشتن چندین باشگاه و ایلخی 
مسابقه ی مستقل ندارند؟

این  و  داریم  رو  مسابقه ها  این  که  چند سایل هست  ما 
اتفاق افتاده. از زماین که باشگاه هایی مثل  نیروی انتظایم 
و  باشگاه آرام متعلق به نیروی هوایی راه اندازی شد این 
باالیی  تکنییک  و  فین  اما سطح  برگزار یم شه  مسابقه ها 
نداشته و سوارکارهایی که بخوان تو این مسابقه ها شرکت 
کنند تو نیروهای مسلح خییل کمند. چون اسب ییک از 
به  چوگان  اسب  رشته هست.  این  در  ابزار ها  مهمترین 
راحیت در ارتش پیدا یم شه اما اسب پریش که کیفیت باالیی 
داشته باشه قیمت باالیی داره و تهیه و نگهداری شون برای 
نیروهای مسلح خییل سخته. ییک از عواملش این هست و 
من تو تمام مسابقه هایی که نیروهای مسلح برگزار کرده به 

یاری خدا مقام اول رو کسب کردم.

ایران  در  رو  خودت  سوارکاری  الگوی 
و جهان برای خواننده های ما نام ببر و 
خییل موجز سواری شون رو تحلیل کن.

سوارکاری  استایل  و  نشست  تو  من   
خییل  رو   پورحیدری  محمود  آقای 
سواری شون  دیدن  از  و  دارم  دوست 
کنار مانژ خییل لذت یم برم. از سواری 
ایشون  جنگنده یگ  و  خوشدل  اقای 
واقعن خوشم میاد و همیشه تالش کردم 
ایشون رو داشته  جسارت و شجاعت 
مارکوس  ایران  از  خارج  در  و  باشم 
اهنینگ که خییل از ایراین ها ایشون رو 
دوست دارند. دلیلش هم آرامشش، نوع 
تکیه به رکابش روی مانع هست و این 
که احساس یم کنم کمترین مزاحمت رو 
برای اسب دارند و از دیدن سواریش 
واقعن لذت یم برم. کنت فارینگتون رو 

هم خییل دوست دارم.
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 ریتم ویژیگ و اون نظم و انضباط و دیسیپلین یه نظایم چه تاثیری تو سواریش داره؟

نظایم گری یه سری محدودیت ها برای نظایم ها داره ویل در کنار این محدودیت ها محاسین هم 
داره مثل نظم در زندیگ و نظم در کار.  این نظم در کار اسب های من مشهوده. من برای اسب هام 
یه ددفترچه یادداشت دارم و همیشه تالش یم کنم کاری رو که انجام یم دم حتا اگر رضایت 
بخش نباشه تو اون دفترچه یادداشت کنم. خییل وقتا اسبام شرایط خویب ندارند اما سعی یم کنم 
تفاوت ها و تناقض هاشونو مکتوب کنم و کار تو خونه و مسابقه و گذشته و آینده و روند و رشد 
حرکیت یا تغییر منفی اسب ها رو اون جا یادداشت کنم. این به من یه چهارچوب ذهین و نظم داده 
که از همین روحیه ی نظایم گری میاد. برنامه ی کار زمیین، ژیمیناستیک، لنژ، پرش، گشت، برنامه ی 

قبل از مسابقه و همه ی کارهای اسب هامو سعی کردم با نظم و دقت پیش ببرم.

سوارکاری که در میانه های جدول رده بندی هست و با این شرایط سخت داره رقابت یم کنه و 
مانع های زیادی سر راه داره با چه امید و انگیزه ای به این راه ادامه یم ده؟

به نظر من هیچ چیزی به جز عشق نیم تونه باشه. خییل ها تو این راه بهم گفتند که اگه به دید 
قهرماین بخوای بیای  نیم توین پیشرفت بکین اما من برای  دل خودم اومدم. شاید خییل ها بگن 
اینا همش حرفه اما من بوی اسب رو دوست دارم، در کنار اسب بودن رو دوست دارم، تمام 
تالش مو با وجود نداشتن خانواده ی اسیب انجام دادم که خودم رو در کنار بزرگان سوارکاری 
ببینم و با اون ها رکاب به رکاب سواری کنم/ سواری بدون پشتوانه و بدون حایم خییل سخته. 
من همین طور که قبلن گفتم خانواده ی باشگاه دار نداشتم. پدرم تمکن مایل نداشته که برام اسب 

گرون قیمت تهیه کنه. توی این راه انرژی اصیل ام لطف خدا بوده.



iranhorsey22

وارکاری چیه؟
بزرگ ترین نگراین تو توی س

خوشبختانه  یا  متاسفانه 
وارکاری 

س

ی ورزشیه و رشته ایه که 
پرنوسان ترین رشته 

ین نباشه. شاید 
شاید  فرداش قابل پیش بی

امسال بهترین جای رنکینگ بایش اما سال 

بعد شرایطتت و محیط کاریت طوری باشه 

یس. این 
که به میانه های جدول هم نتوین بر

وارکار 
یه س ازمهمترین دغدغه های  یم تونه 

باشه.

برای تو سوارکاری شغل دومه یا نظایم گری؟

من این دوشغل رو نیم تونم با هم مقایسه کنم. 

مرتبط  اسب  با  دارم  ارتش  تو  که  شغیل  چون 

هست. من فرمانده ی یگان اسواران، یگان سواره 

لطف خدا شرایط  به  ریاست جمهوری ام.  نظام 

با  این  و  اسبه  با  مرتبط  ارتش هم  در  کاری من 

بودن  اسب  کنار  بیشتری  زمان  و  بودن  اسب 

بسیار به سود سواری من بوده.
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از نظر تو که یه مدته وارد رده های باالی پرش شدی. جو عمویم و 
فضای سوارکاری روز ایران چطور هست و چطور باید باشه؟

خوشبختانه سطح سواری ایران تو این چند ساله خییل خوب شده بر 
خالف عقیده ی خییل از دوستان سوارکاری از معدود ورزش هایی هست 
که روی رده های پایه ایش خییل کار شده و ما در خییل از ورزش های 
دیگه این شرایط رو نداریم. ما داریم رو نسل جوون مون  برنامه ریزی و 
کار یم کنیم و آینده ی روشین خواهیم داشت. شاید رشته ی سوارکاری 
به خاطر یک سری موقعیت ها خییل تو جامعه بازخورد نداشته باشه و 
از یه سری ورزش ها کمتر دیده بشه ویل واقعن من با جرات یم تونم 
ما  به جلویی هست که  از رشته های موفق و رو  این رشته  بگم که 
تو کشورمون داریم ویل یه سری محدودیت ها و شرایط سخت و 
هزینه های باالش شاید باعث شده که تا به حال فرصت نمایش مناسیب 

برامون فراهم نشده باشه.
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پیشرفت سوارکاری و شرایط این رشته در شرق و غرب 
تهران رو از دید تو که یک سوارکار متعلق به مکتب شرق 

تهران هسیت رو بازشنایس کن.

خوشبختانه بچه های شرق به سرعت پله هارو طی یم کنند 
و به جلو حرکت یم کنند. ما سوارکارای خویب توی شرق 
داریم که حرف  برای گفتن دارند اما تو غرب تهران شطح 
سواری و شرایط خییل فراهم تره اما من قول یم دم که در 
آینده ی  خییل نزدیک شرق هم به پای غرب به رشته ی 
سوارکاری کمک یم کنه. همین االن در شرق محمدحسین 
بهرام  جالیل،  هومان  حمیدحاج کندی،  نژاد،  مکاری 
نجفیان،  نوید  مجید سلطاین،  وجداین، حسن صفدری، 
حمیدرضا دارستاین، جوزی، ممد مهری، تحویل به وجود 
اوردند. دوستاین که اسم شون رو از قلم انداختم بگذارند 
به پای فرامویش من نه یب ادیب. یه زماین ما یه رده ی صدو 
بیست و پنج مون تو شرق با شونزده، هفده شرکت کننده 
برگزار یم شد اما االن صدوسیوپنج، چهل مون داره با یس 
چهل نفر برگزار یم شه و این نشون یم ده که شرق برای 

پیشرفت راه نیم ره داره یم دوه که خودشو برسونه.



25

بزرگ ترین ایراد فین تو تو سوارکاری چه چیزی یم دوین؟

من دو تا ایراد خییل بزرگ دارم. روی مانع به خصوص 
با ارتفاع بلند پاهام عقب میاد و خییل دارم تالش یم کنم 
که این ایراد رو رفع کنم و این وقیت نقطه هام دور یم شن 
بیشتره و مدیت هست که روی شکل خاص سواری رو 
باراژ تمرکز کردم و به تازه یگ تونستم تو باراژ نتیجه های 

خویب بگیرم.

خودتو در ده سال آینده تو چه جایگاهی یم بیین؟

بهش  بیاره  زبون  به  نه  و  بخواد  که  رو  چیزی  هر  آدم 
یم رسه. 

این خواستن شامل خییل کارا و خییل چیزا یم شه. من 
مطمئن هستم که در ده سال آینده شرایط خودم رو در 

سوارکاری ایران تثبیت خواهم کرد.

بین  راهی  دو  در  و  هسیت  جنگ  میدان  در  کن  فرض 
انتخاب یک اسب زخیم و زندیگ خودت اسیر شدی. 

چه یم کردی؟

قرار  شرایط  اون  تو  ادم  تا  چون  سختیه.  سوال  خییل 
نگیره. نیم تونه جواب بده. من یک جمله فقط یم گم. من 

عاشق اسبم و عشق خودش گویای همه چیزه.
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برای رفع مشکل زدن تیر دوم اکسر تو اکثر مسابقه ها چه راهکاری داری؟
از این سوال خییل خوشم اومد. چون فکر یم کنم به خاطر زود نشستن و 

برگشت های خییل سریع و آین روی مانع های با ارتفاع باال و دهنه های باز 
کارکردن با گروم سرباز چه مزیت ها و مشکالیت رو داره؟این مشکل رو دارم و تالش یم کنم که رفعش کنم.

ما تالش یم کنیم سربازهایی جذب کنیم که قبلن کار اسب کرده باشند 

و کار کردن با اسب رو بلد باشند. بیش تر سربازهای ما بچه های ترکمن 

هستند که هر کدوم به نوعی با اسب بودن و آشنایی کافی از این حیوون 

دارند. ویل این که بعد از خدمت سربازی باید از باشگاه برند و سربازهای 

جدید باید زمان داشته باشند که اسب ها رو بشناسند و این کار رو برامون 

سخت یم کنه ویل واژه سرباز این قدر برام مقدسه که سربازها همیشه در 
قلبم هستند.
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دوست داری زیبا سوار بایش یا برنده؟

من دوست دارم طوری سوار شم که همه از 
سواریم لذت ببرند. اگر تالش به زیبا سواری 
بکنیم نتیجه ی بهتری هم خواهیم گرفت. چون 
با پوزیشن مناسب بدن، نشست، دست، پا، 
سر و وضعیت بدین مطلوب سوار اسب در 
شرایط بهتری قرار یم گیره و اسب در شرایط 
بهتر، نتیجه ی بهتری رو هم برای سوار خودش 
یم گیره. فکر به خوب سواری کردن نتیجه ی 

خوب میاره.

این  مورد  در  امیرزاهدی  واژه ای  یک  نظر 
واژه ها؟

تیمسارمبشری/  اسطوره   نشاطی/  سرهنگ 
خ  هر شا معلم   همایون وجداین/ استاد   

مقدم/ مرد پر انرژی و فین

صیاد شیرازی/ بزرگ مرد    وردوس/ گترهای 
شل که بعد از یه مدت گشاد یم شن.

گیتارالکتریک/ بدون برقش بهتره!  حمید رضا 
حسیین/ خوش نشست و خوش استیل
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درباره ی مشکل های پیش روی صنعت اسب چه نظر 
و ایده ای داری؟

شرایط صنعت اسب و هزینه ها داره اذیت یم کنه 
ورزش  این  مندهای  عالقه  از  خییل  ورزش رو.  این 
اولویت  اسب  و  دارند  دیگه ای  اولویت های 
شاید  اقتصادی.  این شرایط  با  چندم شون هست 
پرداختن کمتر و اشاعه ی کمتر این ورزش دلیلش 
همین باشه. من واقعن نگرانم. واردات هم مساله 
مهیم هست. نیومدن اسب با کیفیت و مناسب پرش 
تاثیر خودشو یم گذاره چون ما تو سال های گذشته 
هیچ تالیش برای بهبود کیفی اسب های داخیل مون 
نکردیم. واردات یم تونه کمک کنه و این منوط به 
این هست که اسب های تولید داخل مون به کیفیت 
حداقیل برسن و برای رده  های باالتر از اسب های 
پریش خارجی استفاده بشه. اگر اسب های داخیل 
به اسب های رده پایین خارجی برسند شرایط بهتری 

پیدا یم کنیم. ویل ما نگاهی به آینده نداریم.
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فرض کن برای صحبت پایاین تریبون آزادی داری. به قول شاعر هر چه یم خواهد دل تنگت بگو

این که همیشه با اسب طوری رفتار کنیم که اون یم خواد نه این که ما اسب رو با شرایط سواری 
خودمون تطبیق بدیم. نکته ی دیگه این که کاش شرایط اسب و نگهداری اش این قدر مناسب یم شد 
که مردم بیشتری به این ورزش و این موجود و مخلوق زیبای خدا گرایش پیدا یم کردند. من از صمیم 
قلب عرض یم کنم که تا به حال ندیدم که کیس اسب رو دوست نداشته باشه پس چرا تماشاگر تو 
این رشته این قدر کمه. اگر شرایط فقط برای حضور تماشاگر فراهم بشه آیا در نهایت از این صنعت 
استقبال نیم شه؟ باید امیدوار بود و ان شالله شرایط بهتر بشه. باید از همسر عزیزم که تو این راه 
واقعن از ته قلب در کنارم بود و کمکم کرد تشکری ویژه کنم و همین طور از پدر و مادر عزیزم که 
همیشه یارو یاورم در رسیدن به خواسته هام و عالیقم بودند و در پایان باید  از حمید زاهدی و شایان 

عزیزی نیا، تیم ام که در گرما و سرما کنارم هستتند و حایم من بودند تشکر کنم.
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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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تلفن فروش: 09194755516اسب رکابدار شادلین

- دارای قابلیت حرکتی
- دارای تنوع رنگ و نژادهای مختلف اسب

- مناسب برای کودکان 5 سال به باال
- تحمل وزن تا 70 کیلوگرم
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نیوه مانگ، نیمه ی پنهان ماه 

یادداشیت بر قهرماین کشور نود و هفت

احسان فکا

قهرماین کشور در میانه ی سال برگزار یم شود اما  در ذهن 
و روح اهایل سوارکاری این باب شده است که این رویداد 
قاعده ی  طبق  و  ماست  سوارکاری  اوج  نقطه ی  روزه  سه 
مرسوم بعد از نقطه ی اوج نقطه ی فرود است اما نقطه ی اوج 
سوارکاری ما در اوایل مهرماه هر سال خوشبختانه نقطه ی 
صعود نیست و در این محور سینویِس  هر ساله ی سوارکاری 
ما که از فروردین تا اسفند است، جدال اسبان و سواران با 
مانع فقط کیم پایین تر از قله به مسیر یک دست خود ادامه 
یم دهد. به بیاین ساده تر چند سایل است که سوارکاری ما 
پاییز و برگزاری و مشخص  با شروع  شش ماهه نیست که 
تنور  و  شود  سپرده  فرامویش  به  کشور  قهرمان  شدن 
مسابقه ها هنوز در خنیک پاییز و سرمای زمستان داغ است. 
رویداد قهرماین کشور یک رویداد پنج رانده است و یک ثانیه 
و یک لحظه یم تواند سواری را از جایگاه نخست به تمایم از 
رتبه و درجه ساقط کند. حال سوال اینجاست در شرایطی که  
سوارکاران ما در شش ماه نخست برای قهرماین کشور و در 
نیمه ی دوم سال هم با شرکت در ارتفاع صد و یس یا صد و 

یس و پنج به باال، رتبه 
چرا  یم شوند؛  بندی 
سوارکار  امتیازترین  پر 
کشور  سال  قهرمان 
با  که  سواری  آیا  نیست؟ 
یک  برابر  چند  و  مسابقه  چندین 
قرار  آزمایش  مورد  راندی،  پنج  مسابقه ی 
با  شرایط  یم کند  جمع  وامتیاز  یم گیرد 
بهترین  است  بدیهی  ندارد؟  ثبات تری 
وضعیت و مطلوب ترین شرایط که عدالت 
مطلق در آن رعایت یم شود حالیت است 
که پر امتیازترین سوارکاِر جدول رتبه بندی 
که  باشد  سوارکار  یک  کشور  قهرمان  و 
به شکل  اتفاق  این  ساله  دو سه  این  در 
مطلق نیفتاده اما شگفیت فوق تصوری هم 
رخ نداده است که کیس مثلن با رتیه دو 
رویدادقهرماین  در  رتبه بندیف  در  رقیم 
کشور  قهرمان  بدرخشدو  خوش  کشور 
شود.  قهرمان کشور پرش در جدول هم 
داشته  اول  نفر  پنج  بین  معمولن  رتبه ای 
است.  در قهرماین کشور امسال هم که با 
قهرماین رامین پایان گرفت این اتفاق افتاد. 
تا  دو  تا ششم  رویدادی که در تاریخ   

مهرماه در باشگاه بام تهران برگزار شد.
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گالدیاتورهای  قهرماین  فقط  کشور   قهرماین   
این  از  کمتر  شاید  نیست.  ایران  سوارکاری 
که  است  شده  نگریسته  رویداد   این  به  زاویه 
هم  باشگاه ها  و  شهرها  قهرماین  قهرماین،  این 
قهرمان  سال هاست  که  فرض  این  شاید  هست. 
کشور از شهری غیر از تهران برنخاسته است به 
این مساله دامن زده باشد که این مساله بدیهی 
آخرین  باشد.  تهران  از  کشور  قهرمان  که  است 
قهرمان کشور شهرستاین علیرضا بختیاری بود که 
با فراقی و در سال هفتاد و هفت بر بام سوارکاری 
کشور  قهرماین  کشور،  قهرمان  ایستاد.  ایران 
و  جم  آزمون،  باشگاه  هم هست. سه  باشگاه ها 
اویسینای همدان باشگاه های برتر امسال شدند. 
با  و  ماست  استثناهای سوارکاری  از  که  نکته ای 
شرایط فعیل بعید به نظر یم رسید خارج از مثلث 
بام، ابرش و آزمون باشگاه دیگری قهرمان ایران 
شود. در این سه چهار ساله هم قهرمان ها یا از 
آزمون بوده اند یا بام. از این سه باشگاه متعلق به 

مکتب سوارکاری غرب تهران، آزمون 
زیبایی های  به  آن چناین  توجه  بدون 
یب  فانتزِی  جذابیت های  و  لوکس 
استخوان دار  هنوز  اسب،  به  ارتباط 
است  باشگاهی  جم  برنده.  و  است 
باغ ساده  اول یک  نگاه  در  که شاید 
یا یک باشگاه شهرستاین باشد بدون 
تزیینش  تنها  و  هیچ جذابیت ظاهری 
همین  مانژ  از  اما  هستند  درختانش 
باشگاِه یب تکلف، مثل چشم مراقبت 
یک  قلب  اصطبل  و  مانژ  یم شود. 
میز  و  شاپ  کافی  و  هستند  باشگاه 
بیلیارد برند تا به حال اسیب را قهرمان 
مریب  به  جم  باشگاه  است.  نکرده 
اس؛  زنده  آن  اندیشه ی  بن  و  مغز  و 
این  به  این  و  جمشیدخاین  مازیار 
معماست که یک روش و یک شیوه ی 
بورس  یک  از  خارج  یم تواند  صحیح 
یا محدوده ی تعریف شده مثل چیتگر 
محدوده ای  کند.  تضمین  را  موفقیت 
که با رشد خود که ذات خود پدیده ای 
داشته  هم  منفی  بار  است  مثبت 
باشگاه های  از  را  رونق  و  اعتبار  و 
موفقیت  گرفته است.  تهران  اطراف 
امکانات  که  یم شود  حاصل  زماین 
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در تمایم نواحی جغرافیایی متوازن و متناسب تقسیم 
باشد  اعتبار  یب  جمله  این  مثال  برای  باشد.  شده 
احمدآباد  یا  بهرام  فیروز  رکود  باعث  چیتگر  رشد  که 
از  جمشیدخاین  مازیار  قهرماین  نیابت  است.  شده 
این منظر یک پیغام مثبت به سوارکاری ایران است. 
باشگاه سوم سوارکاری ایران، اویسینا که بیشتر یک 
را  قاعده  به  نظر هم تجمالت  به  پرورش است  مرکز 
دو  ییک  مثل  نه  را.  کمال  و  تمام  کاربری  هم  و  دارد 
باشگاه لوکس کمبود مانژ کار مربیان را مختل یم کند 
و دیگری با وجود پانسیون باال امکانات حداقیل مثل 
نیمکت نشیمن برای مربیانش ندارد. باشگاه اویسینا 
مدیت است تمرکزش را هم بر تولید گذاشته است و 
هم بر کار و ساختن اسب و نگه داشتن سطح و رده ی 
باشگاه فقط  این  تولیدی  امکانات  اسب های واردایت. 
طور  این  اگر  که  نیست  مادیان  و  سیلیم  حضور  به 
باشد.  هم  تولید  مرکز  باشگاهی یم توانست  هر  بود 
عالوه بر حضور چند سیلیم بسیار با کیفیت و صاحب 
عنوان و  نتیجه و نتاج برنده و تعداد زیادی مادیان با 
انتقال ژن و تکنیک خوب، فضای پادوک و باکس هایی 
اجرا  و  طراحی  باشگاه  این  در  تولید  با  متناسب 
شده اند و این نشان دهنده ی آن است که کار پایه ای 
با فاصله ی سیصد و اندی کیلومتر از پایتخت باز هم 
اثر گذار است. در مورد باشگاه آزمون باید به تفصیل 
نوشت که چرا این خانه ی اسبان و محل کار سواران 
و بسیاری دیگر از اهایل خانواده ی سوارکاری، کیفیت 
خود را این قدر یکنواخت و خوب حفظ کرده است که 
هیچ مسابقه ای نیست که این باشگاه از نمدش، کالهی 
خانه ی  باشگاه ها  باشد.  نبرده  غنیمت  به  خود  برای 
از  تمام سهم شان  و  خانه شان  تمام  اسب ها هستند. 

دنیا. از خانه مناسب اسب قهرمان ساخته یم شود.

*

رامین شهایب از مکتب سوارکاری همدان قهرمان شد. 
سه سال است قهرمان کشور چهره ای جدید است. این 
باز پیغایم مثبت است  در هنگامه ای که مدام خبرهای 
تلخ  را  سوارکاری  اهایل  کام  ناگهاین  فوت های  و  بد 
یم کند. این بحث که فین است و مقتضای جبر هسیت 
اما قهرمان کشوری که برای اولین بار این ردای افتخار 
و  ورزش  این  کالبد  به  تازه  امید  یعین  تن یم کند  بر  را 
چشم های نگراین که کنار زمین اسب ها را با هراس نگاه 
یم کرد. هراس از این که سال های دیگر با این کیفیت 
اسیب در ایران یافت نشود. رامین شهایب چند ماه پیش 
از این نوشتار و در  گفتگوی شفاهی با نگارنده ی این 
این  نبود. در وجود  قهرماین  به  امیدوار  سطور، خییل 
زیبا سوار این تابو نقش بسته بود که او سوار قهرماین 
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همین  با  مسابقه هایی  در  ناکایم  سابقه ی  سال ها  و  نیست  کشورها 
عنوان را دارد. این شکستن تابو هم برای رامین اتفاق خویب است هم 
قباله ای  باور هستند که قهرماین کشور  این  برای سوارکاراین که در 
دارد به نام خورده برای چند سوارکار خاص. مازیار جمشید خاین دو 
بار با فاصله ی دو سال با صدم ثانیه اختالف دوم یم شود. این معنایی 
جز این ندارد که اشتهای قهرمان شدن و افقی دورتر را دیدن  یب ارتباط 
است با سابقه ی عنوان و افتخار و قهرماین. مازیار جمشیدخاین تسلیم 
شرایط نیست و هنوز حاضر نیست کنار برود و جایش را به جوان تر 
از خودش بدهد و این روحیه باید مدام در نم و جان سوارکاران جوان 
ما دمیده شود. جذاب و جالب آن که هر دو اسب برخاسته از مکتب 
با سوارکاری علیرضاعلیرضایی،  مازیار یعین وایمور و سنتوریا یب زد 
سطح  این  در  حضور  و   سن  این  و  دارند  سال  هفده  حوایل  سین 
که  بخواند  ما  سوارکاری  برای  خوش  ای  نغمه  هم یم تواند  مسابقه 
یم شود از اسب تا این سال انتظار  حضور و مقام داشت در سایه ی 
نگهداری خوب و کار اصویل. این نغمه در زماین نواخته یم شود که 
با باال رفتن نرخ ارز ما نیازی دوچندان داریم تا از اسب های مان مثل 
قرنیه ی چشم مواظبت کنیم. اسب هایی که جایگزین کردن شان کاری 
بس دشوار است دست کم تا زماین که تعدادی اسب تولید داخل 
یا ترین داخل خوب وارد میدان شوند. ققنوس از آشیانه بر یم خیزد 
روی  دوباره  ساله  چند  دوری  و  بازگشت  از  بعد  بختیاری  علیرضا  و 
باور بسیاری دیگر حرفی برای گفتن  سکو یم رود. سوارکاری که در 
ندارد و دلیل دور ماندنش از میدان دل زدیگ و خسته یگ و نارضاییت از 
شرایط نیست و نبودنش گواه چیزهای دیگری است. علیرضا بختیاری 
نشان داد که همیشه چندین گام جلوتر را یم بیند و برنامه هایش برای 

سوارکاری مصرفی و تابع حال و مقتضای 
راند  از  جدای  او  نیستند.  امروز  همین 
اول در چهار راند بعدی سوارکاری بسیار 
یکنواخت و خویب را نشان داد و با تعادل 
و تسلطی مثال زدین چهار راند آخر را یب 
عنوان  بر  به شایسته یگ  و  کرد  خطا طی 
پارکوری  رادپور  رخشان  زد.  تکیه  سویم 
تماشاگر  و  سوار  و  اسب  که  یم چیند 
کیفیت  برای  مثال  همین  و  یم برند  لذت 
پارکور و مسیرش بس که این تعداد سوار 
خطا  یب  را  پنجاه  صدو  مسیر  توانستند 
که  است  نتیجه ای  این  برسانند.  پایان  به 
برای سواری رو به رشد ما غنیمت است 
و قطعن این تعداد عبور از گردنه ی سخت 
صدو پنجاه، در خاطره ی جمعی سوارکاری 
ما خواهد نشست و در پایه هایش رسوب 
استوارتر  و  سنگین  باعث  و  کرد  خواهد 
است  کافی  همین  خواهد شد.  ان  شدن 
که در باور سوارکاران ما بنشیند که عبور 
از این رده و رده های باالتر حتا با همین 
محزون،  دانیال  است.  شدین  اسب ها 
حسین افالطونیان، بهرام وجداین، رادمرد 
هوشمند، سیناجوشقاین با بدشانیس روز 
آخرش نام هایی شنیدین هستند و باید به 
انتظار بیشتر شنیدن شان ایستاد به ویژه 
افالطونیان که یک تنه بار کرمان، شهری 
ریشه دار در سوارکاری را به دوش کشید 
و در سایه ی هدایت مجیدشریفی سواری 

معقویل کرد. 

*

هم  تلخ  نیمه ی  و  پنهان  روی  ماه  این   
دارد. داود پوررضایی روز دوم همه را در 
را  دارانش  دوست  چه  یم برد.  فرو  بهت 
قدم  یک  او  با حذف  که  را  و چه کساین 
نتیجه ی بهتر نزدیک شده اند. چاره ای  به 
نظر  به  است.  همین  سوارکاری  نیست. 
چهارسوی  در  تنها  نه  آب  بحران  یم آید 
اقلیم ایران که در سوارکاری ما جدی است 
که دوالنا از گریدن از ان امتناع یم کند و 
بهتر که  را در سکوت یم برد. چه  میدان 
این اتفاق  ایستادن در برابر مانع آب در 
بسیار  نکته ی  افتاد.  اتفاق  داخیل  رویداد 
مثبت، بازخورد این ناکایم داودپوررضایی 
از  انگار  که  بود  مجازی  فضای  در 
قهرمان شان همیشه توقع یک بودن دارند 
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به  سوارکاری  دوست داران  حساسیت  نشان دهنده ی  و 
فرصت  پوررضایی  داود  برای  است.  رشته  این  قهرمانان 
این  کاربردی  بسیار  و  کلیشه ای  جمله ی  و  است  بسیار 
باخت چیزی از ارزش های داود کم نیم کند؛ کاملن مصداق 
دارد. به واقع روز آخر بدون حضور داود و مجید شریفی 
هر  تماشاگران  چشم  و  است  رمق  کم  رضایی  حسین  و 
لحظه از این دوراند پایاین روز جمعه را به انتظار حضور 
این سواران دور میدان چرخاند ویل چه یم توان گفت که 
و  غفلت  لحظه  یک  و  هاست  ثانیه  صدم  جدال  از همین چرخش سواری  نه، بخش بزریگ اش  تمام جذابیتش که 
و شکست آین اش است. حمید رضا حاج کندی موفقیت 
مجال  دامپزشیک  بازدید  نیم کند.  تکرار  را  قبلش  را سال  عبادی  حمزه  همچون  متفاوت  سوارکاری  از  از درد بزریگ در سوارکاری است از حضور باز یم ماند. یم گیرد. هومان جالیل به دالییل که بازکردن آن رمزگشایی حضور 

قایق * رشته  جوایز  اهدای  مراسم  برای  انگار  بازی  آتش 
در  اسفندیارهوشمند  اما  است  مناسب تر  ریکلو  راین 
و  خوب  نشان  اهدای  ویژه  به  رویداد  برگزاری  مدیریت 
متفاوت و خوش فکر عمل یم کند. اجراو گوینده یگ عباس 
مهاجر به ویژه در معرفی سوارکاران عایل است. کاش در 
کیم  موسیقی  شالچیان،  حسام  برای  سوگواری  این شرایط  این درد مزمن  خود چند ساله ی سوارکاری درماین داشت یا مسئوالن گوش سنگین تر و مناسب تر یم بود و کاش  سیاست های  برخی  بر  قدر  این  و  داشتند  تماشاگر را شنوایی  اصرار نیم ورزیدند. سیاست هایی که حضور 

زنده ی  را خایل یم کند هرچند پخش  و صندیل ها  محدود 
تلویزیوین با تمایم نقدهای وارد برآن  اتفاقی مثبت است. 
نقدهایی که باز کردن شان مجایل دیگر و حوصله ای طوالین 

یم طلبد.

پس یم شود با هزینه ی کم تحول ایجاد کرد و در پایان صد چه قدر گلدان های حصار و داخل مانژ زیبا و خوب بودند. *
حیف از یک اسب

اسکوپ
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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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اصول  رعایت  و  بند  و  قید  همه  این  دلیل  بپرسیم  خود  از  شاید 
به  ورود  گرفتن حین  ورود  مجوز  مهم تر  همه  از  و  مانژ  در  حرکت 
مانژ چیست؟ بسیاری از سوارکاران جوان به دلیل کاری که انجام 
یم دهند فکر نیم کنند و فقط آن فعل را انجام یم دهند. قطعن آگاهی 
از دلیل تدوین این قوانین به درک بهتر و انجام بهتر آن دستور کمک 
ایجاد  باعث  مانژ  در  حرکت  قوانین  و  اصول  کرد.  خواهد  شایاین 
نظم در حرکت اسب و سوار، امنیت و سالمت بیش تر برای اسب 
یم شود.  سوارکاری  جلسه  یک  در  باال  کاری  بهره وری  و  سوار  و 
درباره ی آداب ورود به مانژ فرض غالب این است که اطالع زیادی 
درباره ی دلیل های اجازه گرفتن و احترام وجود ندارد و همگان این 
عمل را یک رفتار صرفن مودبانه تلقی یم کنند درحالیت که این رفتار و 
اجازه گرفتن هنگام ورود به مانژ یک نوع اطالع رساین و اعالم حضور 
به مریب میدان و سوارکاران دیگر است چرا که اسیب که قصد ورود 
و کار در میدان را دارد ممکن است یک نریان یا مادیان جوان باشد 
که باعث بر هم ریختن حواس اسب های دیگر و به مخاظره افتادن 
هنگام  و  میدان  به  به  ورود  هنگام  سوارکاران  بنابراین  شود.  آنها 

اصول و قوانین حرکت در مانــــــــــــــــژ
محمود امیــــــری
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انتخاب به مسیر باید تابع قانون های 
خایص باشند و دقت بیشتری در این 
مرحله ی کار داشته باشند تا ورد اسب 
جدید در کمال امنیت بوده و باعث بر 
هم خوردن نظم میدان نشود. قانون 
حرکت در مانژ که در ایران به درسیت 
موارد  از  بسیاری  در  و  شده  رایج 
رعایت یم شود قانون حرکت در خط 
قانون یم گویید که  این  حصار است. 

از  که  هنگایم  اسب ها  راننده یگ  شبیه  درست 
برای  قوانیین  تابع  باید  یم کنند  حرکت  روبرو 
عبور از کنار یکدیگر باشند که در مسیر حرکت 
و  یک اسب خط  باشند  نداشته  تداخل  خود 
سیر اسب دیگر را قطع نکند و به حریم اسب 
رعایت  قانون  این  اگر  نکند.  تجاوز  دیگر 
شود  خطر مقابل به مقابل شدن و برخورد 
بین  از  آن  از  نایش  آسیب های  و  احتمایل 
خواهد رفت. این قانون اسب ها را ملزم 
یکدیگر  چپ  شانه ی  کنار  از  عبور  به 
کرده است. برای مثال  اسیب را فرض 
کنیم که روی دست چپ و به عباریت 
به سمت جهت چپ در حال حرکت 
دست  و   راهنما  دست  و  است 
از  و  است  آن دست چپ  داخل 
راست  دست  با  اسیب  مقابلش 

سمت  به  و  است  حرکت  حال  در 
جهت راست یم آید. اگر اسب ها از 
یکدیگر حرکت  به چپ  دست چپ 
کنند اسیب که به دست چپ در حال 
خط  به  نزدیک  باید  است  حرکت 
حصار و بیرون میدان باشد و اسب 
مقابلش  و  داخل  سمت  از  مقابل 
اینجاست  اما  مهم  نکته   کند.  عبور 
که در این قانون اشاره ای به سرعت 
اسب نشده است و فرض بر این اسب که هر 
گام حرکت  با یک  و  با یک سرعت  دو اسب 
یم روند.  یورتمه  یا  قدم  دو  هر  مثلن  یم کنند 
سرعت  مبنای  بر  اول  قانون  مکمل  قانوین 
تعریف شده است. یعین هر چه اسیب سرعت 
او  به  باشد خط حصار متعلق  بیشتری داشته 
کنار  یا  روبرو  را  اسب  اگر سه  بود.   خواهد 
هم فرض کنیم.اسب با گام چهارنعل چسبیده 
در وسط  یورتمه  گام  با  اسب  به خط حصار، 
و اسیب که قدم یم رود باید متمایل به داخل 
مانژ حرکت کند اما این قانون یک تبصره دارد. 
اگر کیس مشغول کار کردن داخل و مرکز مانژ 
است و مشغول به چهاررفتن اسب حق تقدم 
و تعلق و اولویت استفاده از مانز با اوست و 
بر کار سوارهای در مسیر خط  کار ان سوار 

حصار تقدم دارد.
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اشکال مختلف تمرین
چیسیت، چرایی، مزیت و معایب

حرکت های  یا  تمرین  مختلف  در اشکال  که  هستند  حرکت هایی  جای مانژی،  زمیین  حرکت های  به دسته ی  نهایت  در  این حرکت ها  یم شوند. یم گیرند.  ختم  درساژ  پایه ای  پاره ای حرکات  در  که  این  با  حرکت ها  آن ها این  اجرای  و  انجام  به  نسبت  سابقه ی طوالین موارد  انگاری یم شود.  که در سوارکاری ایران داشته اند. تیمسار سه  بود  کساین  نخستین  از  به مبشری  ایران  در  را  تمرین  مختلف  اختیار اشکال  در  و  درآورد  مکتوب  ایشان  صورت  از  بعد  داد.  قرار  بنیان گزاران سوارکاران  از  نشاطی  این سرهنگ  ایران بود.  این حرکت ها در  بسیار عمیل  سابقه ی  دنیا  در  اما  کلنل حرکت ها  به  آن  ابداع  و  داشته  یم گردد طوالین  بر  دانلو  مانژ  در  به دکارپانتری  هم  حرکت ها  این  زمان  آن  در  یا کاروسل به نمایش گذاشته یم شده صورت انفرادی و هم به صورت گروهی که 
است. 

باید  حرکات  این  شرح  شروع  مریب خاطر نشالن کرد که این حرکت ها در برای  اعالم  با  و  نظر  زیر  باید  و با اعالم مریب حرکت شروع یم شود.حرکت کند و منتظر دستور مریب باشد باشد. الزم است سوار در خط حصار شروع 

دوره رو

دوره.  یم  کند  اعالم  مریب  و  است  حصار  خط  در  سوار 
گفتن  با  است.  سوار  آماده یگ  و  آگاهی  برای  اعالم  این 
واژه ی رو که معمولن با صدای رسای مریب است حرکت 
آغاز یم شود. دوره رو از هر کجای مانژ قابل اجراست و 
از  بعد  نیست.   متصور  آن  انجام  برای  نقطه ی مشخیص 
شنیدن رو سوار از خط حصار خارج شده و یک دایره به 
قطر بیست متر را اجرا یم کند و به خط حصار باز یم گردد 
و به مسیرش ادامه یم دهد. دوره رو به دلیل این که تغییر 
مسیر  همان  در  زدن  دایره  از  بعد  سوار  و  ندارد  جهت 
حرکت یم کند نیاز به تعویض دست در چهارنعل و تعویض 

اریب در یورتمه ندارد.

شروع حرکت

دوره
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شروع حرکت

تکرار

نیم دوره رو

نیم دوره

X

شروع حرکت

سمت  به  قوس  یک  با  سوار 
شروع  را  حرکت  مانژ  داخل 
یم کند و با یک خط صاف وارد 
حصار یم شود. در این حرکت 
سوارکار  حرکت  مسیر  چون 
عوض یم شود و سوار بعد از 
خالف  در  حرکت  این  اجرای 
یم کند  حرکت  قبیل  جهت 
در  و  اریب  باید  یورتمه  در 
اسب  دست  باید  چهارنعل 

تعویض شود.

 نیم دوره معکوس

شروع حرکت

نیم دوره معکوس

X

 سوار با یک خط صاف و اریب 
به سمت مرکز مانژ وارد شده 
و با قوس به خالف جهت قبیل 
حرکت یم کند. در این حرکت 
هم درست شبیه نیم دوره رو 
از  بعد  مسیر  و  حرکت  جهت 
اجرا تغییر یم کند و نیاز است 
در یورتمه اریب و در چهارنعل 

دست تعویض شود.

تکرار رو

  در شروع این حرکت و باز هم با فرمان رو که از سمت مریب صادر 
نود درجه چرخش  با قوس  با قوس  به سمت داخل  یم شود سوار 
یم کند و درست زماین که به ضلع مقابل رسید  در همان جهت قبیل 
وارد خط حصار شده و به حرکتش ادامه یم دهد. در این حرکت هم 
از اجرای  بعد  تعویض اریب و دست وجود ندارد و مسیر سوارکار 

حرکت تغییر نیم کند.
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شروع حرکت

تکراربا تبدیل دست

X

شروع حرکت

از گوشه رو

X

تکرار با تبدیل دست

است  رو  تکرار  شبیه  حرکت  این   
و فقط یک تفاوت با تکرار رو دارد 
که البته همین یک تفاوت در ظاهر 
حرکت  جهت  تغییر  باعث  ساده 
یم شود و تعویض اریب در یورتمه 
را  چهارنعل  در  دست  تعویض  و 
الزایم یم کند.  حرکت شبیه تکرار 
رو آغاز یم شود اما در ضلع روبرو 
نقطه ی شروع، سوارکار  قرینه ی  و 
خالف  و  یم دهد  تغییر  را  جهت 
جهت قبیل یم چرخد و مسیرش را 

تغییر یم دهد.

از گوشه رو

اجرا  قابلیت  مانژ  طول  دو  هر  در  حرکت  این 
چه  باشد  چپ  دست  روی  چه  سوار  دارد. 
راست، وارد طول مانژ یم شود و بعد از پیمودن 
شش ایل هشت متر از طول، به طور اریب به 
نقطه ای  همان  که  مانژ  ایکس  نقطه ی  سمت 
مرکزی و محل تقاطع دو قطر مانژ است حرکت 
تعویض  و  نقطه  این  از  عبور  از  پس  و  یم کند 
مانژ  دیگر  سمت  به  دست  تعویض  یا  اریب 
طول  از  متر  هشت  یا  شش  زماین  و  یم رود 
روبرو تا عرض مانز باقی مانده وارد خط حصار 

شده و به حرکتش ادامه یم دهد.
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شروع حرکت

خط منکسر

X
X

نقاط تعویض دست

که  حرکت هایی  فقط  مانژی  حرکت های  میان  در  آمد  آن  که شرح  همان طور 
تعویض جهت دارند و جهت حرکت سوار را از چپ به راست یا بر عکس تغییر 
یم دهند نیاز به تعویض اریب در یورتمه و تعویض دست در چهار نعل دارند. 
بدیهی است اگر سوارکار این حرکت را در حالت قدم انجام بدهد  نیازی به 
تعویض اریب و تعویض دست نیست. تعویض  وضعیت ها در این حرکت ها تابع 
نظم خایص بوده و سوارکار مجاز نیست هر جایی از حرکت و در هر مکاین 
از مانژ این تغییر دست و اریب را انجام بدهد. شرح تک تک حرکت ها به این 

شرح است:

خط منکسر

 محل شروع حرکت خط منکسر همانند 
درست  حرکت  است.  رو  گوشه  از 
و  یم شود  شروع  رو  گوشه  از  شبیه 
ادامه  به همان منوال  ایکس  نقطه ی  تا 
دارد ویل بعد از ان سوارکار دوباره به 
سمت همان طویل که حرکت را شروع 
کرده است، متمایل یم شود و شش یا 
وارد  مانده،  باقی  طول  از  متر  هشت 
خط حصار طویل مانژ یم شود. در این 
حرکت دو تعویض اریب یا دست وجود 
ادامه  در  آن  مفصل تر  شرح  که  دارد 

خواهد آمد.

از گوشه رو

تعویض در نقطه ی ایکس یا مرکز مانژ

حرکت  این  در  دست-  تبدیل  با  تکرار 
که  خطی  هر  میانه ی  یعین  ایکس  نقطه ی 

موازی با طول یا عرض مانژ است.

نیم دوره رو

صاف  خط  وارد  قوس  از  خروج  از  بعد   
یم شویم و نقطه ی ایکس دقیقن وسط آن 
خط و بعد از قوس است و تعویض اریب و 

دست در همان نقطه اتفاق یم افتد.

نیم دوره معکوس

دقیقن  و  مانژ است   به داخل  با خط صاف   شروع حرکت 
وسط همان خط محل تعویض اریب و در چهارنعل تعویض 
تغییر  و  تعویض وارد قوس یم شویم  از  بعد  و  دست است 
مسیر  به  حرکت  شروع  جهت  خالف  در  و  یم دهیم  جهت 

ادامه یم دهیم.

خط منکسر

در این حرکت از مجموع حرکت های زمیین دو تعویض اریب  
باید اجرا شود. نقطه ی ایکس خط اول و نقطه ی ایکس خط 
و  بار تعویض داریم  اول یک  به مرکز خط  با رسیدن  دوم.  
دلیل ان این است که در حال ورود به قوس مخالف هستیم و 
وسط خط دوم هم یک بار باید تعویض صورت پذیرد چون در 

حال خارج شدن از قوس مخالف و ورود به قوس موافقیم.
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پرسش بعدی که بعد از آگاهی از این حرکت ها و شکل و شیوه ی انجام شان به 
ذهن خطور یم کند این است که دلیل و چرایی و کارایی مطلوب این حرکت ها 
در چیست. شاید کساین که سواری تفریحی یم کنند نیازی نیم بینند که این 
حرکت ها را یاد بگیرند و اجرا کنند و حرکت و سواری شان در مانژ باری به هر 
جهت است و تابع هیچ برنامه و هدف و نظیم نیست. اسب به طور طبیعی 
در انعطاف پذیری به طرفین محدود است. این محدودیت وقیت اسب سوار 
انعطاف  و  خشک  اسب  و  بیش تر  دارد  پشت  بر  را  اضافی  بار  همان  یا 
ناپذیرتر یم شود. این حرکت ها تمریین است برای منعطف شدن صحیبح 
اسب به طرفین و به اسب کمک فراواین یم کند که از خشیک و انعطاف 
ناپذیری دورو برای فعالیت های ورزیش آماده شود. این حرکت هافرمان 
پذیری اسب را افزایش یم دهد و در تقویت عضله های جانیب اسب 
حرکت هاست  این  انجام  مثبت  نکات  این  اما  دارد.  سزایی  به  تاثیر 
که در اثر اجرای صحیح و کامل هر حرکت به دست یم آید. اجرای 
ناقص این حرکات تبعایت در بر دارد. فاقد تحرک بودن و نداشتن 
نرمش کافی، باعث ایجاد آسیب های جدی در بافت نیمه سخت 
یعین همان مفصل ها و همین طور بافت سخت یعین استخوان های 
اسب یم شود. در حقیقت اسب در تمایم این مسیرها از نوک 
پوزه تا دم باید در راستای حرکت قرار بگیرد. در راستای حرکت 
به این معین است که اسب چه در خط مستقیم باشد چه در 
قوس ها. اگر این اتفاق نیفتد کتف، شانه و عضله های فوقاین 

اسب بیشترین آسیب را خواهند دید.
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