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دراذهان دوستدارانش باقي است كه چگونه پرونده همه بزرگان را
در يك هفته بست و هزار متر را در    58ثانيه دويد! هنوز مسابقه  
تاريخي نامداران  را همه و همه به ياد دارند كه از ابتدا چگونه به هم
ميپيچيدند و گاهي سلتيك ،گاهي  كراندو ،گاهي  امپراطور صحرا  
پيشتازي  ميكردند و  ...لحظه ،لحظه مسابقه قهرماني  آنها را به خوبي
به ياد داريم  كه در مجموعههاي اسبدواني جاي سوزن انداختن  نبود!
سه پره و پنج پره باالترين سير صعودي  خود را داشت و هرچه بود
شكوه و جالل  و عظمت  و ذوق و شوق بود و بس ،حاال چه داريم ،يك
مسابقه اسبدواني  كم روح و كم حرارت  كه بعد از دو سال تازه از حالت  
بومي و محلي  درآمده  و به صورت ملي  برگزار ميشود .آقايان  به
راستي كجا  هستند اسبهاي  گروه يك؟

خونهاي برتر را حفظ كنيم؟!

اسبهاي بسيار ارزشمندي داشتيم  كه به راحتي  آنها را از دست داديم.
از آلوگ  بزرگ مهندس خراساني كه تا ديروز كوري نبود كه كرههاي
آلوگ  غوغا نكنند ،آلوگ  از دست رفت و به انتهاي راه خود رسيد!
روسيناگري اسب  پرتواني كه در ميدان  آشوبي  به پا ميكرد و به
ركورد  جاودانهاي  رسيد  كه هنوز هم آن ركورد از آن اوست .اين اسب
بزرگ را به راحتي  از دست داديم  و به خاطر سهلانگاري يك مربي
اين خون برتر  از دست رفت و مهندس  عسگري  را اندوهگين  ساخت!
كراند و اسب قدرتمندي  كه در ميدانها و لولهاي  به پا ميكرد .اسبي
كه هم بزرگان دوران  خود را به راحتي  زد و قهرمان شد .كراندو در
واقع يادگار  مرحوم آرخي  بزرگ و فرزند خوبش  حاج سليمان  آرخي  
بود .به علت  ندانم كاري برخي افراد برگزاركننده  كراند و ميدانهاي
بزرگ را  ترك كرد و حاال در ورامين  جشن قهرماني  ميگيرد!
امپراطور  صحرا ميرفت كه تمام ركوردهاي  روزگار خود را زيرو رو
كند ،ا ّما برخي افراد شرط بند او را  دست  به دست كردند و حاال گويا در
اختيار مجيد اميري  است و   ...
سلتيك  آن اسب افسانهاي كه ركورد  گروه يك  را از آن خود دارد .او را
هم رها كردهاند و حاال براي خود زندگي  ميكند!
آقايان  خوب نيست  يك گروه محقق  در فدراسيون  خونهاي برتر كار
كنند و آنها را به نوعي حفظ كنند؟ اين اسبها در واقع ملي هستند و
بايد رفتار ديگري  را با آنها داشت!

صورت دوباره همه خوانندگان را در جريان مسائل قرار ميدهيم.

اسبدواني چرا به اين روز افتاده؟

روزگاري اسبدواني شكوه و جاللي داشت! كورسهاي آن لرزه براندام
آدمي ميانداخت و تا آخرين لحظه چيزي معلم نبود .روزگاري
اسبهاي گروه يك را داشتيم كه به واقع يك بودند و سرآمد همه
اسبهاي نامي ،خيلي به دل تاريخ نميرويم ،بلكه چهار يا پنج سال
پيش كه كراندو ،امپراطور صحرا ،سلتيك ،ياوبابا ،اسپيد هورس،
قليچ خان ،آتيك و ...در ميدان بودند با هم مبارزه ميكردند .هنوز
ركورد سليتك پابرجاست ،هنوز سرعت خيرهكننده گرگ سياه يعني
امپراطور صحرا را همه به ياد دارند ،هنوز مسابقه خيرهكننده كراندو

به هر حال در اين گروه اسبهاي زير ثبت نام كردند:
* آتيك اسب سرشناس كه با مربيگري عبدالرسول خرمالي و
چابكسواري آقاويلي بشگرد به ميدان آمد
*شهراد اسب مرحوم آنهباي خوحملي با مربيگري محمد خوجملي و
چابكسواري كمال دالي چه عطا.
* عالم ناب كرده سامردولدرومز و تك عالم كه از آن ايوب خوجملي
است و ابراهيم بدوي زاده او را روانه مسابقات كرده .آرمين آقآتاباي
همسوار بر اين اسب با ارزش شد.
* با زنوش قره بوالغ برادر ناتني عالم ناب كه از آن مغان قزل ميباشد.
محمد شريف تاتاري مالك اوو نور محمد بهادر هم چابكسوارش بودند.
در اين دو هفت اسب ثبت نام كردند ،ولي روز مسابقه فقط چهار اسب
وارد صحنه شدند.
اين مسابقه قرار بود ساعت  16و  45دقيقه  استارت بخورد و اسبها 20
دقيقه زودتر در ميدان حاضر باشند ،ولي چنين نشد و كورس اسبها
با تاخير چند دقيقهاي آغاز شد.
وقتي مربيان اسبها را وارد ميدان كردند و چابكسواران روي آنها
مستقر شدند مربيان ميدان را ترك كردند و چابكسواران اسبها را
به خوبي گرم نمودند تا اينكه بلندگوي مجموعه آنها را به سمت دپار
فرا خواند .چهار  اسب حاضر خوب ميدانستند كه به جايزه خيلي
نزديك هستند ،از طرفي آتيك بعد از مدتها در ميدان ظاهر ميشد،
ولي ديگر فرهاد قزل مربي او نبود! به هر حال وقتي اسبها درون دپا
قرار گرفتند ،استارتر فرمان داد و در يك چشم بهمزدن اسبها سرعت
عجيبي گرفتند .در اين گروه همه چشمها به آتيك بود كه آيا ميتواند بار
ديگر قهرمان شود؟ اين اسب كي از صحنه مسابقات كنار خواهد رفت؟
به هرحال هر چه به پايان مبارزه نزديك ميشديم قهرماني عالم نايب
مشهود تر ميشد و خالصه اين اسب بازمان يك  دقيقه و  48ثانيه و
 37صدم ثانيه قهرمان شد .شهراد با اختالف بسيار كم دوم  شد و آتيك
هم با فاصله آمد و سوم شد.

نتايج هفته دهم:
دور اول:
1ـشهاب 2ـ ملهتوش بدراق  3ـ آلتن باي
دور دوم
1ـ تونيكس  2ـ گلدبلك   3ـ هيراد
حاج سليمان آرخي :بايد به مالكان توجه شود
دور سوم:
در هفته  قهرماني حاج سليمان آرخي از مربيان  سرشناس  و خوشنام   1ـ سامرسا  2ـ طاها هورس   3ـ ماكان
كشور در مجموعه اسبدواني  حاضر بود و از نزديك  رقاب 
تها را دنبال دور چهارم:
ميكرد .از او راجعبه كراند و سئوال  كردم كه گفت  :اين اسب نامي 1ـ آرسن  2ـ ليدي هج   3ـ جني وان
حاال در ورامين  است و در مسابقات آنجا به ميدان ميرود .استاد دور پنجم:
آرخي افزود :در زمان  قهرمانيهايش  خيلي اذيت ميشدم ،گروه   1ـ داگالس   2ـ فرسام 3  2ـ باديگارد
مافيا يك  جور جلوي قهرمانياش  را ميخواستند  بگيرند ،ولي باز هم دور ششم:
عنوانهاي زيادي  به دست آورد! بنده كه از دوپينگ  و اين حرفها 1ـ گل نسيم  2ـ گلدبوي  3ـ ايليا
متنفر بودم  و با آن مبارزه  ميكردم ،سعي كردند  وصلهاي به ما بزنند دور هفتم:
و اين اسب نامي  را براي هميشه از گردونه خارج كنند! هيچ اسبي   1ـ كورلين   2ـ بايرام خان   3ـ توفنده كاليفرنيا
يكسال محروم نشد ،ولي  كراندو را يكسال  محروم كردند  و درخواست  
  11ميليون  پول داشتند  كه من هم چنين پولهاي بادآوردهاي را در نتايج هفته قهرماني
اختيار ندارم و   ...مجبور شدم كراندو را  از مسابقات  بيرون آورم ،ولي دور اول:
خيليها ميدانند كه پشت صحنه  اسبدواني  چه خبر است و گروه 1ـ رزيتا  ساجد 2ـ بوران سنجر  3ـ آراي گرال
مافيا  چه ميكند و   ...حاج  آرخي اضافه ميكند :كادر برگزاري  زحمت دور دوم:
ميكشند ،ولي بايد بدانند كه امروز كششها گران است و كرهها ارزان 1ـ ساي وريم  2ـ داشقين   3ـ ايوانكا
و از همين  رو ديگر كمتر كسي عالقه دارد اسبي را نگه دارد! وي در دور سوم:
پايان آرزو كرد مشكالت  مالكان و مربيان  و چابكسواران حل  شود تا 1ـ پامادور  2ـ ريوآچا   3ـ رايكا
اسبدواني  بيشتر رونق بگيرد.
دور چهارم:
1ـ عالم ناب   2ـ شهراد   3ـ آتيك
دور چهارم ،كورس برتر هفته قهرماني
دور پنجم:
در دور چهارم اسبهاي دو خون  4تا  8سال مسافت  1700متر را 1ـ منوكيد  2ـ آلتون سا   3ـ سلطان صحرا
دويدند و جايزه ويژه را از آن خود كردندكه ميزان آن در دفترچه دور ششم :
معلوم نشده بود كه خود تخلف است و ميتواند ورود تيمهاي نظارتي 1ـ گلدن بل   2ـ اورگيت   3ـ نفس
را به موضوع در برداشته باشد ،ولي روي سايت ميزان  210ميليون دور هفتم:
ريال اعالم شد كه جايزه ارزشمندي است.
1ـ مگتوم  2ـ اكسلنت  3ـ ويلون
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