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مهلقا خانی بانوی عشایری
که  26بار در رقابتهای سوارکاری
قهرمان شده است

با «ورنیبافی» زندگیام را میگذرانم
بیســت و ششمین دوره جشــنواره عشایر
ناهید زمانی
آذربایجان در منطقه قره قیه شهرســتان
کلیبــر در آذربایجــان شــرقی برگــزار شــد .همــه منتظــر آغــاز مســابقه ســوارکاری
زنــان عشــایر بودنــد .این بــار همه نگاهها بــه مهلقا خانی دوخته شــده بــود .بانوی
 39ســاله ای از ایل یاغبســتلو که در  15دوره قبلی این مســابقات قهرمان شده بود.
مهلقا پرچمدار بانوان عشــایر اســتان در مســابقات اســبدوانی اســت و همه منتظر
بودنــد تا بازهم این بانوی شــجاع که به تاختن اســبها تبحــّر دارد زودتر از بقیه از
خــط پایــان عبور کند .او هیچگاه اســب نداشــته و قبل از مســابقه با اســب کرایهای
مسابقه میدهد و در پایان نیز جایزه نقدی را با صاحب اسب تقسیم میکند .همه
عشایر منطقه او را میشناسند .چند دقیقه بعد از شروع مسابقه حادثه تلخی اتفاق
افتاد و یکی از اســبهای مســابقه مقابل مهلقا زمین خورد و باعث شــد تا اســب او
سقوط کند .این حادثه باعث شکستگی و مجروح شدن مهلقا شد و او این روزها در
بیمارستان شهدای تبریز بستری است .مهلقا سالهاست با ورنی بافی هزینه همسر
بیمــار و فرزندانش را تأمین میکند با وجود درد زیاد میگوید بازهم در مســابقات
شــرکت خواهــم کرد و نمیتوانم از اســب و ســوارکاری دل بکنم .با ایــن بانو که 26
توگو کردیم.
عنوان قهرمانی در مسابقات مختلف در کارنامه زندگیاش دارد گف 

از چه زمانی ســوار بر اسب شــدی و ازکی مسابقه
دادی؟
پدرم اســب داشــت ،از  10سالگی ســوار میشدم از
او ســوارکاری یــاد گرفتم .یکی از روزها شــنیدم قرار
است مسابقه ســوارکاری بین زنهای عشایر برگزار
شــود 16 .ســال داشــتم و اصــرار کــردم کــه من هم
در مســابقه شــرکت کنم .قبــل از من هــم زن های
 60 - 50ســاله ایــل در مســابقه شــرکت میکردند،
ولــی مدتــی بعد از حضــور من در مســابقات دیگر
ســوارکاران قدیمی شــرکت نکردند .هر بار ســوار بر
اســب میشــوم همان حــس لذتبخش اولیــن روز
ســوارکاری در وجودم زنده میشــود .وقتی در خانه
پــدر بــودم گاهی ســوار اســب او میشــدم و تمرین
میکــردم اما چــون هزینــه نگهداری اســب خیلی
باالست چند سال بعد فروختند ،بعد از ازدواج هم
اسب نداشتیم و همیشه با اسب کرایهای که هیأت
سوارکاری میآورد مسابقه میدادم.
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زندگی یک زن عشایری چگونه است؟
زندگــی عشــایری بــرای همــه اعضای ایل مشــکل
اســت ،از لحظه تصمیم بــه کوچ تا زمــان اتراق در
مقصد کار پیوســته و بــدون لحظهای اســتراحت را
میطلبد .در مسیر گاهی حیوانات تلف میشوند و
گاهی بچهها بیمار میشــوند .دختــران ایل باید در
هر کاری مهارت داشــته باشــند ،دوشیدن گوسفند،
درســت کــردن ماســت و دوغ ،پنیــر ،نــان پختــن،
بچــهداری و همــکاری بــا مــردان ایــل در هدایــت
دامها ،حمــل بار ،ورنی بافی و ریســندگی و ...همه
خانوارهــای ایــل کــوچ میکننــد ،مــا هــم زمانی که
همســرم ســالم بود با بقیه ایل به ییالق میرفتیم
ولی از  15ســال قبل به خاطر سن پایین بچه هایم،
تنهایی و مشــکالت کوچ در قشالق میمانم .درس
نخوانــدم .بهخاطــر همیــن (باخار کور اولموشــام)
بینــای کــورم .دوســت داشــتم باســواد بــودم و
میتوانســتم بخوانــم 4.خواهر و  4برادر هســتیم و

