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 دوهفته نامه اینترنتی اسب و سوارکاری

سال دوم / بهار 98/ شماره 26
صاحب امتیاز: ایران هورسی
مشاور رسانه: مهندس سهیل یوسف نیا
سردبیر: مهدیار پیرزاده
دبیر تحریریه: احسان فکا 
تحریریه: گروه نویسندگان
طراحی: آتلیه گروه سپنج

---------------------
این مجله رایگان است و رایگان خواهد ماند.
الزمه ی استفاده از مطالب و تصاویر این نسخه، به هر شکل و ترتیبی 
منوط به اخذ مجوز از  "ایران هورسی" است و  نقض آن پیگرد قانونی 
دارد.

همچنین هرگونه بارگذاری محتوایی این مجله بر روی اپلیکیشن های 
موبایل و فروش پی د ی اف این مجموعه ممنوع است.

---------------------
از آنجا که ایران هورسی یک رسانه تعاملی است، 

لذا برای پایداری  و توسعه صنعت اسب ایران 
شایسته است  ما را یاری نمایید.

 برای درج آگهی و رپرتاژ با ما تماس بگیرید

سازمان تبلیغات و آگهی ها: 09126935291 و 44233123 
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سخن نخست           مهدیار پیرزاده

سالم.

 تاخیر داشتیم بنا به دالیل بیشمار که شرح آن از حوصله ی این
شماره خارج است.

 شرایط اقتصادی حال حاضر ایران اصلن خوب نیست و امیدواریم
 هر چه زودتر از این برهه ی ناخوشاینِد ماحصل فقدان مدیریت
 رها شویم. مجله کاغذی دنیای اسب پس از چهارده سال فعالیت
 مداوم به دلیل کمبود و گراین یب منطق کاغذ دچار وقفه شده
 است و استراتژی مسکوت ماندن آن بهترین راه حل در نظر گرفته
 شده است، البته که متاسفانه همت و همیت جامعه سوارکاری در

حضور حمایت گرانه از آن کمرنگ که نه! بیرنگ است!

  ایران هوریس نیز یک رسانه تعامیل است که با حضور و همراهی
 شما معنا یم یابد، بنابراین برای توسعه ی آن یم بایست حرکیت
 دوسویه در آن شکل بگیرد. از آگهی و رپرتاژ گرفته تا اظهار نظر و
 ارسال اخبار و مقاالت و... ما نیاز به تنوع افکار و قلم داریم و امر
 متکلم وحده بودن هرگز به رشد و توسعه دامن نخواهد زد که هیچ
 ممکن است ما را نیز به ورطه توهم برساند. ییک از  پیشنهادات
 ما این است که شما نیز در مقام مصاحبه کننده به ما ملحق شوید
 یا گزارشگر افتخاری ایران هوریس در کوشه و کنار این سرزمین

باشید تا از این تکصدایی خارج شویم.

 تلویزیون اینترنیت ایران هوریس در مرحله پیش تولید متوقف شده
 که البته دلیلیش مذاکره با شبکه های تلویزیوین ایران است و در
 ، صورتیکه به نتایج معلویم دست پیدا کنیم از ییک از شبکه های
 معتبر رسانه میل با شما خواهیم بود در غیراینصورت روال برنامه
 را از طریق پلتفرم های مجازی موجود یپ خواهیم گرفت که از

طریق همین رسانه اخبار آن اعالم خواهد گردید.

اسبهای حراج  و  گلریزان  گزارش  شامل  شماره  این  از   بخیش 
 اهدایی به مناطق سیل زده است که در اردیبهشت ماه همین سال
 در مجموعه نوروزآباد برگزار شد و تعداد زیادی از اسبهای اهدا
 شده به فروش رسید. حایم این رویداد "اشکان" بود که فارغ از
مناسبات مایل و تجاری، یب دریغ در این امر خیر  ما را یاری کرد.

  تعداد باالی بیست تابلوی اثرهنری نیز از طرف هنرمندان اهدا
 گردید که تا یک ماه آینده در ییک از گالری های معتبر تهران به
 نمایش و حراج گذاشته خواهد شد و تمایم عواید مایل آن به بنیاد
 خیریه مفید در جهت اهدا به مناطق سیل زده تحویل داده خواهد

                             شد.

                                    تمام

سرمقاله
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 از چشم تو افتادن بد است وگرنه هر بار که فرود یم آیم و یم افتماصل افتادن بد است. از اسب افتادن همیشه هم بد نیست، شنیده ای که! یم گویند ازیم داین عزیز
 سر دست زدن هات، رم کردن ها و پریشاین ات را اگر چه گاهی نیمنیم شوم، باور کن! تو حواست هست، دست هایت را جمع یم کین مبادا آزرده شوم که

 فهمم اما دوست داشتنت را که خوب یم فهمم وقیت پوزه به دستهام
 یم کیش، وقیت بویم یم کین و نمیداین این منم که بیشتر از تو به بوی
 عرق ات خو کرده ام. این منم که نوازش یال ِ افشانت را انتظار  یم
 کشم.  این منم که موهام را برای تو یم بافم، بوت هایم را با رنگ تو
 ِست یم کنم، ساعتم را توی مچ دستم برای تو تکان میدهم، این منم
 کن دیگران بهانه اند و تو اصیل. که کت دکمه طالیی ام را برای به چشم تو آمدن به تن یم زنم،باور

 این تویی که وقیت دیگران یم روند اشکهام را با
 قدم آهسته های تو تنظیم یم کنم. این تویی که
 جای خایل بغل کردن ها و درآغوش گرفته شدن
 هایم را با تو جبران یم کنم. گاهی یم اندیشم
 کاش خدا به تو زبان سخن گفتن یم داد اما زود
داین چرا؟ چون حتمن  پشیمان یم شوم یم 
 دعوایمان یم  شد و تو قهر یم کردی از بس
 فرصت حرف زدن به تو نیم دادم، نه ! همین
 شیهه ها برایم کافی است، اصلن همین سکوتت
 که سرشار از ناگفته هاست برایم یک دنیا ارزش

دارد.

 یم داین که چقدر دوست داشتم برایت ترانه
آواز و  ترانه  که  میداین  اما  خواندم  یم   ای 
ارکستر یم  خواندن صدای خوب یم خواهد، 
 خواهد، ساز یم خواهد، بعد هم مگر یم شود
 موسیقی یب تصویر تو معنا پیدا کند!؟ تو باید
 بایش، دوربین باید باشد، نور باید باشد تا رقص
 تو در غبار مانژ را با ذره ذره مولکول هایی که
 از تو ساطع یم شود ثبت کند. سوارکار با تو
 "قهرمان" یم شود نه یب تو! زن کنار تو "لییل"

یم شود نه یب تو!

ترانه ات را نوشته ام "اسب من"

 نوشته ام که از رستم شاهنامه تا عبور سیاوش
 از آتش همه جا بوده ای. نوشته ام که از تاریخ
به تا  به سالمت  را  ما  این سرزمین   هزار توی 

امروز رسانده ای

....نوشته ام

یم داین! از اسب افتادن بد نیست

از اصل افتادن بد است

از چشم تو افتادن بد است

_پیرزاده                   #مهدیار

متن ادبی
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...که در آفرینش ز یک گوهریم!

گزارش گلریزان حراج اسب ترکمن
 در مجموعه ی سوارکاری نوروزآباد

گزارش:ماندانا خطیر

 گلریزان حراج اسب به نفع مردم سیل زده ترکمن صحرا در
 تاریخ اول اردیبهشت ماه امسال در مجموعه ی سوارکاری
این در  شد.  برگزار  مردیم  همکاری  و  شور  با   نوروزآباد 
 گلریزان که با گذشت٬ سخاوتمندی٬ همکاری و برنامه ریزی
 و اجرای کامال مردیم برگزار شد 16 اسب برای این گلریزان
 حراج اهدا شده بودند که 15 راس آن اسبهای اهدایی جناب
 آقای دکتر عبدالجلیل غیادی و یک راس آن متعلق به آقای سینا
 ظهیر بود. اسب های با کیفییت با قیمت های پایه  بسیار کمتر
 از ارزش واقعی اشان به حراج گذاشته شده بودند از جمله
 چند مادیان تولیدی آخال تکه زیبا٬ یک مادیان یب نظیر خالص
 یموت و سیلیم نامدار ترکمن آالرمن. کلیه مبالغ حاصل از
 فروش اسب ها به انجمن ام اس خراسان شمایل، مجمع
 خیرین سالمت خراسان شمایل و وقف یک پایگاه پزشیک
 برای مردم سیل زده ترکمن صحرا خواهد شد.  در کنار این
 حراج هنرمندان نقاش نیز با بوم و رنگ ها و هنر دست هایشان
 نیز آمده بودند و چندین نقایش را نیز برای فروش به نفع سیل
 زدگان اهدا کرده بودند از جمله این هنرمندان یم توان استاد
 کیومرث قورچیان، استادعالمحسین سهرایب، مارال کوچک،
 مریم طاهری و ... را نام برد. مردم از هر گوشه ی کشور٬
 کرمان٬ کرمانشاه٬ یزد٬ کرج٬ تهران٬ خراسان٬ ترکمن صحرا
 و سایر نقاط با هزینه های شخیص برای کمک در برگزاری
از مردم که بایش زماین که برای مردم  حراج آمده بودند. 

اتفاق ناگواری بیفتد چیزی برای دریغ کردن نداری.

  استقبال مردم و تالش برای شرکت در حراج با این نیت
 که یم دانستند هر مبلغی را بابت اسب مورد عالقه اشان
 بپردازند صرف امر خیر یم شود بسیار جالب بود. در نهایت
 تعداد10 اسب به فروش رسید از گل مینیاتور گرفته که یک
 مادیان چهارساله ی ترکمن کاسپین بود و اولین اسیب که وارد
 میدان شد و اولین اسیب که فروش رفت تا آالرمن سیلیم
 نام آشنای ترکمن و سلطان جذبه که آخرین اسیب بود که
 وارد میدان شد. عالوه بر مبالغ فروش اسب تعدادی از مردم
 مبالغی را به صورت آزاد  به سیل زدگان ترکمن صحرا کمک

کردند.

گزارش حراج
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 از ساعت ده و یازده صبح٬ قبل از شروع رسیم
 گلریزان حراج٬ کار اعضای کادر حراج شروع شده
های بچه  شدند.  یم  جمع  کم  کم  مردم  و   بود 
 استبل با خوشرویی اسب ها را به بازدیدکنندگان
 نشان یم دادند و درباره آن ها توضیحات الزم را
 یم دادند. آقای عیل یاری با اعضای کادر نهایت
در که  والیزاده  عرفان  آقای  داشت.  را   همکاری 
 دفتر حراج مشغول تنظیم قراردادها بود شاید حتا
 یک ساعت از گلریزان حراج را ندید. آقای شاهین
 رحییم بعنوان مشاور این رویداد فعالیت یم کرد و
 کنار گوینده ی گلریزان حراج آقای عیل تحویلدران
 ایستاده بود و جریان فروش  را از نزدیک ثبت یم
 کرد. آقای دکتر غیادی راه یم رفت و با مردم صحبت
 یم کرد دقایقی با سفیر ترکمنستان نشست و از
 این مردم بلند همت حرف زد و آالرمن را به احترام
 آقای سفیر دقایقی به میدان آوردند. آقای پیرزاده
 کارگردان و مدیر اجرایی حراج بود و به همراهی
 آقای جواد دهقان به ساماندهی خبرنگارها و انجام
 مصاحبه ها و کارهای دیگر مشغول بودند. ییک دو
 عکاس حرفه ای و موقعیت شناس نه تنها از اسب
 ها و روند حراج که از حال و هوای مردم و ارتباط
 کودکان با اسب لحظات زیبایی را ثبت کردند. روز
 زیبایی برای مردم و مجموعه سوارکاری نوروزآباد
 بود. مجموعه سوارکاری نوروز آباد که مجموعه
 ای ست با مدیریت آقای بهمن عیل یاری پتانسیل
 باالیی برای آموزش کودکان سوارکاری بزرگساالن
 چوگان پانسیون در شرایط مناسب و فعالیت های
 این چنیین دارد. دکتر غیادی درباره ی این مجموعه
 یم گوید که هنوز یم توان صدای قدم های بانو
عیل بهمن  آقای  شنید.  اینجا  در  را  فیروز   لوییز 
 یاری دقایقی کوتاه درباره ی اهمیت استفاده از
 اسب های درست و با اخالق و جثه ی مناسب
 برای آموزش کودکان صحبت کردند و آمادیگ این
اعالم کودکان  اصویل  آموزش  برای  را   مجموعه 
 نمودند همچنین در همراهی بیشتر با این گلریزان
 حراج به خریداران یک ماه پانسیون رایگان و یک
 دوره آموزش سوارکاری رایگان برای کودکان زیر

15 سال هدیه دادند.
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تفریحی رقص برنامه های  این گلریزان حراج  کنار   در 
 خراساین با هنرنمایی گروه ایستم٬ غرفه های کوچک
 و رنگارنگ محصوالت و صنایع دسیت ترکمن در کنار
 چادرهایشان٬ پوین سواری کودکان٬ دور افتخار سیلیم
اخالق خوش  و  فعال  نوجوان  سوارکاری  به   یانارداغ 
 آقای امیرحسین قرباین  نیز وجود داشت. این حراج
داخیل مختلف  های  شبکه  خبرنگاران  توجه  مورد   که 
 قرار گرفته بود بازتاب خویب در اخبار و دنیای مجازی
 داشت و دلگریم بود برای مردم تا بدانند برای رهایی از
 مصیبت بیشتر از همه به خودشان نیاز دارند که کنار هم
 بایستند. خبرگزاری فارس ایسنا و... از جمله خبرگزاری
 هایی بودند که با حضور در محل به پوشش خبری آن
 پرداختند. در بخیش از برنامه های تفریحی جنیب گلریزان
 حراج قرار بود با رنگ های گیاهی پایه آب )که برای گریم
 صورت نیز استفاده یم شود و کامال یب ضرر است( با
 قلم مو طرح های مفهویم روی بدن اسب ها کشیده
 شود که با توجه به حساسیت عجیب و یب منطق عده
از اینکار  به اصطالح طرفداران حقوق حیوانات  از   ای 
 برنامه های جنیب حذف شد و در عوض با برگزاری ورک
با اقبال هنردوستان نیز مواجه  شاپ نقایش از اسب 

 گردید.

 فقط یم ماند یک سوال: زماین که این همه فیلم انواع
 شکنجه های حیوان های مختلف اهیل و وحیش در دنیای
 مجازی با ژست های حیوان آزارها دست به دست یم
 شود این عده دقیقا کجا هستند و دقیقا چطور واکنش

نشان یم دهند؟

پیرزاده مهدیار  آقای  مدیریت  با  ایران هوریس   رسانه 
 مسئول نظارت و برگزاری کل این مراسم بود و اجرای
انجمن مدیرعامل  آقای جواد دهقان  کنار  در  را   حراج 
 حفاظت از اسب کاسپین٬ آقای شاهین رحییم٬ ماندانا
 خطیر و دیگر اعضای کادر مشتاق و زحمت کش حراج
لیست با  دوربین  جلوی  کس  هیچ  داشتند.  عهده   به 
 پایان ناپذیر خدماتش میکروفون را قورت نداد. کیس
 برای نمایش خودش به آنجا نیامده بود. چه خریداران
 و چه فروشندگان و چه اعضای کادر همه مردم بودند
 که به یاری هم دست به کاری برای کمک به گروهی از
 همجنس های خودشان زده بودند. مردم بار دیگر با قرار
 گرفتن در کنار هم ثابت کردند که کافی ست پشتیبان
 هم باشند و اراده کنند. در برگزاری این گلریزان حراج
 مردیم آقای مهندس محمدرضا صالحی مشاور محترم
 وزیر کشور٬ آقای مجید قیم عضو هیات مدیره موسسه
 خیریه کهریزک و مدیر عامل مرکز جراحی جواد ائمه٬
 آقای احمد معظیم رییس هیات مدیره انجمن ام اس
 خراسان شمایل و مدیر عامل مجتمع بزرگ طالی سفید
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 بجنورد٬ خانم سهیال پیدا مدیر عامل انجمن ام اس
 خراسان شمایل و رئیس هیات ورزش های بیماری
 های خاص و پیوند اعضا٬ آقای امیردریادار عیل
 وفادار٬ آقای حسین نصراللهی مدیر عامل محترم
 بنیاد نیکوکاری مفید٬ آقای عبدالحسین هوشمند
عبدالله آقای  ایران٬   ام اس  انجمن  عامل    مدیر 
 مانیان عضو هیات امنا موسسه خیریه کهریزک٬
تاسیس حال  در  انجمن  دبیر  ژاله  محمد   آقای 
 خراسان شمایل های مقیم تهران حضور داشتند.
 آقای احمد قربانف سفیر کشور ترکمنستان نیز
محل به  ترکمن  مردم  با  همبستیگ  اعالم   برای 
 حراج سر زد و ساعیت را در کنار مردم نشست
 و ضمن دیدن اسب های زیبای ترکمن با مردم به

گفتگو پرداخت.

اصیل اسب  پرورش  و  تولید  تعاوین   شرکت 
 ترکمن٬ انجمن حفاظت از اسب کاسپین٬ مجمع
 خیرین سالمت کشور٬ انجمن نژادی اسب ترکمن
 ایرانیان٬ شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزیش
 کشور٬ مکتب شیک٬ موسسه تحقیقات علوم دایم
پرورش مرکز  کرد٬  اسب  نژادی  انجمن   کشور٬ 
نوروزآباد٬ آکادیم  هوریس٬  ایران  پارت٬   اسب 
 هیرویاس٬ بنیاد غیر دولیت خیریه نیکوکاران مفید٬
 فروشگاه لوازم سوارکاری اشکان و گروه سپنج
 از انجمن ها و ارگان هایی بودند که از این حرکت
خیر اسپانسر  بزرگترین  کردند.  حمایت   مردیم 
 این گلریزان حراج که بیشتر هزینه های برگزاری
 آن را تقبل کرده بود آقای اشکان حقیقی مدیریت
 فروشگاه بزرگ لوازم سوارکاری اشکان که عالوه
 بر کمک نقدی با حضور در گلریزان حراج  در کنار
 مردم ایستادند. دیگر اسپانسرها هر چه در توان
 داشتند کمک کرده بودند از جمله برای خرید آب

معدین و پذیرایی حراج و...

 یک جل اسب نمادین نیز تویط خانم مریم طاهری
 طراح فرش دستباف بعنوان سمبل این رویداد بر
 روی ییک از دیوارها قرار گرفت تا مردم دلنوشته

های خود را روی آن بنگارند و بماند به یادگار.

 در بخیش از متن نوشته ی دکتر عبدالجلیل غیادی
درکاتالوگ حراج  آمده است:

 "...همه ی دارایی من انسان های شریفی هستند
 که هنوز یم فهمند قانون سخاوتمندی را. همه
 ی دارایی من همین امانت داران جدیدی هستند
 که با شرکت در این گلریزان و خرید اسب های
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 اهدایی من به سیل زدگان ولو به قیمت
موجودات این  به  حاضرند  تر   پایین 
کنند من رسیدیگ  از  تر  عاشقانه   نجیب 
 و تولیدات این اسب های اهدایی را در
 سراسر ایران گسترش دهند. اسب مانند
 اکسیژن متصاعد شده از درختان متعلق به

همه ی بشریت و کائنات است..."

فروش از  بعد  شب  ظهیر  سینا  آقای   و 
 اسبشان درگلریزان حراج برای مادیان جل
 برده بود. ایشان نیز چنین مادیان عزیزی
 را به سیل زدگان اهدا کرده بودند که حتا
 بعد از فروش آن نگران سردی هوا بودند
 و برای آرامش مادیان زحمت چند ساعت
 رانندیگ رفت و برگشت را به جان خریده

بودند تا برای مادیان یک جل ببرند.

 و همینگونه است که اسبداری تنها یک
نیست. گزاری  سرمایه  یک  یا   ورزش 
 اسبداری یک راه و روش و مرام زندیگ
تا  ست و اسب امانیت از درگاه خداوند 
 دوسیت و انسانیت و بخشش را در بین

بندگانش را به آزمون بگذارد.

 امید است تا این حرکت مردیم دلگریم
 باشد نه تنها برای مردم سیل زده ترکمن
 صحرا که برای تمام مردم و کمک کوچیک
 تا با تجهیز یک پایگاه پزشیک از رنج و درد

جسیم مردم سیل زده کاسته شود.
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وارکاری برای هر کس
 شنبه های یب اسب و س

روز استراحت باشد برای فروشگاه اشکان
 اگر 

اینگونه نیست.

ه از بام تام
 به اذعان خودش هیچ روزی نبوده ک

ن کلبه خاموش بوده باشد حیت برای
 شام چراغ ای

ک روز!
ی

یس باشد
 حکایت "اشکان حقیقی" شاید شبیه عکا

 که مدام از همه عکس انداخته و خودش در هیچ

همیشه که  کارگرداین  شبیه  یا  نیست   عکیس 

ن در صحنه
د و دیگرا

ش مانده باش
 دوربین ا

 پشت

ش در حال حرکت باشند.
 نمای

سخت انتخاب،  ی 
دوراه بین  همیشه  گوید   یم 

 ترین را برگزیده. راست یم گوید، یم توانست

رکار باشد  ) که بوده و هست و مقام هایی
 سوا

ر از آنچه برگزیده
رد( یا هر راهی غی

ر کارنامه دا
 د

ش گیرد.
 در پی

است

تقدیر نامه



13

برای گویند  یم  مارکتینگ  و  برندسازی   در 
 موفقیت یا باید "اولین"بایش و یا "بزرگترین" و

 اشکان این هر دو حسن را با هم دارد.

بیدار صبح  تا  که  روزهایی  حکایت   شنیدن 
بوت جفت  یک  رسیدن  انتظار  و  مانده   یم 
چرمش عطر  از  تا  کشیده  یم  را   سوارکاری 
 سرمست شود و یا دیدن عکس اولین مغازه ی
 کوچک لوازم سوارکاری اش به مساحت 7 متر
 در باشگاه ایران زمین و فراز و نشیب های هر
 روزه اش تا امروز خود یک کالس درس است
 برای آنها که همیشه خواب یک شبه ره صد

ساله پیمودن یم بینند.

نام نخواهیم  چه  بخواهیم  چه  دیگر   حاال  
 "اشکان" به بدنه صنعت سوارکاری ایران پیوند
ایران سوارکاری  تاریخ  از  بخیش  و    خورده 

است.

 "ایران هوریس" به نیابت از جامعه سوارکاری
در که  خویب  لحظات  ی  همه  بابت   ایران 
 این سالها  چه برای لذت بردن از سواری و
مربوط امور  تسهیل  برای  چه  و   سوارکاری 
به است  کرده  فراهم  برایمان  اسب   به 
گوید. یم  قوت  خدا  و  مریزاد  دست  او 
 اشکان در رویداد گلریزان اسبهای اهدایی به
 مناطق سیل زده حایم این برنامه بود و حضور
 یب دریغش مایه مباهات جامعه سوارکاری ایران

دراین امر خیر بود.

 سوارکاری ما به اشکان های بسیاری نیاز دارد
دوباره را  نشسته  خاکستر  به  ققنوس  این   تا 

برخیزاند.
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فن کوئل

گفتگو با آقای علیرضا خوشدل

    احسان فکا

دیباچه

 درباره ی علیرضا خوشدل نیم توان نوشت. همان گونه که طرح
 پرسش از سواری که پنج بار قهرمان ایران شده سخت است. گفتگو
 با ایشان اما ساده است. کافی است سالم کین و بنشیین، سه چهار
 ساعت شیرین پیش رو داری تا خدانگهدار اما او ماندین است و یب
 خداحافظی!. بدون تردید او با تجربه ترین سوارکار در میدان ایران
 است. مثل بسیاری از سوارکاران حیس کودکانه و دوست داشتین
مفید اسب ها  برای  بودن  کودکانه    دارد. 
 است. شاید با کودک ِ درون ماندن و زیستن
به اسب ها را  ما  پریدن  و   و سواری کردن 
مغرور خوشدل  علیرضا  یم کند.   نزدیک تر 
چند گفتگوی  خالل  در  نه  را  این   نیست. 
 ساعته در باشگاه بام که سال هاست از دور
 و نزدیک دیده ام. این گفتگو با وجود طوالین
و دارد  عمویم  و  شناخیت  جنبه ی   بودنش 

 مجال و حوصله برای مداقه ی بیشتر در چند و چون
 سواری این کهنه سوار در چهارچوب یک گفتگوی این
 چنین نیم گنجد. پیشنهاد یم کنم دیگراِن دست به قلم
 و سر در اندیشه ی پژوهش اگر وجود خارجی دارند
 چهار دهه سوارکاری خوشدل و دیگراِن استخوان خرد
 کرده ی سواری ما را ریز به ریز و نعل به نعل و رکاب
 به رکاب واکاوی کنند فقط برای رسیدن به پاسخ این
 پرسش که چرا علیرضا خوشدل این همه سال ستاره
 وار در میدان حضور داشته است و بعیض ها شهایب 
 هستند انگار که سویی یم زنند و در غربت شب فراموش
 یم شوند؟ این گفتگو پاسخ نیست طرح پرسش هاست
 از دل پرسش ها که یم توانست ساعت ها ادامه داشته
 باشد و کنج های دست نخورده ی سوارکاری وطین را
 بازشنایس کند. بدیهی است اشاره به نام افرادی در
به سانسور مجاز  ما  و  بوده  ایشان  نظر  گفتگو   متن 
 گفته های ایشان نیستیم و حق هرگونه پاسخگویی برای
 عزیزان محفوظ است. برای او و تمام سواران نخبه،
 عایل، خوب و بد ایران که به هر حال هستند و انکار

نشدین آرزوی پیشرفت و سالمیت داریم.

 
و هستید  ایراین  ورزش کارهای  شناخته ترین  از   شما 
اما شده  خارج  سوارکاری  جامعه ی  از  شما   آوازه ی 
به مایلید  نشده.  ثبت  هنوز جایی   زندیگ نامه ی شما 

تفصیل درباره اش صحبت کنید؟

تا  چرا قبلن خالصه اش ثبت شده. زندیگ نامه ی من 
 سال هشتاد وچهار ثبت شده. من االن حدودن چهل
 ساله سواری یم کنم. اولین مریب ام استاد نصرت الله
 وجداین بودند در کالس های مبتدی در باشگاه فرح آباد.
 چون من خییل به اسب و سواری عالقه داشتم خییل

 /  عکس ها از:  هانیه همیت

گقتگو
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 جهیش رفتم باال و آقا نصرت خییل کمکم کرد. در مقطع متوسط با آقای محسن
 بهرایم کار کردم و بعد از ایشون به خاطر جهش غیرعادی که داشتم و نیم دونم
 که این خوبه یا بد اومدم تو کالس های آقای عزت الله وجداین و ایشون خییل
 کمکم کردند و من هر چی بلدم مدیون ایشون هستم. البته سخیت هاشم کشیدم
 و ایشون خییل چیز به من یاد دادند و بعد از نه سال از باشگاه فرح آباد به باشگاه
 چیتگر آقای طاهری نقل مکان کردیم که اونجا یه گاوداری بود که جمع کرده
 بودند و یه سری اصطبل ساخته بودند و با شهرداری هم مشکالت خودشون
 رو داشتند. بعدش هم با آقای وجداین به باشگاه کالک نقل مکان کردیم  و بعد
 از یه مدت از ایشون اجازه گرفتم که برای خودم کار کنم البته مستقل نشده
 بودم و زیر نظر ایشون کار یم کردم و ایشون منو کمک یم کردند ویل اون جا
 دیگه درامد داشتم و چند تا اسب خود آقای و وجداین دادند کار کنم یه اسب
 آقای کالهی بود به اسم کوالک کره ی تاراج که آقای وجداین یه بار با اون اسب
 زمین خوردند و اون اسب رو برای کار به من دادند. من برای اون اسب خییل
 وقت گذاشتم و طی اون مدیت که باشگاه کالک بودم سرباز هم شده بودم و
 همزمان اقدسیه هم یم رفتم. اون جا هم با اسبای مراغه ای و ورامیین و البته چند
 تا اسب خارجی هم کار یم کردم که اسبای خارجی مال دکتر فیروز بخش بودند.
 اون ها رو سوار یم شدیم و چون سواری ام تغییر کرده بود و بهتر شده بود همه
 دوست داشتند اسب بدند من بپرونم. این ها به غیر از دوره ی نوجواین ام هست
 و این هایی که یم گم مربوط به دوره ی بزرگ سایل منه. سال شصت و هفت من
 با یه مادیون خارجی به اسم بلک برن نایب قهرمان کشور تو بزرگساالن شدم و

اون سال آقای بابک شیک قهرمان شدند.

با بلوط؟

 بله با بلوط قهرمان شدند. بعد از سال های بعدش سربازی من تموم شد و
اومدم باشگاه البرز و چسبیدم به کار.
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 هم دوره ای های شما تو اون مقطع چه کساین بودند؟

 شاهین فرشباف، کیوان ندری آقای نییل و این دوره هم گذشت و

 سال بعدش با کوالک قهرمان کشور شدم. سال شصت و هشت

 بود که رقیبم آقای کاظم وجداین بود که ایشون با آریا یم پریدند

 و سال بعدش شصت و نه دوباره قهرمان کشور شدم که این بار

 کنار من آقای رضایی بود که خییل نزدیک به هم بودیم و ایشون که

 نایب قهرمان شدند استاد من بودند. تو سال هایی که فرح آباد بودم

 یه مدیت هم با آقای رضایی کار کردم ویل به خاطر اخالق تندشون

 خییل با هم نساختیم. بعد از این داستان ها من از باشگاه البرز اومدم

 باشگاه مقدم که اسب های آقای پزشک نیا رو سوار یم شدم. باشگاه

 مالکش آقای شاهرخ مقدم بودند که با آقای پزشک نیا شریک بودند.

 بعد از باشگاه مقدم رفتم باشگاه دشت بهشت آقای هژبر و پنج

 سال اون جا بودم که یه رکورد محسوب یم شد و من هر جایی رفتم

 یه پنج سایل اون جا موندم. بعد از دشت بهشت رفتم باشگاه دشت

 بهشت خدمت آقای رضایی و ایشون خییل به من کمک کردند یعین

 من وقیت از باشگاه هژبر اومدم بیرون درآمد خییل خویب داشتم

 اما آقای رضایی خییل به من لطف کردند و ایشون واقعن برام حکم

 پدری دارند از بس ایشون رو دوست دارم. آقای رضایی گفتند این

 باشگاه و این من و این اسب ها و تو. سیزده بدر بود و اکتای و بهار
و روشن.

با سیزده بدر مسابقه رفته بودید؟

 بله اما خییل کم. در حد ییک دو تا. آقای رضایی
 از نظر مایل خییل کمکم کردند و گفتند حقوق
 نیم تونم بهت بدم ویل شرایط به شکیل بود که
 اسب ها رو بین هم تقسیم یم کردیم و مسابقه
 یم رفتیم و مطمئن بودیم که اول و دوم هستیم
 و اون موقع هم مثل االن نبود و جایزه اول و
 دوم رو به یه سوار یم دادند و در انتها جایزه ها
 با هم تقسیم یم کردیم و درامدم خییل خوب
و آزمون  باشگاه  اومدم  هشتاد  سال   شد.  
 حدود ده سال اون جا موندم. تو دوره ای که
 آزمون بودم با رامسس رفتیم بم و من قهرمان

شدم.
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رامسس؟ نیله ی ترکمن؟

 بله کنار اسبای خارجی. آقای علیرضا بختیاری اون جا اسب خارجی داشت. بقیه هم داشتند ویل اسب
 خارجی کم بود. من با رامسس  جایزه ی بزرگ رو گرفتم که یه اتوموبیل گل بود. تو اون مسابقه تو همه ی
 رده ها اسب برده بودم و تقریبن نود درصد جایزه ها رو من برده بودم و این یه سرمایه ی خییل خویب بود
 برای من. وقیت اومدم تهران از طریق آقای روایی نیا صاحب رلینکا یه خونه برای خودم تهیه کردم. رلینکا
 ییک از بهترین اسبام بود  و باهاش یه سویم کشور دارم یه دویم دارم که دوپینگ دراومد و دو تا قهرماین
 دارم و این ها از سال هشتاد و چهار شروع شد و تا هشتاد و هفت طول کشید. سال هشتاد و هفت با
 سایکو رفتم قهرماین کشور چون اسب های ما رفتند برای قرنطینه ی دوهزار و شش قطر و من مجبور شدم
 با یه اسب عجیب بپرم که قهرماین با سایکو خییل برام عجیب بود. سایکو خییل دهن سفیت داشت و تا
 اون موقع اصلن جایزه نشده بود. اون قهرماین کشور پاییزان بغلم بود و با پنج خطا از من عقب افتاد. بعد
 از آزمون دوباره برگشتم باشگاه چیتگر و دو سه سال اون جا بودم. بعد اومدم کوهک و بعدش اومدم بام.
 من اولین کیس بودم که اومدم بام و بازم زمونه چرخید و یه اسیب اومد دست من به اسم ونکوییش که
 باهاش خییل جایزه شدم و کالسم عوض شد و یه نایب قهرماین کشوری باهاش گرفتم. سال بعدش دوباره
 نایب قهرمان شدم تو بام. اولین iii  رو من بردم. بعد باهاش رفتم قطر و iii چهار و پنج ستاره رو باهاش
 پریدم. اون مسابقه تو ارتفاع صدو شصت تو سال بود یعین مسابقه ها قبل از ژانویه و بعد از ژانویه بود.
 ونکوییش متاسفانه تو یه حادثه ناگوار تلف شد و بعدش کارتونو رو جایگزینش کردم و مسابقه های مهیم
 رو باهاش پریدم.  در کل شش تا ماشین بردم. جام پیشرفت هت تریک کردم و کل رده ها رو اول شدم. این
 قدر جایزه بردم که یادم نیست. االن استرال و گرنتینیو رو دارم که استرال رو از امیرکالنتری خریدم و خییل

شبیه رلینکاست هم تو پرش هم تو شکل و قیافه.
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 سوایل تکراری داریم که جواب های جالیب ازش گرفتیم.
 درباره ی اولین مواجهه تون با اسب بفرمایید. از زماین که

اسب رو از حیوون های دیگه تفکیک کردید؟

 خب قدیم مسابقه ها رو از تلویزیون تماشا یم کردیم. عالقه
 به اسب من از تلویزیون و پیش از انقالب شروع شد. تو
 مدرسه هم تو کالس دوم و سوم بود که آن مرد با اسب
 آمد تو کتاب های دریس من رو به اسب عالقه مند کرد. من
 تو بچه یگ آدم ترسویی بودم و با دیدن فیلم ها حس کردم
 باید این اسب رو از نزدیک ببینم. اولیم بار وقیت اسب
 رو  دیدم تو سن نه ساله یگ بود. یه اسب عرب بود
 اسمش جهریم بود. جهریم اسب کالیس و کشش بود.
 هر سال زایمان یم کرد. خییل عجیب بود که ارتباط من
 باهاش برقرار شد چون من خییل از اسب یم ترسیدم.
از اسب که نیم دونستم چطوری  قدر یم ترسیدم   این 
 فرار کنم چون فکر یم کردم این اسب منو یم خوره ویل
 نیم دونم یه دفعه چه اتفاقی تو سیستم بدین من رخ داد
 که فکر کردم این حیوون هیچ وقت به من آسیب نیم زنه.
 در صوریت که من این قدر از آدم ها آسیب دیدم ویل از
 اسب نه. از اسب شاید آسیب جسماین دیده باشم ویل

آسیب روحی به هیچ وجه. اسب همیشه کمکم بوده.

سوار اسب  چند  زندیگ تون  در  یم زنید   تخمین 

اسب ها با  که  نتیجه ای  و  کیفیت  از  فارغ   شدید؟ 

 گرفته اید کدوم شون تو ذهن شما موندگار شده؟

ت یا منفی؟
حاال به هر دلیل مثب

 بیش تر از دو هزار تا شاید. چون من برای خرید

 اسب خییل رفتم اروپا و هر موقع یم رفتم پونزده،

 بیست روز یم موندم و تو این مدت روزی ده، پونزده

دوران سربازی ام تو  هم  اینجا   تا سوار یم شدم. 

 روزی دوازده، سیزده تا سوار یم شدم. تو دوراین

 که آزمون بودم تو هر مسابقه هجده، نوزده تا اسب

 یم پروندم. شما این آمار رو ببر تو روز و هفته و

 ماه و چهل سال. بهترین خاطره ی من از کوالکه و

 رلینکا و ونکوییشه که واقعن دوست شون داشتم.

 االن هم گاهی به رلینکا که کردانه سر یم زنم این

 سه تا اسب ملکه ی ذهن منند از خویب. من از اسب

 به جز جرجیس که مچ پای منو شکوند بدی ندیدم.

 البته تقصیر خودم بود، چیزی از اسب خواستم که

ش رو باید یم دادم.
ورای توانش بود و تاوان
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دوره های مختلف سوارکاری تون رو تفکیک کنید. مثلن دوره ای که اقدسیه بودید.

 تو ده سال اول سواری ام که تو دهه شصت بود یه چیزی یاد گرفته بودیم و اجراش
 یم کردیم. تو دهه ی شصت خودمون یه چیزی یاد گرفته بودیم و سعی یم کردیم
 از استادمون کیپ کنیم. االنم که من سوار یم شم همه یم گن عین عزت سوار
 یم یش. تو دهه ی شصت یه جوری یم پریدم که اگر بخوام مثال االنش رو بزنم
 شبیه حمیدحبییب یم پریدیم. جلوی مانع اسب رو جمع یم کردیم و بعد از دو گام
 که یم دیدم پرش یم کردیم. چیزی به اسم ریتم وجود نداشت. اگر قرار بود االن
 با همون سبک بپریم فکر یم کنم تو هر مسابقه پنج یا ده خطای زماین یم آوردیم.
 با دست هم سواری یم کردیم. البته من مربیای خارجی هم داشتم دیگه. فکر کنم
 سال هفتاد و سه تا پنج بود که من کلن سیستم سواری مو عوض کردم و گفتم
 این سواری دیگه نباید مال من باشه و با این مدل اسبا این سواری دیگه مدل من
 نیست. چون یم خواستم سیستم رو عوض کنم و باید تیر روی زمین کار یم کردم
 و باید طوری که فرم گرفته بودم رو عوض یم کردم و خودم رو با سواری دنیا
 تطبیق یم دادم. تو اون یک سال من بسیار زمین یم خوردم. یم خواستم سبک
 سواری مو درست کنم نیم شد. یم خواستم یکدست سواری کنم نیم شد. اسب
 در یم رفت با اسب یم خوردم زمین. ویل بعد از اون یک سال به طرز وحشتنایک
 جهش چشم گیر داشتم و برام عجیب بود که یه آدیم که این جور سواری یم کنه
 االن مدل ریتمیک و با تعادل سواری یم کنه. تعریف از خود اشتباهه ویل من هر
 جای دنیا که یم رم و سواری یم کنم خییل ازم تعریف یم کنن. یم گن ریتمت خوبه،
 فیلینگت خوبه، حست خوبه، برای همین دهه ی هفتاد به بعد کل سواریم عوض
 شد. سیستم ریتم و تعادل که خانم بیزی مدن پیاده کردن و کل دنیا متحول شد.

ایشون یه مسابقه تو آخن دادند که سیستم کل دنیا رو عوض کردند.

از شما  پرش  باعث  که   اسب هایی 
 یک سوارکار به یک سوارکار نخبه و
 استثنایی شد کدوم ها بودند و اثر فین
سوارکاری بر  اسب ها  تکنییک این   و 

شما چه چیزی بود؟

و نوجوانان  از  زندیگ نامه  تو   من 
 جوانانم چیزی نگفتم. چون اون موقع
من نداشت.  وجود  نوجوانان   رده ی 
بعد و  پریدم  مبتدی  سوار  تا   چند 
اولین پریدن.  جوانان  کردم   شروع 
اسمش داد  سواری  بهم  که   اسیب 
بعدش فلفیل.  بودند  گذاشته   رو 
بود. برگشیت  کورس  که  بود   ژوبین 
 واگاواگا بود. نمک آبرود بود. این ها
 خییل به من سواری یاد دادند. عزت
 وجداین این قدر به من اعتماد داشت
و پالرمو  مثل  خوب شو  اسبای   که 
مانژ تو  یم شدم  سوار  رو   شبرنگ 
 تمرین گرم یم کردم و آقای وجداین
 یم پرید و دوباره اسب رو سرد یم
بودم. شده  فن کوئل  حالت   کردم. 
 گرم و سرد یم کردم و بیشتر اوقات

مسابقه رو نگاه نیم کردم.

یا سوارکار  چه  دوره ای  هر   در 
سوارکارهایی رقیب جدی شما بودند؟

 آقای رضایی، همایون وجداین، رامین
دوره ای یه  علیرضابختیاری،   شیک، 
بعد مازیار  بعد   مسعودمکاری نژاد، 
یه که  اینه  دیدگاهم  من  شد.   داود 
صعودی دوره ی  یه  خوب   سوارکار 
 رو پیش یم بره. خییل سوارها تو دنیا
 هستند که اول نیم شن اما تو رنکینگ
همیشه و  اولند  نفر  ده  جز   همیشه 
 تاپ تن هستند. مثل بربام و اهنینگ.
 خب من یه مدت خییل دور برداشته
 بودم، فکر یم کنم از سال هشتاد و
 چهار تا نود من خییل رو دور  بودم و
 خییل بردم. از تمام سال هایی که من

سواری یم کنم بیشتر بردم.
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  ویژیگ فین مربیان تاثیر گذار بر سواری شما رو
بفرمایید.

 نصرت وجداین من رو با با اسب آشنا کرد. عزت
من و  داد.  یاد  من  به  رو  سواری  کلن   وجداین 
آقای از  رو  جسارت  گرفتم.  ایشون  از  رو   حس 
 رضایی یاد گرفتم. یه مریب که خییل به من کمک
 کرد و هیچ مریب مثال ایشون نبود پل وایر بود.
 این قدر حسش باال بود که واقعن منو یم فهمید
 و وقیت با اسب پرش یم کردم همه ی ایرادها رو
ایراین هایی که از   بهم یم گفت. فکر یم کنم ییک 
 هنوز یادشه منم. جری مولینز هم بود و مارکوس
 فوکس و وییل میلیگر، با این مربیای خارجی هم کار
 کردم ویل چیزی که پل وایر به من گفت کل سواری
 دنیاست پل وایر یه کتاب خونه سواده. یه مریب
 داشتم استاوروس که یه بار از من پرسید چیزی از
 کالس های من یاد گرفیت؟ گفتم همه ی مربیایی که
 داشتم یه چیز رو به من گفتند با زبون های مختلف،
 همه ی این ها به کنار. حس سوار با اسب یه چیز
 دیگه است. همش یم گیم فاصله ی بیست و دو متر
 یم شه پنج گام، بیست و چهار متر رو یم شه پنج
 گام زد، یم شه شش گام زد، یم شه هفت گام زد.
 این حسیه که سوار و اسب برای یادگیری سواری
 دارند. من خودم خییل دقت به این نیم کنم که این
 فاصله رو پنج گام بزنم؛ شاید یه اسب سوار شم
یا این فاصله رو شش گام بزنم   که مجبور بشم 

بیشتر.

 چه زماین روی اسب بودید و حس کردید که سواری تون آروم آروم
از یه سوار معمویل خارج یم شه؟

یعین شخصیت داشتم.  رو  این حس  بسم الله سواری  از ب  من    
 من این طوریه. من یا کاری رو نیم کنم یا اگه بکنم تا آخرش یم رم.
 اصلن قرار نبود شغل من سوارکاری بشه یا مریب یا قهرمان شم. من
 این رشته رو انتخاب کردم چون برام آرزو بود سوار اسب بشم. ما
 شمایل هستیم دیگه. البته تهران زندیگ کردیم. هر وقت یم رفتیم
 شمال، سراغ اسب ها رو یم گرفتم. حس خییل خییل قوی ام موقعی
 بود که اولین بار رفتم اروپا. سال هشتاد و نه میالدی رفتم فرانسه
 برای دوره ی درساژ. بعد مسابقات هیروشیما بود که من نرفتم. یه ماه
 ما یه دوره دیدم پیش کیس که پدرش مریب تیم میل پرش با اسب
 بود و هم فوتبال. یه آدم استثنایی بود. اولین بار که حس کردم خییل
 از دنیا عقب هستیم وقیت بود که مسابقه های آخن رو دیدم. اون جا
 تازه فهمیدم چیزی بلد نیستم یعین تا اون زمان فکر یم کردم سوار

خویب ام.

 االن جسارت این رو دارید که آخرین آخین که اهنیگ یک شد رو
بپرید؟

 جسارت شو دارم اگه اسبش باشه. شما هیچ موقع حس نکن که توی
 من یه حیس به اسم ترس باشه. تا االن که نبوده ان شالله از این به
 بعد هم نباشه. امروز شما تمرین منو دیدی. تمرین با یه اسیب که
 خییل میزون هم نبود ویل من هیچ موقع به خودم نیم گم که یم ترسم

چون به سراغم میاد.
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 و به اسبم منتقل یم شه!

به اسبم متقل یم شه برای همین به ترسیدن فکر نیم کنم.

 وضعیت یک سوارکار، مریب رو از نظر مایل تو دوره ی اول سواری تون و این دوره تشریح بفرمایید.

 ببینید وقیت آدم شروع یم کنه به کار کردن یعین درامدزایی، فقط به کارش فکر یم کنه. با این شرایط جدید فکر کنم داریم
 بر یم گردیم به قدیم. چون با این وضعیت اقتصادی دیگه اسب نمیاد. اسب ها هم آموزگار ما هستند و با این شرایط نرخ
 ارز دیگه آموزگار وارد ایران نیم شه. مگر این که ما خارج شیم از ایران. تا ییک دو سال پیش کم و بیش اسپانسرها بودند.
 اسپانسرها هم با هم فرق یم کنند. قدیم اسب های وازده از کورس رو یم آوردیم، پریش یم کردیم بعد اون اسب ها شدن
 سرمایه گذار. اسپانسرهای جدید خییل هاشون اسیب نیستند و به نظرم قدییم ها بهتر بودند. جدیدی ها از اسب دور شدند.
 خییل ها اومدن تو سیستم اسب که وضع مایل شون خوبه ویل اصلن نیم دونن اسب چیه. برای پز دادن میان یه اسیب

یم خرن که بگن ما اسب داریم فالین هم سوارکارشه. مثلن خوشدل سوار یم شه. اسب ما رو مکاری سوار یم شه.

 خب تا اینجای کار که بد نیست. ویل این قشر متمکن که به هر حال شم و هوش اقتصادی باالیی هم دارند بعد از یه مدت
یم خوان تو اسب هم بیزینس بکنند.

 بله دیگه. کاسب کاسبه دیگه. قدیم این طور نبود. قدییم ها کاسب نبودند برای اسب دل یم سوزوندن. برای اسب خرج
یم کردند. برکت هم داشت. هم برای اونا هم برای ما. االن فکر نیم کنم همچین چیزی باشه.

 آیا کیس از خاطره ی اولین پا به رکاب شدن و اولین گشت رفتن و اولین زمین خوردن سوال کرده یا من نفر اول هستم؟

 نه شما نفر دوم یا سوم هستید چون من سال های زیادی تو این رشته بودم با خبرنگارهای زیادی صحبت کردم. مانژ بییض
 باشگاه شهدا با زین هندی یا همون زین شیرازی خودمون. این قدر وضع مایل خویب هم نداشتیم که چکمه و اینا داشته
 باشیم. کفش میل و بال یم پوشیدیم. پاره هم نیم شد. از پامون خون یم چکید. اولین گشت رو هم فرح آباد رفتم. هیچ موقع
 هم یادم نیم ره. تو کالس آقای وجداین حدود بیست نفر شاگرد بودیم. اولش که یم اومدیم رو کارتابل اسم اسب ها رو
 نوشته بودند جلوش اسم سوارها رو. اگه زمین خراب بود یم رفتیم گشت. یک ساعت یم رفتیم یک ساعت بر یم گشتیم.
 یه مدت اسب کورس حاضر یم کردیم، کوالک و بامداد و اینها رو. سه ساعت گشت یم رفتیم تا سرخه حصار که آخرش

بود. اولین سوار شدن رو گفتم اما اولین زمین خوردنم رو یادم نمیاد.
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خودتون فکر یم کنید چرا طراحی سوال برای شما کار بسیار سختیه؟

 شیاد به خاطر سابقه ی سواری منه. چون بعد آقای رضایی و آقای وجداین و همایون

رضایی یم پرسیدید آقای  از  نیست. شاید  تو سواری  من  با سن   وجداین کیس 

سخت ترم بود.

 مریب های شاخیص مثل شما یب شمار اسب در زندیگ شون وارد و خارج یم شه،

درباره ی رابطه ی حیس تون با اسب ها و نه اسب به عنوان یک شریک شغیل بفرمایید.

 همکاری و هماهنیگ خییل خوبه. و قطعن اسب شریک شغیل خوبیه. اسبا برای من

 هیچ فرقی نیم کنن جز اون چند اسیب که اسم بردم براتون همه ی اسبا رو من یه

 جور یم بینم. من قبلن اسب یم زدم ویل االن نه. دوست ندارم اسیب رو تنبیه کنم.

 اگه بخوام اسیب رو تنبیه کنم با مهمیزهام سعی یم کنم این کار رو بکنم. شالق برای

 اسب حس بدی رو داره. دوست ندارم وقیت یه نفر شالق بهم یم ده اسب در بره.

 اسب به قول آقای جمشیدخاین مثل یه سرباز پیش یه فرمانده است. این سرباز

 با فرمانده رابطه ی خویب هم یم تونه داشته باشه. من این رابطه ی خوب رو خودم

 انتخاب کردم. برای همینه که همیشه شریک های شغیل من کمکم یم کنن. بچه ها

 یم گن تو خوش شانیس ویل من خوش شانس نیستم چون اسبا خییل کمکم یم کنند.

 وقیت با اسب جایزه یم برم هم من خوشحالم هم اون. اسب برای من کاال نیست یه

جز از زندیگ مه!

 از حس و خاطره ی اولین قهرماین کشورتون بفرمایید. این که در چه باشگاه و با چه

ارتفاعی بود؟

اولین باری که قهرمان شدم با همین  کوالک بود که کره ی تاراج و دو خون بود.

یعین با چکاوک افسانه ی کورس برادر بود!

 بله با چکاوک برادر بود و یه برادر تین هم داشت به اسم ویس بود. کلن کوالک یه

کره داشت که اونم امپراتور خانم غروی بود.
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همون نیله ای که چندی پیش تلف شد؟

  بله و نسل کوالک با مرگ اون اسب منقرض شد. اولین باری که قهرمان
 شدم  حس خییل خوبم این بود که پدر و مادرم خوشحال شدند. شاید
 خییل ها بگن یه آدرنالین تو خون آدم تزریق یم شه و یه حس عجیب و
 غرییب به وجود میاد. اون قهرماین ام تو باشگاه فرح آباد بود و ارتفاع صد
 و یس و پنج، چهل یم شد. تو پنج راند و سه روز مسابقه برگزار یم شد.
 طراح مسیرش هم رخشان رادپور بود به جز یه قهرماین ام که دوپینگش در
 اومد و رامین شفیعی طراحی کرده بود نمام قهرماین هام رو رخشان رادپور
 طراحی کرده بود. من با چندین نوع قهرماین مواجه شدم. یه دوره بود که

روز اول و دوم یم پریدی و روز سوم خطاها پاک یم شد.

این عادالنه بود؟

 خییل جاها یم کنن این کارو. یادتون نره وقیت بین بیست نفر آخر یم ریس
 به فینال نفر بیست و یکم هیچ موقع قهرمان کشور نیم شه. همیشه باید
به بپرن. عکس خطا اومدن استرس زیادی  این قهرماین رو   تاپ تون ها 
 سوارکار یم ده که سوار دچار اشتباه یم شه. ییک از بهترین قهرماین هام
 هم سال هشتاد و شش بود. پنج نفر اومدن تو باراژ من چون دو راند رو
 یب خطا اومده بودم قهرمان کشور شدم. چهار خطایی ها با همدیگه رفتند
 باراژ. من پیش خانم سحررضایی نشسته بودم که با مادرشون بودند. تو
 فرح آباد بودیم. فالکس چای هم کنارشون بود. گفتم یم شه من یه چایی
 بخورم؟ گفتند چرا نیم شه. یه چایی و یه کیک، خوش مزه ترین چای و

 کیک زندیگ ام بود چون یم دونستم قهرمانم. چهار
 نفر اون جا به جون همدیگه افتاده بودند و با هم

یم جنگیدند.) خنده(

  ما ملیت هستیم که به سرعت اشباع یم شویم.چه
 انگیزه ای باعث شد اشتهای پنج بار قهرمان شدن را
 داشته باشید و این که سه بار از این قهرماین ها یپ

در یپ بوده؟

 این عالقه و عشقی که من به اسب دارم و به محیط
خییل رو  محیط  تصوره.  حد  از  بیش   سوارکاری 
این دارند.  و نشیب  فراز  آدم ها  اما   نیم شه گفت 
 نشیب برای من اتفاق افتاد. همون سایل که رفتم
 کوهک. من یب انگیزه بودم. سال نود رفتم کوهک
 و یک سال بعد به رخشان گفتم من دیگه نیم خوام
اذیت شدم خییل  گفتم  چرا  پرسید  کنم،   سواری 
 چون محیط سواری رخنه کرده بود تو خونواده ی
 من. گفتم به رخشان که داره زندگیم داغون یم شه.
بیرون. برم  باید  کار  این  از  طرف  یه  اسب   گفتم 
عنوان به  من  دیگه.  یم شم  سوار  رو  اسب   ویل 
یم دن من  به  اسب  یه  برم  جا  هر   عیل خوشدل 
 سوار شم. با رخشان یه چهار پنج ساعیت گپ زدیم
 و گریه ی همو درآوردیم و این شد که اون سال من
 شدم نایب قهرمان. گفت تو وقیت یم توین هنرت
 رو به نمایش بگذاری که مردم لذت ببرند چطور
 یم توین ول کین بری؟ شما دیدید دیگه وقیت یم رم
 باراژ همه مشتاقند ببینند باراژ چی یم شه. انگیزه
 فقط عشق. من خونه هم که یم رم کالس هورس
 یت وی یم بینم. کار من از عشق گذشته یه جورایی

مجنونم.

 از برنامه ی ویژه تون روی کار روی بدن، تکنیک و
 ذهن اسب ها و کار روی خودتون در سال هایی که

قهرمان شدید بفرمایید.

  من تمام ورزشم سوارکاری بوده. یه مدت چاق
 شدم که تو اون دوره زمین یم خوردم. تصمیم گرفتم
 پونزده کیلو الغر شدم. از هشتاد و هفت رسیدم
 به هفتاد و هفت و این خییل کمکم کرد. وحشتناک
یم کردم فکر  که  این  محض  به  یم رفتم.   یب رکاب 
 دارم از زین جدا یم شم یب رکاب یم رفتم. یب رکاب
 پرش یم کردم. این کارها رو خییل رو اسب کردم
 که تونستم بدنم رو نگه دارم. هنوز هم تو دنیا برای
 فیت شدن روی اسب یب رکاب یم رن. برای اسب
 هم بهترین حالت ممکن گشته. گشت های خوب و
 تکنییک. انتخاب شیب های مناسب، انتخاب مسیر
 درست، انتخاب زمان درست، ببینید یه چیز خوب
 که منو خییل جلو انداخت صبح زود سواری کردن
 و دیر وقت سواری کردن بود صبح زود گشت رفتن
 خییل برای اسب خوبه. خییل وقتا وقیت تو باشگاه
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 کالک بودم از ساعت هشت شب به بعد من تازه یم رفتم گشت، دو سه
 ساعت یم رفتم تو کوه ها. یبا این که بدون زین یم رفتم تو آب تمرین یم کردم.
 تو خونه هم بیشتر کاوالیت کار یم کردم. یه مدیت هم با آقای رضاهداوند که
 تو باشگاه البرز مریب عباس مهاجر بود کار یم کردم. کلن شیوه ی سواریم اینه
 که فکر یم کنم وقیت بدن آماده باشه ذهنم آماده یم شه. یه آدم چاق نیم تونه
 خییل فرز باشه و خییل سریع واکنش نشون بده. اسب و سوار جفت شون
 باید فیت باشن. خییل با لنژ موافق نیستم. لنژ برای یه سری از سوارکارها روز
 رو هدر دادنه. تو لنژ اتفاق های زیادی ممکنه بیفته. وقیت سواری شما کنترل
 داری اما تو لنژ اسب یم تونه بازی کنه، دستش رو بشکنه، یم تونه بخوره
 زمین پاشو بشکنه یا در بره بزنه به اسبای دیگه. انکار نیم کنم اما تو طول هفته
 اسبام شاید یه بار یا دو بار لنژ بشن و از ابزار سعی یم کنم سرکار استفاده
 نکنم. مثلن از رنکوالن استفاده نیم کنم. سعی یم کنم هر طور اسب راحته

همون طوری باهاش پیش برم.

 چرا دوراین طوالین در باراژها دست نیافتین و در دوره ی فعیل همچنان تیغ دار
و برنده هستید؟

 این ترسه که آدم ها رو از توانایی شون دور یم کنه. من ترس از زمین خوردن
 ندارم. مسیرهایی که تو باراژ انتخاب یم کنم مسیرهایی نیست که همه انتخاب
 کنن. از قوانین اطالع دارم و یم دونم اگر از این سمت بپیچم خطا هست یا نه
 یا اگر فکر یم کنم خطا بشه از پارکورچین یم پرسم. تو مسیر هم سعی یم کنم
 کوتاه ترین مسیر رو انتخاب کنم. ببینید باراژ ورای مسیر پرشه چون تو باراژ
 شما تاثیر زیادی تو  دهن اسب نداری و اسب ها تو باراژ راحت تر یم پرن.
 تو پارکور شما در گیر یم یش که مانع یم افته یا اسب کپ یم کنه تو باراژ این
 اتفاق نیم افته. اسب آزاده حاال یه جا باسکولش بیشتره آدم عقب یم افته،
 بعیض اسبا زود رد یم شن. تو مسابقه ی سرعت سعی یم کنم اسبای زود رد
 شو رو ببرم. تو گرندپری اسب های خوش تکنیک رو یم برم. فرق یم کنه این
 مدیریت و تقسیم اسب. ویل تو باراژ ترس حرف اصیل رو یم زنه. البته اطمینان

به اسبم هست.

 فرض کنیم ده سال پیشه و شما در سفر و
 در یک محیط خارج از شهر مثل کویر با اسیب
 آزاد برخورد کنید که داغی روی کتف داره. چه

یم کردید؟

 قاعده اینه که برم سراغ اسب ببینم داغ داره یا
 نشوین داره یا نه. چون حتمن کسایی هستند
 که از اسب اطالع داشته باشن دیگه. حتمن
 سراغ اسب رو یم گیرم. اسب رو از سرم باز

نیم کنم.نیم گذرم ازش.

 در مورد لباس ها و وسایل سوارکاری رو دوران
شروع سوارکاری تون بفرمایید.

 ما وقیت سواری رو شروع کردیم. کاله هامون
 کاله انگلییس بود فروشگاه فرح آباد بود و آقای
 چراغی اون جا رو داشتند. بعد سهنداسپرت
 باز شد و آقای غالیم این کار رو شروع کردند
 که دیگه انقالب شده بود و چیزی دیگه وارد
شلوار این  هنوزه  که  هنوزم  من   نیم شد. 
 کنتایک های قدیم رو پای بعیض یم بینم. آقای
 غالیم این کارو انجام دادند و همه چیز مثل
 کاله و پیراهن و شلوار رو  یم زد و همه چیز
 ایراین بود. تا این که اشکان شروع کرد و کیل
 سیستم رو متحول کرد و همه چیز خارجی شد.
 چکمه رو هم خدا رحمت کنه آقای مظاهری

یم دوخت.

دیدم. بهی  کیش  پیش رستم   من چکمه هاشو 
هنوزم ازشون داره.

کردم. پرش  بسیار  شیرازی  زین  با  من   بله. 
آلماین. کیفر بعد  اومد  انگلییس   بعد زین های 
 و این ها. تو زین خونه ی فرح آباد زین ها شماره
 داشت. هر زین برای یه اسب بود. ما تو پنج
 شش سال اول اسب های خوب مون رو هم با
 زین شیرازی سوار یم شدیم که نشست مون
 جا بیفته. هر زیین البته بهتر از زین شیرازی

بود.

تون الملیل  بین  حضور  درباره ی   مختصر 
بفرمایید.

و عضو  که  قطر  شش  و  دوهزار  بار   اولین 
 کاپیبتان تیم میل بودم با رلینکا پریدم. بعد از
اون یه سری مسابقه تو آلمان و هلند پریدم.
 isc پریدم. قطر چهار و پنج ستاره بود که ادوینا
تاپس الکساندرا برنده شد و من امتیاز گرفتم.
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 درباره ی تاریخ و وقایع نگاری و ثبت مکتوب و مصور
گذشته ی این ورزش بفرمایید .

 تو سوارکارها کیس مطالعه نیم کنه. تو ایران کتاب
کشور یه  مردم  وقیت  معضل.  شده  کلن   خوندن 
تاریخ نیم خونن.  هم  اسیب ها  نیم خونن   کتاب 
 سوارکاری واضحه ویل مردم سراغش نیم رند. اینا
 باید برنامه ریزی بشه کیس که میاد سواری کنه باید
 از قدیم هم بدونه. بدونه سواری از کجا اومده و
 به کجا یم خواد برسه. من از بای بسم الله خودمو
 یم دونم و خییل آدم های دیگه رو. االن سواری خییل
 فانتری شده. ما اون موقع خودمون تیمار یم کردیم،
که شده  طوری  االن  یم کردیم،  زین   خودئمون 
و کن  رو حاضر  ما   طرف زنگ یم زنه یم گه اسب 
 وقیت پیاده شد مثل برق اسب رو تحویل مهترش
 یم ده یم ره یا تو کافی شاپ قلیون دستشه یا یم ره
 دنبال یه کار دیگه. االن دهشتاد درصد سوارکارای
خوب سوارکار  من  بزنن.  آبخوری  نیم تونن   ما 
 یم شناسم بلد نیست زین بکنه. بگم ابزار آبخوری
نیست. کارتش  فقط  مریب گری  نیم دونه.  بگو   رو 
 مربیای ما که برای تدریس یم رن شهرستان هامثل
باب الحوائجی آقای  مثل  مسعودمکاری نژاد،   آقای 
 باید چهار تا سوال از قدیم هم بکنن که طرف بره
 بخونه و همینطور بر و بر نگاه نکنه. یه موزه هم تو

فرح آباد  داریم که خوش بختانه درش بسته است.

 درباره حضور بین الملیل سوارکاری ایران در این
چند سال اخیر بفرمایید.

 از من خبرنگاری پرسید در مورد بازی های آسیایی
 من گفتم اگر هفت یا هشتم بشیم باید کاله مون
 رو بندازیم هوا. پرسید اسب خارجی؟ گفتم اسب
 خارجی اون ها هم دارند. ما داریم یم ریم اونا هم
 دارن یم رن وانستادن که ایران بزنه جلو. این یه
 قطاریه که داره حرکت یم کنه اروپایی ها اون واگن
 جلو هستند این عقب آسیایی هان. تازه این عقب ها
 ایراین ها تو واگن آخری هستند. باید یاد بگیریم

 پول خرج کنیم واگن به واگن بیایم جلو.

و را دوره بندی کرد  ایران   آیا یم شود سوارکاری 
ما پاسخ مثبت است هر دوره ی سوارکاری   اگر 
 در مقایسه با همان تاریخ در غرب در چه وضعییت

بوده؟

بگم باید  ایران  سوارکاری  دوره بندی   درمورد 
نشاطی، دوره ی  شیک،  دوره ی  مبشری،   دوره ی 
 دوره ی وجداین ها، دوره ی رضایی دوره ی رضایی
 که اسب خارجی اومد و گذشته مون رو از یاد برد
 و همه فانتزی شدن چون تو قدیم و دوره هایی که
 اسم بردم به اسب آموزش یم دادند و یادگاری هم

یم موند االن یادگاری نداریم.
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 چند مریب یا فرد تاثیر گذار سوارکاری ایران رو نام ببرید و از اثر
فین یا فکری شون بر سوارکاری ما بفرمایید.

 تو بحث وسیله ها من اولین کیس بودم که از کاستن هوک استفاده
 کردم. من هر دهنه ای که استفاده کردم با رلینکا درگیر بودم ویل
 وقیت این دهنه رو زدم رزرو اسبم ده سانت اضافه شد. بعد از
بوده. اسباشون  سر  دهنه  این  آگاهی  بدون  آدم  سری  یه   اون 
 نیم دونن اثرش چیه و کارش چیه. خب مجید شریفی به گفته ی
 شما اریب رو آورد ایران. اینا یه چیزایی هست که خوندنیه. قرار
 نیست کیس از متن چیزی رو بیاره. از نظر دارویی مرحوم رامین
از نظر داروشنایس و  بود  و کتاب دستش   شیک دایم یم  خوند 
 یب نظیر بود. آقای شاهرخ مقدم دارو رو خوب یم دونه و دهنه رو
 خوب یم شناسه. بعد خدمت تون عرض کنم بقیه اش کیپ برداریه.
 من یم بینم مارکوس اهنینگ چی به اسبش زده آخن رو پریده من
 همون رو اینجا بزنم ای بپرم و اخراج شم. این ها همه بر یم گرده

به فیلینگ قصه.

 شما چندین دهه باشگاه های سوارکاری ما رو دیدید و در اون ها کار
 کردید، درباره ی سیر تکویین و تحول باشگاه های ما با ذکر مصداق

بفرمایید.

 بام اصطبل هاش خوبه، مانژش خوبه خصوصن مانژ مسابقه اما
 شیب سرپوشیده به اصطبل هاش تو زمستون خییل مساله آفرینه.
 اسبو سوار یم شیم کار یم کنیم بر یم گردیم. زمین یخ زده و جل
 باید بندازیم و همیشه حادثه داریم. آزمون به نظرم باشگاه خوبیه.

 دشت بهشت هم خوبه و روی اصول ساخته شده. سیلیس
 به نظرم بسیار چیز مضریه. انعکاس نورش خییل زیاده اگر
 آب بدن اشکال نداره. ماسه بادی به نظرم خوبه. باشگاه
 باید همه جور مانژ داشته باشه اگر باشگاه مدیریت داشته
 باشه باید هر مانژ رو یه جود بستر بریزن. ما اینجا سیلیس
 کار یم کنیم بعد یم ریم کاشان ماسه بادی یم پریم. این

نیم شه.

 آموزش اسب و سوار رو در دوره ی پیش از ورود انبوه
وارمبالدهای اروپایی و دوره ی بعد از اون تحلیل بفرمایید.

 این دوره اسبا به سوارها آموزش بهتری یم دن. اون دوره به
 نظرم مسیر راحت تر پیش یم رفت. تو این دوره هر چقدر
میلیون پنجاه  اتفاق واست یم افته.   پول بدی همون قدر 
 بدی اسب رده ی ای سوار یم یش. صد میلیون بدی صد و
 بیست. یک میلیارد بدی صد و پنجاه. شرایط ورود اسب
 خییل سخت شده و باید پانصدهزار یورو هزینه کرد برای
 اسب رده ی صد و شصت و این اتفاق هم دیگه نیم افته
 و این اسبا دیگه نمیاد ایران چون سواری ایران متمرکز
 شده تو تهران. سواری باید پخش بشه تو کشور. چند
 سال پیش خرمدره اسب آوردن هنوز دارن یم پرن. باید
 کره بیاد بره شمال نگهداری شه چون آب و بستر مناسب
 داره یا همون خرمدره. تو این وضعیت به نظر من فقط باید

کره بیاد.
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  شما خودتون رو کوچ، رایدری یم دونید که بیشتر بر اسب موثر
هست یا سوار؟

 من روی اسب. ترجیح یم دم مهارتم رو روی اسب بگذارم تا سوار.

 شاگرد زیاد داشتم ویل حس یم کنم به اسب نزدیک ترم تا سوار.
انتقالم به شاگرد  رو هم راحت یم دم ویل با اسب راحت ترم.

  فضای آموزش سوارکاری ما رو موشکافی و آسیب شنایس کنید و
چند راهکار عمیل.

 ییک این که بچه ها تونونهایل خوبن. نوجوان که یم شن با وضعیت
از اینا.  و  اعتیاد  انحراف  بگم  نه  ایران منحرف یم شن.   اجتماعی 
و خانواده اند  نظر  تحت  هستند  که  نونهال  دور یم شن.   جامعه 
 مریب. نوجوان که یم شن چون بیشتر از بزگسال یم فهمن اگر
 بابا پویل داشته باشه و ماشین بخره و تو بیفته بهتره براش تا این
تقریبن بکنیم.  جوون هامون  برای  اسایس  فکر  یه  باید  ما   اسبه. 
به ورزش ها.  همه ی  از  ورزش  این  از  نه  درصدشون یم رن.   نود 
بدن کردن  بیشتر یم رن سمت درست  یه سری مسایل   خاطر 
 و بادی بیلدینگ. اونم یه ورزشه درست ویل باید آمپول و دارو و
 قرص بزنن. برای همینه که جوون هامون دور یم افتن از این ورزش.
 برای من خییل سختیه که بگم چطور یم شه اینها رو تو سواری نگه
 داشت. مسابقه ی خویب که نداریم. هیات تهران خییل داره بد کار
 یم کنه. یعین یه جور شده مثل قماربازها شدیم جمعه به جمعه جمع
 یم شیم پوالی همدیگه رو یم بریم  و یم ریم. این بزرگ ساالنش،

نوجوون هاش هم که هیچی اصلن نمیان. شهرستان ها هم همینه.

  از شاگرداتون  بفرمایید.

خوب خییل  داشتم  شاگرد  یه  قدیم   من 
 بود به اسم خانم پگاه نیریزی که دورگه ی
 ایراین ایتالیایی بود که با شیربهمن یه اسب
 ایراین که از آقای رضا قدیری خریده بودیم
 خییل خوب یم پرید. خییل دختر خوب و
 باهویش بود و خوب سواری یم کرد . انتقال
 ما هر چی بود گیرنده یگ اون ده برابر بود.
امیرعابدیین آقای  پسر  دیگه ام   یه شاگرد 
 بود. بهراد شایان. سامان ده بیدی که خییل

خوب بود اما ول کرد. پوریا صفادل.

بر اشراف  بیروین  ناظر  هر  از  بهتر   شما 
دارید. خودتون  سوارکاری  چون  و   چند 
 نقاط برتری و ضعف شما از دید خودتون

چیست؟

  نقطه ی مثبتم اینه که سعی یم کنم زودتر از
 بقیه بیام سواری کنم و جای خییل شلوغ رو
 دوست ندارم و تمرکز و کنترل ندارم. سعی
 یم کنم اسب سر موقع خوراک شو بخوره
از نگهداری  نشم.  مزاحمش  غذا  موقع   و 
 اسب خییل برام مهمه. بدرفتاری کارگرام
 با اسب خییل برام مهمه. نقطه ضعفم رو
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 خودم نیم دونم. خودم احتیاج به مریب دارم. با استین
 که کار یم کردیم یم گفت روی مانع چرخش دارم و به
 هر سمیت که بخوام برم بر یم گردم. به همین دلیل
 بهم یم گفت جهت مخالف رو نگاه کن. این ییک از
 بزرگ ترین نقاط ضعفم بوده و ییک دیگه این که پام
 عقب یم رفت. بهدن ییک از مربیا گفت اصلن اشکایل
 نداره و شاید پا عقب بره اسب هم راحت تر باشه.
 سعی یم کنم روی مانع بهترین شرایط رو برای اسب

فراهم کنم.

یم کنه سواری  پایه  رده ی  در  ارسالن  شما   فرزند 
 درباره ایشون و هم نسل هاش و سوارکاری پایه ایران

بفرمایید و به کدوم سوارها امید بستید؟

 حسین رضایی اومد بزرگسال خییل خوب بود. بهرام
 وجداین، داود. من مریب این ها بودم تو کره. سپنتا
 مهاجر، آالله شالچیان. رو سپنتا سعی کردم خییل کار
 کنم. یزدان مالافضل خوب سواری یم کنه. احسان
 سقاییان، فرنام عمیقی، تو خانم ها نغمه خانجاین که
خییل همدان  هست  احمدی  کیانا  یه  عالیه.   خییل 

خوبه. یم تونه یه کاری بکنه.

 بسیاری از سوارکارهای ایراین در سنین پایین تر از
اما شما در انگیزه شون رو از دست یم دهند   شما 
مسابقه ها سطح  باالترین  در  زندیگ تون  از   دوره ای 
 حضور چرا دارید که به استاندارد سین سوارکارهای

دنیا نزدیکه؟

زحمت کدوم شون  هیچ  باباشون.  پول  خاطر  به    
 نیم کشن. آخرین شون رامین بود. فکر یم کنم کیس
 که یم خواد به قهرماین برسه نباید پول داشته باشه.
 وقیت پول داری فکر یم کین همه چی رو داری. یم یگ
 من اسب خوب دارم، زین خوب دارم، مریب خوب
 دارم،. نه تا وقیت بیل دستت نگیری زیر اسب نزین
 نیم شه. تا خاک نخوری نیم فهیم یعین چی. فیلینگ
 نداری. االن این بچه ها تو مسابقه ها لباس هاشونو به
رخ هم یم کشن. شلوار منو ببین، ) نشان یم دهد(
 وصله داره! من سعی یم کنم ظاهرم بد نباشه اما فالن
 چکمه و شلوار اسب رو نیم پرونه. یا خییل ها هستند
 دو تا اسب پروندن یس تا استوری دارن، بیست تا

عکس دارن.

از سوارکارهای مورد عالقه تون در دنیا بفرمایید.

  لودگر بربام، کوین استات، لوسیانو دنیز. سیمونه دلستر،

هری اسمولدز

همین سوال رو درباره ی رقیب های  وطین تون بفرمایید.

 داودپور رضایی به نظرم حسش خییل خوبه. یه مدت خییل

سواریش بد شد ویل برگشت و حسین رضایی.

 شما بسیاری فدراسیون بعد از انقالب رو دیدید و باهاشون

کار کردید؟ درباره ی بهترین ها و مخرب ترین ها بفرمایید.

 بهترینش فکر کنم زمان آقای داورزین بود که خییل زود تموم

 شد. مخرب ترین هم فکر کنم فدراسیون آقای تابش بود که

 اصلن هزینه نیم کرد برای سوارکاری و یم خواست بودجه

 رو بر گردونه به دولت و آقای کاظمیان کارهاشو یم چرخوند.

 فدراسیون دکتر خلییل هم بد نیست، خوبه. آقای کاظمیان

 هم خوبه، خییل ساله هست و کاری از دستش بر بیاد برای

فدراسیون ها همه ی  ضعف  نقطه  یم ده.  انجام   سوارکارها 

ها بچه  با  خییل  که  اینه  دکتر  نقطه ضعف  است.   سرمایه 

نیست و از سوارکارها فاصله گرفته.
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فضای روز سوارکاری ما رو تحلیل کنید.

 من خییل فضا رو مثبت نیم بینم. به نظرم سوارکاری رو به فروپاشیه
 تا پیشرفت. ییک از مسایل ورود اسبه. تو ورود اسب کنترل ضعیف
 بوده. یم گفتند اسب ها با ریزالت اومدن ویل کدون ریزالت. االن دنیای
 تکنولوژیه. همه چیه یه اسبو یم شه از اینترنت درآورد. برای همین خییل
 از اسب ها با قیمت نازل اومده تو مملکت با قیمت گزاف به فروش
 رفته. این ییک از دالیل بیچاره یگ سوارکاری ماست. اون سرمایه گذاری
 که میاد کاسیب کنه ضرر یم کنه و یم ره و بیشتر اسپانسرها رو به افولند.
 اسپانسر جمع کردن خییل راحته نگه داشتنش خییل سخته. مسابقه های
 امروز خایل از تماشاگره. این آقای کرییم هیات تهران که نورعیل نور.
 هی یم گفتیم چشم الکترونیک برای مسابقه ی سرعت چیز واجبیه بعد
 یم گفت خریدم تو راهه. اگر طرف پیاده هم از اروپا اومده بود االن
 رسیده بود. همه ی این رییس ها موقیت اند و همه یه روز دیگه نیستند
 ویل ماها یم مونیم. یه خرده یب تعهدی نسبت به همدیگه باعث شده
 این ها زیاده از حد پاشون رو از گلیم شون دراز کنند. ما هیچ اتحادی با

هم نداریم. سوارکارها خییل با هم نیستند. اتحادیه و سندیکا نداریم.

 بله اتحادیه وجود نداره و به دنبالش شغل به این پر خطری بیمه و
بازنشسته یگ نداره.

 اینو حتمن بنویسید. ما رو با چهل سال سابقه یه مدت بیمه ی ورزیش
 کار و پیشکسوتان کردند. سال دوم بیمه ها رو رد نکردند. اون موقع بهم
 دفترچه داده بودند و خونواده ام تحت بیمه بودند. بیمه ی تکمییل داشتم.
 بعدش جمع شد. مایی که اصلن جایگزین نداریم. مسابقه ها تماشاگرش
برای مردم برنامه ی جذاب  یه  تبلیغی نیم شه.  هیچ  کرده چون   افت 
 نیم چینند. دم در بلیت با زور از مردم یم گیرند. تو نوروز آباد نه آب نه
 برق، هیچ امکان رفاهی نیست. ما سال ها بدبخیت داشتیم که مسابقه ی

 قهرماین کشور رو بندازیم بام که تماشاگر بیاد بعد
 مسابقه رو یم اندازن نوروزآباد که نصف این بیاد. من
 سال هشتاد و هفت یادمه قیامت بود مسابقه ها. بعد
 هی ریزش. طرف میاد تو مسابقه یه ساندویچ یم خواد
 بخره. یه باگت دو تا پر کالباس بیست هزار تومن.
 بابا نیم شه که! تکنیک سوارکارامون که بد نیست.
 اونم به خاطر اینه که خودشون یم رن دنبالش. کیس
 نیست آموزش بده. حاال این استین یه کم کمک کرده.
 جوون ترها هم که نه زیاد دنبال آموزش نیستند همون
 قدییم ها بیشتر یم رن دنبالش. جدیدی ها دنبال اینن

که یه مسابقه بدن برن خونه.

ورزش های دیگر  درباره ی  حس تون  و  شما   نظرگاه 
پرش از  غیر  دیگری  ورزش  به  آیا  بفرمایید.   اسیب 

پرداختید؟

 چوگان رو که اصلن امتحان نکردم چون فکر یم کنم
زیاد رو  کورس  یم بینه.  آسیب  زیاد  توش   اسب 
 دوست ندارم. سه روزه رو دوست دارم. درساژ رو
 بدم نمیاد. دوره شم دیدم. تو فدراسیون دکتر دهقان
 باید تست درساژ یم دادیم بعد یم پریدیم. ولتیژ رو
 هم با مرحوم تیموری تو دوره ی سوارخویب انجام

دادم.

 اثر چهارنعل مخالف رو برای آشنایی سوارکاران جوان
و شهرستاین شرح بفرمایید.

پای مخالف،  دست  یم شه   مخالف  نعل  چهار   اثر 
یه اثر دست مخالف  و  تنگ   موافق قسمت پشت 
 ذره سر اسبو به بیرون یم پیچونه به سمت خارج.
 پای خارج یم ره روی تنگ، پای داخل یم ره پشت
اسب یم شه  باعث  داخل  پای  بیشتر  فشار   تنگ. 
 چهارنعل مخالف بره. نشست هم باید به عقب باشه و
 با نشست اسب رو هل یم دی بره جلو. با پای داخل
با دست خارج کنترل یم کین  اسبو   قسمت پشت 
 قسمت سر اسب رو به خارج کنترل یم کین که اسب
حرکات جز  مخالف  نعل  چهار  نکنه.  عوض   دست 
 درساژ یم شه که تو پرش هم استفاده یم کنند چون
 بازو و کتف اسب رو نرم یم کنه و یه سری عضالت رو
 آزاد یم کنه. دو تا خاطره براتون بگم آقای احسان خان
 ما یه موقع با سرهنگ شیک خدابیامرز کالس داشتیم.
 ایشون پرسیدند یک یم دونه اسبو از کدوم طرف باید
سوار یم شه  هم  راست  از  گفتم  من  شد؟   سوار 
 شد. ناخوداگاه انگار ییک بهم گفت. پرسیدند واسه
 چی یم یگ؟ من گفتم مگه تمام چپ دستا با راست
 تیراندازی یم کنند؟ اسب دو طرف داره از هر طرف
 هم آزادی تا سواری یش. اون که چپ دسته چی؟
 گفت درست یم یگ. یه بارم تو کالس مریب گری آقای
برای اون موی بخلق اسب   جمشیدخاین پرسیدند 
 چیه. هیچ کس جواب نداد. من یه کلمه با خودم فکر
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 کردم گفتم این ناودون اسبه. گفتند جایی خوندی؟
 گفتم نه! حس یم کنم. وقیت اسبو یم شورم فکر

یم کنم آخرین قطره های اسب از اون جا بچکه.

 گفتم جایی نخوندم همین االن فکر کردم.

نظر مختصرتون رو درباره ی این واژه ها بفرمایید.

 دکتر حشمت/  دستیار سردار

 میرزاکوچک خان/  یه آدم معمویل

 پیست پیربازار/یه بار دیدم ویل اسیب توش نبود

یوتو/ اسب خوب و مهربون

 کارتونو/بامرام

 اسفندیار هوشمند/ رفیق خوب

سعیدساعدی/ برادر کوچک تر

 علیرضا افتخاری/آرامش

 تنبک/نوازش

 رنت/ ناخن گیر اسب

 روگویش/ خییل استفاده یم کنم. سعی یم کنم اسبم

یال بافته و روغن سم خورده و شیک باشه، صداگیر

 چرا یه سری اسب به بسیاری از سوارها راه و سواری

به و  جمع  زیر دست شما  اسب  همون  اما   نیم ده 

دهنه است؟

 من گذشته ی اسبا برام مهم نیست. من حال اسب ها

 برام مهمه. من خییل با اسبا مهربونم. بعیض وقتا سر

 اسب زدن با دوستام دعوام یم شه یه بار با مرحوم

 شیک و یه بار با محمودپورحیدری دعوا کردم. من با

 زدن اسب نیم پرونم. اسم من خییل بد دررفته ویل

 آدم هایی که با من کار یم کنن یم فهمن اسب های من

من دارم.  کم  جدید  اسب  من  قدییم ان.   اسب های 

 اسب وازده رو بر یم دارم و روش کار یم کنم چون به

من جواب یم ده.
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 درباره ی رسانه های مرتبط با سوارکاری بفرمایید. چه نظری برای
اصالح مسیر ما دارید؟

بتونید اگه  یم کنم  حس  یم خونم.  و  دیدم  رو  مجله تون   من 
 کارتون رو گسترش بدید و بیشتر تو دست مردم باشید و از اون
 مهم تر حمایت شید و آدم ها رو جذب کنید  خییل خوبه. مثلن
 مسابقه بگذارید که نواقص عیل خوشدل رو بگند و یه کتاب
 جایزه بگذارید یا خویب هاش رو بگید اینم جایزه شه. نه من هر
 کس دیگه تو جامعه ی سوارکاری. هر چی این جمع گسترده تر
 بشه بهتره. هر چی با معلومات تر بشن مردم بهتره. دیدید من تو
 گروه ها خییل دخالت نیم کنم. یم دونید از یک این طوری شدم؟
 از وقیت  این حادثه برای ونکوییش پیش اومد و همه منو بردند

زیر سوال که تو این کارو کردی!

 چرا در مقاطعی از سوارکاری جدا شدید و به کار در
بازار پرداختید؟

 من در این وضعیت نیم تونستم خونه دار بشم. ویل
من شد  باعث  رلینکا  صاحب  روایی نیا  آقای   خب 
 صاحب خونه بشم. این قدر که این دو تا اسب برای
 من برکت داشتند. من بم رو که بردم سرمایه ام رو
 در اختیار ایشون قرار دادم یه خونه به من دادند.
 بعد خونه رو عوض کردم و یه خونه ی بزرگ تر به
 من دادند، کار کردم و قسط هاشو دادم و این جوری
 باهاشون کار کردم ویل کار بازار رو آقای مصطفی
 شجاعی پیشنهاد کرد به من گفتند صبح ها که بیکاری
 بریم بازار بد نیست. در آمد بازار خییل بیشتر از
 اینجاست. من گفتم اینجا رو خییل دوست دارم ویل
 یه سایل رفتم بازار و اصلن با روحیاتم سازگار نبود
 و این قدر توش دروغ و دغل بود که نیم تونستم

اون جا بمونم و برگشتم دوباره سر کارم.

 به چه نوع رپینیگ اعتقاد دارید و آیا ضروریت یم بینید
درباره ی دوری اجباری خودتون توضیح بفرمایید.

بر باز  دارم.  قبول  خییل  رو  طبیعی  رپینگ   من 
 یم گردیم به خاطرات قدیم که گفتم آقای پل وایر
یه مسابقه من  بود.  روحیات من سازگار  با   خییل 
 پریدم جام ولوو. اسم اسبم ساالر بود من اسبم رو
 رپینگ کردم اولم شدم. اومدم بیرون پل وایر بهم
 تبریک گفت ویل گفت اسب تو رپینگ نکن. ببینین
 چه قدر حسش قوی بود. گفتم نکردم، دروغ گفتم
بری پیش  طوری  همین  اگر  کردی.  گفت   بهش. 
روزی یه  اگه  یم یش.  معتاد  آدم  یه  باش   مطمئن 
باخیت. رو  مسابقه  بدی  انجام  رو  کار  این   نتوین 
 این رفت تو ذهنم دیدم راست یم گه و دارم معتاد
بندازه. یم اندازه  تیر  گفتم  کنار.  گذاشتم   یم شم. 
خالصه بپره،  که  باشه  داشته  کیفیت  باید   اسب 
 گذاشتم کنار تا این که هی جلو یم رفتم و سوادمون
 بیشتر یم شد. وقیت رفتیم اروپا دیدیم یک چطور
 رپینگ یم کنه. حاال یه چیزی واسه خودم پیدا کرده
 بودم. یه تاچ کوچیک که اسب یه کم کرفول شه و
 هوشیار ترش کنم. قبل از ورود به میدون هم این
 کارو انجام یم دم. بعیض اسبا هم خییل بلند یم شن.
 یاد یم گیرن که تو مانژ تمرین نزنه بره تو بنداره.
 سعی یم کنم تو مانژ تمرین اسبو یه کم هوشیار
 کنم. در مورد دوری اجباری من تمام اتفاق دوپینگ
 رو تقصیر سیاوش کرییم یم دونم. چون خییل آدم
متوجه من  که  نیم کرد  اینو  فکر  ویل  یه   باهویش 
 بشم. ما تو قم پریدیم. تازه من دوم شدم نه اول.
 گفتند تو تست مرفین در اومده. من دارو نیم زنم به
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 اسبام داروهام همه خوراکیه. دپ من خییل سال پیش در اومده بود چون
 من دو تا ژل داشتیم که دویم رو هنوز یادگاری نگه داشتم.)ژل را نشان
 یم دهد( به بهرام کارگرم گفتم داری میای این ژل رو بزن به کمرش. اون
 نیم دونست این لیدوکایین داره دپ اسب در میاد. اشتباهی به جای اوی
 ییک ژل ژیل که دوپ یم شد رو زد. ژیل که باید یم زد گیاهی و مجاز بود.
 اومدیم بیرون تست گرفتند آقای دکتر قلمسیاه گفت کدوم پماد رو زدی؟
 نشون دادم گفت دپت در میاد. خالصه اون جا محروم شدیم و یه جریمه
 دادیم و تموم شد. بعدی اش مرفین در اومد. حتا من یه پرونده ی قطور
 هم توی فدراسیون دارم. مدارک جور کردم که من این کار رو نکردم.
 چون از سازمان هم اومدن و از کمیته ی انضباطی. بعد اصلن مورفین
 کارایی نداره. این قدر داروی خوب اومده که دوپ هم در نمیاد که آدم
 مورفین نیم زنه. از کجا یم گم که سیاوش این کارو کرده؟ وقیت ونکوییش
 این اتفاق براش افتاد سیاوش گفت عیل آقا این خییل درد داره من یه
 شیره بهش بدم چون اسب دیگه از دست رفته بود. من بهش گفتم اگه
 دردش کم یم شه بده بهش که رفت بهش شیره داد. از اون جا فهمیدم
 که دست به شیره اش خییل خوبه حتا به اسب کاوه فربد هم یه بار داده
 بود. از مسابقه  اومدیم بیرون که دیدیم آقای کاظمیان اومد گفت تستت
 دراومده. من گفتم به جون بچه ام من یه سوزن هم نزدم بهش. با دکتر
 حسیین افتادیم به جون آزمایشگاه اما دوباره در اومد. دکتر حسیین گفت
 آزمایشگاه مونده که این سوارکار تو کیه که مورفین زده، رفته پرش کرده.
 دوپ در اومدنش هیچی مورفین مغز اسب رو فلج یم کنه. به هر شکل
 شش ماه محروم شدم؛ دوازده میلیون جریمه دادم. بعدش یه سویت داد
 سیاوش که متوجه شدم. تو یس اس ای تو خودم بودم که سیاوش اومد
 گفت چرا ناراحیت من اسبارو یم پرونم شما باال سرم باش. من قبلن بهش
 اسب یم دادم مسابقه یم پرید ویل بیشتر یم خواست.  بعد با خودم فکر
 کردم گفتم این برنامه چیده که  دارو یم دم دوپش در میاد و من یم مونم
 و این اسبا. گفتم نه تو نه ارسالن به این اسبا دست نیم زنین. خییل ها هم

تو این مدت از پیشم رفتند دیگه. آسیب شم دیدم.

درباره حضور بین الملیل سوارکاری ایران در این چند سال اخیر بفرمایید.

 خب اتفاق محرومیت من داخیل بود. یم تونستن منو ببرم اما نخواستن.
 وقیت اسم میل میاد وسط اونا که باید برن باید برن، این نیست که من تو
 رنکینگ یکم باید برم. خب تو ترکمنستان اسب رو بردند اون جا دوپینگ
 کردن جلوی چشم طرف. اون جا  دکتر بهش گفته اسب رو ببر بیرون من
 ندیدم. در مورد بازی های آسیایی اصلن حضور پیدا نکردن ما خییل بهتره.
 من تو جاکارتا خودم انصراف دادم گفتم در اندازه ی اینا نیستم. گفتند
 اسب بیاری چی؟ گفتم اسب هم بیارم در اندازه ی اینا نیستم. چون اینا
 بیشتر از ما مسابقه یم رن. بعد فقط که ما نیستیم اونا دارم یم رن جلو.
 کدوم شون تو قطر کار یم کنن اینا همش تو اروپان. مگه این که شما یه
 کار غیر بخوای بکین و یه اتفاق بیفته، ییک بخوره زمین گردنش بشکنه.
 بعد من نیم تونم پول مردمو ببرم یه اسب اجاره کنم بپرونم. االن همه ی
 بچه ها بدهکارن. داود رفته پول قرض کرده اسب اجاره کرده. چی شدن؟
 سال دو هزار و شش تو شونزده تا تیم شدیم دهم. سال دوهزار و هجده
 بین شونزده تیم شدیم یازدهم. اون جا با اسبای خودمون بودیم اینجا با

اسبای خارجی. اون از سواری بنده ی خدا آریانا.
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بسیارم عایل. سوال ها چطور بود؟

عایل بود.

 ممنونم. سوایل به ذهن تون یم رسه که من نپرسیده باشم؟

 بله. از آسیب دیدیگ نپرسیدید. من خییل از اسب ها آسیب
 دیدم. جای نشکسته ندارم. این آسیب هم دلیلش اینه که
دادن از دست  قیمت  به  یعین  بودم.  پذیر  ریسک   خییل 

اعضام حس رو به دست آوردم.

 خب مثبت نگاه کنیم. شما با این تجربه و این همه آسییب
 که خودتون اشاره کردید چه توصیه ای برای ایمین بیشتر

در سواری دارید؟

 خب کاله ایمین از واجباته. باید کاله باشه چون همه جای
 بدن یم تونه درست شه اال سر. آرش نشاطی پیش خودتون
هنوز که  دید  آسییب  کالهی چه  فرهاد  یا   این جوری شد. 
 گریبان گیرش هست و توصیه ام اینه که وقیت آدم حرفه ای
 نیست ریسک های الیک نکنه. دیگه به جووون ها توصیه
  کنم که اسیب که اندازه اش مانع بلند نیست نپرن. چون هم

به خودشون آسیب یم زنه هم اسب.

 سخن یب واسطه ی شما با جامعه ی سوارکاری و
سخن پایاین.

 من امیدوارم که این جامعه بر خالف این که حس
 یم کنم خییل خوب نیست جامعه ی خویب بشه.
 یعین آینده ی روشین برای نونهاال و نوجوانای ما
 باشه. باید کاری کنیم اینا از صحنه دور نشن.  به
 هر حال سواری جز میراث ماست. امیدوارم این
 رشته و رشته های دیگه روز به روز پیشرفت کنند.
 امیدوارم بتونیم اسب وارد کنیم و مشکالت حل
 شه. اگر نیفته خییل ها متضرر یم شن و ممکنه
 باشگاه ها رو ببندن. وقیت چرخ این رشته نچرخه
 برای همه نیم چرخه. امیدوارم همه ی بچه ها هر

جا هستند سالمت باشن.

  ممنون از شما.  به نظرم خییل مفصل و خوب
شد.

خواهش یم کنم.
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با توجه به پیشرفت ولتیژ در ایران بعنوان اولین 
کشور آسیایی فعال در این رشته ،فدراسیون 
جهاین سوارکاری )FEI(با مساعدت فدراسیون 
تهیه  جهت  را  نمایندگاین   ، ایران   سوارکاری 
 98 21خردادماه  تاریخ  در  مستند  و  گزارش 
به باشگاه سوارکاری بام اعزام داشتند.کالس 
سرکارخانم  ولتیژ،  کمیته  مسئول  آموزیش 
با  عمیل  و  تئوری  بخش  دو  در  فراهاین 
گرفت.  صورت  کننده  شرکت   35  حضور 
عملکرد در هر دو بخش کامال مطابق ضوابط 
بین الملیل بود وبسیار مورد توجه نمایندگان 

FEI قرارگرفت.

برگزاری  درباره  بود  خبر  یک  تیتر  باال  متن 
کالیس که در باشگاه بام برگزار شد. مدرس 
این دوره خانم مینا فراهاین است که قبل ترها 
در مجله دنیای اسب نیز گفتگویی با ایشان به 

چاپ رسیده بود.

 زن بودن در ایران خود به اندازه کافی مسئله 
اینکه قدم در  به  بغرنج هست چه برسد  ای 
رشته ورزیش خایص نیز گذاشته بایش. برگزاری 
و توسعه ولتیژ ) ژیمناستیک روی اسب( آنهم 
توسط یک بانو مصداق واقعی یک جنگ تمام 
عیار است. آنچه از بیرون و از زاویه دید برخی 
حرکات  آید  یم  چشم  به  دیگر  سوارکاران 
موزوین است که شاید از حیطه ی سوارکاری 
و پرش دور باشد اما کیم مطالعه و تامل در 
این باره نشان دهنده ی اهمیت  درساژ و کار 
زمیین با اسب است که مینا فراهاین با کیفییت 
های  تمرین  از  دهد.  انجام یم  را  آن  متمایز 
روزمره  اش بعد از لنچ و حرکات زمیین به پرش 
یم  ورزشکارهنرمند  این  باالی  ارتفاع  با  های 
توان اشاره کرد. همچنین توانایی باالی وی در 
ترین و کوچ اسب های ورزیش شاید از چشم 
است  مسلم  آنچه  باشد.  دورمانده  ها  خییل 
حضور او در باشگاه بام که ییک از سوگیل های 
اسب سواری در ایران است مبتین بر اصول و 

وجوه متمایز این ورزشکار است.

امیدواریم بزودی عالوه بر توسعه این ورزش 
چشم نواز در عرصه های مسابقات حرفه ای 
نیز شاهد هنرنمایی اش باشیم که قریب به 
یقین با شگفیت های زیادی مواجه خواهیم بود.

درباره ولتیژ
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هفت مقدس
مراحل هفت گانه در یک جلسه ی سواره

محمودامیری

 سوار بر اسب یم نشیند و ساعیت سواری
 یم کند. از بیرون و در نظرگاه چشم آحاد
 جامعه که خارج از جهان اسب و سوارند،
چیز و  است،  حیواین  بر  سوار   انساین 
در دقیق  بسیار  همکاری  این  از   دیگری 
هزار اما  نیم شود  دریافت   ذهن شان 
 نکته ی باریک تر ز مو اینجاست و هر که
 سر در سودای این رشته تراشیده باشد
 قلندر نیست. یک جلسه ی سواره از آغاز
 تا پایان فقط یک کار ممتد و حتا هدف مند با
 اسب نیست و مرحله ها و مرتبه هایی دارد
 که در سوارکاری علیم دنیا به هفت مرحله
 تقسیم شده است که در یپ یم آید. چه
 جالب است که هفت در فرهنگ ما عددی
 مقدس است، هفت طریق عرفان، هفت
 شهرعشق، هفت اقلیم، هفت روز هفته و

دیگر شواهد مثال.

مرحله یکم. آزاد سازی

مرحله ی دوم. مستقیم کردن.

مرحله ی سوم. تحرک

مرحله ی چهارم. تجمع

مرحله ی پنجم. تجمع مکاین

 مرحله ی ششم. مستقیم کردن.

مرحله ی هفتم. آزاد سازی

  برای تمام سوارکاران و مربیان عالقه مند به پیشرفت و کار حرفه ای تر
 الزم است که این هفت مرحله در هر جلسه ی کار سواره اجرا شود چه
 اسب های تحت کار و اموزش مریب جوان باشند چه اسب های باتجربه
شیوه ای به  سوارکاری  مربیان  از  بسیاری  است  بدیهی  حرفه ای.   و 
 ناخوداگاه و بدون آگاهی از مسایل نظری و تئوریک این هفت مرحله را
 در عمل و بدون این که به آن فکر کنند، اجرا یم کنند اما این شرط شرط
 الزم است و شرط کافی نیست. الزم است که هر مریب به ویژه مربیان
 جوان و تازه قدم در این راه صعب گذاشته، تئوری و دانش نظری این
 مقوله ی مهم را بیاموزند و به شاگردان و در نتیجه به نسل های بعدی و

بعدی منتقل کنند.

مرحله یکم. آزادسازی

 اسب از اصطبل خود به مانژ امده است و یک جلسه ی سواره شروع
 شده است. سوار بر اسب مستقر شده و کار آغاز یم شود. در این
 مرحله ی بسیار مهم باید به اسب اجازه ی حرکت آزادانه داده شود تا
 عضله های اسب به آرایم گرم شود. این گرم کردن باید بدون تماس
 دست ها و دستجلو با دهان اسب باشد و حفظ تعادل سوارکار با استفاده
 از ساق ها و نشست نرم به دست یم آید. در این مرحله به اسب این
 اجازه را یم دهیم که در حرکیت آزاد و رها خودش را گرم کند. سر و گردن
 اسب در این مرحله آزادانه و به اختیار اسب انجام یم شود و این حرکت
 باعث حرکت ماهیچه های کمر، کپل، سرین و عضله های شکیم شده و

اسب به تدریج آماده ی کار یم شود.

آموزش
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مرحله ی دوم. مستقیم کردن

  با جدی تر شدن حمایت ساق ها در مرحله ی آزادسازی، اسب به آرایم و
 بسیار نامحسوس  وارد مرحله ی دوم یم شود که مرحله ی مستقیم شدن
 است. در حقیقت اسب با پاها و نه با دست  سوار مستقیم شده و در راستای

حرکت خود قرار داده یم شود.

مرحله ی سوم. تحرک

 اسیب که مستقیم شده و به حرکت خود ادامه یم دهد با حمایت بیش تر ساق
 و نشست سوار وارد سومین مرحله یم شود. در این مرحله تحرک اسب تا
 جایی افزایش پیدا یم کند که اسب خود را با دست سوار و آبخوری وارد
 تماس یم کند؛ تماس در این مرحله  ابتدا از طریق و از سوی اسب برقرار
 یم شود. این شرط در صوریت محقق یم شود که جایگاه دستان سوارکار
 صحیح و اندازه ی دستجلو مناسب باشد. در این مرحله اسب سوار را وادار

به ایجاد تماس با دهنه یم کند که دروازه ی ورود به مرحله ی بعدی است.

مرحله ی چهارم. تجمع

تماس از  آغاز یم شود.  همین جا  از  تحرک  مرحله ی پایاین  و  تجمع   شروع 
 خودخواسته ی دهان اسب با دست های  صحیح سوارکار. برقراری تماس
 جدی تر با تجمع آغاز یم شود چه با دست و چه ساق و زانو و نشست. در
 مرحله ی به تجمع رسیدن اسب، هفت نقطه ی تماس بدن سوار با اسب
 یعین دو ساق، دو زانو، دو دست و نشست، نگهدارنده تر و با نیرو و انرژی
 بیشتری حرکت را در قدم، یورتمه و چهارنعل دنبال یم کند. در مرحله ی تجمع
 وزن از جلوی اسب یعین دست ها به سمت عقب یعین پاها و کپل منتقل

یم شود و بیش تر وزن اسب روی پاهای اسب قرار یم گیرد.

مرحله ی پنجم. تجمع مکاین

 مرحله ی پنجم است و مختص اسب های باتجربه تر و حرفه ای و آموزش دیده
 و نباید به انجام آن برای اسب های جوان و کم تجربه اصرار ورزید. تجمع
 مکاین به این معین است که اسب حتا در مرحله ی ایست و توقف کامل،
 بیشتر وزن خود را روی پاهای خود قرار یم دهد و دست هایش را سبک نگه

یم دارد.

 مرحله ی ششم. مستقیم کردن

مستقیم و  دوم  مرحله ی   هم نام  مرحله  این    
 کردن دوباره است چون وقیت اسب به تجمع
 یم رسد؛ مستقیم حفظ کردن بدن اسب بسیار
راستای از  راحیت  به  و اسب   سخت یم شود 
اسب مرحله  این  در  خارج یم شود.   حرکتش 
 به تجمع رسیده باید با اثر ساق سوار مستقیم
بعدِی یک به مرحله ی  کار  انتهای  در  تا   شود 

جلسه ی سواره ورود کند.

مرحله ی هفتم. آزاد سازی

  در این مرحله و بعد از مستقیم شدن اسب
 تماس دست ها کمتر شده تا جایی که تماس
وزن اندازه ی  به  فقط  و  فقط  دهنه   و   دست 
 دستجلو یم رسد. درست همانند آغاز کار که
وزن اندازه ی  به  تماس  به  آزاد  دستجلوی   از 
 دستجلو یم رسیم. این به این معین است که
کنیم صاف  خطی  به  تبدیل  را  دستجلو   اگر 
روی بر  که  است  باری  دستجلو  وزن   همان 
مرحله ی در  یم شود.  گذاشته  اسب   دهان 
 تجمع تماس از طریق انگشتان دست به وزن
 دستجلو اضافه یم شود. دهان اسب مقوله ای
 بسیار مهم است. بدهی است که بارها شنیده
 باشیم که دهان فالن اسب نرم و بهمان اسب
 سفت و سخت است. در واقعیت دهان تمام
این و اسب،  نرم است  استثنا  بدون   اسب ها 
 شریک سواره با تماس غلط چه از ساق و چه
 از دست ها و نشست سوارکار دهاین سفت و

اثرناپذیر پیدا یم کند.

سوارکاران ویژه  به  سوارکاران،  این که   برای 
 مبتدی و جوان ترها به دستاین نرم و پیوسته در
 تماس مناسب با دهنه برسند باید روی نشست
 و پاهای خود کار کنند. در حقیقت سوارکار از
 پای خوب به دست خوب یم رسد. اصطالحی
 که در گذشته رواج زیادی داشت این بود که
 یم گفتند که سوارکاری برای مثال دسیت بسیار
 نرم دارد اما واقعیت این بود که سوار موردنظر
که داشت  نریم  نشست  و  خوب   پاهای 
 یم توانست تماس نرم و همیشه یگ دستانش

را با دهان حساس و ظریف اسب برقرار کند.

مراحل این  که  است  ذکر  به  نیاز  پایان   در 
اجرا جداگانه  قدم  گام  در   هفت گانه یم تواند 
هم چهارنعل  در  و  یورتمه  گام  در  و   شود 

همین طور.
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استودیو  طراحی و برندسازی  سپنج

sepanjstudio sepanjstudio               09126935291

"ســپنج"   یک استودیوی برندســازی است که خدمات 
مشاوره در زمینه برندینگ ارائه می کند.

خدمات ما شــامل تدوین استراتژی بازاریابی، بخش بندی 
بازار و هــدف گذاری، تعیین اســتراتژی فروش و تدوین 
پیام تبلیغات و طراحی المان های برند بر اساس استراتژی 
تعیین شده شامل طراحی گرافیک،طراحی محصول، بسته 
بندی،ساخت فیلم و تیزر، طراحی سایت و...برای شرکت ها 

می باشد.
ما با ارائــه ایده های الهام بخش، خالقانــه وقابل اجرا به 
مشـتریان خود کمـک می کنیم تا همواره در بازار رقابـت چند 

گام جلوتر از دیگران حرکت کنند. 
فلسفه ی کاری ما این است که جهان کارگاه خالقیت ما است 
و ما هنر را با علم تبلیغات مدرن به هم آمیخته ایم تا کسب 
و کار مشتریانمان را بهبود بخشیم.ما عاشق نوآوری هستیم 
و استفاده از رســانه های نوین ِدارای ضریب نفوذ باال را در 

گسترش کسب و کار مشتریان خود در نظر می گیریم.

از مزیت هــای همکاری با ما خالقیت و نــوآوری، خدمات 
یکپارچه و همچنیــن صرفه جویی در هزینه های دراز مدت 

 برای مشتریان می باشد.

ریشه کلمه سپنج وهدف از انتخاب آن:
کلمه سپنج از شاهنامه فردوســی وام گرفته شده است و 
در لغت به معنی»هســتی« و "مهمان" وهمچنین به معنی 

»آالچیق«، محلی برای استراحت زودگذر می باشد.

ما چه کارهایی انجام می دهیم:
"سپنج" خدمات یکپارچه ی خود را با توجه به نیاز مشتریان، 
از سازمان های کوچک و متوسط تا بزرگ به اثر گذار ترین 

شکل ممکن ارایه می دهد که شامل موارد زیر است:

-  تدوین استراتژی بازاریابی
-  بخش بندی بازار و تعیین موقعیت کســب وکار و هدف 

گذاری
- برند سازی و طراحی المان  های برند

- تدوین واجرای استراتژی پیام 
- -طراحی و تدوین محتوا و متن تبلیغاتی

- طراحی کمپین های خالقانه بر اساس استراتژی تعیین 
شده

- هویت سازی یکپارچه برای مشتریان بر اساس استراتژی
- دیجیتال مارکتینک

- توسعه ی برند در شبکه های اجتماعی
-طراحی گرافیک تجاری، طراحی ســایت و تهیه و تولید 

مستندهای تبلیغاتی

 مدیریت اســتودیو ســپنج بر عهده ی "مهدیار پیرزاده" 
می باشــد. ایشــان فارغ التحصیل MBA از دانشــکده 
کارآفرینی دانشــگاه تهران و کارشناسی هنر از دانشگاه 
سوره تهران می باشند و در کارنامه ی ایشان طراحی، ایده 

پردازی و اجرای پروژه های متعددی به چشم می خورد.
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