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دوهفته نامه اینتــــــرنتی اسب و سوارکاری
سال نخست / تابستـــان 97/ شمــــاره 21

عکس روی جلد: 
 عزیز از دست رفته- حسام شالچیان

 ------------------------------------------------    
    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
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مهدیار پیــــرزاده

مسابقات  در  سوارکاری  انتظار  از  دور  نتایج 
جامعه  از  بسیاری  دلخوری  مایه  آسیایی 
هایی  حدیث  و  حرف  و  شد  ایران  سوارکاری 

بدنبال داشت. 

حضور  با  نیز  سوارکاری  فدراسیون  محل  در 
جمعی از کارشناسان، نخبگان، اعضای تیم میل 
و پیشکسوتان این حوزه، جلسه ای به میزباین 
دکتر خلییل برگزار گردید که از منظرهای مختلف 

به این رویداد پرداخته شد.

آنچه مسلم است قضاوت و پیشداوری و رای 
صادر کردن یب آنکه به همه ی وجوه یک مسئله 

نگاه شود کار بخردانه ای نیست.

بیشتری  کنکاش  و  نقد  به  زودی  به  امیدواریم 
در این زمینه بپردازیم که البته باید گفت بخیش 
از این راه طی شده و گفتگوهایی با چند تن از 
عزیزان صاحب نظر داشته ایم و به مرور به این 

چالش خواهیم پرداخت.

اجماع صورت پذیرفته در فدارسیون سوارکاری 
را نیز باید به فال نیک گرفت که مصداق تعامل 
را در خود مستتر دارد و علیرغم حوایش موجود 
یم  چشم  به  آن  در  خواستن  و  نیت  از  نشان 

خورد.

در کل آنچه در روی همه ی خاکسترهای زمین 
اندازی  پوست  شود،  یم  رویت  ققنوس  این 
آهسته و پیوسته است. جامعه سوارکاری ایران 
وسوی  سمت  و  است  کردن  صحبت  حال  در 
گفت و شنود محور به خود گرفته است. به نظر 
یم رسد خرد و تعامل و هم اندییش پشت اصبل 

ها مترصد ورود اند.

پس چه نیکو است اگر زودتر در بگشاییم.

این شماره بوی پاییز یم دهد.

مهر ماه تان لبریز از مهر
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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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دیــروز
هوشنگ رشتیانی

قهرمان کشور سال هزارو سیصد هفتاد با اسب آهو
سال هاست در میدان نیست. نه به عنوان سوارکار و نه شاید تماشاگر. چرا با بزرگان مان یب مهریم؟

چرا سرغ شان را نیم گیریم. چرا جایم به یادشان برگزار نیم کنیم؟ چرا و چراهای یب جواب دیگر. 
هوشنگ رشتیاین اما دو پسر به نام داود و مصطفی به میدان فرستاده است و مصطفی این روزها خوب و رده 

باال سواری یم کند. آرزوی ما سالمیت ایشان است و دوباره و دوباره کنار اسب بودن.
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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
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فــــردا

هلیا مقیسه

متولد  مقیســه  هلیــا 
شهریورهشتاد و هفته. 

ســوارکاری رو از ســن پنــج 
تفریحی  به صــورت  ســالیگ 
شــروع کرده ودر ســن شش 
ســالیگ به صــورت جدی زیر 
نظر مــریب خوب و دلســوز 
ســرکار خانــم دکتــر ارفع در 

باشگاه الوند ادامه داده. 
 هلیــا اولین تجربه ی مســابقه 
پرش رو در سن هفت  سالیگ 
تجربه کرده   و تو همین مدت 
کم موفقیت و عنوان هایی مثل 
ســوارکار شایســته مسابقات 
پوین کشــوری و چندین مقام 
دیگه رو تو پوین ســواری  تو  

پرونده ی خودش داره.
 پدر و مادرش خییل تشویقش 
یم کنند و هلیا با این استعداد و 
پشــتکار در آینده سوار خویب 
یم شــه و برای ســوارکاری ما 

افتخارهای زیادی میاره. 
پدر هلیا  برای تمایم فرزندان 
ایران زمیــن بهترین ها رو آرزو 
کــرده ماهم بــرای هلیا ارزوی 
خوب ســوار شــدن و خوب 
مســابقه دادن و پیشــرفت رو 

آرزو یم کنیم.
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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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sepanjstudio

مطالعه حاضر بــه برریس اثربخــیش روش درمان با کمک 
حیوانات بر نشــانه های کودکان اتیســتیک پرداخته است. 
اوتیســم طبقه ای از اختالل های عصیب رشدی است که بر 
جنبه های یب شماری از عملکردهای روزانه کودک تاثیرگذار 
اســت و با عالییم چون مشــکل در برقراری ارتباط، تعامل 
اجتماعی، عملکردهای شناخیت، عملکردهای حیس،حرکیت 
همراه اســت. ایــن برریس بــه تاثیر آمــوزش مهارت های 
سوارکاری بر تعامل اجتماعی کودکان مبتال به اختالل طیف 
اوتیســم و تحقیقایت که در این زمینه انجام شــده پرداخته 
اســت. در این برریس اطالعات و مقاله های پژوهشــگران 
مختلف که در این راستا فعالیت داشته اند جمع آوری و دسته 
بندی شــده اســت و با در نظر گرفتن معیارهای گوناگون 
مــورد برریس قــرار گرفتنــد. یافته های این برریس نشــان 
دادند که درمان با کمک حیوانات ســبب رشد مهارت های 
ارتباطی، اجتماعی، روابط عاطفی و همچنین کاهش رفتارهای 
کلیشــه ای وتکراری کودکان اتیستیک یم شود. در مجموع 
یم توان گفت تمایم مقاله ها تاثیر مثبت اسب سواری را بر 
کودکان اتیسم را نشان دادند که البته نبود یک پروتکل واحد 
برای اجرای این مداخله ها نیاز به انجام پژوهش بیشــتری 
در این زمینه برای ایجاد یک پروتکل درماین اجتناب ناپذیر 

یم نمود.

واژگان کلیدی: اسب درماین، اوتیسم، تعامل های اجتماعی

مروری بر اثر بخیش درماین سوارکاری در کودکان مبتال به 

        اختالل اوتیسم

کارشــنایس  التحصیــل  فــارغ 
روانشنایس، 

دانشگاه پیام نور همدان

زیبا نجاتی
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دیباچه

اختال ل هــای فراگیر رشــد عباریت اســت که 
در حال حاضر، برای اشــاره به مشــکل های 
روانشــناخیت شــدید کــه در طفولیت ظاهر 
یم¬شود به کار یم¬رود. اختالل های فراگیر 
رشد، دربردارنده ی آشــفتیگ شدید در رشد 
شــناخیت، اجتماعی، رفتاری و هیجاین کودک 
است که عوارض گســترده ای بر روی فرآیند 
رشــد دارد. یــی از این اختالل های شــایع، 
اختالل اوتیســم)Autism( اســت که در قلمرو 
پژوهیش و بالیین به وضوح برجســته شــده 
است. براســاس تعریف کتابچه¬ی راهنمای 
تشــخیص اختالل های روان، اختالل اوتیســم 
طبقــه¬ای از اختالل عصیب رشــدی اســت. 
ااتیســم نوعی اختالل عصیب،رشــدی دوران 
کودیک است. این اختالل معمولن در سه سال 
اول زندیگ ظاهر یم¬شود و در پسران چهار 
برابر بیشــتر از دختران شایع¬ است. کودک 
دارای اوتیســم در مهارت¬هــای اجتماعی و 
ارتباطی در عملکردهای روزانه با مشــکل های 
گوناگــوین مواجه اســت. عمده مشــکالت 
کودکان با اختالل اوتیســم شــامل مشکل در 
برقراری ارتباط، تعامل اجتماعی، عملکردهای 
شــناخیت، عملکردهای حیس،حرکیت، مشکل 
گفتــاری، از دســت دادن مهارت هــای بازی، 

رفتارهــای تکــراری و کلیشــه  ای هســتند. تا 
اواســط قرن بیســتم هیچ نایم برای اختالیل 
کــه هم اکنون عنوان اختالل اوتیســتیک را به 
خود گرفته است وجود نداشت. هنری مولر 
نخستین روان شــنایس بود که در سال 1867 
به طور جدی به کودکان خردسایل که مبتال به 
اختالل شــدید رواین بودند توجه کرد. هانس 
آســپرگر در ســال 1938 از واژگان فین بلولر 
کلمه اوتیســم را برگرفت و در فرهنگ آلماین 
در روانشــنایس کودک به کار برد. دلیل اصیل 
این اختالل هنوز مشــخص نشده است. گرتز 
و برنیــر به نقش عوامل ژنتیــی در بروز این 
اختالل ها اشــاره یم کنند و در عین حال دایتر 
عوامل محیطی نظیر داروها، مواد شــیمیایی، 
عوامل عفوین، عوامل مربوط به رژیم غذایی، 
محرک های تنش زای روان شــناخیت و جسیم 
دیگر را بر یم شمرد. اوتیسم اختالیل است که 
به صورت همیشه یگ و تا پایان عمر همراه فرد 

یم ماند.

بــا گســترش روز افــزون شــیوع ابتــال بــه 
ناتوانایی های رشــدی از جملــه اختالل طیف 
اوتیســم، تالش همه جانبه ای به منظور ابداع 
و معرفــی مداخلــه ی درمــاین گوناگــون در 
حیطه های مختلف علوم صورت گرفته است. 
از زمان کشــف این اختالل تاکنون، تالش های 
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گســترده ای از درمان های فیزیی نظیر 

غــذا درمــاین و درمان های شــیمیایی تا 

درمان هــای رفتــاری نظیــر هنردرماین، 

کارتون درماین، موســیقی درماین، بازی 

درمــاین، ورزش درماین و حیوان درماین 

در داخل و خارج از کشــور جهت درمان 

اوتیسم صورت گرفته است.

یی از این دست مداخله ها که نتایج مثبیت 

در کودکان اوتیسم داشته است استفاده 

از حیوانــات در درمان اســت. با وجود 

اختالل در تعامل اجتماعی افراد اوتیســم 

با دیگر انســان ها، بسیاری از افراد مبتال 

به اوتیسم پیوند نزدیک و صمیمانه ای را 

با حیوانات همراه در زندیگ شان گزارش 

کرده اند. 

اســت  واژه ای   )Hippotherapy(هیپوترایپ

که درمتون برای سواری درماین استفاده 

یم شــود و یک راهبرد درماین است که 

برای بهبود بیماراین با طیف گســترده ای 

از نیازهای جســیم، احســایس، ادرایک، 

اجتماعی، رفتاری و رواین ازآن اســتفاده 

یم شــود. در ایــن راهبــرد، درمان گر از 

اسب به عنوان یک ابزار درماین استفاده 

یم کند. اســب ســواری درماین یی از 

روش های حیوان درماین اســت که برای 

افراد با ناتواین های گوناگون از قبیل ناتواین های 

اجتماعی، شناخیت و حرکیت به کار یم رود.

اسب درماین براي اولین بار و به صورت غیررسیم 

دررویداد المپیک اســکاندیناوي در ســال1952 

انجام شد؛ هنگایم که هارتل که پیشتر دچار فلج 

اطفال بوده توانست حرکات بدین خود را به کمک 

اسب ســواري بهبود بخشد. اســب درماین دو 

شاخه ی اصیل دارد که یی کمک به روان درماین 

و دیگری کمک به توســعه مهارت هــای ارتباطی 

شــخیص اســت. پیوند انســان،حیوان، تعامیل 

منحصر به فرد و یب همتا اســت که وابســتیگ و 

رابطه ی عمیق بین مخلوقات زنده را ایجاد یم کند 

و زمینه را برای رشد دلبستیگ، اعتماد، احساس 

ایمین، پذیرش و همدیل فراهم یم سازد.

ســواری درماین بــرای بهبود زندیگ اشــخاص 

باشــکل های مختلف ناتــواین مثل دیســتروفی 

عضالین، فلج مغزی، اختالل بینایی، سندرم داون، 

 ،)MS(ناتواین ذهین، اوتیسم، مالتیپل اسکلروسیس

اسپینا بایفیدا، ناتواین های حسـی، آسیب مغزی، 

ضایعه های نخاعی، قطع عضو، ناتوان  های یادگیری، 

اختالل نقص توجه، ناشنوایـی و سکتـه¬ی قلیب، 

اســتفاده یم شــود بنابراین یم توان از این روش 

درمــاین برای بهبود نشــانه های اصــیل کودکان 

اتیستیک استفاده کرد.

با توجه به اهمییت که این نوع مداخله ها یم تواند 



13

در درمان کودکان با اختالل اوتیســم 
داشــته باشــد و با وجود پیشینه ی 
پژوهــیش قوی، نو بــودن و خالقانه 
بــودن روش بیان شــده، تاکنون در 
ایران به مطالعــه اثربخیش درمان با 
کمک حیوانــات در بهبــود کودکان 
اتیســتیک پرداخته نشده است و ما 
برآن شــدیم که به برریس تحقیقایت 
که تا کنون در زمینه ی استفاده از این 
درمان در کودکان با اختالل اوتیســم 
انجام شــده اســت پرداختــه واثر 
بخیش ایــن روش درماین را بیشــتر 

مشخص کنیم.

نتیجه ها
طبق برریس مطالعــه و پژوهش های 
صورت گرفته، گســتره ی وسیعی از 
یافته هــا در زمینه هــای گوناگون به 
دســت آمد که  از جمله آنها یم توان 
به تاثیر این درمان بر افزایش اعتماد 
بــه نفس، دقــت و تمرکــز، خالقیت 
و شــکوفایی اســتعدادها، افزایــش 
مهارت های شغیل و آموزیش، قدرت 
تعــادل و هماهنیگ عملکــرد حرکیت 
عضالین، بهبود در حوزه های شناخیت 
و رشدی، بهبود مهارت های ارتباطی، 
رفتــار مثبت و مســئولیت پذیری و 
همچنین کاهش عالئم شدید اتیسم، 
به هــم ریختیگ های رفتاری و کاهش 

افسردیگ والدین اشاره کرد.

بحث
قرن هاست مردم بر این اعتقاد هستند که حیوانات 
میتوانند تاثیر مثبیت بر عملکرد انســان بگذارند. این 
انگاره اثبات شــده است که درمان به کمک حیوان، 
به طور معناداری بر ابعاد شناخیت، رواین و اجتماعی 
اثرگــذار اســت. همچنین درمان هایی کــه به کمک 
حیوان انجام یم شــود برفاکتورهــای فیزیولوژیک 
مانند کاهش فشار خون، ضربان قلب و کاهش سطح 
اضطراب نقش دارد. در پژوهش های درماین به کمک 
حیوان، از پرندگان، ســگ و اســب اســتفاده شده 
است. سواری درماین زیر مجموعه ای از فعالیت های 
با کمک حیوانات بوده که برای درمان افراد با ناتواین 
جسیم و رواین در حایل که پیوند درماین بین اسب 
و بیمــار ایجاد یم کند، اســتفاده یم شــود. از میان 
مطالعه های یافت شــده در ایــن برریس، برخی تنها 
روی یک حوزه تمرکز کرده اند و برخی نیز تاثیر این 
درمان را در چند حیطه مــورد برریس قرار داده اند. 
یافته ها حایک از آن اســت که درمان با کمک حیوان 
منجر به رشــد مهارت هــای ارتباطــی، مهارت های 
اجتماعی، افزایش آگاهی حیس و شــناخیت و کاهش 
رفتارهای تکراری و کلیشه ای هم از دیدگاه مادران و 
هم از دیدگاه روان شــنایس شده است و نظر آن ها 
در زمینه تاثیرگذاری درمان یکســان و همسو است 
و در کل درمان با کمک حیوان موجب بهبود نشانه 

های کودکان اتیستیک یم شود.

 )Hippotherapy(هیپوترایپ
واژه ای اســت کــه درمتــون برای 

سواری درماین استفاده یم شود
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اثربخیش روش درمان بــا کمک حیوان 
یم¬تواند به دالیل مختلف باشــد. یی 
از نظریــه هایی که مؤثر بودن این روش 
را تبییــن یم¬کند مربوط بــه نظریه ی 
دلبستیگ است. دلبستیگ، پیوند یا گره ی 
هیجاین پایــدار بین دو فرد اســت. در 
مورد انسان و حیوان این پیوند هیجاین 
بیـــن انسان و حیوان شـــکل مـی گیرد. 
پژوهش¬هــای متعددی رابطه انســان، 
حیوان را به واسطه ی نظریه دلبستیگ به 
منظور درک همزیسیت¬هایی که وجود 
دارد، برریس کرده اند و حمایت بسیاری 
برای نیرومندی پیوند احساسایت و گره 
هیجــاین بین حیــوان اهــیل و صاحبش 
یافتند. پژوهش¬های علیم گوناگون نیز 
اثربخیش روش درماین با حیوانات مانند 
اســب درماین را بر متغیرهای مختلف و 

نمونه¬های متعدد نشان داده¬اند.
چند دلیل وجود دارد که چرا سوارکاری 
تا این حد درمان شــناخیت است. اولین 
دلیل این است که  سوار بر اسب شدن 
و ســوارکاری کــردن یــک فعالیت فرح 
بخش است و به کودک فرصت فعالیت 
و تالش یم¬دهد که دربرگیرنده ی تعامل 
با اسب و دیگر افراد حاضر در جلسه ی 
درماین اســت. دلیل دیگر این است که 
فرد دچار اختالل طیف اتیسم باید تعادل 
خود را بر روي زین اســب حفظ کند که 
این کار داراي ریتم و آهنگ  اســت. کار 
درمان¬ها مدت¬ها است بر این عقیده 
هســتند که فعالیت¬هایی که سیســتم 
دهلیــزي را تحریــک یم¬کننــد اغلب 
براي این کودکان مفید هســتند تحریک 
مداوم سیســتم دهلیزي در حایل که به 
درخواست¬هاي مریب پاسخ داده یم-
شود به عنوان نوعی از یکپارچیگ حیس 
به شــمار یم¬رود که بــه طور معمول 
کاردرمان¬ها از آنها استفاده یم¬کنند. 
درحــایل که در اینجــا، تأثیر های اضافی 
دیگري نیز از حیوان درماین حاصل یم-

شود. این توانایی یکپارچه کردن احساس 
گوناگون یم¬توانــد به تعامل اجتماعی 

افراد در برخورد با دیگران کمک نماید.

با نگاهــی که به این مطالعه ها داشــتیم 
یم توان گفت که اســب وسیله ی خویب 
برای درمان کودکان اوتیســم به شــمار 

یم رود، هرچنــد که هنوز خألهای زیادی در برریس 
این انگاره وجــود دارد. این تجربه ی درماین ممکن 
اســت یک رویداد چند حیس منحصر به فرد باشد 
کــه به طور مســتقیم با وجود فیزیی اســب و یا 
محیط طبیعی که اســب در آن است ایجاد یم شود 
و احتمالن ارتباطی که بین ســوار کار و اســبش به 
وجود یم آید و به سوار برای یادگیری و بهتر شدن 
ســطح عملکردش قدرت یم دهــد. محققان ژاپین 
یم¬گویند که ســوارکاری یم تواند کــودکان را با 
هــوش و عملکرد دریس آن¬هــا را تقویت کند در 
حین سوارکاری لرزش¬های نایش از حرکت اسب 
موجب فعال ســازی قسمیت در مغز یم¬شود که 
مســئول فراگیری و حافظه است. قابل ذکر است 
که کودکان با اوتیســم شدیدتر نسبت به کودکاین 
که با شــکل خفیف تر اوتیسم مواجه هستند سود 

کمتری از درمان با کمک اســب یم برند که این به 
نوبه ی خود ممکن است منجر به درجه های پایین تر 
تأثیر درمان شود. از نظر اجتماعی برنامه های سـوار 
کاری و فعالیت های همراه شان فـرصت عایل بـرای 
شرکت کنندگان به منـظور تعامل با همساالن شـان 
فراهم یم¬کند. با نظر به تمام این تأثیرهای سواری 
درماین، خأل آن در کشــور ما احساس یم شود در 
صوریت که یم تواند فواید بسیاری را به دنبال داشته 
باشد، از آن جا که حداقل یم توان گفت سوارکاری 
در بیــن دیگر درمان هــای با کمــک حیوانات مثل 
دلفین درماین در کشــور ما دردستر س تر است و 
همین طور هم خواین و سنخیت فرهنیگ و اجتماعی 
بیشــتری به نســبت مثلن درمان به کمک سگ ها 
دارد. اســتفاده از اسب در کشور ما به عنوان یک 
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ورزش متداول است و باشگاه های سوارکاری 
را یم توان در بیشــتر نواحی یافت و این خود 
یم تواند اســتفاده از آن به عنوان درمان را نیز 
تسهیل نماید با نظر به این که اسب در فرهنگ 
ما جایگاه ویژه داشته است و هم چنین در دین 
اسالم نیز به ســوارکاری سفارش شده است 
این نیاز در کشور برای استفاده از اسب برای 
درمــان بســیاری از بیماری ها و نــه تنها به در 
درمان اوتیسم احســاس یم شود. امید است 
کــه در آینده ی نزدیک به عنــوان یک مداخله 
متداول بتوان از آن استفاده کرد و پژوهش های 
نویین را نیز با توجه به بافت فرهنیگ مردم مان 

انجام داد.

به طورکیل، به منظــور حصول موفقیت¬هاي 
اجتماعی و تحصییل بیشــتر در کــودکان مبتال 
به اختالل اوتیســم، پژوهش گران و درمانـ گران 
نیازمنـد شناسایـــی دیدگاه¬ها و رویکردهاي 
جدیـــد و بدیع درمانـی در این زمینـه هستند. 
پژوهش حاضر نشــان داد که مداخله ی اسب 
درمــاین به بهبود تعامل اجتماعی کودکان مبتال 

به اوتیسم منجر یم¬شود.

نتیجه گیری

براساس نتایج یافت شده در مورد تاثیر اسب 
و سوارکاری برکودکان اتیسم حوایل سال های 
2000 تا 2017 مطالعه و پژوهش های گوناگون 
تاثیر این درمان را در کودکان اتیسم مفید اعالم 
کردند. در مجموع یم توان گفت تمایم مقاله ها 
از تاثیر مثبت سواری را بر کودکان اتیسم خبر 
دادند کــه البته نبود یک پروتــکل واحد برای 
اجرای این مداخله های درمــاین نیاز به انجام 
پژوهش بیشتری در این زمینه برای ایجاد یک 

پروتکل منسجم  نشان یم داد.
با توجه به یافته های این مطالعه یم توان به یک 
نتیجه گیری کیل دســت یافت کــه در مجموع 
درمان هایی که به وسیله اسب انجام یم شوند، 
یم توانند برای کودکان اوتیســم موثر باشد و 
یم توان از این مداخله  در جهت بهبود مشکل 
های متعددی در کودکان اوتیسم مورد استفاده 

قرار گیرد.
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سخن نخست

 اســب نشــان خانواده ی ما شــده اســت. 
خانــواده ای گســترده در چهارســوی ایران. 
آن دهقــان پیری که در کومــه ای حقیر و در 
بلندای تپه ای اســب نگــه یم دارد هم عضو 
این خانواده اســت. او که نانش سرد و آبش 
گرم اســت از ســوی دیگر تمام سوارکاران 
قهرمان با اسب های گران قیمت هم جزوی از 
این خانواده ی سوارکاری اند. اینها جمله های 
مشتریک است که در مخیله ی من و ذهن عیل 
عزیزنیاست. او بیانش کرد و من در اندیشه ام 
بــه این فکر یم کنم که مــا نباید این حق را به 
خود بدهیم که دیگران را به باد مالمت بگیریم. 
چه کیس اســب چند صــد میلیوین ســوار 
باشــد و چه دیگری که قــوت روزانه اش را و 
نداشتنش را با اســب تقسیم یم کند. تمایم 
ما یک اشــتراک بــزرگ داریم کــه از برکت 
اسب است که ما را دور خویش جمع کرده تا 
چشــم مان با درود و احترام و عشق به چشم 
هم بیفتد. عیل عزیزنیا در دسته ی سوارکاران 
مدرن و علیم ایران که از قلب تهران برخاسته 
و از کودیک ســواری کرده اســت و سال ها 
خاک مانژ خورده و کنار اســب و ســوار بر 
اسب همنشین و شــاگردی رامین خان شی 
را کرده اســت. بخــیش از گفتگو بــا عیل به 
گفتن از رامین خان شی سپری شد و بخش 
دیگرش به مســایل دیروز، امــروز و فردای 
سوارکاری گذشــت. عیل عزیزنیا سوارکاری 
اســت در باالی جدول رتبه بندی سوارکاران 
ایران که شاید تعداد جام هایش به به چندتایی 
سوار دیگر نرسد اما او متعلق است به قشر 
اکثریت ســوارکار ایران که با امکانات و ابزار 
محدودتر سواری یم کنند و همیشه در امتیاز 
بندی حضور دارند. پیشرفت سوارکاری ایران 

گفتگوی احسان فکا با علی عزیز نیا

در گرو پیشــرفت این دسته اند که این روزها 
کنار چهار پنج نابغه ی سوارکاری ایران سواری 
خــوب و خوش تکنیی به نمایش یم گذارند. 
باید حرف شان را بیشتر شنید و بیشتر به فکر 
فرو رفت چون سواری ما متفکر و اندیشمند 
و  سوار دود چراغ کنار خاک مانژ خورده کم 
دارد. یــی از الگوهای این دســته عیل عزیز 
نیاست که متین است و با شخصیت و دوست 
داشــتین که آن هم از اسب است. گفتگو در 
گرمای تابســتان و در باشگاه بام عمیل شد با 
طعم چای گس و قهوه ی تلخ اما شیرین. سه 
ســاعیت زمان برد و البته که خاطره شد. مثل 

همیشه و هنوز. ما را بخوانید. ممنون تانیم.
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شــما رو همــه ی جامعه ی ســوارکاری 
یم شناسند. متشــخص و آرام هستید و 
یب حاشیه. برای بیشتر بیشتر دونستن 
از شما چه کنیم؟ مایلند از گذشته تا این 

لحظه رو در برامون بگید.

من سواری رو تو هفت ، هشت ساله یگ 
از باشــگاه شــی شــروع کردم. نه به 
صورت حرفه ای، جلســه ای یم رفتیم تو 
همون لنژ برقی و اون جا سوار یم شدیم. 
سال شصت و هشت یا شصت و نه بود. 
من متولد شــصت هستم. یی دو سال 
بود یم اومدم و ســوار یم شدم. بعد از 
لنژ برقی به یه مرحله ای رسیدم که دیگه 
تو مانژ سوار یم شدم. بعد یی دو سایل 

وقفه افتاد و دوباره شروع کردم با خانم 
بیتــا وحدیت که اون زمان همســر آقای 
بابک خان شــی بودند. مــریب  دیگه ام 
آقای رخشان رادپور بودند. یادم نیم ره 
روز اویل کــه خوردم زمیــن بابام گفت 
دیگه این نمیاد اما فرداش گفتم باید منو 
ببری. دوباره شروع کردیم. خانم افسانه 
شی توی من اون حس عالقه رو ایجاد 
کرد و باعث شد من سواری رو دوست 
داشته باشم. همون سال هفتاد و سه و 
چهار بود که آقای رامین شــی به ایران 
برگشــتند و این بزرگ ترین اتفاق زندیگ 
من بود که تونســتم برم پیش ایشون و 
ســواری رو شروع کنم. خییل خوشحال 
بــودم از این وضعیت. تا ســال هفتاد و 
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هشــت من خدمت آقای شی بودم و 
تو اون دوره هم تو سه چهار تا مسابقه 
شــرکت کــردم. اولیــن بار تــو پونزده 
ساله یگ رفتم جوانان پریدم و تو اولین 
مســابقه ام که جام مقاومت بسیج بود 
ششم شــدم. ویل چون اسب مسابقه 
نداشتم تو یی دو مسابقه بیشتر شرکت 
نکردم. تا سال هفتاد و هشت درساژ هم 
کار یم کردم و یی دو تا اویل تو درساژ 
گرفتم. تو اون ســن کم با یه اســب به 
اســم نیی که متعلق به بابک خان شی 
بود شــرکت کردم و ایشون خییل لطف 
کردند که اون اســب رو بــه من دادند. 
ســال هفتاد و هشت من دانشگاه قبول 
شدم تو رشــته ی مهندیس کشاورزی و 
رفتم دانشگاه تا سال هشتاد و دو و سه 
ســواری نکردم. دلیل برگشتن من هم 
همین آقای رامین شــی شــد. ما برای 

یی از دوستان مون اسب یم خواستیم 
به طور اتفاقی یه اســیب رو به ما معرفی 
کردند که تو اصطبل رامین خان بوده و ما 
رفتیم و اون اسب رو دیدیم و رامین خان 
پرســیدند چرا ســواری نیم کــین و ول 
کردی دوباره و دوباره به من انگیزه دادند 
و من شروع کردم به سواری و چند تا از 

اسبای آقای ملک لو رو به من دادند.

اون موقع رامین خان  آریاسب بودند؟

 بله دقیقن آریاســب بودند و اســب ها 
رو برای من فرســتادند فرمــان آرا. بعد 
مشــغول شدم و سال هشــتاد و شش 
اومدم پیش آقای ملک لــو و رامین خان 
تا سال هشتاد و نه، نود. با رامین خان و 
آقای ملک لو  کار کردم و از سال نود تو 
باشگاه آزمون کارم رو شروع کردم و باید 
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از آقای مجیدشریفی و خانم ملیکاغروی 
که به من واقعــن لطف کردند و حمایت 
کردند، تشــکر کنم. چون باشگاه شون 
مــریب نیم پذیرفت و شــرایط ویژه ای 
داشــتند اما آقــا مجید لطــف بزریگ به 
مــن کردند و حتا اجــازه دادند  تا من و 
شاگردام تو مانژشون سواری کنیم. بعد 
از اون هم تا سال نود وچهار من آزمون 
بــودم  و بعدش با تشــکر از آقا مجید و 
خانــم غروی اومدم بام و در حال حاضر 

اینجا مشغولم.

تــو بــام از آقای خوشــدل هــم کمک 
یم گیرید؟

بله خب. خییل از ســوارکارای حرفه ای 
هم از ایشــون کمک یم گیرنــد. به هر 
حال ایشون ســوار با تجربه ای هستند 
و تــو آنالیــز فــین پارکــور  توضیح های 
خیــیل خــویب یم دن.  باالخــره در این 
ورزش حرفــه ای مجمــوع نظرها خییل 
یم تونه بهتر از یک نظر باشــه. در مورد 

مســابقه هام اگــه بگم من بعیض مســابقه ها رو 

جایزه نشــدم اما خییل اون مســابقه مو دوست 

داشــتم. مثلن ســال اویل که قهرماین کشــور 

پریدم با اسب چیکاالمانگا که این مسابقه نقطه 

عطف ســوارکاریم بود. اون قهرماین کشور رو 

اومدم تو بیســت تا و تونســتم راند آخر رو یب 

خطا برم. خب ایــن برام خییل اتفاق خویب بود. 

مسابقه ی بعدی که خییل دوست داشتم  csi بود 

با آپ اند دان که خییل اسب سخیت بود و قبل از 

من مسعودمکاری نژاد باهاش خوب نتیجه گرفته 

بود و تونستم صدو چهل و پنج رو باهاش ششم 

بشــم و بعدش جام نشاطی رو یب خطا شدم که 

طوفان شــد و مســابقه نیمه کاره موند. تو جام 

چوگان و پدیده سازان جایزه شدم. سال بعدش 

چیــکا رو آوردم که یه چهاریم csi در رده ی صدو 

چهل ســرعت باهاش گرفتم و ششم جام اتحاد 

دریان شدم تو ارتفاع صدو پنجاه که خییل پارکور 

ســخیت هم بود. بعد یه مدت بدون اسب بودم 

و بعدش که دوباره شروع کردم. پدیده سازان رو 



با اســب جدیدم کربن آرا پنج شدم. 
بهتریــن مقام هام تو ارتفاع چهاریم و 
پنجــیم بوده و امیــدوارم بتونم بیام 
رده هــای باالتر. االن تــو رنکینگ تو 
بیســت ســوار اول هســتم. ما باید 
قبول کنیم کــه تاپ تن هامون واقعن 
قوی اند. این که بتوین تو بیســت تا 
قرار بگیری یعین این که ســوار خییل 

خویب هسیت.

بــه نظرتون ذهن یک کــودک از چه 
سین یم تونه اسب رو از حیوون های 

دیگه تفکیک کنه؟

 فکر یم کنم از یک تا دو ساله یگ بتونه 
تفکیک کنه. من بر اســاس بچه های 
که میان اینجا و اســب رو یم بینند و 
دفعــه ی بعد یم گن اســب یم گم. به 
نظرم تو این ســن یم تونن تشخیص 
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بدن. من بچه دیدم حدود دو سال وقیت 
باباش میاد یم پره دست یم زنه. چون تو 
مسابقه دیده که مردم دست یم زنند بعد 

از پریدن.
چــه تصویــری از آخرین بــاری که در 
تقدیرتون رقم خورده که اســب ســوار 

بشید دارید؟

 بهش فکر نکردم چون یم ترســم ازش.  
از این مساله همیشــه ترس داشتم. به 
خاطــر این که نتونــم کاری رو که بهش 
عالقه دارم و زندیگ مو به خاطرش تغییر 
دادمو انجام بدم. سعی یم کنم بهش فکر 

نکنم.

اولین اســیب که در زندیگ اســمش رو 
شنیدید به خاطر یم آرید. من اسم زیبای 

من رو شنیدم.

اسمش شــاهرود بود. اسب بابک خان 
شی، اصلن بهش عالقه مند شدم. فکر 
یم کنم هفت هشــت ساله بودم. هنوزم 

تو یادمه، اســب خییل خــویب بود. وقیت 
تلف شد خییل ناراحت شدم.

از اولین باری که تصمیم گرفتید که سواری 
کنید تا سوار شدن چه قدر طول کشید؟ 

آیا به راحیت به خواسته تون رسیدید؟

من نیم خواستم بیام سواری، خییل اتفاقی 
اومدم چون همســر  دایی ام با همســر 
بابک خان دوســت صمییم بودند. یه روز 
قرار گذاشتند ما رو هم با خودشون ببرند. 
مــن اون جا به اســب عالقه مند شــدم. 
مرحوم پدرم هم چون پسر بزرگش بودم 
و منو خییل دوســت داشت بردم سمت 
اســب و ســواری. تا اون موقــع عالقه ی 
جدی نداشــتم. تو کالس ها خانم شــی 
منو گذاشــتند ســرگروه. به من یم گقت 
نشســتت خوبه من نیم دونستم اینا چی 
رو دارن یم گــن اما چون به من بها دادند 
عالقه مند شــدم. نقطه عطف ســوارکاری 
مــن رامین خان بود. البته مــا هوز داریم 
یم جنگیم برای تثبیت موقعیت مون، برای 



iranhorsey22

اضافه کــردن به دانش مــون، من فکر یم کنــم با این 
پیشرفیت که سواری یم کنه هوز اول راهیم.

اولین باری که حس کردید اســب یه اعتیاد مفید داره 
یک بود؟

 
همون نه یا ده ساله یگ. اون موقع شالق نبود. ترکه ی آلبالو رو 
یم کندیم لنت دورش یم  پیچیدیم، شــالق درست یم کردیم. یا 
عشق مون این بود که تو کفش میل و بال چکمه پیدا کنیم، بخریم. 
یا وقیت اســب خریدیم با پارچه بانداژ درســت کردم. شرایط 
اقتصادی مــون هم اون موقع اینو ایجــاب یم کرد. یادم میاد پد 
استراحت اسبم رو خودم درست کردم. اون موقع یادم نیست 
یه بچه ی شونزده ساله بودم. از میرداماد یم رفتم میدون توحید. 
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فهمیده بودم دانشکده ی دامپزشی 
اون جاســت. تازه یاد گرفته بودم یه 
شیشــه کاتوزال بخرم به اسبم بزنم. 
راشو یاد گرفته بودم چهار تا شیشه 
دارو بخــرم پونصــد تا تــک تومین 
تو باشــگاه به بچه ها بفروشــم هزار 
تومــن) خنده( من یادمــه رامین خان 
شی چونیم خواست از من حمایت 
کنند این داروهــا رو از من یم خرید 
در حــایل که خودش آمریکایی شــو 
داشــت که من پویل داشته باشم که 
این ورزش رو ادامه بدم. روغن ســم 
یا قطران اگــه پیدا یم کردیم چند جا 
قایمش یم کردیم. ویل خب عاشــق 
ایــن ورزش بودیم. مــن یادم نیم ره 
شــش صبح با دوچرخه از میرداماد 
یم رفتم اوین یازده شب بر یم گشتم 
خونه. پیران شی باید خاطرش باشه 
چند بــار پیران منو تو تاب باشــگاه 
ســاعت هفت صبح بیدار کرده بود. 
هفت یم رسیدم باشگاه یم خوابیدم 
تا هشت که کارگر به ما یه اسب بده 
من سوار شــم. کارگر برای ما اسب 
زیــن نیم کرد. خودمون اســب زین 
یم کردیم. تمام کارای اســب مون رو 

خودمون یم کردیم.

یک تو خودتون احســاس کردید که 
توان حضــور در رده های باالی پرش 

رو دارید؟

خب این یه رویا بود برای من که بتونم 
این ارتفــاع رو بپرم. خییل ها ســنگ 
انداختند حتا برخی از پیش کسوت ها 
و خییل ها باورشــون نیم شد که من 
ســوار صدوپنجاه بشم. این حس رو 
از روز اول داشــتم. براش جنگیدم. 
یادم نیم ره یه روزی اسب نداشتم و 
از آقای ملک لو پول قرض کردم. یادم 
نیم ره رفتم خارج، اســب خریدم و 
آوردم و آماده کردم  و اولین رده های 
باالی صدوچهل رو با اون اســب که 
اســمش چین چین  بود پریدم.  این 
اســب سه چهار ســال به من کمک 
کــرد و بعــدش چیکا کــه بزرگ ترین 

خدمت رو به من کرد.

از رابطــه ی حیس تــون با اســب و 
رابطه ی حرفــه ای تون با این موجود 

فراحیواین بگید.

خب اســب واقعــن یه موجــود پر 
احساســه. علیرغــم این کــه هیکل 
بزریگ داره اما خییل حساســه. شما 
این رو بــه وضوح توی ســلول های 
حیس بدنش حس یم کنید. یه مگس 
رو بــا اون کوچی بــه وضوح حس 
یم کنــه. ایــن نشــون یم ده که چه 
قدر احساســش قوی یه. اسب ها تا 
اون جــایی که مــن یم دونم قیافه رو 
تشــخیص نیم دن اما رفتار رو حس 
یم کنــن، یعــین صاحب شــون رو بر 
مبنــای رفتار یم شناســن. بــه نظرم 
بســیار حساســند و ارتبــاط برقرار 
یم کنند. اسب هایی مثل چین چین و 
چیکا یه جاهایی بــرای من فداکاری 
کردند. از جون شــون مایه گذاشتند 
برای من که من بپــرم. این به قاعده 
نباید تو هیچ فرمول ســواری بگنجه. 
این نشــون یم ده که اسبا حس قوی 
دارند و برای کیس که دوست شــون 
داشته باشند و بهشون حس آرامش 
و کامفیدنس و اعتماد رو بده از جون 
مایه یم گذارند. به نظر من مهم اینه 
که ما بتونیم به اســبا حــس اعتماد 
بدیم. اسب باید به انسان اعتماد کنه 
اگــه اعتماد نکنه دیگــه هیچی براش 

فرقی نیم کنه.

مایلید دربــاره ی بدتریــن و بهترین 
خاطره ی اسیب تون صحبت کنید؟

مــا یه اســب پیــش آقــای ملک لو 
داشــتیم  که مــرد و دوراین هم بود 
که من مســئولیت  اصطبل شون رو 
داشتم. هیچ وقت هم متوجه نشدیم 
چرا این اتفاق افتاد. این بدترین اتفاق 
زندیگ اســیب مــن بود. چــون باید 
یم دونستم که تو زمان مدیریت من 
چه اتفاقی برای این اسب افتاده. این 
هنوز اذیتم یم کنه و یه اتفاق بد دیگه 
هم این بود که چیکا به ســین رسید 
که دیگه نتونستم باهاش بپرم. خییل 
دوســت داشــتم چیکا االن و با این 
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تجربه ی امروزم به دســتم یم رســید. شاید یم تونستم 
نتیجه ی خییل بهتری باهاش بگیرم. بهترین اتفاق اســیب 
زندگیم هم آشنایی با خانمم بود چون کنار اسب باهاش 
آشنا شدم. من ایشون رو اولین بار تو کورس نوروزآباد 
دیدم.  اتفاق خوب دیگه ام توی اســب وقیت یه که اسیب 
رو راه یم اندازم و اسیب که آسیب دیده رو بر یم گردونم 

و این برام قشنگه.
شما دوران طوالین با رامین شی کار کردید و ما متاسفانه 
مصاحبه  با ایشون رو با وجود یی دو بار وعده کردن از 

دست دادیم. به تفصیل درباره ی ایشون صحبت کنید
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رامین شی تو ســوارکاری آدم بزریگ بود. یه 
آدم تاثیرگذار که ســال های ســال تاثیرش تو 
سوارکاری ایران ممتد خواهد بود. رامین شی 
یه مرجع سوارکاری بود. هر کس اگر مشکیل 
داشت، کاری داشت یا اطالعایت یم خواست 
یم تونست از رامین بپرسه. رامین دائره المعارف 
ایــن ورزش بود. من ســال های زیادی باهاش 
بودم. رامین انسان اسب دوسیت بود، اسب ها 
رو درک یم کــرد. یی از بزرگ ترین محاســن 
رامین در این بود که اطالعاتش در مورد اسب 
کامل بود و این به دلیل این بود که در درجه ی 
اول به زبان انگلییس به طور کامل مسلط بود 
و در کنــار اون هم بــه زبان آلمــاین که زبان 
اسیب دنیاســت، اشراف داشت چون مادرش 
آلماین بود و چون اهل مطالعه بود یم تونست 
بهترین کتاب های روز دنیا رو در زمینه ی اسب 
به راحیت مطالعه کنه، در زمینه ی دامپزشــی، 
آناتــویم، دهنه ها و .... و هم چنین ســال های 
سال تو آلمان پیش هوگو سیمون و تو اصطبل 

شوکوموله سواری کرده بود.

بعد هم که آمریکا و جرج موریس.

بله، اینها مساییل اســت که اگر کیس اینجا با 
رامین مشکل داشــته باشن نیم تونن انکارش 
کنند. تاریخچه ی ســوارکاری رامین شــی و 
حضورش کنار این اســتادها انکار ناپذیره. این 
یه اتفاق ثبت شــده است. به هر حال من فکر 
نیم کنم هیچ ســوارکار ایراین ایــن افتخار رو 
داشــته باشه که کنار این ســوارکارهای بزرگ 
بوده باشــه. رامین شــی تو دوره ای که وارد 
ایران شد سواری ایران رو متحول کرد. ضمن 
این که رامین خصوصیات خاص داشت. رامین 
مثل یه استاد دانشگاه و یه پرفسوری بود که 
یه زماین وارد یه مدرســه ی ابتدایی شــد، یه 
مدرسه ای که پونزده، بیست سال بود از رونق 
افتاده بود و این به خاطر محدودیت هایی بود 
که  بعد از انقالب داشتیم. خب شما استاد رو 
در نظــر بگیر که میاد دبســتان الفبا رو یا بده. 
خب شــاید یه مقدار درک ایــن مفاهیم برای 
بچه ها سخت باشــه. این در شرایطی شد که 
مــن یادمه رامین از جامعه ی ســوارکاری جدا 
شــد. این بزرگ ترین مســاله بود. ما تو ایران 
فرهنگ دانشــگاه مون هم همینه. ما دوســت 
نداریــم دنبال یاد گرفتم بدویــم. ما دنبال این 
هستیم که یی بیاد بهمون یاد بده. من یادمه 
یه روز این جمله رو از رامین شی شنیدم در 

جواب اعتراض بــه این که چرا با ما کار نیم کین 
رامین خان گفت یه دانشجو دنبال استاد یم دوه 
نه یه اســتاد دنبال دانشــجو. ایــن جمله رو تو 
چهارده ســاله یگ به مــن گفت و من تــا امروز 
نکته ای نبوده، کاری نبوده که از ایشــون بخوام 
و برای من انجام نداده باشه. من حتا در دوره ای 
که ایشون باشگاه ابرش بودند و من آزمون بودم 
از ایشــون خواســتم که برای یه مسابقه با من 
کار بکنند. ایشــون گفتند بیا ابرش و اســب کش 
شــخیص شون رو برای من فرستادند بدون هیچ 
چشم داشــت مایل، سه ســاعت وقت شون رو 
گذاشــتند و روز شنبه با من کار کردند. من باور 
نیم کنم که رامین نخواسته باشه به کیس یاد بده. 
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رامین دوســت داشت آموزش بده این مساله نه 

یک بار که بارها اتفاق افتاده. تو مانژ بام  یه مدت 

با آقای معصویم کار یم کردند. ظهر ســاعت یک 

که زمان اســتراحتش بود من ســوار اسب شدم 

چون یم خواســتم تو مانژ خلــوت کار کنم، من 
صداشــون کردم که رامین خان یم توین با من کار 
کین؟ با دســتای خودش یه ژیمیناستیک با چهار 

مانع  گذاشــت و با من کار کرد. این آدم دوست 

داشــت یاد بده اما ما نتونســتیم ازش استفاده 
کنیم. االن هم اگر بضاعیت داریم، اگر پیشکسویت 

داریم باید بخوایم ازشون که بهمون آموزش بدن 
نه این که بعدن بگیم چرا یاد نداد؟ از رامین کیس 

نخواســت، نه فدراســیون، نه دوستای خودش، 

همــه دنبال ابزار بودند. فکــر یم کردند که رامین 
شــی با آبخوری اســب رو یم پرونه یا با مگنت 

یا با دارو. من شــاهدم که تو همه ی این ســال ها 

همه دنبال این مسایل بودند، دنبال تکنیک کیس 

نبود.  کیس دنبال یادگرفتن نبود، کیس دنبال این 

نبود که ازش یاد بگیره این اسب چی احتیاج داره. 

من یادمه آپ اند دان موقع تعویض دست پاشو 

عوض نیم کرد، رامین اومد با چند جلســه تمرین 

مشکل رو حل کرد. گفت این از فیزیک شه و باید 

فالن عضالتش تقویت بشه چون علم شو داشت. 

همه دنبال دارو بودند، خب بله. علم دارو بخیش 

از علــم  رامین شــی بود. من در مــورد خودم 

بگم اگر من نتونســتم از علم رامین استفاده کنم 

مقصر منم. من نخواستم بیش تر از این یاد بگیرم. 
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این اواخر خییل مالیم تر شــده بود و 
یادگرفتن ازش راحت تر بود. شــاید 
رفتنش خییل زود بود. من هنوز باور 
نکردم . هنوز فکر یم کنم در باشگاه 
باز یم شــه و رامین  با موتورش میاد 
تو. از خصوصیت های اخالقی اش اگر 
بگم آدم کینه ای نبــود. زبون تندش 
هم برای این بود که هر چی تو دلش 
بود و به زبون یم آورد. رامین دروغ گو 
نبود. اگر یم دید یه اسب داره آسیب 
یم بینه یم گفت. ما شاید از کنارش رد 
شیم و بریم و این گفتن حقیقت باعث 
یم شه دلخوری به وجود بیاد. رامین 
بســیار آدم بزریگ بود و برای رفتنش 
بایــد بــه کل جامعــه ی ســوارکاری 
تسلیت گفت. رامین که رفت ویل ما 
باید از پیش کسوت های دیگه استفاده 
بکنیم مثل آقای شاهرخ مقدم، آقای 
این ها  آقــای جمشــیدخاین  حبییب، 
هر کــدوم وزنه ای هســتند. کمیته ی 
آموزش ما نباید فقط مدرک بده. باید 
از این پیش کســوت ها استفاده کنه. 
جای رامین تــون کمیته ی آموزش ما 

خایل بود.

چه تفاوت معنا داری بین رامین شی 
و یک سوارکار رده باالی دیگه وجود 
داره. چــرا برخی ســتاره یم شــن و 

بسیاری فقط سوار خوب یم مونند؟

 ســتاره بودن یه بعد شــخصییت یه. 
رامین کاریزما داشــت. تو هر جمعی 
بــود یم درخشــید. تو ســواری اگه 
بخوایــم بگیم رامین تمــام اصول رو 
داشــت. از نگهداری اسب. استایل 
و تکنیک سوارکاری، تیپ سوارکاری، 
ادوات سوارکاری، کارگری که پرورش 
داده و کنار اســب بــوده. تمام اون 
شرایطی که یه سوارکار الزم داره که 
یه ستاره بشه رو رامین داشت. االن 
سوارکارهایی رو یم بینید که قهرمانند 
ویل تیم شون نشاین از اون قهرماین 
رو نــداره. رامیــن تمام اون شــرایط 
رو داشــت و ماندگار خواهد بود تو 

سوارکاری ایران.

بیشــترین تاثیر حیس و تکنیی که از رامین شی 

گرفتید چی بود؟ خواهشم اینه که به مصداق هایی 

داشته باشه.توجه بفرمایید که برای جوان ترها جنبه ی آموزیش 

اولیــن چیزی که در مــورد رامیــن یم تونیم بگیم 

دیسیپلینش بود، نظم و انضباطش که یب نظیر بود. 

از نظر زمان خوراک، تعداد خوراک، زمان سواری 

همه ی اینا نظم و برنامه داشــت. رامین اســب رو 

الی ســوار نیم شــد تا مطمئن نیم شد که اسب 

سالمه سوار نیم شد. اول اسب رو سالمت یم کرد 

بعد ســوار یم شد. وقیت اســب رو سوار یم شد 

تا بدنش آماده نیم شــد ازش کار نیم کشید، اول 

بدن اســب رو اماده یم کرد بعد اسب رو وارد کار 

حرفه ای یم کرد. برای اســب جدیدی که یم اومد 

پیشــش برنامه ی بلند مدت داشت. اول سالمتش 

سراغ بدنسازی و کارش یم رفت.چک یم شــد بعد یم اومد ســراغ نعلبندیش و بعد 
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یعین نگاه از پایین به باال به اسب؟

بلــه دقیقن. رامین هیچ نگاهی از باال به اســب 
نداشت. یه اسب اومد پیشش به اسم آراکس 
که یه اسب دیوانه بود و متعلق بود به تیم میل، 
من یادم میاد یک ماه سوار اسب نیم شد، بعد 
از یک ماه بدنســازی اسب شــروع شد، بعد 
اســتفاده از داروهــای آرام بخش، بعد اومد تو 
قدم و این یعین اسب مرحله به مرحله آموزشش 
آغاز بشــه و اسب آماده بشــه. این نبود که از 
روز اول با اسب بپره. یه اسب دیگه از قرنطینه 
آورده بود، شــش ماه مســابقه نرفت تا آماده 
بشــه. شــما تو اصطبلش یم رفیت یم دیدی از 
کله یگ زدن  به اسب تا خارج کردنش از باکس 
براش اصول داشــت. تمــام این ها چهارچوب 
داشــت، کله یگ چطــور زده یم شــد، چطور 
خارج یم شــد. اسبو چطور ببندی، چطور زین 
بکین. چطور وسایلش رو بیاری، چطوری سوار 

یش، چطوری از جلــوش رد یش. مراحل زین 
کردنش برنامه داشت، اگر اسب قرار بود قدم 
بره بانداژش نیم کردی، اسب موقع کار بانداژ 
یم شد. این یعین اهمیت به جزییات و دیتیل. 
شما هیچ وقت نیم دیدی عرق گیر یه اسب رو 
یه اسب دیگه باشــه. یا یه عرق گیر کثیف رو 
اسب باشه. زین کردن اسبش مرحله داشت. 
شــما باید اول اســب رو تیمار یم کردی بعد 
زین یم کردی. بعد دســتبند و پا بند یم بسیت. 
اگــر بانداژ بود باید صبر یم کــردی، دهنه رو 
یم زدی بعــد بانداژ یم کــردی. بعد از کار باید 
آبخوری شســته یم شــد فرق رامین شی با 
بقیه تو اهمیت به جزییات بود. تمام کســایی 
که با رامین شــی کار کردند و االن قهرمانند 
یم دوننــد که وارد اصطبل که یم شــدی باید 
اول دستجلو رو روغن یم زدی. خود این باعث 
یم شــد شــما ابزار اســب رو بهتر بشنایس. 
این ها مســاییل هســت که مــا االن فراموش 
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کردیم. بهش دقت نیم کنیم. اسب 
بایــد بــر اســاس کارش خــوراک 
یم خــورد تا انــرژی اش بــه اندازه 
باشــه. شــما کارگرایی رو که رامین 
پرورش داد ببینیــد، همه االن گروم 
آقــای ملک لو هســتند، حقوق های 
میلیوین یم گیرند. آقای ملک لو هیچ 
جای دیگــه هم اجازه نــیم ده اینها 
برن کار کنند. کار اینها رو باید دید. 
چطــوری با اســب رفتــار یم کنند. 
چطــوری اســب رو بار اســبکش 
یم کننــد. چطوری اســب رو پیاده 
یم کنند. چطور روز مســابقه اسب 
رو میــارن و یم برن. رامین این ها رو 
پرورش داده بود برای کار حرفه ای. 
من در مورد تکنیک ســواری رامین 
نیم خــوام صحبت بکنم که منحصر 
به فرد بود. اینها جزییایت هست که 
همه باید بدونن. رامین اسب رو تو 
مانژ بد و یب کیفیت سوار نیم شد. 
تا بستر مانژ برای کار ورزیش فراهم 
نیم شــد رامیــن کار نیم کــرد اگر 
شــرایط خوب نبود اسب ها گشت 
یم رفتند. اســب نعلبندی شــده رو 
روز اول کار نیم کرد یا اســب فقط 

قدم یم رفت.
 

رامیــن شــی از محبوبیت خایص 
برخــوردار بــود امــا بســیاری بــا 
شخصیت این سوارکار نخبه زاویه  ی 

شدید داشتند. به نظر شما چرا؟

 به هر حال نوابغ اخالق خاص دارند. 
ایــن خصوصیــت اون هاســت اما 
من گالیه ام از اینــه که ما با زاویه ی 
شــخصییت رامین نباید کار داشــته 
باشــیم. رامین شــی یه شخصیت 
کارت مــیل داشــته یه شــخصیت 
سوارکار. از نظر اطالعات و معلومات 
باید به اون بعدش نگاه کنیم. من تو 
تمام این ســال ها شــاید گاه گداری 
با ایشون به مشــکل یم خوردم اما 
من به دنبال علم رامین شی بودم. 
دنبال دوســیت و رفاقت و گردش و 
تفریح رفتن با رامین شــی نبودم. 
من با زندیگ سوارکاریش کار داشتم 
و علمش. جامعه ی ســوارکاری  باید 

ازش یم خواســتیم کتــاب برامون 
ترجمه کنــه یا اگر من مترجم نوعی 
نیــاز داشــتم به کتاب مرجــع  باید 
ازش یم خواســتم چند تــا کتاب به 
من معرفی کنــه. یک نفر به من بگه 
که ایــن کارو کــرده. خــب زندیگ 
شــخصیش چه ارتباطی به کارش و 

دانش سوارکاریش داشته.

 در ادامه ی صحبت شــما بفرمایید 
که مــن درســت نتیجــه گرفتم که 
جامعه سواری نقیش در خداحافظی 

زودهنگام رامین شی داشت؟

 شــما به قهرمان های ما نگاه کنید. 
علیرضا خوشــدل یه استثناســت. 
کجاســت؟  االن  امیرکالنتــری 
عیل نیلفروشــان تــو ایران نیســت 
امــا خــارج از مرزهای کشــور هم 
حضــور نــداره. همایــون وجداین 
خیــیل کم رنگــه، داود بهــرایم هم 
همین طور. چــرا قهرمان های ما زود 
از میــدون خداحافظــی یم کننــد؟  
علتش اینه که ســوارکارهای ما بعد 
از یه ســین دیگه حمایت نیم شن. 
اینو هم جامعه ی ســوارکاری و هم 
فدراســیون باید حمایت کنه. سطح 
مســابقه ها باید این هــا رو حمایت 
کنه. مثــل یه فوتبالیســیت که لیگ 
برتر بــراش جــواب نــیم ده، باید 
بره مســابقه ی برون مرزی. شــاید 
روزمره یگ عامل اصیل شــه. شاید 
فــارغ از جامعه ی ســوارکاری خود 
سوارکارهای ما هستند که خودشون 
رو انحصاری برای یک نفر یم کنند. 
این کارو سخت یم کنه و نیم گذاره 
پیشــرفت کین. یه بخیش اش همون 
دشمین ها بود که ایشون رو دلسرد 
و از ســوارکاری دور کرد. من یادم 
میاد چند سال پیش رامین یم گفت 
من زمینم رو بفروشــم برای شماها 
یی یه دونه اســب خوب یم خرم 
باهــاش بپریــد. یــه همچنین آدیم 
انگیزه شو داشت که خییل بیشتر در 

این ورزش بدرخشه.



iranhorsey30

این مساله ی زود اشباع شدن فقط تو سوارکاری 
ما نیســت. ریشــه ی فرهنیگ داره و در همه ی 
رشته ها هست. ما دیدگاه بسته و منقبض نسبت 

به همه  چیز داریم و سریع اشباع یم شیم.

 بله دقیقن. شما مارکوس اهنیگ رو ببینید آخن 
رو برد. هفته ی بعد با یه اســب دیگه دوم شد. 
این یعین چی؟ یعین اونــا برنامه دارن برای هر 
کارشــون. اســتاوروس مریب یوناین که اومده 
بود ایران قبلن تو اصطبل  لودگربربام کار کرده 
بود. یم گفت لودگر برای یک ســال اسباش و 
خودش و شــاگرداش برنامه داره که چه زماین 
چه مسابقه ای رو شــرکت کنند. اینجا نیم شه 
پیشــرفت کرد چون مــا تولیدکننده ی اســب 
نیســتیم و مصرف کننده هســتیم. برنامه ی ما 
هفته یگ نوشته یم شه و سه چهار نفر دور هم 
یم نشینند و بر اساس برنامه ی مسافرت شون 
و آمادیگ اســب های خودشون جدول مسابقه 

یم نویسند. اینه که پیشرفت نیم کنیم.

 خب از رامین خان شی عبور کنیم هر چند من 
دلم نمیاد از پیشوند مرحوم براشون استفاده 
کنم. بفرمایید که پیشنهاد شما برای ارتقا جایگاه  

بزرگان سوارکاری ما چیست؟

 متاســفانه این مســاله رو ما درک نکردیم که 
بضاعت سوارکاری ما همین چند نفر پیشکسوت 
هستند. به نظرم باید خییل ویژه با این ها برخورد 
بشه. تعدادشون، شخصیت هاشون. ازشون تو 
مسابقات دعوت بشه. تو اهدای جوایز بیستر 
باید به پیشکسوت ها توجه بشه. ما به مسئولین 
احتیاج نداریم. سوارکاری ما خودکفاست. پول 
مسابقه ها رو ما داریم یم دیم. خود سوارکارها 
برگزار کننده اصیل هســتند. پویل از بیرون تو 
سوارکاری ما نیومده. خود جامعه ی سوارکاری 
داره ســوارکاری رو یم چرخونــه. پس باید به 
پیشکسوت هاو ســوارکارهاش احترام گذاشته 

بشه.
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 با هر سطح سلیقه و جایگاهی؟

بله ســوارکاری یه ورزش سلیقه ایه. 
پیــرو صحبت هایی کــه در خصویص 
با هم یم کردیم  شــما یم توین بیگ 
لودگر بهتــره یا اهنینــگ؟ هر کیس 
استایل وسیستم و نقشه ی خودشو 
داره و و پلــن و هدفش فرق داره. تو 
سواری ما هم هر کیس  یه کتاب برای 
خودش ترجمه کرده و با هر وسیله ای 
به باالتر بردن سطح این ورزش کمک 
کــرده به نظــرم پیشکســوته و باید 
بهش احترام گذاشــت. یادمون نره 
که جوون های امروز پیش کسوت های 
آینده خواهند شــدو اگــر امروز به 
پیشکســوت ها احتــرام بگذاریم در 
آینده بهمون احترام یم گذارند. شما 
حرف قشــنیگ زدی بایــد روزی دو 
ساعت نشست و با آقای عیل رضایی 
صحبت کرد. یک دنیــا مطلب دارند 
ایشون و تاریخ سوارکاری ما هستند. 
باید ثبت بشه حرفاشون چون تاریخ 

هفتاد ساله ی این مملکتند.

 خودتــون رو ســوارکار یم دونیــد یا 
مریب؟

ســوارکار مریب این رو اضافه کنم که 
یه سوارکار خوب الزایم نداره که یه 
مریب خوب باشه. یه مریب خوب هم 
لزویم نداره که یه ســوارکار بلندبپر 
باشــه یم تونه یه ترینر خوب باشه. 
حاال ترینر اســب یا ســوار. اینها به 
نظرم مقوله هــای جدا از همند که ما 
اینها رو قاطی کردیم با هم. ما انتظار 
داریم یه سوارکار قهرمان شاگردشم 
قهرمان باشــه اما این تصور درست 
نیست. من یادمه تو یی از کالس های 
شــاگردای  بایــد  مــا  اســتاوروس 
خودمون رو یم آوردیم از قضا یی از 
این مربیای شهرستاین طوری با یی 
از شاگردای من کار کرد که من واقعن 
خجالت کشــیدم که فکــر کردم من 
برای شــاگردم کم گذاشتم. شاگرد 
من اومد گفت ایشــون خییل خوب 
کار یم کنند. البته اگر ترکیب ســوار 

خوب و مریب خوب باشــه خییل عایل یم شــه و اثرگذار. 
خییل از مربیای خوب ما ســوار رو میارن تو مسابقه ای که 
خودشــون اون ارتفاع رو نپریدند اما علم شو دارند، کار با 
اســب رو یم شناسند، دهنه ها، نعلبندی، فن و قدرت بیان. 

خب اونا در زمان مناسب تو جای مناسب نبودند.
  

تکنیک و حس و حضور خودتون تو اســب رو از زاویه دید 
خودتون تحلیل کنید.

من اصولن سواری هستم که با حسم سواری یم کنم. اسبا 
رو تو فشــار قرار نیم دم. البته من به این نتیجه رسیدم که 
این همیشــه جواب نخواهد داد و تو کار یه سری اسب ها 
باید جدیت بیشــتری به خرج داد. خون و نســل اسب ها 
عوض شــده و همیــن طور که ســواری پیشــرفت کرده 
اســب ها هم پیشرفت کردند و اســب ها هم قوی شدند، 
تصمیم گیر شــدند، باهوش شدند. ماهم شــانس نداریم 
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اسب های مشــکل دار همیشه بهمون یم افته 
چون اسب خوب اسپانسر قوی یم خواد و ما 
چون اسپانســر نداریم باید اسب رو خودمون 
درستش کنیم و بیاریمش باال.نه تنها من. هشتاد 
درصد بچه های سوارکاری این مشکل رو دارند و 
تالش یم کنند. بچه های ما با اسبای خییل ارزون 
نتیجه های خویب دارن یم گیرن. مثال اگه بخوام 
بزنم دو صفحه یم شه. حمیدرضاحسیین، جالل 
کارگری و احســان صفری نژاد واقعن دارن کار 
یم کنن. شــما یم بیین امکانات ندارن ویل میان 
پنجم یا ششم یم شــن. تو همین جام نشاطی 
من یــه چهره ی دیگــه رو دیدم آقــای زاهدی. 
واقعن تالش کرده که اومده صدو چهل و پنج دو 
راند با چهار خطا رفته. این شــوخی نیست این 
یعین کار کردی  و تالش کردی، اونم با اســبایی 
که اسیم نیستند. ماها باید این رو بپذیریم که 
بچه ها دارند پیشــرفت یم کنند. من باید کارمو 

بکنم هر روزم دنبال بهتر شدنم و از هر فرصیت 
برای پیشــرفت اســتفاده یم کنم. ضعفم رو تو 
زمان و ســرعت یم دونم اگه اســبش باشه تو 
ارتفاع پایین یــه کارایی یم کنم ویل تو ارتفاع باال 

نه هنوز. باید بیشتر کار کنم و تالش کنم. 

نقطه های اوج و بازگشــت تون در ســواری رو 
بازشکافی کنید.

نقطــه ی اوج یا بازگشــت به نظــرم جفتش یه 
نقطه است. شــما اون لحظه ای که پیروز شدی 
و بخوای تــو اون پیروزی غرق بیش و لحظه ای 
کــه بخوای با یه مکث ناامیــد بیش به نظرم تو 
هر دو لحظه باخیت. خب ببینید تو این ورزش ما 
متی به اسب هستیم و صد درصد نیستیم پس 
درصد باالیی به اسب بستیگ داره. شما اسبت 
از پیشت یم ره یا یه اتفاقی یم افته، قطعن عقب 
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یم افیت. من نقطــه قوتم اینه که اگر 
اســیب رو از دســت بدم یم جنگم تا 
اسب جدید به دست بیارم. هر طور 
شــده یه اســب رو میارم که بتونم 
مطرحش کنم. بعــد از چیکا مدت ها 
تــالش کردم که یه اســب بیــارم که 
کربن آرا باشــا و یه اســب دیگه هم 
به اسم لیدی آوردم. سواری میدون 
جنگه باید بجنگیم تا یاد بگیریم. کیس 
که قهرمان شده تالش کرده که داره 

یم بره.

برنامه و هدف و نگاه تون به آینده چیه؟
تو آینده هدفم اینه که تو اروپا بتونم بپرم. البته به 
راحیت یم شه تو اروپا تو مسابقه شرکت کرد ویل 
من دوست دارم تو اروپا بپرم و بتونم مطرح بشم.

فضای روز سوارکاری ما رو نقد کنید. نکات مثبت 
و منفی رو بشکافید.

ورزش سوارکاری ما رو به پیشرفته و این به خاطر 
باال رفتن آگاهی و رسانه هاست. همین تلویزیون و 
شبکه های تلویزیوین اسیب و دنیای مجازی. همین 
کار شما تو ایران هوریس، همین اطالعایت که شما 
از مســابقه ها یم گذارید. همین تصویرهایی که از 

مسابقه های آخن و لونژین گذاشتید.
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 همین که درها باز شــده و ســوارکارها 
یم رن اروپــا و میــان و اون جا ســواری 
یم کننــد. این ها خیــیل کمک کــرده به 
پیشرفت ســواری مون. دامپزشی مون 
داره پیشرفت یم کنه، استرات رو زده و 
از نظر ابزار و این ها نسبت به چهار پنج 

سال قبل خییل بهتر شدیم.

شــاید دامپزشــی خارج از تهــران حتا 
شرایط بهتری هم داشته باشه، مثل دکتر 

سرداری در مشهد.

 بله. دکتر ســرداری یه اســب رو اینجا 
بــرای ما عمــل کرد که یــه دکتر آلماین 
گفت مگه یم شه این جراحی رو تو ایران 
انجام داد. واقعن به علم روز دنیا مسلطه 
ایشــون. ایشــون و خییل دکترای دیگه. 
دکتر خوب زیاد داریم. نعلبندی مون داره 
بهتر یم شــه. مریب گری مون پیشــرفت 
کــرده، این دوره هایی که گذاشــتن و به 
همت فدراسیون و کمیته ها و بعد اومدن 

مریب هــایی مثل آنتونیس پتریس که یــه مریب طراز اول 

دنیاست. آقای شــریفی و خانم غروی ایشون رو آوردند 

و دارند حمایت یم کنند. ایشون یه مریب تاپ رنکینگه تو 

دنیا که شاگردش تو آخن دوم شد و هر ماه به طور منظم 

دارن میان ایران. در کل این ورزش داره پیشــرفت یم کنه 

اما چیزی که به نظرم مانع پیشرفت ماست برنامه ریزیه. 

ما هیچ هدف مشــخیص برای آینده مون نداریم. حتا برای 

رده های پایه مون. تو رده ی پایه من بچه هایی رو دارم یم بینم 

ل ایلیا معنوی. پدر و مادرش 
که واقعن اســتعداد دارند. مث

ایــن قدر تو اســب وقت یم گذارند یه مــریب نیم گذاره. 

این ها اتفاق های خوبیه که داره یم افته. پوین کالب هم که 

به همت آقای عالقبندیان  راه افتاده و امیدوارم اتفاق هایی 

بیفته که ایشون هم زده نشه. ایشون یم تونه یه اسپانسر 

خیــیل خوب هم برای تیم میل باشــه. امســال ما افتخار 

داریم تو تیم ایشــون، تیم پارت هســتیم. باشگاه هامون 

که پیشــرفت کردند. ابرش، آزمون، بام که واقعن یه نقطه 

عطفه و یه جای آبرومنده، باشــگاه بام شده یه ویترین از 
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سوارکاری کشــور. باشگاه فرح آباد 
بازسازی شده و یه مانژ خییل خوب 
داره. مــا ســخت افزارمون مشــکل 
نداره، نرم افزارمون مشــکل داره و 
برنامه ریــزی. خارجی ها امکانات ما 
رو که یم بینند شگفت زده یم شن اما 
تا سواری ما رو یم بینند نظرشون بر 
یم گرده. البته نه تو تاپ لول هامون. 
تو رده های پایین هنوز مشکل داریم 
و یه سری حرکت ها از سوارکارها تو 
مانژ یم بینیم که هنوز ابتدایی هست. 
ما تو فرهنگ مانژ نمرین هنوز مشکل 

داریــم. مانــژ تمرین ما مثــل بازار 
سیداسماعیله. یی یم خواد آپرایت 
بپــره. یی یم خــواد کار دیگه بکنه. 
افراد غیرمســئول تو مانژ هســتند. 
همین آپرایت پشــت دری رو ببینید. 
این شــده نشونه ی یب ســوادی تو 

کشور ما. تا یم خوای یه مانع بذاری 
یی یم گه من پشــت درم بذار باال. 
شما هیچ کجای دنیا این رو نیم بیین. 
امــکان نداره یه ســوارکار تــو مانژ 
تمرین اســبش رو به عمد بزنه توی 
مانع. اولیــن چیزی که یم گن اینه که 
این فرد دیوانه است و داری سالمت 
و صالبــت فکــری نیســت کــه بیاد 
خودشو بزنه به مانع. خب این حادثه 
سازه. ممکنه صدمه اش شش ماه بعد 
معلوم شه. باید بچه ها هم تو میدون 
پیشــرفت کنند هم تو حاشیه هاش. 
رایدرها، حمل و نقل اســب، شرایط 
کارگرها، با این شرایط دالر هم بچه ها 
باید بیشتر دقت بکنن که اسب هایی 

که داریم رو بتونیم حفظ بکنیم.

ویژیگ تنگ پرش چیست؟

 آمریکایی هــا تنــگ پرش اســتفاده 
نیم کردنــد و االن چنــد وقتیه دارن 
ازش استفاده یم کنند. من چند وقتیه 
دارم ازش اســتفاده یم کنم. تو اروپا 
از تنگ پرش بیشتر تو چمن استفاده 
یم کردند به خاطر این که نعل اسب 
استوک داره و حالت میخ داره و یم ره 
تو شکم اســب، اما تو دنیای امروز 
سوارکاری اســب ها بسیار با کیفیت 
هستند و با قدرت زیاد دست هاشون 
رو یم زنند تو شکم شــون که ممکنه 
به شکم شــون آســیب بزنن. یا اون 
حساســیت شــون به مانع ممکنه با 
دردی که تو سینه شون حس یم کنند 
بیفته. من اســتفاده یم کنم و توصیه 
یم کنم که استفاده کنند. ویل یادمون 
باشه اسب هر چیزی که محدودش 
کنه رو دوست نداره چون با طبیعتش 
سازگار نیســت. با توجه به باال رفتن 
کیفیت و کرفول شدن اسب ها ابزار 

خوبیه.

درباره کارایی تعلییم و کاســتن هوک 
توضیح بدید.

 تعلییم وسیله ایه که آموزشیه. شما 
تو هــر کتــاب ســوارکاری بخونید 

نوشــته که تعلیــیم یه ابــزار کمک 
آموزشــیه برای ترینینگ اســب. در 
واقــع تعلییم به اســب کمک یم کنه 
که تحت آموزش بهتری قرار  بگیره. 
تعلییم کمک یم کنه که ســر اســب 
تو وضعیت بهتری قــرار بگیره و اون 
نوسانات به چپ یا راستش رو کنترل 
کنه. به نظرم ابزار کمی خییل خوبیه. 
کاســتن هوک  به نظرم ابزار بســیار 
خوبیه. ترکیب هاکامــور و آبخوریه. 
اگر درســت اســتفاده کنیم بســیار 
دهنه ی خوبیه، خییل راهگشاســت و 
روی بیش تر اسب ها یم شینه. امروزه 
تو دنیا خییل از این آب خوری استفاده 
یم کننــد. انــواع مختلفی هــم داره، 
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آهین، پالســتیی. نوع دو تیکه اش رو 
من دارم استفاده یم کنم. برای اسب 
جوون نه البته. برای اســب کار کرده  

حرفه ای دهنه ی خوبیه.

آمــوزش ســوارکاری مــا رو چطور 
یم بینید؟

آموزش با ســوارمون پیشرفت کرده 
ویل آموزش با اســب مون پیشرفت 
نکرده. تو ســوارکار ســازنده ایم تو 
اسب مصرف کننده ایم. البته هستند 
بچه هایی که رو اسب وقت بگذارند. 
امیدوارم ازشــون حمایت بشــه که 
مــا بتونیم ســوارکار تربیت کننده ی 
اسب هم داشته باشیم. سوارکارایی 
که اسب سه ســاله رو بهشون بدی 
و یه اسب شش ساله ی درسه شده 
ازشــون بگیــری. اگه مــا بخوایم به 
جلــو بریم باید ســرمایه گذاری کنیم 
سازندیگ اسب مون رو ببریم باال. باید 
بتونیم مریب بیاریم که آموزش بده. یه 
ســری مربیایی که فقط بخوان اسب 
ترین کنند و عالقه ای به مسابقه رفتن 
ندارند. کسایی که اسب رو بگیرندف 
زیــن بزنند و یه در صدی از کارشــو 
انجــام بدن تــا اســب کار زمیین یاد 
بگیره و آماده بشــه و به حدی برسه 
که مریب بعدی باهاش کارهای تکمییل 

رو بکنه و اسب بیاد باال.

در مورد تولید اسب وارمبالد اروپایی 
در ایران بفرمایید.

من بــه نظرم باید پــادوک و مرتع به 
وجــود بیاریــم که بتونیــم تولید هم 
بکنیــم. مــا تجربه ی اســب خام هم 
داشتیم. اســب هایی که تو خرمدره 
آقــای یعقویب آوردند گلــه بودند اما 
اسبای تاپ بودند و اسب صدوپنجاه، 
شصت ازشون در یم اومد بیرون. فقط 
تو زمان نامناســب اومدند تو ایران. 
اگر االن بود یم دیدیم که چه اسبایی 
یم شدند. اگر علم شو داشته باشیم 
که اســب خام بیاریم و بسازیم چرا 
که. نه. این یه اشــتغال زایی یه. آقای 
هژبر یه ســری این کارو کرد و مریب 
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خارجــی آورد تو ایران. فدراســیون 
باید فراخوان بده، گل های ســواری 
ما رو جدا کننــد و بگند این ها نرم تر 
ســواری یم کنند و علــم آموزش به 
اسب شــون بهتره. این ها رو یه سال 
آموزش بدند و یه سری امکانات در 
اختیارشون بگذارند مثلن یه باشگاه 
مثــل نوروزآباد یا فرح آباد رو بدند و 
ســایل چند هم یه مریب بیاد اینها رو 
کنترل کنه. ما یه طرح و برنامه برای 
درســاژ نداریم. ما مسابقه ی درساژ 
نداریم. یم گیم عالقه مند نداره اما ما 
نیاز به سازنده ی اسب که داریم. این 
اشتغال زایی هم برای این همه جوون 
تو اسب هست که االن بیکارند چون 
اســب های مربیا کم شــده براشون 
کار نیســت. این ها بــا این کار جذب 
یم شــن و کار یم کننــد. االن آقــای 
هوشمند داره کره تولید یم کنه. داره 
واقعن خدمت یم کنه از این اســبایی 
کــه تولید کرده دو تــاش بپره کمک 

کرده به سواری ما.

ســوار خارجــی محبوب شــما چه 
ویژیگ هایی داره؟

خب محبوب همه اســت دیگه. من 
کریســتین آهلمان  رو هم دوســت 
دارم. بــه نظرم آلماین ها همشــون 
خوبن. ده ســال پیش جمله ی رامین 
شــی این بود که یم گفت آلماین ها 
یم گن  اهنینگ پنجاه سال از سواری 
ما جلوتــره. آلمان ها خودشــون رو 
جلــو یم دونن اینو یم گــن.  اهنینگ 
یه کامینیشــن از همه ی خصوصیان 
هست دیگه، از دید خوبف نشست 

خوب، یه پکیج کامل از سواریه.

از ســوارکارهایی که هنوز در میدان 
هستند کدوم سوار رو دوست دارید 
و کدوم ســوارکار در ســلیقه شــما 

نیست؟

داودپوررضــایی خیــیل  نظــرم  بــه 
خــوب ســوار یم شــه. مــن  البته 
مازیارجمشــیدخاین رو هــم به چند 
دلیل دوست دارم. دلیل اول قبل از 

ســواریش روحیه شه. روحیه ی یه آدم برنده ی قوی رو داره و این 
روحیه رو به اطرافش و آدم های تیمش و حتا خارج از تیمش منتقل 
یم کنه و نحوه ی کارشه که سالم و مرتب کار یم کنه. شاید باشگاه 
اونقدر شیی هم نداشته باشه. سواری شم ترکییب از یه سواری 
اصویل و ساده است و با همون سواری هم خییل از جام ها رو تو 
ایران برده. من عالقه ام به ایشون زماین بیشتر شد که ایشون یی 

از کتاب های میشل روبرت رو ترجمه کرد.

قهرماین بزرگ؟

بله. این اتفاق خییل بزریگ بود که یه قهرمان بشینه یه کتاب ترجمه 
بکنه که سوارکارهای دیگه هم بیان بخونن و راه قهرماین رو اون ها 
هم برند. مازیار دوســت داره همه پیشــرفت کننــد. با احترام به 

همه ی سوارکارها مازیار یم تونه یه الگوی خوب باشه.

درباره دلمشغویل هاتون خارج از باشگاه برامون بگید؟

من مســافرت رو خییل دوست دارم. شنا یم کنم. اما دل مشغویل 
اصلیم اسبه. دوست دارم اسبامون خوب باشن و اسب خوب هم 
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داشته باشــیم. هربار که عقربه های روی ساعت رو 
موبایل یی یم شــه من آرزو یم کنم خدایا یه اسب 
خوب بده به من یا این که کاری کن اســبم رو بتونم 

خوب کنم.

بزرگترین کمبود سوارکاری ما چیست؟

برنامه ریزی و کار بیشــتر روی فرهنگ سوارکاری. 
یی دیگه از کمبودهایی که ما توجامعه ی سوارکاری 
داریم اینه که ما یه واحد نیستیم. یه سندیکا نداریم. 
باید یه تعدادی ســوارکار انتخاب بشن و یه سندیکا 
تشکیل بدن، ما هنوز شغل محسوب نیم شیم. باید 
پنجاه تا ســوارکار باالبپرما انتخاب بشن و یه صنف 
تشکیل بدن. اون موقع زور دست سوارکارهاست نه 

افرادی که هیچ حس و دریک از اسب ندارند.

نظرتون در مورد یه اســب که در باشگاهی توقیف 
شده و حق خروج از باکس رو نداره چیست؟

به نظرم اســب گناهی نداره. اون باشــگاه داری که 

اسب رو تو باکسش توقیف یم کنه جنایتکاره. چون 
اسب ذاتش آزاده، نه پرنده است، نه دونده است، 
نه جونده است، اسب یه موجود چرنده است، باید 
تو طبیعت چرا کنه. حاال ما آوردیمش تو باکس داریم 
کار ورزیش باهاش یم کنیم این خودش یه ظلمه. حاال 

یه نفرم اگه بیاد اجازه ی خروج بهش نده یه جنایته

نظر مختصرتون تون در مورد این واژه ها چیست؟

میدان محســین/ محل ماست. مغازه ی مرحوم پدرم 
اون جاســت. خاطرات زیادی از اون جــا داریم. به 

نظرم زیباترین میدان تهرانه.
 کالشینکف/نظری ندارم.

 مشعل/ اسب چموش، خاطرات بچه یگ.
 ترک سم/ خییل بده

 غالمحسین بنان/ سرمایه ی هنری
تست دوپینگ/ خییل خوبه. باید بیشتر بشه.

باشگاه نوروزآباد/خاطره ویل حیف که از بین رفته و 
باید به بخش خصویص واگذار بشه.

کارن شی/ ادامه دهنده ی راه پدرش
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ونکوییش/ حیف شد. تلف شدنش اتفاق تلخی 
بود.

 مهدی اخوان ثالث/ شاعر شعرنو 
عادل کشاورز/سوارخوب

تیام بختیاری/ خییل پیشرفت کرده و امیدوارم 
این روند رو ادامه بده.

گیتار بیس/ دوست دارم.

آخرین باری که رپینگ کردید چه زماین بود؟

رپینگ بخیش از آموزش اســبه ویل به شکیل 
که به اسب صدمه نزنه. هر یک بگه من رپینگ 
نیم کنــم الی گفتــه. تیم میل آلمــان یه نفرو 
کنارش داره به اســم جک که کارش تمیزکردن 
اسبای تیم میل آلمانه. من این آدم رو ده سال 
پیش تو مســابقه دیدم که اومد دست اسبارو 
تمیز کرد رفت بدون این که به اســب صدمه 
بزنــه مصل صدمه ای که تیر هشــت پر یا تیر 
به دســت زدن به اسب یم زنه. اگر صدمه در 
این کار باشــه یه کار غیر ورزشیه. اسب باید 
یاد بگیره در دوره هایی از زمان کرفول بشــه و 
به مانع حساس تر بشه. وقیت روند آموزش به 
اســب یکنواخت یم شه اسب نسبت به مانع 
حساسیتش کم یم شه. تو این مساله اختالف 
هســت اما خییل ها یم گن اســب مسابقه ای 
رو هر روز تــو مانژی که تیر و تخته زیاد داره 
نبرید. چون اســب چشــمش عادت یم کنه و 
یب تفاوت یم شه و بگذارید اسب همیشه در 
حالت هیجان قرار بگیره. برای مثال سبک کار 
آقای آنتونیس این طور نیست. ایشون یم گن 

بایــد تمرین هــای مختلف ریتــم و گام مداوم 
باشــه. این اختالف دیدگاه هایی که هســت و 

نظرات مختلفه.

به کدام ورزش سواره گرایش دارید؟

درساژ. بعد هم کورس. ولتیژ هم به نظرم خییل 
جذابه و بایســیت تو ایران پیشرفت کنه. خانم 
فراهاین بسیار هم دارن زحمت یم کشند و از 
نزدیک شاهد کارشون هستم. خروجی اش هم 
تا االن بد نبوده. چوگان هم که ورزش میل مونه. 
این ورزش مال ماســت حاال یه کشور دیگه به 
نام خــودش ثبت کرده. چوگان هزاران ســال 
تو ایــران قدمت داره و تو تمــام کتیبه هامون 
و تمــام آثار باســتاین مون نقش و نــگاری از 
چوگان هست. چوگان مدیت بوده که به دست 
فرامویش سپرده شــده و امیدوارم کار خوب 
خانــم دکتر وکیل گیــالین ادامه پیدا بکنه و یل 
خوب اون اتفاق ها در مورد فدراسیون ایشون 
افتاد. من تا حاال چــوگان بازی نکردم. کورس 
هم دیدنش رو و هم مالک بودنش رو دوست 

دارم.

شده به رها کردن سواری به دلیل یب عدالیت 
و نامالیمت ها فکر کردید؟

 بله این جزو الینفک زندیگ ماست. مخصوصن 
وقیت تعداد کمتری اسب دست مونه. هر روز 
دارم بهــش فکر یم کنم. امــا این که بخوام جا 
بزنم نه. یم جنگم تا اسبای بهتری دستم بیاد. 
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به هر حال یب عدالیت تو سوارکاری هست و 
کیس نیم تونه منکرش بشه. در واقع امکانات 
درست تقســیم نشده و اســب ها یه مقدار 
ناعادالنه پخش شــدن. به جــز چهار پنج نفر 

خاص.

از طریــق ایــن گفتگــو پیغــایم رو بــه دبیر 
فدراسیون بفرمایید.

از زحمات شــون ممنونم ویل دوســت دارم 
یادآوری کنم. ســوارکاری ایــران از اون بچه 
نعلبند تــو یه دهات کوره هســت تا قهرمان 
کشــور. یعــین تمام کســایی که تــو ورزش 
ســوارکاری دارن زحمت یم کشن به نحوی 
چرخــه ی ایــن ورزش رو دارند پیش یم برند. 
اینها مهم اند و شــما به عنــوان دبیر محترم 
فدراســیون باید به حرف شون گوش کنید و 

براشون وقت بگذارید و از همه مهم تر کمک شون کنید. اگر 
خییل از این ها نباشند سواری هم نخواهد بود.

از اسب هاتون برامون بگید. یی شون که اسم بسیار سخیت 
داره.

 چیکاالمانگا یه واژه ی کوبایی یه به معنای جگر. چیکا یه اسب 
خییل خویب بود که توســط آقای شــاهرخ مقــدم وارد ایران 
شــد و آقای مجید شریفی این اسب رو با آقای شاهرخ مقدم 
شــریک بودند. یه روز اتفاقی کارشون رو با این اسب دیدم. 
ما تو رســتوران داشــتیم غذا یم خوردیم با آقای مویس زمان 
زاده، دوســت و شــاگرد بســیار خوبم که ایشــون خییل تو 
پیشــرفت سوارکاری به من کمک کردند و جا داره از ایشون 
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و حمایت هاشــون قدرداین کنم. من به ایشــون 
پیشنهاد دادم این اســبو بخریم. ما این اسب رو 
تســت کردیم و از آقای مقدم اســب رو خریدیم 
و ایــن اســب نقطه عطفی تو زنــدیگ ورزیش من 
شد. هنوزم دارمش و االن اینجاست و از اسکوپ 
سیلیم سلفرانس اقای دکتر کاوویس بارداره. کربن 
آرا وستفالین هســت و کره ی مستقیم کورنادوی 

مارکوس اهنینگ.

پس از خط کورنت ابولنسی هست؟

بله. کورنت پدربزرگش یم شه و مادرش کره ی .... 
خییل خط خوین خویب داره. اسب سختیه و خییل 
قویه و منیج خایص یم خواد. چون سنش هم کمه 
و نه سال شه و من فکر یم کنم سال آینده یی از 

اسبای خوب ایران بشه.

دورنمای ســوارکاری ما با این شــرایط اقتصادی 
چیست؟

ســوارکاری ما به نظرم همین االن هم ورشکسته 
است. ما درون یه ورزش ورشکسته ایم. اون چیزی 
که داره این ورزشــو پیش یم بره عشــق و عالقه 
است. هنوز موج این شرایط اقتصادی گریبان این 
ورزش رو نگرفته. اســبای ما اســبایی هستند که 
قبل از این شــرایط وارد ایران شدند و دوره شون 
که تموم بشــه تازه معلوم یم شه ما چه مشکالیت 
خواهیم داشــت. در واقع افت سوارکاری اون جا 
معلوم یم شــه. ما هنوز داریم نــون اون موقع رو 
یم خوریم. اگر شــرایط اقتصادی برنگرده مجبور 
یم شــیم اســبای هفده هجده ســاله مون رو هم 
بپرونیم. اگر االن پارکورچیین باشه که اون شرایط 
رو بشناســه دیگه پارکور سخت نیم گذاره. من با 
رخشــان رادپور تو جام نشــاطی صحبت کردم و 
پرســیدم که صدوچهل پنج جامو یه خورده سبک 
نگذاشیت؟ به من گفت عیل ساعت سه بعدازظهره 
تو گرما. چرا من باید سخت بگذارم. پارکور درست 
پارکوریه که یک چهارم شــرکت کننده هاش ازش 
یب خطا بیان بیرون. باید شرایط رو در نظر بگیریم 

که ما چون رده های  صدوچهل و چهل ره.

چند پیشــنهاد عمیل برای رشــد ســوارکاری ما 
بفرمایید.

باید رده های آماتور بگذاریم برای اســب و سوار، 
ورودی هــای راحــت برای اســب و ســوار باید 
بگذاریم با دیســتانس های بهتر که اســب های ما 

تجربه شون بیاد باال یا سوارهایی که دل شون خالیه 
یا سوارکارهایی که اولین رده های صدو یس و پنج 
رو یم خوان بپرن تو این رده های آماتور شــرکت 
کنند بعد برن تو پارکور سنگین.  یک برنامه ریزی 
یک ساله باید برای اسب ها و مسابقه باید در نظر 
بگیریم. چه برای سوار مریب چه برای شاگردهای 
یــه مریب. باید ســوارکارها هم مثل اســب ها بر 
مبنای رده بیان باال درست مثل اسب ها. سوارکار 
بایــد تک تک رده ها رو بپره و بعــد بیاد باال و این  
حســنش اینه که فشار ســوارکارها روی مریب ها 
کمتر یم شــه و اســب ها با این شرایط به راحیت 
از بین نیم رن. در این حالت خود سوارها هم که 
بدون گذروندن رده ها تو رده ی باال شــرکت کردن 
زده نیم شــن و سوار بدون پایه درست باال نمیاد 

یا این که ســوارکارها دیگه متی به اســب خوب 
نیم شــن. یه نکته دیگه این که فدراسیون باید از 

سوارکارها حمایت بیشتری بکنه.

فرض کنید قراره با اســب اول کریستین آهلمان 
ســواری کنید و یــک راند 160 بپریــد. از حال و 

هواتون بگید؟

مثل رویا یم مونه.) خنده( ســعی یم کنم بهترین 
سواری مو بکنم. اسب های تو اون کالس سواری 
باهاشون خییل سخته. اسب ها تاپ ترین هستند و 
یه مقدار اگه تعادل به هم بریزه تاثیرگذاره. اسب  
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مســابقه باید در تمام ابعاد راحت باشه. جدوگاه رو 
آســیب نزنه. زین مسابقه برای بیست دقیقه است. 
فشار آن چناین به اسب نیم آره. خییل زین ها هستند 
که برگه هاشــون جلوی حرکت اسب رو یم گیره و 
مــا این رو در نظر نیم گیریم که اســب کتف رو باز 
نیم کنــه چون جــدوگاه گیره. باید اینو ســوارکارها 
در نظر داشــته باشــن که روز تمریــن از بهترین و 
ساده ترین وســایل استفاده کنن که کمترین آسیب 
رو به کمر اســب بزنه. در مورد وســایل سوار باید 
بگم من با دســتکش نیم تونم سواری کنم. اما نود 
درصد سوارکارای دنیا از دستکش استفاده یم کنند. 
من اعتقاد دارم با دســتکش حس دســتم از دست 
یم ره من از یه ســوارکار حرفه ای شــنیدم که وقیت 
بدون دستکش ســواری یم کین و اسب دست جلو 
رو یم کشه استیل رو خراب یم کنه. من با گتر اصلن 
نیم تونم ســواری کنم. تو تمرین از چکمه ی دنیرو 
اســتفاده یم کنم تو مســابقه از پارالنیت. نوع رکاب 
هم مهمه. من فلکس وان استفاده یم کنم و رایض ام 
ازش. خیــیل هم گــرون خریدم. برندها بســتیگ به 
فرهنگ داره مثلن گتر دیون مقرون به صرفه اســت 
و اســتقامت زیادی داره. تو اروپا خییل ها از وسایل 
شیک اســتفاده یم کنند و به برندها اهمیت یم دند. 
مخصوصن رایدرهــای خانم تو اصطبل های معمویل 
هم بســیار خوب لباس یم پوشــن. بــه نظرم خییل 
خوبه که ســوارکارها لباس خوب بپوشند و آراسته 
باشند. اصلن آراستیگ یه بخیش از کورس لول یک 
اف ای آی بود. آراســتیگ مــریب در واقع و ادب و 
احترام و نوع واستادن امتیاز داشت. مثلن دست تو 
جیب کردن مریب نکته ی منفی بود. اف ای آی تعریف 
کرده که مریب تو کار با سوار اول باید نکته ی مثبت 
رو بگــه بعد نکته ی منفــی رو. این ها چارت آموزیش 
داره که ما رعایت نیم کنیم. تو سوارکاری روز دنیا که 
مریب اصلن بیرون میدان حرف نیم زنه. شــاگرد رو 
صدا یم کنه اول نکات مثبت رو یم گه و بعد منفی ها 
رو. تازه قبلش هم ازش یم پرســه بــه نظر خودت 
چطــور بود؟ اجازه بدیم ســوار به عملکرد خودش 
فکر بکنه بعد نظرشــو یم گه درست یا غلط. الگو رو 
طبق صحبیت که بــا هم یم کردیم باید از خود مریب 
شروع کنیم. شما نگاه کنید شاگردایی که از صفر با 
مربیا کار یم کنند درســت شبیه خود مریب یم شن. 
حتا رفتار روزمره شون شکل مربیاشون یم شه. االن 
ایمان کرییم فر یه نمونه ی کوچیک مجیدشــریفیه. 
هیچکــش نیم تونه انکار کنه که کرییم فر شــاگرد 
شــریفی یه. این یعین مریب این قدر تاثیر گذاره. اگه 
به تو باور داشته باشه لباس پوشیدنش هم شبیه تو 

تو اون رده و ســطح خون زیادی داره و خییل رو به 
جلو اند. تو صدو چهل و پنج اگه اشــتباه کین اسب 
کاور یم کنه اما تو صد و شصت کاری ازدست اسب 

بر نمیاد.

درباره کتاب و فیلم و موسیقی مورد عالقه تون بگید 
و تاثیر سبک زندیگ تون در زندیگ سواره

جادوی فکــر بزرگ دکتر شــوارتزر. قهرماین بزرگ 
میشبل روبرت که آقای مازیار جمشیدخاین ترجمه 
کردند. رفتار شــنایس با اســب دکتــر احمدی نژاد 
که این آخری برای کســایی که اســب رو بشناسند 
و ســوارکارها کتاب خییل خوبیه. در مورد قســمت 
دوم ســوال باید بگم که این وظیفه ی شماست که 
این ســوال رو بپرســید از داود پوررضایی یا مازیار 
جمشــیدخاین که چــه کار یم کنن تو زندیگ شــون 
کــه ســوار موفقی اند. مــن مثال بزنم آقــای مجید 
شــریفی رو یم دونم امروز هشت صبح سوار بوده. 
ورزش کارای اروپــایی چــرا موفقند؟ چــون اونا پنج 
عصر اصطبل شون تعطیله و هفت هشت شب خونه 
هستند و ده شب یم خوابند. ما تا یازده و نیم شب 
ســواریم تازه یک یم رســیم خونه. دو یم خوابیم. 
نیم تونیم صبح زود باشگاه باشیم. شما بگید اسب 

کورس رو یک چهارنعل یم دند؟
چهار پنج صبح.

خب دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که سطح هورمون های 
اســب تو اون ساعت در بهترین شــرایط خودش. 
دلیلــش  تنهــا خنی هوا نیســت. هیچ جــای دنیا 
نیم بینید ســاعت دوازده ظهر چهارنعل بدند. اسب 
یــه پیی داره. نوک افتاب بهترین زمان شــه. آفتاب 
که یم ره نباید کار کین. شما تو طبیعت یم بیین صبح 
که آفتاب بزنه اسبا یم رن بیرون غروب میان داخل، 

کیس جمع شون نیم کنه. به خاطر غریزه شونه.

در مورد برندینگ، لوازم اســب و پوشش سوارکار 
و ابزار ســوارکاری و جنبه های زیبایی شــناختس و 

هنریش به تفصیل صحبت کنید.

اوصولن رنگ مورد عالقه ی من مشی و سورمه ایه. 
برند انیمــو رو خییل دوســت دارم. زین آیروپالس 
استفاده یم کنم که برای خودم ساخته شده وسفارش 
خودمه و راحت ترین زیین یه که تا حاال داشتم و تمام 
استانداردهای فیزیک و بدن منو داره و کمکم یم کنه 
تو کیفیت بهتر سوارکاری. زین یه بحث تخصیص یه. 
آیروپالس زین تمرینم نیست. زین مسابقه مه. زین 
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یم شه. پس مریب کار مهم و حسایس داره و روند زندیگ یه شاگرد رو تغییر یم ده.

 سخن آخر و مانیفست شما درباره ی   اسب و سواری.

 مــن نیم خــوام اغراق و تعریف و تمجید کنم. واقعن کاری که شــما داریــد یم کنید. کاری که 
صنف شــما و از قبل شما داره انجام یم ده در جهت فرهنگ سازی و اطالع رساین و در جهت 
آموزش و انتقال تجربه ی همه ی اقشــار ســوارکاری  یه کار تاثیر گذاره. یم خوام ازتون تشکر 
کنــم و ازتــون بخوام که این کارو رو با قــدرت ادامه بدید. امیدوارم اون دوســتاین که جلوی 
حرکات شــما وایم ایســتند بدونن چه لطمه ای دارن به این ورزش یم زننــد. ما در ورزش مون 
احتیاج به فرهنگ ســازی داریم و فرهنگ ســازی هم جز با نشریه با مقاله با انتشار مطالب در 

محیط های مجــازی و حقیقی صورت نخواهد گرفت 
و امیــدوارم  شــما در مجله تــون مطلــب آموزیش 
بگذارید و به دیگران یاد بدید مثلن  یه روز مســابقه 
رو آموزش بدید. به جز یه ســری ســوارکارهامون 
خییل ها نیم دونن یک باید اســبو روز مســابقه گرم 
کنند. چند تا بهش مونده باید اســب رو بیاره.  چند 
نفر مونده یورتمه و چهارنعل شو انجام بده. این نیاز 
به آموزش داره و شاید این آموزش برای همه مقدرو 
نباشــه و از این طریق بشه آموزش صورت بگیره و 
فرهنگ اسب دوسیت رو باید جا انداخت که اسب رو 
دوست داشته باشیم و به عنوان یه ابزار بهش نگاه 
نکنیم و اســب رو تو یه سال مصرف نکنیم تو چند 
ســال مصرف کنیم. برای حــرف پایاین هم با همین 

رامین تمومش کنیم. به نظرم قدر پیشکسوت هامونو 
بدونیم و بهشــون احترام بگذاریم و از وجودشون 
اســتفاده کنیــم. نگذاریم فرصت از دســت بره. به 
نظرم یه مقداری ســواری رو علیم تــر دنبال کنیم. 
افراد و مریب هایی رو بیاریم که بهمون آموزش بدن. 
فقط آموزش تو مانژ رو بهمــون ندند. آموزش مانژ 
و اصطبل رو بهمون بدنــد، آموزش مانژ تمرین رو. 
بدونیم و یاد بگیریم که چطوری به اســتانداردهای 
دنیا نزدیک بشــیم که یه روز که در مملکت باز شد 
و رفتیم خارج عقب نباشــیم. یــه هر قیمیت نخوایم 

قهرمان شیم. قدر اسبامون رو بدونیم.
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