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دیــروز
محود حسین مکاری نژاد

در  همچنان  و  است  اصفهان  زاده ی 
یم گذراند.  روزگار  صنعت  و  شهرهنر 
تمام سوارکاری ایران و اصفهان ایشان 
را به نام حاجی مکاری یم شناسند که 
و  داری  اسب  به  اصفهان  در  سال ها 
پرورش اسب و سوار پرداخته است و 
از هنرش در پرورش سوار همین بس که 
پسرانش وزنه های یب انکار سوارکاری 
قهرمان های  خانواده   این  از  و  ایرانند 
زیادی برخاسته اند و تقدیم سوارکاری 
در شاخه ی قهرماین، سوارکاری اصویل 
موازی اش  رسته های  و  کالسیک  و 
است  همین  شده اند.  نعلبندی  چون 
که سوارکاری ایران یب نام مکاری نژاد 
همیشه و همواره چیزی کم داشته است 
و بعید است بشود نام این خانواده را 

کرد.  پاک  ایران  سوارکاری  سردر  از 
نام هایی چون محمود، مسعود، مجتیب، 
وعام  خاص  شهرت  که  محمدحسین 
دارند از دامان این خانواده و این پدر 
پا در کاب اسب زین زده ی سوارکاری 
خود  گذاشته اند.  ایران  و  اصفهان 
دسیت  دیرباز  از  اما  مکاری  حاج آقای 
و  است  داشته  کرد  اسب  پرورش  در 
هنوز هم بهترین های این اسب ایراین 
سخت کوش اند  مرد  این  زایچه های  از 
ایراین در  نژاد زیبای  این  افسوس که 
بند سواری غیر اصویل و تعصبات یب 
پایه گرفتار شده و قابلیت های ورزیش 
منحصر به خودش یا پنهان مانده یا به 
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شکیل نامتعارف و قشری و یب ردی 
شده  عرضه  سوارکاری  اصول  از 
است و از سوی دیگر این نوع رفتار 
ورزیش با این نژاد باعث آسیب های 
یب شمار از یک سو و مهجور ماندن 
سرزمین  این  علیم  سوارکاری  در 
شده است که بسط این مهم مجایل 
دیگر یم طلبد. باید که در بودن شان 
از این بزرگان بیشتر بخواهیم و بیشتر 
سالیان  گنجینه ی  اینان  که  بدانیم 

دراز را در سینه ی خود نهفته دارند و 
ناگفته هاشان از گذشته ی سوارکاری 
این  گستره ی  تمام  و  خود  خطه ی 
داشتین  دوست  و  مهربان  جغرافیای 
همیشه  برای  باید  و  است  بسیار 
ثبت و ضبط شود. شیشه ی عمرشان 

ازگزند سنگ یب مهری در امان باد.
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فــــردا

احسان صفری نژاد

در سال هزار و سیصد و شصت و هشت به دنیا آمده است.  
از هشــت ساله گی در شهرکرد ســواری را با اسبی به نام 
کوری آغاز می کند. چند سال در زادگاهش سواری می کند 
و در ســال هشتاد و نه برای ادامه ی سواری و اضافه کردن 
بر تجربه ی چند ســاله اش به تهــران می آید و پیش یکی 
از دوستانش حسن نکونام ســواری را ادامه می دهد. مربی 
جدیدش هم اســب پرش دارد و هم اسب کورس و پرش 
ابتدایی را پیش این مربی شــروع می کند و سال بعد یکی 
از دوستانش که نعلبند است سبب خیر می شود و احسان 
سواری حرفه ای را پیش مازیار جمشیدخانی ادامه می دهد. 
سخت گیری مازیار که زبانزد خاص و عام است در سواری 
او تاثیر زیادی دارد و سواری اش در باشگاه جم چند سالی 
طول می کشــد. مقصد بعدی صفری نژاد باشگاه آزمون و 
اصطبل مجیدشــریفی است و یک ســال هم پیش دیگر 
قهرمان سوارکاری ایران ســواری می کند و چند مسابقه 
حاصل این دوره است. این سوار به تازه گی خوش درخشیده 
بعد از آن تاریخ تا به االن در باشگاه حبیبی سواری می کند. 

صفری نژاد نام اولین اســبی که در باشگاه جم با آن 
مسابقه داد را به خاطر دارد. نیکسون و اولین اسبی که 
شریک جایزه اش شده است یک کره ی پرینس به نام 
مهتاب است که به گفته ی خود سوار اعتماد به نفس 
زیادی به او داده است و از صاحبش علی میرفخرایی 
تشــکر می کند، همچنین از مجید شریفی که اولین 
صدو سی زندگی ســواره اش را با واندرفول و اعتماد 
او جایزه شده است و همیشــه وامدار محبت مازیار 
جمشیدخانی بوده است. مســابقه های ارتفاع باالتر 
احسان با جام آزمون شروع شــده است و با آگودتو 
سیلمی خوش نام چند مســابقه را خوب پریده و در 
رده های صدو ســیو پنج و صدو چهل صاحب امتیاز 
شده است. این ســوار خوش آینده  از آگودتو بیشتر 
می گوید اسبی که  شخصیت خوبی دارد و به پریدن 
عالقه ی زیادی دارد و و از چهار ســاله گی در اختیار 
مالکش آقای نیکوپور بوده اســت. احسان صفری نژاد 
یکی از پدیده های امسال سوارکاری ماست که به باور 
بسیاری از ســوارکاران به اگودتو عشق و روحی تازه 
داده است و به فردا و رده های باالتر می اندیشد آرزوی 
ما برای این دو زوج ورزشــی سالمتی و در اوج بودن 

است.
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احسان صفری نژاد
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قدم مهم ترین حرکت در ســوارکاری است. این جمله قطعی نیست و 
بســتگی به این دارد که به درســتی انجام شود یا نه. قدم در حقیقت 
حرکتی اســت که بر روی تمامی اندام های اسب تاثیری مفید و انکار 
نشــدنی دارد. این اندام ها شامل بافت نرم، بافت نیمه سخت  یا همان 
مفصل ها و بافت سخت یعنی استخوان های اسب می شود. تاثیر گذاری 
و اثر بهینه ی قدم منحصر به ســوارکاری مدرن و علمی نیســت و در 
ســوارکاری سنتی هم توجه فراوانی به این حرکت پایه ای شده است. 
برای پی بردن اهمیت حرکت قدم در اسب الزم است مختصری از علوم 
مرتبط با حرکت بدانیم. قدم حرکت چهار مرحله ای  است. برای اجرای 
صحیح این حرکت چه در حالت ســواره چه لنژ و چه اسب به عنوان 
اســب یدک و چه دستگردان، ســوارکار باید هم به شکل علمی و هم 
عملی بر بیومکانیک حرکت اسب آگاه باشد. بیومکانیک علم استفاده 
از اصول مکانیک در سیســتم های بیولوژیک است. واژه ی بیومکانیک 
از ابتدای دهه ی هفتاد توســعه یافت و بهترین تعریف را هربرت هتزه 
در ســال هزار و نهصد و هفتاد و چهار میالدی بیان کرد. بیومکانیک 
مطالعه ی ســاختار و عمل کرد سیســتم های بیولوژیکی با استفاده از 
روش های مکانیک اســت. البته ناگفته نماند که برای نخســتین بار 
ارسطو در قرن چهار قبل از میالد قصد داشته با استفاده از تحلیل های 
مهندسی، کارکرد ماهیچه را در حرکت حیوانات به ویژه اسب بررسی 
کند و حدود دو هزرا ســال بعد یعنی در قرن پانزده و شــانزده پس از 
میالد، لئوناردو داوینچی در نقاشی های آناتومیکی معروفش مکانیک 
ایستادن، راه رفتن و پریدن را تشریح کرد و حدود صد سال بعد اولین 
تالش ها برای آنالیز ریاضی کارکردهای فیزیولوژیکی توســط گالیله 
انجام گرفت قابل ذکر اســت بیشتر متخصصان این علم پدر مکانیک 
سیاالت زیستی مدرن )biofluid(  را ویلیام هاروی متوفی در هزارو 
ششــصد و پنجاه و هفت میالدی می دانند و آلفونسو بورلی را به دلیل 
فعالیت های بســیار در زمینه ی تفسیر و توضیح نیروهای تولید شده 
توسط ماهیچه ها، نقش استخوان ها به عنوان محور و ارتباط تنگاتنگ 
بین سیستم استخوانی با ماهیچه ها پدر علم مکانیک جامدات زیستی 

)biosolid( می نامند.

برای درست اجرا شدن اثر قدم الزم است که سوارکار با به عقب آمدن 
هر دســت اسب، ساق خود را به آرامی به پهلوی اسب فشار دهد ولی 
ســاق مخالف را رها نکند. در واقع اگر دست راست عقب است، ساق 
راست به فشــاری آرام را وارد کند و دســت چپ که به عقب می آید 
ساق چپ با فشاری به آرامی دست چپ را به جلو رفتن هدایت کند. 
این دو حرکت به طور تناوبی انجام می گیرد. در حقیقت هر دو ســاق 
در حرکت قدم اثر یکســان و همزمان نمی دهنــد و مجزا با هم اما با 
هماهنگی فشــار الزم را به پهلوی اسب وارد می کنند. اگر از پشت به 
اســب به حرکت قدم نگاه کنیم متوجه می شــویم که اسب عالوه بر 
حرکت رو به جلو به طور تناوبی حرکت به هر دو طرف دارد در حقیقت 
بدن اســب به چپ و به راســت هم حرکت می کند و هم چنین سر و 
گردن اســب مسیری شبیه هشت خوابیده ی التین را طی می کند به 

قدم
محمود امیــــــری

همین دلیل بهتر است اثر قدم برای هماهنگی بیش تر اسب و 
ســوار به طور تناوبی اجرا شود نه متقارن. اگر هر دو ساق سوار 
به طور هم زمان به شکم اسب فشار بیاورند، ریتم و آهنگ قدم 
صحیح از بین خواهد رفت و اســب به جای حرکت شناور و رو 
به جلو و پیش رونده مقاومت کرده و عضله های کمر، پشت، و 
سرین را منقبض می کند و از ضرباهنگ قدم می کاهد. در باور 
نگارنده ی این ســطور دلیل بی توجهی سوارکاران و ساده و بی 
اهمیت انگاشتن قدم، عدم آگاهی و شناخت کافی بر فایده های 
بسیار و اعجاب برانگیز این حرکت است. از سویی دیگر بسیاری 
قدم را حرکتی خسته کننده، فاقد هیجان کافی و کسالت آور و 
مخل ریتم تمرین می دانند که این هم از دالیل کم توجهی به 

این حرکت در میان بسیاری سوارکاران کشورمان است.
در علم تربیت اسب معمولن یورتمه به عضله سازترین حرکت 
معروف اســت اما قدم عالوه بر عضله سازی چند مزیت دیگر 
بر یورتمه و چهارنعل دارد. به زبان ســاده تر اگر حرکت قدم به 
طور مداوم و در زمان های طوالنی و در مســیرهای مســتقیم 
اجرا شــود باعث ایجاد مفاصل ماندگار و استحکام بافت سخت 
یا همان استخوان ها و تقویت ماهیچه ها، تاندون ها و لیگامنت ها 
و تقویت بافت شاخی ســم می شود. اما قدم در ساخت و مهیا 
کردن یک اســب کارکرد مهم دیگری نیز دارد که کمتر بدان 
پرداخته شــده است. این حرکت باعث پاالیش ذهن یک اسب 
ورزشی و باالبردن تمرکز ذهنی در اسب و به دنبال آن تقویت 
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قدرت تجزیه و تحلیل و آنالیز قســمت ها و مسیرهای مختلف 
در رویدادها و مســابقه ها می شــود و به جز آن باعث باالرفتن 
اســتقامت عضالنی و تنفسی اسب می شــود. در واقع اجرای 
صحیح این حرکت به مدت یک یا دو ساعت در روز در طوالنی 
مدت نتایج باورنکردنی را به وجود می آورد که این نکته به هدف 
از آماده سازی اسب هم بستگی دارد. قدم می تواند به عنوان یک 
تمرین جداگانه از تمرین های آموزشی اسب در طول روز انجام 
شود. این حرکت می تواند به شــکل قدم کوتاه، کار، متوسط، 
کشــیده یا بلند اجرا شود. در گشــت یا سواری آزاد بهتر است 
اســب و سوار در حرکت آزاد قدم باشند مگر به صالحدید سوار 
در قسمت هایی از این مسیر این حرکت با برقراری تماس هایی 
از طرف ســوار برای ایجاد تجمع در قــدم یا ایجاد خمش توام 
شــود. می توان نکته های دیگری نیز به اجمال در مورد حرکت 
قدم اضافه کرد که مکل ســطرهای باال باشید. شاید بسیاری از 
افراد خانواده ی ســوارکاری به ویه جوان ترها به درستی ندادند 
که در قدم اســب عالوه بر حرکت به جلو حرکت به طرفین هم 
دارد.  در حرکت قدم سرو گردن اسب که سکان حرکت هستند 
بیشترین زاویه ها را  نسبت به یورتمه و چهار نعل طی می کنند 
و قدم بهترین حرکت برای روغن کاری مفصل های اسب است. 
اگر قدم کوتاه باشد نشست سوارکار بر روی زین  به عقب و جلو 
حرکت کرده و تصویر یک خط را روی زین رسم می کند. هر چه 
قدر قدم و انرژی قدم باالتررود. نشست سوارکار بر روی زین یک 
v را رسم می کند و نسبت انرژی و قدرت حرکت قدم با دهانه ی 
v رابطه ی مستقیم دارد. دانستن این نکته خالی از لطف نیست 
که در تمام تمرین های سواره با قدم آغاز می شود و با قدم پایان 
می یابد. این نکته ای است که شاید در هر بار سواری و تمرین یا 
حتا مسابقه توسط ما سوارکاران انجام می شود ولی شاید به این 

شکل و شیوه به این جمله فکر نکرده ایم و انجام روزمره ی این حرکت ما را از 
فکر کردن به آن بی نیاز کرده است. یکی از محاسن بزرگ و مزیت های قدم 
به ویژه برای کار این اســت که در حرکت قدم آماده سازی اسب با کمترین 
آســیب اتفاق می افتد با این فرض که ســوار یا لنژر در سواری و لنژ متعادل 
و به کار خود اشــراف و تســلط کافی داشته باشد و به کار بستن این نکته با 
این شرایط اقتصادی که ایجاب می کند از اسب هامان بیشترین محافظت را 
به عمل بیاوریم الزامی اســت. قدم منحصر به سطح خاکی و مانژ نیست در 
آب هم می توان به اسب قدم داد و این حرکت در آب خاصیت درمانی بسیار 
باالیی دارد اما الزم اســت اسب برای قدم رفتن در آب سم هایی سالم داشته 
باشد. قدم در شیب های مالیم طوالنی تاثیر خوبی بر اندام حرکتی اسب دارد. 
جالب اســت بدانیم تا سال هزار و نهصد و هفتاد میالدی پرش در قدم جزو 
تمرین های پرشی بود که بعد از این تاریخ منسوخ شد حرکتی که انگار تا اسب 
بر کره ی خاکی وجــود دارد و زندگی می کند وجود دارد چرا که برگزفته از 
غریزه و فطرت این حیوان زیباست. چه خوب است که در اولین سواری بعد 
از خواندن این مقاله بیشتر روی قدم تمرکز کنیم و شاهد خوشحالی بیشتر 

اسب ها این شریک های مهربان کاری مان باشیم.
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اسب و آینده

یادداشتی درباره تاثیر متقابل افزایش نرخ ارز بر بازار اسب
 

                   
                     احسان فکا

اسب یک کاال است. شاید این جمله را دوست نداشته 
باشیم یا جلوی آن به تندی بایستیم و از عالقه ی ذاتی مان 

بــه این حیوان بگوییم و عشــقی افالطونی و فرازمینی که 
به آن داریم. بدیهی اســت بسیاری از ما در مواجهه با افرادی 

که به حیوانات عالقه و گرایــش دارند قرار گرفته ایم که ورزش 
ســوارکاری را ورزشــی مخالف حقوق حیوان و اسب  و سوارشدن 

ما را بر این زیبای نجیب اســتثمرار بدانند. هر چند نوع اســب داری 
ما تاحدی محدود کننده ی زندگی طبیعی اســب هســت اما استدالل 

این عده نیز مردود اســت چرا که آنها درک و شناخت درستی از اسب و 
روان شناســی اش ندارند و نمی دانند اگر با این حیوان درست کار و رفتار 
شــود اسب از سواری و همکاری با انسان لذت خواهد برد.  افراد معترض 
به ماهیت به خدمت گیری اسب به عنوان وسیله  ای ورزشی این که اسب 
کاالست را بهانه ای دیگر می کنند که ماهیت این ورزش را زیر سوال ببرند 
اما باید به این ماجرا بی پرده و بدون مالحظه نگاه کرد. بله اسب کاالست 
چون اســب یک محصول قابل خرید و فروش اســت که در دنیای امروز 
به شــکلی صنعتی و هدفمند تولید می شود و درصد باالیی از تولید ملی 
کشــورهای صاحب این صنعت را به خود اختصاص می دهد و بسیاری از 
این راه امرار معاش می کنند و این حیوان با شرایط ویژه و بر مبنای قوانین 
خاص و منحصر به خودش خرید و فروش می شود. متاسفانه باید پذیرفت 
به دالیلی بسیار که خارج از محدوده  و حوصله این نوشته است و پیش تر 
درباره ی آن به تفصیل گفته و نوشته شده اسب ورزشی مورد استفاده در 
ایران در رشته ی پرش از خارج و عمومن از اروپا تامین می شود و اصولن 
این ورزش ارزبری باالیی دارد و قیمتی گران. این حیوان ورای یک کاالی 
قابل خرید و فروش و تابع قانون عرضه و تقاضا بودن یک دام اســت و در 
کشورهایی که دامپروری صنعتی دارند محاسبه ی هزینه ی تمام شده برای 
یک دام کار سختی نیست اما اسب گاو گوشتی یا محصولی از این حیوان 
مثل شیر نیست که قیمتی قابل محاسبه و عرف داشته باشد و با میزانی 
اختالف بشود برای محصول حاصل از این دام قیمتی مشخص کرد. این 
دام و با تاکید دوباره عشــق هر اسب دوســتی یک قهرمان یا ضدقهرمان 
ورزشی اســت و قیمتش تابع هنرش اســت. این خروج ارز از کشور در 
باور نگارنده بسیار منطقی است چرا که با وارد شدن هر اسب یک کاالی 
مصرفی و مستهلک شــونده مثل خودرو وارد کشور نمی شود که  روز به 
روز از قیمتش کاسته شود. اسب موجودی است که می تواند ارزش افزوده 
و افزایش قیمتی چندبرابری داشــته باشد و بعد از استفاده ی ورزشی به 
عنوان یک مجموعه ی ژنتیکی خودش را در کشور مقصد بسط و گسترش 

داده و مرتب به ارزشــش اضافه کند. این که اسب 
بعد از ورود به کشور و بعد از طی مدتی دچار افت و 
کاهش ارزش شود هم ویژگی انکار ناپذیر این موجود 
گران بهاســت و این به معنی ان است که اسب یک 
کاالی فعال اســت. فعال یعنی اوج و حضیض دارد 
و اصولن تعداد اســب وارد شــده به ایران در  طی 
این ســال ها و ارزش وزنی و ارزی این تعداد اســب 
ورزشی وارد شــده به کشور در مقایسه با کاالهایی 
لوکس و مصرفی غیر ضروری این قدر پایین اســت 
که مناقشــه درباره ی آن و به زیر سوال بردن ذات 
ورود اسب ورزشی به کشور کم لطفی است و این بی 
مهری وقتی مضاعف می شود که ندانیم که یک اسب 
ورزشی چه قدر در سالمتی سوارکارش به طور ویژه 
و در مجموع در سالمتی کلی جامعه موثر بوده است. 
البته که ضرورت واردات نفی کننده ی ضرورت تولید 
اسب ورزشی در کشور نیست اما شرایط فعلی ما این 
است که تولید اسب ورزشی در کشور ما از نظر کمی 
و در بسیاری موارد کیفی پایین و تامین کننده ی نیاز 
ورزش سوارکاری نیست. این  سطرها مقدمه ای بود 
و تکراری از مکررات که تحلیلی خاص داشته باشیم 
از شــرایط خاص ارزی و تاثیــر آن بر طیفی خاص 
از مالکین اســب. قیمت ارز در چند ماهه منتهی به 
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آبان سیر صعودی فزاینده ای و تا سه برابر و بیشتر افزایش 
داشت. سوال اینجاست که این افزایش چه تاثیری بر بازار 
اسب دارد؟ فرض را بر این بگیریم که نهادهای مسئول هیچ 
محدودیتی را برای ورود اسب مقرر نکرده اند و واردات فقط 
تابع قانون عرضه و تقاضا با این شــرایط ارزی و کاملن آزاد 
اســت. بدیهی است در این شــرایط هزینه ی حمل و نقل 
اسب به کشور  برای یک اسب با کیفیت باال و پایین ثابت 
است و چون هزینه ی جابجایی هوایی و عوارض ورود درصد 
باالیی از قیمت تمام شــده ی یک اســب وارداتی را در بر 
می گیرد.این افزایش قیمت ارز باعث باال رفتن بیشتر قیمت 
اسب های متوســط و ضعیف خواهد شد که در سال های 
گذشته به وفور وارد شده اند و توانایی ورزشی شان عمومن 
نزدیک به طیف با کیفیت اسب ترکمن و اسب های دوخون 
و تروبردی هســتند که در ایران تولید شــده اند و توانایی 
پرش نســبی دارند و در ســال های گذشته به دلیل تغییر 
ذائقه بازار و عالقه به اسب وارمبالد وارداتی، مورد استفاده 
برای مقاصد ورزشــی نبوده و بازار محدودی داشتند. این 
شرایط ویژه ی ارزی باعث می شود که این طیف مالک که 
از اسب های وارداتی متوسط و ضعیف نگهداری می کردند 
به تدریج از چرخه ی مالکیت و اسپانســری اسب وارداتی 
خارج شــوند اما هوشمندی در این است که این تهدید را 
به فرصت تبدیل کنیم. متاسفانه و یا خوشبختانه سیاست 
کورس در این سال ها اصالت تولید اسب بر کاربری ورزشی 
اســب های تولیدی بوده اســت و این باعث شده که تعداد 
اسب های تولید شده بسیار باالتر از ظرفیت کورس باشد و 
اسب های خارج شده از کورس هم به همین نسبت بیشتر 
باشند و درصدی از این اســب های خروجی هنوز توانایی 
بدنی و سالمت جســمانی برای رشته های دیگر را دارند و 
می توانند رد عرصه ای دیگر فعال باشند چرا که سن ورزشی 
اســب های کورس و پرش با هم متفاوت است و یک اسب 
کورس پنج ساله، برای این رشته اسبی مسن محسوب می 
شود اما اســب پرشی پنج ساله تازه در ابتدای راه است. از 
سمتی دیگر اسب های ترویرد و دوخون با نسل های باالی 
چهار از نظر خصوصیت های فیزیکی و بصری و ســلیقه ی 
بازار به اســب های وارمبالد اروپایی بی شباهت نیستند و 
نیازی به توضیح نیســت که خون تروبرد خونی تاثیرگذار 
در تمامی اسب های پرشی اروپایی بوده است و این به این 

معنی است که بسیاری از مالکان با بنیه مالی پایین تر و عالقه مندان و تازه واردین به 
این عرصه از قدرت انتخاب مابین این دســته اسب ها برخوردارند. شاید بتوان مزیتی 
دیگر برای این اتفاق اجباری برشمرد و آن هدایت درست مالکین است. مالکینی که 
با وجود عالقه مندی پیشتر محبور به هزینه ی بیشتری بودند و ممکن بود در صورت 
متضرر شدن به کلی از این ورزش دست شسته و عطایش را به لقایش ببخشند اما با 
شرایط جدید چون هزینه ی کمتری کرده اند بازگشت و ماندن در این صنعت، ورزش 
برای شــان توجیه بیستری دارد. این سکه یک روی دیگر هم دارد و آن این است که 
مالکین تازه وارد با هزینه ی کم و به تدریج در این ورزش وارد می شــوند و با سیری 
منطقی و به تدریج اســب های بهتری را در اختیــار می گیرند و  در این مدت با این 
ورزش و نقش و وظیفه و مســئولیت های یک مالی آشنا شده و مسایل بین مالک و 
مربی هم کم تر خواهد شد و در حقیقت  سوارکاران ما با این قدم به قدم پیش رفتن 
مالکان به ســمت حضور مالکین حرفه ای و نه فقط صاحب اسب پیش خواهند رفت. 
در بسیاری موراد با ازواضح و مبرهن است که فعالیت ثانویه ی این اسب ها بی هزینه و 
مســاله نخواهد بود و اسبی که تعلیم و میدان کورس دیگر به سادگی یک اسب خام 
برای رشــته ای مثل پرش مناسب نیست و  نیاز است افراد صاحب نظر و مربیان برای 
تبدیل و انطباق دو شــاخه ی کورس و پرش تمهیداتی را بیندیشند. از سمتی دیگر 
برای رده های پایه می توان از اســب های کوچک اندام تر، آرام تر و مناسب تر برای پرش 
ســوارکاران نونهال و نوجوان استفاده کرد و با اتخاذ این سیاست ولو به ضرب اجبار 
و اقتضای گرانی اســب وارداتی، عده ی بیشتری از سوارکاران پایه که استطاعت مالی 
کمتری دارند به این رشــته بر می گردند و عدالت نسبی از دست رفته بله این ورزش 
باز گردد. نکاتی که در سطور باال آمد مبین این نکته است که اگر این موارد از قوه به 
فعل تبدیل شــود باشگاه دارها، مربیان و تمامی افراد از نظر مالی مرتبط و وابسته به 
اســب به دنبال کم شدن تعداد اسب وارداتی با رکود و کمی تعداد اسب و در نتیجه 
کمتر شدن درآمد مواجه نخواهند شد. در حقیقت واردات اسب ما متوقف نشده اما از 
حجم اسب وارداتی متوسط و ضعیف کاسته شده و ارزی که از کشور خارج می شود 
به شــکلی بهینه و برای اســب، یک حیوان کاالی فعال با کیفیت مصرف می شود و 
بدیهی اســت اســب خوب ارزش افزوده ی افزونی خواهد داشت. این توفیق اجباری 
قطع به یقین رونقی در چرخه ی اقتصادی اســب های ورزشی زایچه ایران، دوخون ها 
و ترکمن ها خواهد داشــت. بدیهی است حاکمیت سوارکاری و نهادهای مرتبط مثل 
جهادکشاورزی باید برای دورهی زمانی ده ساله تمام تالش خود را به کار ببندند که ما 
نیازمند این نسخه های مقطمی و کوتاه و میان مدت نباشیم و درست شبیه اسب های 
تروبرد و دوخون با خلوص باالی تولید داخل که کیفیت نســبتن باالیی دارند به فکر 
تولید فراوان و به قدر نیاز و با کیفیت اسب های وارمبالد پرشی باشیم. باشد روزی که 
اســب های تا رده ی صدو چهل در دوره ای ده ساله و تا ارتفاع های باالتر در دودهه ی 
آینده از زایچه  های میهن عزیزمان باشــد. تولیدی که باعث افتخار است. ان روز اسب 

وارداتی دیگر مهمان ما نیست و دیگر خودی و هم خانه ی ماست. 
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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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مهدیارپیرزاده

احسان فکا

سخن نخست

از  یــی  بــا  مــا  گفتگــوی  بذردومیــن   
پیرهن پاره کرده های ســوارکاری ایران در بهار 
کاشــته شــد و در واپســین ماه پاییــز به بار 
نشســت. دلیل این دیرکرد وقت نازنین تان را 
یم گیرد. باشــگاه بام و نشسیت دو سه ساعته 
روی حافظــه ی ضبط صوت خانــه گرفت. چند 
ماه بعد وقیت سراغ پیاده کردن مصاحبه رفتیم 
رامین شی که نامش در صحبت ها آمد دیگر در 
جهان فاین ما و اسب ها نبود و دیگر نیم شد به 
پیشنهاد اسفندیارخان عمل کرد و از او مصاحبه 
گرفت. به قول قیصرامین پور شاعر ناگهان چه 
زود دیر یم شــود. حین پیاده کــردن اما اتفاق 
جالیب افتاد. در باز شد و آالله شالچیان وارد اتاق 
شد و این ها را ما چند ماه بعد دوباره یم شنیدیم 
و روز گفتگو را یادآوری یم کردیم.  سوار جوان 
ما دســتور کارش را از اسفندیار خان هوشمند 
گرفت و سراغ اسب ها رفت و مجایل شد برای 
نوشیدن فنجاین چای و قهوه و یک گِل شیریین 
به همان شــیریین حرف های اسفندیارخان که 
جامعه ی ســوارکاری از فرط مهرباین اش به او 

عمو ایس یم گویند. بعد از رفتن آالله درباره ی او 
و حسام پرسیدیم که چرا کمتر در میدان هستند 
و عمو ایس یه ســوارکاری، ما را مجاب کرد و از 
دوری شان گفت و شوخی شیریین هم با حسام 
کــرد. پیاده کردن گفتگو در ســاعیت بعد و همان 
شب از سر گرفته شد و دوباره اسم حسام آمد. 
چند ساعت بعد مهدیارپیرزاده که قسمیت از کار 
را به من محول کرده بود رفته بود و شــب شده 
بــود. باز یب خوایب و فکــر کردن به صحبت های 
اسفندیارهوشمند چاشین سکوت نیمه شب بود 
که پیغایم از مجیدخان شریفی رسید. حسام رو 
از دســت دادیم. خبر چه کوتاه بود و چه تلخ و 

سنگین.
 در این پاییزان دل مان نیامد جلوی نام رامین  شی 
و حسام شالچیان مرحوم بگذاریم. بگذار بر این 
باور باشــیم که یادشان زنده است و انگار هنوز 
گوشــه ای و در باشــگاهی اســب ها را به نظاره 
نشسته اند. این گفتگو و به بیاین بهتر میزگرد سه 
نفره پیشکش روح شان و چشم های مهربان شما.

گفتگو با اسفندیار هوشمند
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پرســش های مهدیار پیرزاده و احسان فکا با 
رنگ های آیب و قرمز تفکیک شده اند.

پرسش های مهدیارپیرزاده

خواهش ما به عنوان نخستین پرسش معرفی 
کامل شماست .

ما سه نســل مون تو کار اســبیم. پدر بزرگ 
من در دامغان کاروانســرا داشته و اصلیت ما 
دامغانیه. اون زمان چاپارها بودند و کاروانسرا 
به کارونســرا اســب ها رو یم بردند. به خاطر 
همین تو زندیگ ما همیشــه اسب بوده. پدر 
من هم یی از بزرگ ترین ایلخی دارهای ایران 
بوده که دویســت و پنجاه تا مادیون کشیش 
داشتیم. هم ترکمن هم تروبرد همه هم برای 
کــورس. بعد از انقالب دیگــه کم کم همه چی 
جمع و جور شــد. ما تو خرگوش دره اســب 
یم دوندیم و در فــرح آباد، پدر من تو جاللیه 
هم اســب دوندن. پدر من اسپانسر و مالک 
و صاحب اســب بودن و سیس و چابکسوار 
داشــتن. من کورس مو از خرگوش دره شروع 
کردم و تا سال پنجاه و چهار، پنج من سوارکار 
کورس بــودم. بعدش یواش یواش اومدیم تو 
کار پرش و اولین مریب من اســتوار اسماعیل 
شــاطری بود. بعدش آقای عیل رضایی مریب 
من بودند و بعد از ایشــون من با آقای مهدی 

جمشیدخاین کار کردم.

باشــگاه محمد شــهر رو از یک دارید و 
چطوری شد اون باشگاه رو راه اندازی کردید؟
حقیقتش خییل اتفاقی شد. زمان های قدیم که 
آقای سودآور و اقای آلقانیان و آقای جهانباین 
تو اون منطقه باشــگاه داشتند. منم خاطرات 
اون جا رو خییل دوست داشتم و فکر یم کردم 
یی از قطب های  باشــگاه داری ایران اون جا 
باشــه. چون اون جا زمین و آب خییل زیاده و 
هوای خییل خویب داره. یه روز ما رفتیم پیش 
یی از دوســتان مون آقای تیمــور فرهمند و 
اصلــن اون موقع به فکر باشــگاه زدن نبودم. 
زمســتون بود من از ایشــون خواستم که به 
من زمین بفروشــند کــه اون موقع نفروختند 
و تابســتون ســال بعد گفتند مــن زمین هامو 
یم فروشــم و پول الزم دارم و ما از ایشــون 
یازده هکتار زمین خریدیم و خالصه ســرتون 
رو درد نیارم حوایل ســال شصت و هفت بود 
که من اون جا رو خریدم و تا سال هفتاد و سه 
دنبال ساخت باشگاه نبودم. یه روز دنبال یه 
سند یم گشتم که قولنامه رو پیدا کردم و زنگ 
زدم به تیمور فرهمند و رفتیم سند رو زدیم و 
ما شــروع کردیم یواش یواش به ساختن. من 
کار تولید رو خییل دوست داشتم و پیش آقای 
جمشــیدخاین هم با ماکسیم تولید یم کردم. 
خــب گفتم اون جا رو یم ســازم مادیون هامو 
یم برم اون جا. اولش بیست تا باکس ساختم. 
بعدش کردم شــصت تا و یــواش یواش هم 
تولید داشتم هم مسابقه یم آوردم. به جرات 
یم تونم بگم. من تنها تولید کننده ای بودم که 

هم اسب تولید خودم بود هم سوار.
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بــا  االن  ســوارکاری  باشــگاه های 
باشــگاه های ده، پانزده سال پیش به 
لحاظ محتوا و آدم هــایی که میان چه 

قدر فرق کردند؟
خیــیل. اون موقــع شــما اگــه کیس 
یم خواست وارد شــه به راحیت راش 
نیم دادنــد. حتمن باید از یه ســری 
فیلترهــا رد یم شــد و یم اومــد ویل 
االن نــه. االن هر کس از راه یم رســه 
یم شــه مریب و اســب ترین یم کنه. 
فضای قدیــم خییل جدی تر و علیم تر 
بود. خییل بهتر توش قدم یم گذاشتند 
ویل چون زمان خییل پیشــرفت کرده، 
بچه ها خییل پیشرفت کردند. خییل ها 
رفتنــد اون ور و خییل ها بــا بیل زدن 
کار یاد گرفتند، اون هایی رو یم گم که 
موقعیــت چنداین نداشــتند ویل االن 
خییل پیشــرفت کردنــد و خوب و به 
روز ســواری یم کنند. حــاال نیم تونم 
بگــم به روز اروپــا ویل از قدیم خییل 
بهتر و خییل به روز تر سواری یم کنند 
از بعــی کشــورهای آســیا خییل به 

روزتریم و از بعی جاها عقب تر.
تو آسیا از چه کشورهایی عقب تریم؟

از کویت و عربستان، از امارات و قطر، 
از چین و ژاپن و کره عقب تر هستیم.

در مورد مقام هایی که کسب کردید 
هــم برامون صحبــت بفرمایید. اون 
زمان بزرگای اسب کیا بودن و رقابت 

بین چه کساین بود؟
راســتش رقابت خییل ســنگین بود. 
چــون پیــش از انقالب مــن خودم 
تا ســال پنجاه پنج و شــش جوانان 
یم پریــدم. زمــان قدیــم جوانــان 
داشتیم و بزرگ سال. بعد از یه مدت 
نوجوانان هم توش اومد. اون موقع 
رده ی A  یم پریــدن و رقابــت خییل 
جدی بود. آقای عیل رضایی رو بورس 
بــود. عزت اللــه وجــداین خییل رو 
بورس بود. حسین کرییم مجذوب، 
رضا هداوند، رامین شــی، القانیان، 
نورمحمــد حبییب، شــاهرخ مقدم. 
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سوارهای خییل خویب داشتیم. یه پارکورچین 
ســویییس بود که داود بهرایم خییل باهاش 
کار یم کرد. گلنار بختیار، تیمسارخسروداد، 
کامبیزآتابای، محســن علیپور. ما سوارهای 
خییل خویب داشتیم. من جام زیاد بردم. جام 
ریاســت جمهوری رو بردم. نایب قهرماین 
کشوری دارم. من باآقای عیل رضایی تو جام 

آریامهر جایزه دارم؛ قهرماین جوانان دارم.

اون موقع خبر و اطالع رساین ها چطور بود؟
هر ســال یه تقویم داشــتند کــه طبق اون 
یم رفتند جلو و اونو چاپ یم کردند یه مجله 
بود که زمان شاه هر ماه چاپ یم شد و تمام 

مسابقات توش بود. اون تنها رسانه ما بود.

قهرماین ها با چه اسب هایی بود؟ شما ترکمن 
سوار یم شدید؟

ماهور، لک لک، گل صحرا ترکمن بودند.

کره های فانیون و لک لک هنوز نیامده بودند؟
چرا. خود بابک خان تو سالن بلوط رو سوار 
شــده بود. تازه داشت اســب خارجی باب 
یم شد. سال پنجاه و چهار اسب خارجی رایج 
شد. اولین بار دربار آورد و علیرضا سودآور 
و القانیــان آوردند. بنز خاور مال ســودآور 
بود، پالسکو مال القانیان.  بعد یواش یواش 

خسروداد و اینها اسب آوردن.

 شیدفر اون موقع پرش نیم کرد؟
 نه. شیدفر اون موقع چوگان باز بود. بعد از 

انقالب اومد تو پرش.

بابک شی اون موقع چه موقعییت داشت؟
یی از قهرمان های تاثیرگذار بود. شــی ها 
اسطوره شون پیران بود بعد رامین بعد بابک. 
پیران که مریض شــد و رفت ســوییس و از 

سیستم خارج شد، بقیه جاشو گرفتن.

شما یه دوره ای اسب وارد کردید. بازار اون 
موقع چه قدر تشنه بود و اطالعات و دستریس 

به اسب رو تو اروپا از کجا داشتید؟
بله. من خودم مدام اروپا یم رفتم و االن هم 

یم رم. من مســابقه ها رو یم رفتم. با مربیای 
اروپایی کالس بر یم داشــتم. باشــگاه ها رو 
یم دیدم. من تو هر مسافرتم یه هفته ده روز 
وقت یم گذاشــتم. ببینید من اسیب نیاوردم 
کــه اینجا جــواب نده اما اســب خییل تاپ 
هم نیاوردم چون ما زورمون به اســب تاپ 
نیم رسه که بخریم. به اسب خییل تاپ باید 

یی دو میلیون یورو پول بدی.

از چه سایل اسب آوردید؟
هشــتاد و هفت. وقیت من اسب آوردم همه 
گفتنــد زمان یم بــره تا بیاد تو میــدون. من 
بیســت و یک روز بعد از قرنطینه اســب رو 
آوردم قهرمان کشور جوانان شد. من هنوزم 
اســب میارم از اروپا. ســایل هفت، هشت 
تا اســب میارم اما اصولن مــن برای خودم 
اسب میارم نه برای فروش. ما ده سال پیش 
این اسبا رو نیم تونســتیم بیاریم چون این 
ارتفاع ها رو نداشــتیم. االن با این حرکیت که 
فدراسیون کرد و این مســابقه هایAAA  که 
گذاشــتند ما رو مجبور یم کنه به اســتفاده 
از اســب های خییل بهتر. من چون یم خوام 
پســرم تو میدون باشــه یم رم اسب خوب 
یم خرم میارم. اســیب که حــرف تو میدون 

داشته باشه.

با توجه به این که سه نسل تو اسب بودید 
آیا اسب برای فرزندهاتون جدیه؟

برای رادمرد خییل جدیه. رادمرد چند سایل 
هســت تو کار اســب اومده. البته اینو بگم 
بیزینس اصیل من اســب نیســت. من کارم 
تجارت لوازم جوشــکاریه و من الکترودها و 
دستگاه های خاص جوش وارد یم کنم. رادمرد 
لیسانس مدیریت صنعیت گرفته و سه چهار 
سایل هســت خییل جدی شده. من حداقل 
ســایل صدمیلیــون هزینه ی مــریب یم کنم 
براش. ما االن تولید خودمونو راه انداختیم و 
من امسال پونزده تا کره تولید کردم و مدام 
کار یم کنم. من خودم چهار تا سیلیم دارم. 
دو تا زانگرشــایلد دارم. یه هلشتاین دارم یه 
الدنبرگ. یه سیلیم دارم کارتینوگلد چهار تا 
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اپــروو داره. ما فقط پریش ها رو پر یم کنیم و 
با دوخون کشــش نیم کنیم. یه کره ی چهار 
ســاله ی کارتینوگلد رو تو اروپا به رواییت دو 
میلیون یورو فروختند. این ســیلیم تو اروپا 

باالی هفتصد، هشتصد تا کره داره.

شــما چنــد دوره ی مختلف فدراســیون رو 
دیدیــد. مدیت در هیــات البــرز بودید. در 
مجموع در فدراســیون و هیات ها انسجام و 

یک پارچه یگ بوده؟
)خنده(این خییل سیایس شد. به ندرت کیس 
اومده تو جامعه ی سوارکاری که بخواد برای 
سوارکاری کاری کنه. یه رییس رو شما نگاه 
کنید، همیشــه یه عده از ایــن آدم ها دورش 
هســتند. اون رییــس برای ایــن که خودش 
راحت باشــه همیشه همین عده ی خاص رو 
به کار یم گیره. نیم گــه از دوره ی قبیل چی 
عاید شده. منفعت اون آدم های خاص اینه که 
بیان کار خودشونو بکنن نه این که بیان ببینن 
سواری چه مشکالیت داره. این رییس جدید 
فدراســیون نیم دونم چرا این قدر هزینه ها 
رو داره یم بره باال. تو همه جای دنیا وسایل 
ورزیش معاف از مالیاته، همه جای دنیا شما 
اســب یم خری برای ورزش بــدون مالیات. 
ویل اینجــا عوارض گمریک، مالیات همه چی 
رو دارن ده برابــر یم گیــرن. من یه اســب 
بخوام از اروپا بیارم نوزده هزار و هشــتصد 
یورو باید پول بدم. کم پویل نیست. هواپیما 
یــه پالتش یم افته ده یا پونــزده هزار یورو. 
تفاوت اون پنج هزار یورو هم مال شــرکت 
هواپیماییــه. بقیه اش نیم دونم برای چیه. تو 
اون پالت ســه تا اســب جا یم گیره. سه تا 
اسب میاد هفتاد و پنج میلیون همین االن با 
پول امروز بابت هر اســب باید صد و پنجاه 

میلیون پول بدیم. بقیه اش کجاست؟

خب چرا اعتراض نیم کنید؟
به یک؟ هیچ مرجعی وجود نداره. متویل اش 
فدراســیونه که از جهاد گرفته. جهاد بود ما 
یم رفتیــم حرف مونو یم زدیــم. آقای خلییل 
از هر اســب دو میلیون یم گیره، مهم ترین 
حرفشــم اینه که مــا بودجه نداریــم. چرا 
نداری؟ پس ما شــما رو آوردیم فدراسیون 
کــه چی؟ پول مســابقه ها رو هم که ســوار 
و اسپانســر داره یم ده. شــما یم دونید تو 
قهرمــاین کشــور چه قدر بلیــت فروختند؟ 
رقمش رو اگر بشنوید ســرتون گیج یم ره. 

جلوی در جلوی منم یم گیرن که بلیت؟
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بهترین و بدترین فدراسیون تو این دوره ها از نظر شما 
کدوم بودند؟

دوران طالیی به نظرم دوران داورزین بود که فدراسیون 
حرکت های نویی کرد. دوره ی تیمسار مرادیان دوره ی 
خــویب بود. دوران آقای تابش بدترین دوران بود البته 

هر کــس از دید خودش این قضیه رو یم بینه. 
تو این دوران کار خوب زیاد شــده ویل 

کار بــد ده برابرش شــده یــه رویه 
پیــش گرفتن که اگر جــا بیفته به 

شــما قول یم دم تا چند ســال 
آینده هفتاد درصد کســایی که 
تو جامعه ی سوارکاری هستند 
به خاطر هزینه ها از این ورزش 

برن بیرون.

تو ایــن چنــد ســاله ورودی به این 
ورزش بیشتر بوده یا خروجی ها؟

ورودی اش بیشتر بوده ویل خروجی اش هم خییل 
بوده. کسایی بودن که یه شبه همه چی شونو فروختن 
و از اســب رفتن چون خسته شده بودن و از این کار 
بریده بودن. یی شــون آقای تیزرو، یی شــون آقای 
پزشک نیا. آقای عبیدی، آقای تیمورفرهمند. آقای تیزرو 
پول تو صندوق ماشــینش بود یم گفت چند یم گفتیم 

سیصد میلیون یم گفت این پول اسب مال من.

خب این ها نگاه بیزینیس داشتند؟
نه اصلن. این ها این قدر پول دارند که بیزینش اســب 
براشون اصلن مهم نیست. اینا پول شونو از جای دیگه 
درمیارن. شما به من بگید ثبت نام مسابقه دو میلیون 
یم گم باشه. من پولم از جای دیگه در میاد. من هفده 

هجده ساله باشگاه دارم یه دونه پانسیوین ندارم.

بعی ها یم گن هنوز نگاه تو صنعت اســب 
ایران ســنیت و قدیمیه. درســته این حرف؟ 

مصداق شو در مورد خودتون بفرمایید.
ببینید من خودم از اون قدییم هام اما خودمو 
به روز نگه یم دارم. مدام یم رم خارج. پسرم 
با بهترین مریب ها داره کار یم کنه و من مدام 
یم بینــم و این جــوری خودمو به روز 
نگه یم دارم. یه سری از مریب ها 
از دور خــارج شــدن چون 
امکانات به روز شــدن رو 
نداشــتند. من کــه نگاه 
یم کنم یم بینم خییل از 
مربیا این کاره نیستن و 
اسب رو فقط راه یم برن 
و از اسب کار نیم گیرن.

در مــورد تولیــد داخــیل و 
واردات اسب بفرمایید. یک نیاز ما 

به واردات کم یم شه یا از بین یم ره؟
ما تولیــد داخل به اون شــکل نداریم البته 
من در مورد اســب پریش صحبت یم کنم و 
نه تــو کار عرب یم رم نه دره شــوری و نه 
کــورس. یــی از تولیدکننده های پریش منم 
و ســابق بیشــترین تولید رو داشتم ویل یه 
مدت کمترین تولید رو داشتم و این به خاطر 

واردات بود.

ویل خودتون هم واردات یم کردید.
بله چون عقب یم افتم. به روز نشــدن اینه. 
وقــیت نخوای به روز بــیش جا یم موین. من 
تولید خودمو همیشــه داشــتم و با افتخار 
یم گم اسب و ســوار تولید خودمه. دیدگاه 
امروز من با بیســت سال پیش خودم خییل 
فرق یم کنه من اگر این دیدگاه رو بیست 
سال پیش داشتم با ماکسیم و لیسمادور 
نیم کشیدم البته اون موقع سیلیم دیگه ای 

هم نداشتیم.

بله. هر جا یم رفیت یا کره ی ماکســیم بود 
یا لرد.

بله. مثل جوونیای مــن که دنبال کره های 
لک لــک بودیم. لک لک کــه از بین رفت 

دنبال کره های سحر بودیم.
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به نظر شما با وجود این تعداد واردکننده، واردات 
اسب ما سطح استاندارد و یک دسیت داره؟

نه نداره. خییل مطالب پشــت واردات هســت. 
پســر من وقیت یه حرف بهش بــزین یم گه من 
نســل چهارمم و من بهتــر از بابام یم دونم ویل 
آیا تــو کار همینه؟ خب مــن نیم گم که بقیه که 
اسب میارن اشتباه میارن ویل وقیت شما جنس 
بــرای خودتون یم خرید یا جنــس برای دیگران 
خییل فرق داره. تو واردات هر کس در حد توان 
خــودش آورده. تو اروپا اســب خریدن بســیار 
ســخته. اون ها اصلن آدم های بیهویش نیستند. 
بهترین ها رو برای خودشون بر یم دارند. من به 
عنوان یه آدم حرفه ای شاید وقت و یب وقت سه 
چهار بار اسب  رو چک یم کنم تا ببینم اون چیزی 
که یم خوام هســت یا نه. من اســب رو یم برم 
باشگاه دیگه مشق یم کنم باهاش، یم خوام ببینم 
جای دیگه هم همین پــرش رو یم کنه یا نه. من 
اســب رو با وت چک کامل یم خــرم. من خون 
اســب رو یم دم آزمایش که تــو اون دوره دارو 
نخورده باشــه. من اسب به نیت فروش نمیارم 
ویل بعــی وقتا اگه کیس اســبو بخــواد یم دم 
بهش. من ســایل حداقل دو ســه تا کره مو کادو 

یم دم. این طوری مردمو آلوده یم کنم.

شما نسل جوون این روزها رو یم شناسید 
و دنبــال یم کنید. اصلن توی نســل جدید 
ســتاره یم بینید؟ این هــا یم تونن مرزهای 

ایران رو رد کنند؟
من یه چیزی به شما بگم. )تاکید( بچه های 
ما بســیار بچه هــای باهویش انــد. صفر تا 
صدشــون. با ایــن امکانات مــا خییل هم 
عایل اند اگه ما بتونیم  این بچه ها رو درست 
مدیریــت کنیم، حوایش شــون رو بگیریم 
خیــیل کارها یم تونن بکنند. باالخره شــما 
هر جا رو ببینید حوایش دارند وقیت یم گند 
فالین مدرســه ی هــاروارد درس خونده با 
مدرسه تو فرمانیه ی تهران خییل فرق داره، 
اون هارواردیه همه چیزش تو کنترله. اگه ما 
بخوایم بریم اروپا برای مســابقه سوارشو 
داریم اما اسب و امکانات نداریم. من وقیت 
تــو میدون ایســتادم بقیه رو نــگاه یم کنم 
بچــه ی خودمو هم نگاه یم کنــم برای من 
تــو میدون هیچ کدوم با هــم فرقی ندارن. 
از پرش شــون و از جنم شون لذت یم برم. 
اینا اگه مدیریت بشــن ده سال دیگه تاپ 

یم پرن.
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شما کیس رو برای مصاحبه پیشنهاد یم کنید؟
رامین شی خییل خوبه! 

حتا با شرایط االنش؟
رامین االن خییل خوب شــده. ما رو دست رامین شی ســوار نداریم. همین االنشم 
نداریم. داود بهرایم خییل خوبه. عزت وجداین، شاهرخ مقدم، محسن علیپور. حسین 

کرییم مجذوب خییل خوبه.

شما به عنوان یه پیشکسوت چه خدمیت یم تونید به نسل جوان بکنید؟ چطور 

یم تونید ساپورت شون بکنید؟

یس که اومده پیش من پول 
من همیشه به این موضوع فکر کردم. من تا حاال از ک

نگرفتم هم مریب گری کردم هم اســب دادم و حمایت کردم. من هشــت سال 

دبیر هیات البرز بودم و از جوون ها حمایت کردم.

از خاطره های سیاه و سفیدتون برامون بگید.

ین رفتم چین. مریب مونم 
ن با آقای شــاهرخ مقدم و عزت الله وجدا

م

آقای مهدی جمشیدخاین بود. راند اول با اسبم یب خطا پریدم. 

ت روی 
ن کتفم شکس

راند دوم با اسب خوردم زمی

مانع یک، اون موقع زمین خوردن هشــت 

خطا بود. شاهرخ و عزت دویدن 

گفتن ایس ســوار شــو. 

سوار شــدم تا مانع 

آخر با کتف شکسته 

پریــدم. از در مانــژ 

بیرون یب هوش  اومدم 

اینجا  تلخ ترینش  شدم. 

بود که وقیت عمل کردم 

ز آقایون رییس هیچ کس 
ا

نیومد مالقاتم.



21

پرسش های احسان فکا

بــا توجه بــه این کــه خودتــون و رادمــرد همزمان تو 
مسابقه های بزرگ شرکت یم کنید و تقریبن تو نسل قدیم 
فقط شما باال یم پرید دلیل پایین بودن سن سوارکاری تو 

ایران چیست؟ چیزی که تو دنیا کاملن متفاوته.
حمایت هــایی که باید بشــه نیم شــه ازشــون. قهرمان 
شــدن خییل ساده اســت. قهرمان موندن خییل سخته. 
شــما یم بینید آقای شــراگیم حبییب قهرمان یم شــه و 
رزومه اش پر یم شه اما قهرمان موندن خییل سخته. تمام 
سوارکارهای ما ضعف مایل دارند. مازیار یم دونه اگه سه 
چهار تا مســابقه نپره صاحب اســباش یم رن. متاسفانه 
تمام فدراسیون وقیت شما باالیی باهات خوبن کافیه چند 
پله بیای پایین دیگه نگات نیم کنند. تو اروپا شــما پایین 
هم که بایش اسطوره ای. من بیست و یی دو سال پیش 
عضو تیم میل بودم رفتیم ایرلند. عرضم به حضور شــما 
هاریل اســمیت که تو ایران هم پریده بود وقیت اومد تو 
میدون  پنج ش تا مانع رو نماییش پرید همه به احترامش 
پا شدن و تا چند دقیقه براش دست یم زدند. ما تو ایران 
این رو نداریم. من زماین که دبیر شــدم هر ســال جام 
پیشکســوتان یم گذاشتم. اول از همه برای آقای رضایی 
گذاشــتم بعد برای آقای جمشــیدخاین گذاشتم بعد برا 
عبداللــه بهرایم، برای آقای علیرضــا رضایی. اگر هنوزم 

دبیر بودم برای همه شون یم گذاشتم.

دربــاره ی باشــگاه داری خــارج از چیتگــر  
بفرماید. شما با چه انگیزه ای تو محمدشهر 

با این فاصله موندید؟
ببینیــد تهران این قدر بزرگه و ترافیک زیاده 
که مردم دیگه وقت کم دارند. سرعت زندیگ 
زیاد شــده. مردم یم خوان زود به کارشون 
برســند. مردم برای رســیدن به باشگاه من 
و باشــگاه آقای هژبر باید یک ساعت و نیم 
وقت بگذارنــد در نتیجه چیتگــر رو ترجیح 
یم دن که از زمان شون بیشتر برای سواری 

استفاده کنند.

خب چرا از خود کرج کم جذب دارید؟
چون شرایط اقتصادی کرج ضعیف تره. کرج 
شــهر صنعتیه و صنعت خوابیده و خب االن 
مردم ضعف دارند. شــما ســاندویچی های 
کــرج رو هم نگاه کنید با تهــران فرق داره. 
ســواری هم همین طوره. مردم  کرج قدرت 

تهران رو ندارند.

یه عــد از جوون تر هــا اعتقاد دارن نســل 
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که پنجاه و هشــت سالمه و خودم تا حاال یه 
داروی مفصــل نخوردم. خییل وقتا من اعتقاد 
نداشتم به دارو. ما بانداژ نیم دونستیم چیه؟ 
غذای اســب ما یونجــه و کاه بود اگه زرنگ 
بودیم یه کم ســبوس یم دادیــم و هویج. ما 
درد اسب رو با گشت درست یم کردیم این 
قدر اســب رو راه یم بردیم که درد از اسب 
یم رفت بیرون. من اســب رو سوار یم شدم 
از خرگوش دره یم رفتم پارک ملت مســابقه 
یم دادم و بر یم گشــتم. کامیون نداشــتیم. 
جوونای امروز نیم تونن پا به پای ما کار کنن.
نظرتون رو درباره ی اتفاق های  چند ماه پیش 

استان البرز بفرمایید.
حقیقتش این یه خرده هم به من ربط داره. من 
عضور هیات رییسه ی البرز بودم. قبلش من 
دبیر بودم. کارها رو ســعی یم کردیم با خرد 
جمعی انجام بدیم. یه سال آقای علیزاده گفت 

خودم یم خوام کارها رو انجام بدم و مسابقه  
یم خوام تو باشگاه خودم باشه. ما گفتیم تو 
مانژ مسابقه نداری و یه مقدار قضیه افتاد به 
لج و لج بازی و ایشــون هــم یه حمایت هایی 
داشت و رســیدیم به جایی که ما کار رو ول 
کردیم که خودشــون دست بگیرن و ایشون 
آقای دکتر چراغی رو آوردند و جام گذاشتند و 
گفتند باشگاه دار برای مسابقه گذاشتن باید 
پول بده و بعد به مشکل خوردن. ما نیم تونیم 
به جای به جلو رفتن به عقب برگردیم و اسب 
چهارصــد، پونصد میلیوین رو ببریم رو خاک 

بپرونیم.

درباره ی ارتباط متقابل گذشته ی سوارکاری ما 
و تاثیرش روی آینده بفرمایید. چرا کیس روی 

تاریخ سوارکاری ما کار نکرده؟
 ببینیــد  مملکــیت که تاریخ نداشــته باشــه 
هویت نداره. اگر سوارکاری ما تاریخ نداشته 
باشــه آینده ای هم نداره چون چیزی پشتش 
نیست. شما یه اسب رو تو اروپا ببینید هفت 
پشتش مشخصه. شما ســال پنجاه و هفت 
اگــه یم اومدید تــو کار اســب یم دیدید یه 
عده ی محدودی دارن با دندون اســب ها رو 
نگه یم دارند اگر اون ها نبودن اســیب وجود 
نداشــت. اسب شــده بود به نام طاغوت و 
کیس جرات نیم کرد اســب نگه داره که این 

خودشون از پیشکســوت ها روی خوش 
ندیدند. نظر شما در این مورد چیست؟

ببینید اون ها زیر دست ما طاقت نمیارن. 
ســال اویل کــه ما با تیم مــیل رفتیم کره. 
سوارهاشــون خییل از نظــر جثه ضعیف 
بودنــد. اولش ما به اونــا یم خندیدیم. ما 
سوار شدیم و اونام سوار شدن با سن کم. 
سه تا خانم جلوی ما وایستادن من چهارم 
شــدم. مــن ِ اسفندیارهوشــمند فهمیدم 
هیچی بلد نیستم. برگشتم از صفر شروع 
کردم.گاهی من از زور فشــار و خســتیگ 
باال یم آوردم. جوونای امروز فقط اســب 
صد و شــصت یم خوان کــه باهاش صد 
و بیســت بپرن. یم خوان تا ظهر بخوابن، 
نهارشــونو بخورن، چرت بعــد از نهار رو 
بزنن، ســاعت پنج بیان باشــگاه و شش 
برن. همین جوونایی یم گن پیش کسوت ها 
تشتک یم گذارن و برس یم زنن به دست 
اســب اما دوره ی مــا اصلن ایــن چیزها 
نبود. ما این چیزا رو بلد نبودیم ما اســب 
رو گشــت یم بردیم، کار زمیین یم کردیم، 
پرش یم کردیــم و کاری که بلد بودیم رو 
انجــام یم دادیــم. ما رپینــگ نیم کردیم. 
ســابق دارویی نبود، هیچی نبــود، من تا 
چند وقت پیش خنــده ام یم گرفت از این 
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آقایون بنشینند لذت ببرند بگن ما اینیم. اون 
قدییم ها اگر نبودند اگر شی و مقدم و فرح 
آبــاد و نوروزآباد نبود اگــر خانم فیروز نبود 
هیچ وقت اســب تو ایران شکل نیم گرفت. 
نشــاطی ها، خلویت ها، امیری ها اگر نبودند 

ریشه ی سوارکاری ما از بین رفته بود.

اگر یم شــد یس سال به عقب برگشت شما 
کدوم قسمت از مســیر کارتون رو دوست 

داشتید درست کنید؟
تولیدم  رو. چون اصلن علم امروزمو نداشتم. 
اون موقع دو تا اســب خارجی اومد مجبور 
شدیم با این تروبردها بکشیم و پول مونو دور 
ریختیم. اگه اون موقع مادیون و سیلیم های 
خــوب وارد کرده بویدم امروز به این حالت 
نیم افتادیم. ما اگه اسب تولیدی وارد کنیم و 
امکانات به تولید کننده هامون بدن تا ده سال 

دیگه نیاز نداریم اسب وارد کنیم.

درمورد کاربرد مختلف آبخوری ها و سلیقه ی 
خودتون در این مورد بفرمایید.

مــن تنها چیزی که در این مورد یم تونم بگم  
کاربــرد ذهنه. آبخوری فقط آبخوری ســاده 
اســت مخصوصن برای کره. شــما هر چه 
قدر آبخوری رو قوی کنید مثل این یم مونه 
که بچه تونو بیشــتر دعوا کنید تا آروم آروم 
برگرده تو روتون واسته اگر با بچه تون رفیق 
باشــین تا آخر باهاش رفیقیــن. این آبخوری 
ســاده همون رفیق بودنه. تــو اروپا از ابزار 
زیاد استفاده نیم کنن، نود درصد از آبخوری 
ساده استفاده یم کنن.یه سری اسب ها اگه 
از یه ســن بــرن باالتر و ارتفــاع باالتری رو 
بخوان بپرن از دهنه ی ســنگین تر اســتفاده 
یم کنــن. تــو اون ذهــن و حس کــه بهتون 
یم گن خییل چیزا هست. نود و پنج درصد از 
جامعه ی سوارکاری ایران کاربرد آبخوری رو 
نیم دونن چیه. فقط شکل شو یم بینن یم رن 
یم خرن. یه موقع ژرمن گگ تو ایران مد شده 
بود، صغیر و کبیر ایــن رو یم انداختن چون 
بعد از یس سال این اومده بود تو ایران. خود 
آبخوری یه دنیا علمه که ما خییل کم شــو تو 

ایران داریم.

درباره ی کارکرد صجیح دست تو سوارکاری 
برامون بگید. خییل ها اعتقاد دارن  ســابق بر 
این تروبردها زیر آشفته ای داشتند و نیاز  به 
هدایت با دســت داشــتند و به فشار ساق 

منعطف نبودند.
فانون ســوارکاری تو دنیا نــود درصد روی 
پاســت و ده درصد روی دســته. اگه اسبای 
قدیم دهن نداشــتند و بداخالق بودند برای 
ایــن بود کــه آهن جوش یم دادنــد تو دهن 

اسب یم گذاشتند و تو دهن اسب یه میله ی جوش 
خورده ی زنگ زده بود که دائم دهن اسب رو پاره 
یم کرد. اســب برای این که از زیر آبخوری در بره 
مجبور بود بکشه بره که فشار کم شه. االن این قدر 
دهنه ها خوب شــده که اسب نیم خواد ازش فرار 
کنه و برای همینه که به دســت شما جواب یم ده 
شما دیدی اسب خســته یم شه سرشو یم کشه 
پایین برای این که کمرش آزاد بشه برای همینه که 

یم گه ولم کن.

در جامعه ی سوارکاری پدر و فرزندهای زیادی فعال 
هستند. درباره ی رابطه ی کاری خودتون با پسرتون 

جزیی تر برامون بگید.
 بسیار رابطه  خویب دارم چون رادمرد بسیار بچه ی 
فهمیده ای  هســت و من مقداری خودم رو اصالح 
کــردم و اون یه مقداری خــودش رو اصالح کرده 
وگرنه هیچ پدر و پســری با هم نیم سازند. اختالف 
ســلیقه مون رو هم با حرف زدن حــل کردیم و به 

همفکری رسیدیم.
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چیــزه. ما فعلن  بــه واردات نیــاز داریم. من که 
تولید کننــده ام نباید این حرف رو بزنم اما منافع 
من مهم نیست. منافع مملکت مهمه. اگر اسب 
نیاد کره ی شش ماهه ی من همین امشب یم شه 
صدمیلیون االن یم فروشــم یس میلیون. ما الزم 
داریم اسب خوب با خط خوین خوب وارد بشه 
و اینها مسابقه بدند و بعد از برن برای تولید. بعد 
بازنشســته یگ با قیمت مناسب یم شه خرید و 
تولید کرد ما اگر جلوی واردات رو بگیریم خیانت 
کردیم به ســوارکاری. مثل ایــن یم مونه نصف 
مسیر قله رو رفتیم بیان بگم حاال برگرد اون وقت  
دیگه به عقب بر نیم گردیم بر یم گردیم به قهقرا.

 زین های مورد پسندتون چی هست؟
اون زمان تنها زین اشــتوبن بود. من 
کرازیو دوســت دارم. انگلیسیه و 
کلوزکانتکت هست و باید تماس 
بیشــتری  یم گرفت ســوار و 
سوار باید فیت یم شد چون 

ماهیچه نداشت.

محبوب  سوارکارهای 
رو  الملیل تون  بیــن 

اسم یم برید؟
ویتاکــر  جــان 
همیشه 
مسابقه هاشو 
یم بینم و نیک 

اسکلتون.

یه سری واژه رو من 
خدمت تون  یم پرسم 
تــا نظــر مختصرتون رو 

بشنویم.
   

قمرالملوک وزیری/ صدای زیبا    
  تیمورفرهمند/ الرج      

 پرنس روپرت/ سیلیم خوب
حسام شالچیان/ بچه ی بسیار خوب 

فدراسیون/ خییل خوبه ویل جاده خایک هم زیاد 
رفته

حس یم کنید با این تجربه ای که دارید چه قدر 
روئ سوارکارهای جوون تاثیر یم گذارید و چه 

قدر ازشون تاثیر یم گیرید؟
من هر چی به بچه های سوارکار بگم بهم گوش 
یم دن چون یم دونن بدشــون رو نیم خوام و 
چیــزی اگه یم گم از روی دلســوزی یم گم و 

گوش یم دن.

دربــاره ی واژه ی ســوارکاری ســنیت توضیح 
بفرمایید که ایا به این واژه اعتقادی دارید؟

 بله. ســوار سنیت سوار گشــته دیگه. من یه 
چیزی رو بگم رامین شی مادرزاد سوارکاره. 
اون موقــع که ما با دســت و پــا یم جنگیدیم 
رامین به یه خانیم دوســت بود به اســم لیال 
فوالدی که پدرش صاحب کارخونه ی کاترپیالر 

بود و یه اسب از ایرلند آورد 
به اسم گری اسپارک که با 

یه کم فشار یم رفت. عیل 
رضایی اسب یم آورد از 

ترکمن صحرا تو مانژ 
پیاده یم کرد  بیی 

یم بــرد رو مانع. 
رضــایی  عــیل 

در  رو  اسب 
دو  عــرض 

مــاه برد 
صدو 
یس 

پروند 
این ها 

اسطوره اند 
ایــن کــه شــما 

بگید سواری سنیت 
یعین چــی باید بگید 

یورتمه،  گشــت،قدم، 
چهارنعل نشستن ته زین. 

باهوش ترین  رضــایی  عیل 
سوار بود، اسطوره بود.

درمورد بخشنامه ای که امسال درمورد واردات 
صادر شده بفرمایید.

به نظــر من گرفتن جلوی هــر چیزی بدترین 
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مجله ی ما رو دنبال یم فرمایید.
بله. شب ها  قبل از خواب مصاحبه ها رو دنبال یم کنم.

 خواننده های ما رو چند جمله برای پایان مهمون کنید.

من ازتون یه خواهش دارم. هیچ وقت خســته نشیم. 
یادتون نره ما ایرانیم. من دوســت ندارم به تو نرسم 
دوســت دارم تو رو از باال بیارم پایین پیش خودم. تو 
این مملکت هیچ کس دنبال پیشرفت دیگری نیست، 
دنبال اینن که ســوزن بزنن پنچر بشه بیاد سرجاش. 
بیــان کمک کنین با هم بریــم. واقعیت رو بهتون بگم 
استان البرز یه برگ کاغذ نداشت من هشت سال به 
اوج رســوندمش. کاری کردم که فدراسیون و تهران 
زیراب منو بزنند. خود مجیدشریفی و عیل خوشدل به 
من گفتند تو برای چهار نفر این پرژکتورها و این گل و 
گلدون رو گذاشیت کنار مانع ما برای صد نفر نیم کنیم.

از وقیت که تو این شرایط و ساعت کاری اسب هاتون 
به ما دادید یب نهایت متشکریم.
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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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