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بچه هایم با ورنی بافی درس میخواندند .دخترم
ســال قبل کنکور داد و شــبانه قبول شد اما بهخاطر
هزینــه بــاال نتوانســت ثبتنام کند .امســال پشــت
کنکور مانده تا اگر خدا بخواهد دوباره کنکور بدهد.
ســال گذشــته زمســتان زمانی که ایل کوچ کرده بود
یک مار داخل خانهام پیدا شد .در مغان تنها بودم.
بچه هایم را برداشتم و از خانه فرار کردم .با سختی
زیــاد مــردان چند خانوار را از اطــراف پیدا کردم و با
کمــک آنهــا مار را فــراری دادیــم تا بتوانیــم دوباره
بــه خانــه برگردیم .هر ســال هم قبل از مســابقه با
وعدههای مکرر به ســراغم میآیند که اگر شــرکت
کنــی ،بیمــه میکنیم .برایــت دار ورنــی میخریم،
خانه ات را تعمیر میکنیم ،برایت اسب میخریم
و ...ولــی بعــد از مســابقه هیــچ کســی را نمیبینم.
اسب را تحویل میگیرند و تا مسابقه بعدی خبری
از آنها نمیشود.
راز و رمز اینکه یک بانوی عشــایر همیشــه قهرمان
مسابقاتسوارکاریمیشود،چیست؟
در ابتدای هر مسابقهای از ته دل تصمیم میگیرم
اول شــوم .اســب را چنــد دقیقــه قبــل از مســابقه
میآورنــد و مــن یکــی را انتخــاب میکنــم .بارها از
طرف شرکت کنندگانی که از تبریز آمدهاند بهخاطر
اســب ضعیفی که انتخاب کردهام مســخره شدهام
چون آنها در باشــگاههای خصوصــی تبریز تمرین
میکنند و به اســبهای خوب دسترســی دارند و با
نژاد عرب در مســابقه شرکت میکنند ولی همیشه

بود و از دو ســال قبل  500هزار تومان شــده و امسال
 700هــزار تومان شــده بــود .من در همه مســابقات
جایزهام را با صاحب اسب تقسیم میکنم.
بهترین اسبی که گرفتی کدام اسب بود؟
از میــان اســب هایــی کــه بــرای مســابقه میآورند
همیشــه ســعی میکنــم بهتریــن و قویتریــن را
انتخــاب کنــم .با هر اســبی میتوانم ارتبــاط برقرار
کنــم .هرچند به فاصله کمی پیش از آغاز مســابقه
اســب را تحویــل میگیــرم امــا وقتــی دســت روی
سر و یالش میکشــم رام میشود .همه اسبهایی
که سوار شدم برنده شدند ،حتی اگر اسب ضعیفی
هم باشــد من آن را پیــش میبرم .گاهی میگفتند
فــان اســب بزرگ اســت و نمیتوانی بتــازی و من
در جــواب میگفتــم مــن با اســب بزرگ شــده ام،
میتوانــم از هــر اســبی ســواری بگیــرم و بــا همــان
اسبهایی که تصور میکنید از پس آنها برنخواهم
آمــد جایــزه اول را گرفته ام .در زمان اســتاندار قبل
گفتند به تو اسبی جایزه میدهیم که بتوانی با اسب
خودت مســابقه بدهی ،خوشــحال شــدم .یک ماه
بعد یک کره اسب ضعیف به من دادند که مناسب
ســوارکاری نبــود و از دو ســال قبــل هــر چــه یارانــه
میگیرم خرج آن اسب میکنم .گفته بودند هزینه
اســب را هــم میدهیم ولی خبری نشــد .اســمش
ترکمن اســت و بزرگ هم نمیشود .مجبورم آن را
بفروشــم .هزینهاش باالســت و جای مناسبی برای
نگهــداری او نــدارم .تا حاال ســوار ترکمن نشــده ام.

عکس :فرشید فرج اللهی

قبل از مسابقه گفتم کاله ایمنی میخواهم ،این مسابقه با افراد تازه کار خطرناک
است اما مسئوالن مسابقه گفتند برای تو مشکلی پیش نخواهد آمد ،اما به خاطر
خطای سوارکار جلویی اسبم زمین خورد و انگشت و ساعد دست راستم شکست و گردن
و استخوان گونه و بینیام ضربه دید .دکتر گفت از نوک بینی تا انتهای استخوان گونه تا
کنار گوش شکستگی دارد و باید چند روز در بیمارستان بستری باشم
پــدر و مادرم هــر دو با بقیه افراد ایــل کوچ میکنند
ولی باز هم نگران و مشوق من هستند و با حمایت
پدر و مادر زندگی میگذرانم.
چند فرزن د داری و در کنار سوارکاری چه کار دیگری
انجاممیدهی؟
دو دختــر دوقلــوی  18ســاله و یــک پســر  14ســاله
دارم .یکــی از دخترهایــم ازدواج کــرده و دیگــری
امســال کنکــوری اســت .همســرم از  15ســال قبــل
در بیمارســتان بســتری است ،مســئولیت  3فرزند
نوجــوان را برعهــده دارم و خــودم تنهــا بــا درآمــد
ورنــی بافی(گلیــم عشــایری) زندگی خانــوادهام را
میگذرانم .همســرم قبــل از بیمــاریاش چوپانی
میکــرد .ورنی را اجاره میکنم و بــا مبلغ  500هزار
تومان میبافم .هر یــک ماه یک ورنی میبافم .به
انــدازه  2متــر در یک و نیم متر .البته با این شــرایط
شکســتگی اســتخوان گونــه و دســت تــا چنــد مــاه
نمیتوانم کار کنم.

اســبی کــه به مــن داده شــده ضعیــف بوده امــا باز
هم ایمان داشــتم اول میشــوم .هیچ وقت قبل از
مســابقه تمرین نمیکنم چون نه اســبی داشــتم و
نه فرصتی که با اســبی که کرایه میکنم آشنا شوم.
فقــط چند دقیقــه قبل از مســابقه اســب را تحویل
میگیرم و در پیســت مســابقه وارد میشوم و سوار
بر آن میتازم .اســبها هم احســاس دارند .اســب
برای دویدن و ســرعت خلق شــده اســت .اســبها
هم وقتی عقب بمانند تالششان را بیشتر میکنند.
بــرای پیش افتــادن میتازنــد و وقتی برنده شــوند
خوشــحالند .از شــور و حــرکات آنهــا میفهمــم که
خوشحالند.
چــه جوایــزی بــه نفــرات برتــر ســوارکاری داده
میشود؟
بــا وجــود همــه ســختیهای مســابقه و ســوارکاری
جایزهای که به شرکتکنندگان تعلق میگیرد بسیار
پایین است .اوایل جایزه  200 ،150و  300هزار تومان

پســر و بــرادرم گاهی ســوارش میشــوند .جثهاش
کوچــک اســت وانگیــزهای برای ســوار شــدن بــر او
نــدارم .گاهی فــرار میکنــد و هیچ کــس نمیتواند
برگرداند و فقط من میتوانم آن را رام کنم.
در  26ســال مســابقه ،چــه ســالی برایتــان لــذت
بخشتر بود و خاطره خوبی از آن دارید؟
همه مســابقهها برای من لذتبخش بود ،همه آنها را
دوســت داشــتم ،اسب را دوســت دارم ،ســوارکاری را
دوست دارم .هر سال و هر سال با هر اسبی که مسابقه
میدادم خاطره خوبی از آن برایم باقی میماند.
ســالهای قبل مســابقات در محل قشــاق ما بود،
مســیرش هم نزدیک بود و مشکالتم برای شرکت
در مســابقه کمتــر بود ،امــا محل برگزاری مســابقه
عــوض شــد و رفــت و آمــد و هزینههــای مــن هــم
بیشــتر شــد امــا نمیتوانــم از اســب دل بکنــم .در
سالهای اخیر شرکتکنندگان عشایر سال به سال
کمتر شــده و امســال هم که فقــط من و بــرادرزاده
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 13ســاله ام از عشــایر بودیــم و بقیــه ســوارکارها از
باشــگاههای ســوارکاری تبریــز آمده بودند .امســال
قرار بود بیســت و هفتمین قهرمانی پیاپی را کسب
کنــم اما با زمیــن خوردن اســبم راهی بیمارســتان
شدم.
از آخریــن مســابقه و حادثهای که باعث شــد تا از
قهرمانیدوربمانیدبگویید.
مسابقه خوب شروع شــد ،وقتی سر پیچ جلو بودم
یکی از ســوارها سعی کرد از من جلو بیفتد ،اسبش
را جلــوی اســب من گرفــت ولی چون ســرعت من
باالتر بود نتوانست پیش برود ،اسب او روی علفها
لیــز خورد و اســب من که با ســرعت باالیی در حال
دویدن بود با برخورد به اسب او زمین خورد.
پیــش از مســابقه بســیار خوشــحال بــودم که ســوار
اســب میشوم .مثل همه مسابقات بود .استرس و
دلشوره نداشتم .وقتی اسبم زمین خورد تمام فکر
و نگاهم به خط پایان بود .افسوس خوردم که بعد
از سالها پیشتازی بهخاطر خطای سوارکار دیگری
از مسابقه باز ماندهام.
سال قبل این دختر را در مسابقه دیدم و با توجه به
خطاهایی که انجام میداد گفتم که او را در مسابقه
راه ندهید چون هم خــودش زمین میخورد و هم
به دیگر ســوارکاران آســیب میزند .قــول دادند که
امســال نخواهــد آمــد .امــا بدقولــی کردنــد و آمد و
مقابل اســب من حرکت غیر اصولــی انجام داد که
هــم به خودش آســیب رســاند هم به مــن .قبل از
مســابقه گفتم کاله ایمنی میخواهم ،این مسابقه
با افراد تازه کار خطرناک است اما مسئوالن مسابقه
گفتند برای تو مشــکلی پیش نخواهد آمد .انگشت
و ســاعد دست راستم شکســت و گردن و استخوان
گونه و بینیام ضربه دید .دکتر گفت از نوک بینی تا
انتهای استخوان گونه تا کنار گوش شکستگی دارد و
باید چند روز در بیمارستان بستری باشم.
تــا جایــی که شــنیدهام بــرای خــود ســوارکار مقابل
اتفاقی نیفتاده اســت .لحظهای که از اســب افتادم
با وجود درد شــدید که در صورت و دســت داشتم،
حواسم به عکسالعمل اسبها بود.
با وجــود این حادثه بازهم در مســابقات شــرکت
خواهی کرد؟
ســال بعد هم شــرکت خواهم کرد .وقتی کســی در
رانندگــی تصادف کرد مگر می تواند ســوار ماشــین
نشــود ،من بعد از سالها سوارکاری یک بار از اسب
افتــادم و دلیــل نمیشــود که کنــار بکشــم .اگر خدا
بخواهد در مسابقات آخر سال شرکت خواهم کرد.
سوارکاری برای همه سخت است ،زن و مرد ندارد.
مــن سالهاســت ســوارکاری میکنــم و از کودکی با
اســب خــو گرفتــهام.در دل طبیعت بزرگ شــدم و
تمرین و تجربه برایم ساده میآید.
چه آرزویی داری؟
آرزو دارم بتوانم در مسابقات کشوری و بینالمللی
شرکت کنم .دوست داشتم امسال هم برنده شوم.
سالهاســت کــه در کنــار رســیدگی به خانــه و ایل و
بچهها و همســر بیمارم ،سوارکاری میکنم و 26بار
برنــده شــدم ولی به اندازه این  26ســال نتوانســتم
پیشرفت کنم و بین سوارکاران کشور مطرح شوم.
چند بار هم تالش کردم به مسابقات اسب سواری
بــا مانع بــروم ولــی هیچــگاه بــرای این مســابقات
دعوت نشــدم .آرزو دارم در مســابقات بینالمللی
و کشــوری شــرکت کنــم امــا نتوانســتم .همســر
دخترخالــهام و یکی از اقوام خیلی تالش کردند که
بتوانم در مســابقات کشــوری و بینالمللی شرکت
کنم اما در نهایت تنها جوابی که گرفتیم این بود که
در این مسابقات دستهای قدرتمندی در کارند که
باید حامیان قدری داشــته باشــید و از طرف هیأت
ســوارکاری معرفی شــوید ولی هرچه اصــرار کردم
معرفــیام نکردنــد .اگــر در مســابقات بینالمللی
شرکت کنم آنجا هم اول خواهم شد.
زندگیام با عنوان مهلقا فیلم داستانی شد و مستندی
هم از زندگی من ساخته شده است .برای بازی در یک
ســریال بهعنــوان بدلکار دعوت شــدم امــا تهیهکننده
فیلــم فقــط  700هــزار تومــان داد در حالــی کــه بــرای
بدلکاران تهران میلیون ها تومان میپردازند.

