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گفتوگو با «بهاره ستودهنیا» مربی اسب

شریک غم و شادی
اسبهایش

 عکس :عبدالرضا محمودآبادی | پاسارگاد

نبود مربی مجرب و
مراکز آموزشی ویژه
بانوان باعث کمرنگ
بودن حضور بانوان در
این ورزش شده است
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 31سال سن دارد و حدود ده سال است که به
رشته سوارکاری و پرورش اسب به صورت حرفهای
روی آورده و درحال حاضر در رشته مهندسی
دامپروریوفناوریپرورشاسبزیرنظرفدراسیون
مشغول به تحصیل است« .بهاره ستودهنیاکرانی»
بدون محدود کردن خود به سنتهای دست
و پاگیر ،با عشق و انگیزه برای رسیدن به اهداف
بلندش تالش کرده و سالهاست به عنوان بانوی
سوارکار و مربی موفق در کشور شناختهشده است.
حتی متاهل بودن و داشتن فرزند هم نتوانسته وی
را از رسیدن به هدفش باز دارد.
ورزش سوارکاری رشتههای متعددی از
قبیلاستقامت،پرش،زیبایی،چوگانداردشمادر
کدامرشتهمشغولبهفعالیتهستید؟
رشته و تخصص اصلیام عالوه بر سوارکاری در زمینه
ترینر و هندلری اسبهای عرب در جشنوارهها و شوهای
زیباییاستومقامهاییازجملهقهرمانیونایبقهرمانی
کشور برای اسبهایی که هندلر و ترینر و مربی آنها
بودهام ،کسب کردهام.
معروفترین اسبهایی که ترینر و
هندلرشانبودیدکدامند؟
ولنتاین ،وحدانه ،ویکتوریا ،فرح ،آسمان و آهو
اسبهایی هستند که توانسته ام با آنها مقامهای زیادی
را در ردههای مختلف کسب کنم.
عالوه بر پرورش اسب چه مدارک و مدارج
دیگریدارید؟
توانستهام موفق به دریافت رتبه Bو Cملی (داوری
مسابقات) شوم و اولین مسابقه قضاوت بنده در اردبیل به
همراه داوران برجسته اروپایی بوده است.
چه شد که این ورزش را انتخاب کردید؟
عالقه خودم و تشویقهای همسرم من را به سمت
هدفم سوق داد و باعث شد با وجود مشکالت زیادی که
در زندگی هر کسی وجود دارد به اینجا برسم.
اولین بار کی سوار اسب شدید؟
در دوران کودکی.
وقت گذراندن با اسبها چه حسی دارد؟
اسب موجود زنده است و شرایط روحی مشابه به
انسان دارد مثل غم ،استرس ،شادی و درد .از طرفی
روحیه انسان را هم درک میکند به همین دلیل
وابستگیشدیدیبیناسبوصاحبشایجادمیشود.
خاطرهای از اسبها دارید؟خوب یا بد؟
خاطره خوب ،تولد کرهها و دیدن بزرگ شدنشان
(مثل بچههایم میمانند) و خاطره بد ،مریض شدنها و
اتفاقات ناگوار ی که برای اسبها میافتد.
ازبانوانسیرجانیکسیبهصورتحرفهای

ورزش

سارا پورمختار
سوارکاری رشته مهیج و پرطرفداری است که
عالوه بر مردان ،زنان زیادی را به خود جلب کرده است.
ترکیب «زن» و «اسب» ترکیب زیبایی است ،آنجا که
زن با ظرافتهای زنانهاش اسب سرکش را رام و در
میدانها یکهتازی میکند .در ادامه با بانوان سوارکار
توگو میکنیم که خریدار ترس نبودهاند
سیرجانی گف 
و محدودیتها و ضعفهای جنسیتمحور را پشت سر
گذاشت هاند ،یکی «بهاره ستودهنیا کرانی» هندلر و ترینر
اسب و دیگری «جیران شریف» سوارکار استقامت.

درزمینهاسبوسوارکاریفعالیتدارد؟
به طور حرفهای خانم «ملیحه شریف» هستند که
در رویدادهای کشوری شرکت کرده و مقام آورده است.
به نظر شما چرا در سیرجان تعداد بانوان
فعال در این حوزه کم است؟
نبود مربی مجرب و مراکز آموزشی ویژه بانوان باعث
ک مرنگ بودن حضور بانوان در این رشته ورزشی است.
این وزش نقش زیادی در باال بردن اعتمادبهنفس و
خودباوری زنان دارد و تاسیس مراکز آموزشی استاندارد
میتواندباعثپیشرفتفعالیتزناندراینرشتهمیشود
برنامهای برای حضور بیشتر بانوان در این
ورزش دارید؟
با همکاری هیات سوارکاری و اداره ورزش و جوانان
قصد تاسیس مکانی استاندارد جهت ارتقاء و معرفی این
ورزش زیبا و آموزش سوارکاری به بانوان و کودکان و
آمادهسازی آنها جهت شرکت در مسابقات دارم.
آیا باشگاههای سواکاری سیرجان از سطح
کیفیالزمبرخوردارند؟
در حال حاضر تنها باشگاه دارای مجوز در سیرجان،
بداران در
باشگاه پارسه تنبور است ،البته تعدادی از اس 
حال اخذ مجوزند که جا دارد ادارات و ارگانها همکاری
بیشتریداشتهباشندتاتعدادباشگاههایاستانداردشهر
بیشترشودوجوابگویجمعیتدرحالرشددوستداران
اسبباشد.امروزهرشدتوریستسوارکاریموجببازدید
از مراکز عالی داخلی و خارجی شده و ما نیز باید در
سیرجان از این روند پیروی کنیم.
درزمینهتولیداتچطور؟
برای باال رفتن سطح کیفی تولیدات کارهای زیادی
شده و جای سعی و تالش بیشتری هم وجود دارد.
چه نقاط ضعفی در این زمینه وجود دارد؟
کمبود سرمایههای انسانی متخصص و باتجربه در
بخشهایعلمی،روندپیشرفتونتیجهگیریرامشکل
میکند اما با کمک گرفتن از متخصصان محلی و دعوت
از دامپزشکان حاذق کشور سیر مناسب و رشد تولیدات
در جریان است و این بخش روزهای روشنی را در پیش
دارد.
اسبهاییکهدرسیرجانتولیدشدهانددر
مسابقاتهممقامیبهدستآوردهاند؟
اسبهای زیادی از سیلمیها و مادیانهای خوب
تولیدشدهاستکهدرمسابقاتمختلفزیباییوکورس
با کمک مربیان برجسته خود درخشیده و صاحب مقام
شدهاند.
در رشتههای مختلف سوارکاری(پرش،
استقامت و سرعت) سوارکاران سیرجانی در چه
سطحیقراردارند؟
رشتههای استقامت و کورس از جایگاه خیلی
خوبی برخوردارند و کسانی مثل آقای شریف (رییس
هیأت سوارکاری شهرستان) در استقامت و آقای رضا
خسرومنش نیز در کورس بسیار فعال و موف قاند.
متاسفانهجایرشتهپرشدرسیرجانخیلیخالیاست.
چندباردرصحبتهایتانبهاستاندارهای
این ورزش و اهمیت رعایت آنها اشاره کردید ،در
اینبارهبیشترتوضیحدهید
هر رشته سوارکاری استانداردهای مختص به
خود را دارد .مثال؛ مهمترین اولویت حفظ سالمت و
کیفیت آموزش اسب و سوارکار و استفاه از وسایل و

ابزارهای آموزشی است .مثل بستن کمربند ایمنی در
هنگام رانندگی که یک سرمایهگذاری بلندمدت است
در سواکاری هم نکات ریز اماکلیدی وجود دارد .مثال؛
نشستنصحیحسوارکاریاارتباطبااسب،استفادهازکاله
ولباسایمنیسوارکاری.
پیشنهادتان برای باال رفتن سطح
استانداردهاچیست؟
تدوین اصول آموزش ساعت به ساعت برای سوارکار
واسبمبتدی،تاسیسباشگاههاومراکزاستاندارد،ایجاد
مرکز آموزش سمعی و بصری ،تشکیل صندوقهای
ضالحسنه ،استفاده از بیمه برای امنیت سوارکاران
قر 
و اسبها ،از همه مهمتر برگزاری همایشها و شوهای
سواره.
تاکنون جشنواره یا رقابت مهمی در
سیرجانبرگزارشدهاست؟
بله مسابقات  FBIکشوری ،مسابقات استقامت و
کوروس استانی ،همچنین جشنوارههای استانی زیادی
برگزار شده که مورد استقبال زیادی قرار گرفت هاند.
به نظر شما در هیئت سوارکاری چه
اقداماتی تا به حال انجام نشده که جای کار دارد؟
در سیرجان پیست اسبدوانی و مجموعه ورزشی
کامل جهت ورزش سوارکاری نداریم.
یک سوالی که همیشه در محافل
اسبداران و اسبدوستان مطرح میشود و
اختالف نظرهای زیادی پیرامون آن وجود دارد
درباره فعالیت خانم «مری لیلی قرهگزلو» است
که وی با وارد کردن «مبارک» سیلمی معروف از
نژاد عرب خالص مصری تغییراتی در خلوص نژاد
اسبخالصایرانیبهوجودآورد،نظرشمادرمورد
فعالیتهایایشاندرصنعتاسبایرانچیست؟
ایشان از اسطورههای جامعه سوارکاری بودند.
کارهایی که انجام دادهاند تنها جهت پیشرفت و اصالح
سر و صورتهای اسبهای خالص ایرانی بوده است که
موجب ب ه وجود آمدن کرههای زیبایی از مبارک مثل
«سمنگان» شده که به عروس ایران ملقب شده است.
خالصه این که ایشان نقش فراموشنشدنی برای جامعه
سوارکاری ایفا کردهاند و هدفشان زیبا شدن اسبهای
ایرانی بوه است.
پس معتقدید وارد کردن «مبارک» به نفع
صنعتاسبایرانبود؟
زمان وارد شدن مبارک زمانی بود که همه دنیا
مشغول واردات و صادرات محصوالت خود بودند و این
یک مارک جهانی بود .مبارک در زمان خود حرف برای
گفتن بسیار داشت و کرههای خوبی را باقی گذاشت .هر
مملکتی باید ذخایر ژنتیکی خود را در راه صحیح توسعه
دهد ،که این خود مدیریت و دانش درست را الزم دارد.
آیا صادر کردن اسبهای خالص ایرانی
همچون «جالد» و «انیس السلطنه» حرکت
صحیحیبود؟
خیر حالت ایدهآل این است که باید از منابع با
ارزش مملکت ،نگ هداری و در حفظ و درخشش هرچه
بهتر آنها تالش کنیم و از این منابع جهت پیشرفت و
اصالح صحیح استفاده کنیم .اما وقتی ما برنامهای برای
حفظ منابع ملی نداریم و همه چیز را از بین میبریم ،این
منابع در خارج احیا میشوند .مثل نخبگان ما که جذب
کشورهایخارجیمیشوند.
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