
یالگی سابریست طالیی دو المپیک متوالیسآرون    

در مورد تمرین و ذهنیت قهرمانی توصیة او   

(72/4/9911ترجمة: عباسعلی فاریابی )  

 نظر در نیز را المپیک در آنها شدن قهرمان احتمال مطمئناً کنیم، می فکر مانخود شمشیربازان برای ممکن ةنتیج باالترین ما در مورد وقتی

 را المپیک ابرس سکوی ،سیالگی آرون جالب اینکه .ندارد وجود المپیک انفرادی طالی از باالتر یسکوی و تر بزرگ یافتخارهیچ زیرا  گیریم، می

 .است خود درآورده به تسخیر و بصورت متوالی بار دو بلکه بار، یک نه

 

چنین  است توانسته العاده فوق عادی اما فرد این. داده است این کار را انجام او اما است، غیرممکن تقریبا ما برای دستاوردی ینچن تصور

 مدال اولین و کرد پیدا را خود راه لندن، در 8008 سال دراما . را کسب کرد پانزدهمجایگاه  پکن 8002 المپیک در او. را خلق کند واقعیتی

 انفرادی سابر طالی به دوباره سپس و ،نائل شد مجارستان ی تیمپرچمدار افتخار به ریو 8002 المپیک دراو . کرد کسب را خود انفرادی طالی

شده  متوالی طالی های مدال کسب به موفق المپیک سال صد از بیش تاریخ دره ک شمشیربازی است یکی از پنج او. یافت دست آن مسابقات

 .داشت سن سال شش و بیست تنها زمان آن در او. است

 سبک طال جهان، هر کجای درو  کنید،ب تصور که ای مسابقه هر در تقریبا او. است را کسب کرده زیادی ارزندة نتایجی خود او در دوران بازیکن

 .است العاده فوق آن جریان شنیدن که آورد می ارمغان به آنچنان ساده و روشن را این نتایج او ،حال حاضر در. است کرده

مانند  شود می خارج رختخواب از موقعی که او. است خبره و خوش برخورد قهرمان یک او که فهمید می خوانید، می را سیالگی سخنان وقتی

 یاقاشت آن به او که است ای اراده و عزم و تزکیه ،به نظر می رسد متفاوت کمی شاید آنچه. یک پا به تن می کند پا یک را خود کهمة ما شلوار

ده ه شاهمر عقل با تی کهجسمانی. است جالب آن هنری جنبة زمینة در او بینش شنیدن و است زیبا و پیچیده ورزش یک شمشیربازی. دارد

 .است
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 قهرمان ذهنیت آن سیالگی آرون امیدواریم ،شدخواهد  برگزارمی رسد  رکه به نظ ،در نظر گرفته است 8080 توکیوالمپیک  برای آینده آنچههر

 .دهد نشانبه ما دوباره  ،ایم کرده قدردانی آن از در اینجا ما که ،را واقعی

 متن مصاحبة ما با آرون سیالگی

 ؟حالتان چطور است امروز. م، متشکرکردید موافقت مصاحبه این باآرون از اینکه  ایگور:

 من تازه از تمرین به خانه برگشته ام. آرون:

 بازگشتید؟ خود عادی تمرینات به شما یعنی اینکه ایگور:

 فعالیت ظهر از بعدروز  هر ما .عادیالبته نه تمرینات  ،برگشتم تمرین به من آرون:

 در حال آرامی به ما .است شمشیربازی شبیه نوعیبه  ی کههای فعالیت ،داریم منظمی

 .تمرینی خود هستیم عادی حالت به برگشت

 شما هنوز بازی را شروع نکرده اید؟ یا اینکه بازی می کنید؟ ایگور:

 .ستنی بازی واقعیرشمشی اما دهیم، می انجام حریف با و شمشیر با را یتمریناتما  آرون:

 ردنک اشتباه حق شما. است شمشیرباز یک زندگی فصل ترین مهم 8080-8002 ایگور:

 ؟ستچی المپیک تعویقنظرتان در مورد . گزینش شوید المپیک باید برای زیرا ندارید

 اما. تر مهم قبل های سال از و بود المپیک سال سال ،فرمودید که طور همان آرون:

ه شد غازآ فصلاین  از قبل سال نیم گزینش حدود که اضافه کنم را نکته این بگذارید که

 کسب ار گزینش تیمی تا مکردی می تثبیت جهانی یتیم در رنکینگ را خود موقعیتباید  ما. داشتیم را جهان قهرمانی و اروپا قهرمانی ما. بود

 .دادیم انجام جهانی جام دوآخرین  در را کار این که کنیم،

 8080-8002 فصل برای که بودم مشتاق خیلی من. کنم تمرکز مسابقات در خودم فردی عملکرد روی تا داشتم را الزم انرژی و وقت من

 خوشحال بسیار آنها کسب از و به دست آورم طال مدال دو گونه هم شد و توانستم نهمی که. کنم رقابت خودم شکل بهترین در و شوم آماده

 .بودم راضی خیلی از عملکردم من. شدم

 اما بود، رهمنتظ غیر گویم نمی من. مه بودشد شوکه هم کمی. کرد بسیار ناراحت که مرا افتاد تعویق به المپیک که شد منتشر خبر این و ناگهان

 که دلیل این به هاتن نه بود سخت بسیار من برای. بیفتد تعویق به تواندب المپیک های بازی مانند یبزرگ رویداد یک که بود باور غیرقابل من برای

 موفق المپیک های بازی در تا کنم تمرکز خودم زندگی از ای جنبه هر روی مبود کرده سعی که دلیل این به بلکه ،مبود عالی بسیار در یک فرم

 تانمدوس دیدار برای یا بروم باشگاه تمرین به برای توانستم نمی حتیمن . رفت بین از و داشتم 8080 سال برای من که بود هدفی تنها این. شوم

 .بود سختی . این واقعا یک دورة بسیاربروم بیرون

 برایخودشان را  که کسانی یا ورزشکاران برای این دوره نه تنها که کردم می آرام فکر این با را خودممن . بود سخت همه برای این شرایط

 دست از را خود سالمتی ،دهند می دست از را خود جان مردم. است سخت اندازه همان به نیز افراد همة برای بلکه ،کنند می آماده المپیک

 برخورد کرده ام. مشکلبا  که نبودم کسی تنها من !دهند می دست از را خود شغل دهند، می
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. تاس نشده لغو که کردم خوشحال و خودم را. ه استافتاد تعویق به المپیک های بازی که پذیرفتم را واقعیت این من هفته، دو گذشت از بعد

 را کارمان و مبگیریاز سر  را همه چیز بتوانیم که داریم امید کمی ما شود، برگزار آینده سال در توکیو المپیک که است شده ریزی برنامه که اکنون

 .دهیم ادامه

 مال خود کردن مسابقات

 زیاد یلیخ یانتظار چنین. یدشد نقل محافل شمشیربازی در شما نام لندن، از بعد. هستم کنجکاو ذهنی های جنبه به نسبت همیشه من ایگور:

 لمپیکا قهرمانعنوان یک  به شما و ؟آماده کنید درستی به بتوانید خود را تا داشت شما طرفاغماض از  از یباالی بسیار سطح به نیاز این .است

 ؟نقش خودش را بازی کرد چگونه می کردید، دفاع خودقهرمانی باید از عنوان  شما که واقعیت این. رفتید ریوبه  سلطنتی

 

 به من .بود کافی کامالً که. داشتم خودم از بیشتری انتظاراتخودم  زیرا کردممی ن توجه آمد می بیرون از که انتظاراتی به من اینکه اول آرون:

 خوب خیلیاین ترفند . شوم برنده دوباره خواهم می چرا که خودم روشن کنمبه وضوح برای  را این کردم سعی و کردم توجه خودم درون

 مان برنامةه من که گویم نمی من. به خودم خیلی اطمینان داشتم بودمه کرد را کار این بار یک قبالً که حقیقت این به دلیل من ثانیا، .کرد عمل

 کردیم، برگزار را یمشابه ای هفته دواردوهای  ما مثال، عنوان به. شتدا وجود در آن مشابهی بسیار عناصر اما کردم، کپی را لندن سازی آماده

 مسابقات که کردم احساس ریو در. به استراحت پرداختم خودم رختخواب در و خانه در پایانی ةهفتو در . کردیم تمرین آلمان ملی تیم با ما

به  ردمک کار سخت خیلی مناگر  اما ،بود خود سطح باالترین در من نفس به اعتماد . البتهبود یعجیب احساس یک این. خودم هست به متعلق

 .بود خوبی بسیار ترکیبیک  اینو . داشتم ة درونیانگیز یک این دلیل بود

ال ممسابقه ای را  که ،اید کرده احساس دوباره را حسی چنین هرگز شما آیا. مسابقه را مال خود کرده بودید که گفتید شما. هست جالب ایگور:

 ؟خود کرده باشید

 مسابقات از یکی آن. مه اشد رقابت آن برنده بار سه من. داشتیم را یونان در آتن جهانی جام ما مثال، عنوان به. بله مسابقه، چندین در آرون:

 کردم یم احساس رفتم، آنجا به سوم و دوم بار وقتی دارم یاد به. کردند جایگزین بانوان ابرسآن را با  گذشته سال دو در سپس. بود من عالقة مورد

 در را این حس معموالً من. دارم را چنین حسی اوقات گاهی. بوده ام برنده آنجا همیشه در معموالً زیرا در آن مسابقات بازنده شوم توانم نمی که

. شناسند میخیلی خوب  را شمشیربازی فراوانی که تماشاگران با عالی مسابقةیک . شود می برگزار جهانی جام یک ایتالیا در سال هر. دارمهم  پادوآ

در این مسابقات تا  کنم می فکر اما ام، شده قهرمان در آنجا بار دو من. کنم می کسب خوبی نتایج آنجا در معموالً و دارم دوست را رقابت آن من

 .ددار خودبرای  ای را عالقه مورد مسابقات ینوع و هر کسی. دارم را مودخخاص  مسابقات من. ام کرده کسب مدال شش به حال
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 کنیم مبارزه خرافات با چگونه باید

 های بازی بودن در گفته می شود که پرچمدار معموالً کنم می فکر من. بودید مجارستان پرچمدار ریو در شما که است این دیگر نکته ایگور:

 ؟بود کرده خطور شما ذهن بهاین هم  آیا. آورد نمی ارمغان به شخص حمل کنندة پرچم برای را خوبی نتایج المپیک

 

 المپیک هر پرچمدار که یمه اداشت را خرافه این گذشته سال شصت یا پنجاه در عرض ما. وجود دارد مجارستان درویژه  طرز فکر این. بله آرون:

 من از مجارستان المپیک ةکمیت وقتی. بودگذشته این خرافه درست از آب درآمده  سال شصت یا پنجاه اینو در . کند کسب طال مدالنمی تواند 

 و روانشناس با البته. کردم صحبت خود مربی با. کنم فکر آن مورد در که خواستموقت  روز چند من باشم، پرچم حامل خواهم می آیا که پرسید

 به عتمادا افزایش برای فرصتی تواند می بودن پرچمدار که کردیم فکر ما. است بهتر راه کدام بفهمیم کردیم سعی ما. کردم صحبتنیز  همسرم

فیلم . مداشت حضور تیم دارپرچم بعنوان افتتاحیه مراسم در و دادم انجام را آن و پذیرفتم را آن من بنابراین. باشد انرژی باال بردن میزان و نفس

 انرژی و کرد خودش را کار واقعاًاین کار  و. کردم می تماشاآن را  مسابقه روز تا روز هر منو . فرستاد من برای آنرا من روانشناس و شد ضبط آن

 .م را افزایش دادنفس به اعتمادکار واقعا  این و .کردم تماشا را لندن درفیلم و فیلم آخرین بازی خودم  این من. داد من به اضافی

 کردید؟ می فکر خاصی چیز به ،وارد شدید پرچم با وقتی آیا ایگور:

ا ر و این کار ببرم لذت ها لحظه آن از کردم سعی من. کردم می افتخار و یخوشحال احساسو واقعا  داشه باشمحس خوبی  کردم سعی من آرون:

 .ام ن قرار گرفتهجها قلة روی کردم می احساس. بود خوب بسیار کلی استادیوم برزیل فضای. بود العاده خارق ،داشتن آن همه هوادار با. هم کردم

 را برای خودم تعیین نمی کنمریخی آرون سیالگی: من هیچ تا

 چیست؟ شما بعدی هدف حاال. هستید جهان هایشمشیرباز ترین باتجربه از یکی شما ایگور:

 خود تیم با و بجنگم مخود انفرادی طالی مدال سومین برای تا بروم توکیو به که دارم انگیزه خیلی من. دارم مختلفی اهداف سال هر من آرون:

جهان  قهرمان 8002 سال ما که حالی در. بود پکن در 8002 سال در دهم انجام را کار این توانستم که باری آخرین. کنم کسب خوبی ةنتیج

 برابر در 55-54 ضربه و با امتیاز یک تنها با اختالف آن هم. رسیدیم هفتم مقام بهاما  ،از ما می رفت زیادی انتظارات تیم عنوان به و بودیم شده

 .گرفت نقره آمریکا و داد شکسترا  ها روس تیم پوزدنیاکف استانیسالو او. بود نظیر بی روز آن در اسمارت کیت. باختیم آمریکا
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هیچ تاریخی را  من. را ادامه دهم مخود ورزشی پروندة توانم می کجا تا ببینم دارم دوست. دارم متفاوتی اهداف من ،گردیمبر سؤال به دوباره

 را از آن بعد فصل و بعد فصل من هستم. انرژی من در حال حاضر پر از .برم می لذت این کار از من. دهم ادامه م که تا آن زمانه اتعیین نکرد

 .ش را نیز ادامه خواهم دادبعد فصل باشم، داشته انرژی بازهم اگر و ،دهم می ادامهنیز 

 ؟ارتقا دهد را خود بازیسطح  و کند ایجاد می تواند موقعیت مناسب را برای خودش سابر شمشیرباز پیشکسوت یک چگونه ایگور:

 

 دورة قهرمانی توانند می که دارد وجود یآموزش های تکنیک از بسیاری زیرا است تغییر حال در قهرمانی روند امروزه که کنم می فکر من آرون:

 رقابت به یسالگ چهل تا پنج و سی سنین درمی توانیم  ما. آسیب ببینیدمی توانید مصدوم نشوید یا انکه کمتر  شما .ندک تر طوالنی را شما

 یدکس آندرسمن . دارم بسیار بزرگی مربیان من. کنم می تمرکز نیز درست آموزش روی بلکه زیاد روی تمرین تنها نه من امروزه. بپردازیم

 .کنند می مراقبت من از که دارمخودم  در کنار را ام بدنسازی مربیبه همراه  شمشیربازی مربیبعنوان 

 مسابقات آماده می کند؟ برای سیالگی چگونه خودش را آرون

 ؟چیست آن تفاوت شوید، می آماده المپیک های بازی یا جهانی مسابقات مثل مهمی بسیار مسابقات برای وقتی ایگور:

 شهر حومة در آموزشی هایاردو به می کنم و ین در خانة خودم زندگم. مانیم می بوداپست در هستیم مسابقات فصل در وقتی معموالً آرون:

کال تمرینات شمشیربازی  آنها. انجام می دهیم ملی تیم با را خود های آموزش از نیمی ما. دهیم می انجام را خود عادی زندگی معموالً ما. رویم نمی

 ربازیشمشی توانیم می تا جایی که آنجا در معموالً ما. انجام می شود مجارستان شمشیربازی فدراسیون سالن محل در ها صبح معموالًکه  ،هستند

 سپس .سنتی را انجام می دهیم معمولی تمرینات از برخی ی زیاد وپا کار. کنیم می کار شمشیربازی های باشگاه در خود مربیان با ما. کنیم می

من . دوست ندارم را ،سابر، فلوره یا اپه شمشیربازی، انمربیآماده سازی  تمرینات زیرا ،خود داریم مربی با اختصاصی آمادگی جسمانی تمرینات

 .بهتر است دهد انجام را کار این ای حرفه سازبدن مربی یک اگر و .است متفاوت کامالً کار این معتقدم که

 نتری مهم وقتی سپس. می شود کمتر لزوماً ،باشد رقابت قبل از هفته یک اگر معموالًو . دارم تمرین یازده جلسه یا ده حدود هفته در من

 آموزشی هایاردو به آن طی که داریم ای هفته پنج یا چهار تمرین یک معموالً ما المپیک، یا جهانی مسابقات یعنی رسد، می فرا سال مسابقة

 وابخ ،تغذیه مانندتمرکز می کنیم  چیز همه روی سازی آماده برای آنگاه. کنیم فراموش را خانه در حضور روزمره مشکالت بتوانیم تا رویم می

 .است تر ای حرفه این دوره تمرینات .سازیبدن و کافی

 دو. مکنی بازسازی بعدی ةجلس برایخودمان را  متوانی نمی دیگر و مشوی می خسته خیلی زیرا نداریم طوالنی در این دوره تمرینات معموالً ما

 حبتصباهم  بیشتر ما. طول می کشد دقیقه پنج و سی تا سیحدود  آنها. گیرم می خود مربی از درس سه ای هفته معموالً. است کافی ساعت
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 ةفعددربارة تمرینات  و کنیم می صحبت خودم تجربیات همة مورد دربعد از هر بازی  تقریباً ما. است مجارستان سابر تیم سرمربی او .کنیم می

 .می باشد بازی های خودم مورد در بیشتر صحبت های ما. تصمیم می گیریم بعد

 .داند می را چیز همه شما سطح در ورزشکار یک که کنیممی  تصور ما است؟ مهم چقدر مربی نقش ایگور:

 .هستم ای آماده شمشیربازی یک من حاال. دارم نیاز مختلفی چیزهای مخود مربی من از پیش سال ده به نسبت که هستم مطمئن من آرون:

ودم را خ تاکتیکی ةکارنام و تکنیکمن . دارم را خود بازی سبک دیگر من حاضر حال در اما. دهد تغییر رام شمشیربازی کمی تواند می او البته

 هچ یا دارم، اشتباهاتی چه که بگوید من به و تاثیر بگذارد، من شمشیربازی روی که است این دارم نیاز خود مربی از اکنون که چیزی. دارم

 که ندارم نیازی او به من. کنیم اضافه خودم شمشیربازی به باید را جدیدی عناصر چه تاکتیکی نظر از. دهیم تغییر توانیم می را ریزی چیزهای

 تفکر حسط یک باید این. هستیم این حرف ها از فراتر خیلی ما. دفاع و جواب را اجرا کنم یک باید چگونه اینکه یا دهدب یاد شمشیربازی منبه 

 .دیگری باشد مشترک

 

 .مربی یک تا باشد شریک یکبه  شبیه باید بیشتر ایگور:

 .نگاه کنم شریک ام مانند یک مربیبه  دارم دوست ه،بل آرون:

 کنید؟ می آماده قبل از خودتان را مقدار چه. شناسید میخوب  حریف های خود را ةهم صحبت می شود، شما تاکتیکوقتی در مورد  ایگور:

 کنید؟ می مطالعه را آنها چقدر

 نظر .المپیک یا قهرمانی جهان مسابقات مانند مهم مسابقه یک از قبلمخصوصا . داریم ویدئویی تحلیل و تجزیهجلسات  اغلب اوقات ما آرون:

 ذشتهگ ةمسابق دو در که خوشحالم دلیل همین به. است او برابر در بازی کردن مقابل طرف تحلیل و تجزیه برای راه بهترین که است این من

 شمشیربازها بهترین با تا داشتم فرصت که این دلیل به بلکه گرفتم، طال مدال که دلیل این به تنها نه. شدم برنده لوکزامبورگ و ورشو در خودم

 چه از و کنند، می بازی ریتمی نوع چه آنها با. بازی کنم آنها برابر در چگونه که پیدا کردم را تجربه این من. بازی کنم فینال و نهایی نیمه در

 ویدیو یک در مطمئناً که ،کنند می ایجاد خود بازی در را هایی تله نوع چهمی کنند.  بهره برداری آنهاو چگونه از . کنند می استفاده حرکاتی

 .می باشد تحلیل و تجزیهاین  برای یبهتر بسیار روش ة بازی با آنهاتجرب. بینیدتوانید  نمی

  مختلف های راز سبککشف کردن 

 بینید؟ می چگونه را مختلف کشورهای های سبک ایگور:
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 آنها. ستنده خوبی بسیار فنی بازیکنان همیشه آنها. هستند ها ایتالیایی ،با آنها بازی کنم دارم دوست بیشتر که شمشیربازهایی خوب، آرون:

 البج بسیار خود مربیان در حال درس گرفتن از آنها تماشای و کنند می تمرکز تیغه حرکات ترین کوچک روی آنها. هستند هنرمندان شبیه

 فنی بخش روی هنوز ما مربیان اما هستیم، جنگجوتر کمی ما. هستیم ها ایتالیایی شبیه ها مجارستانی ما اعتراف کنم که صادقانه باید. است

 ایرةد از را آنها توانم نمی که کنم می احساس همیشه. هستند قوی بسیار ذهنی نظر از ها روس کنم می فکر. دارند تمرکز خیلی شمشیربازی

 لحاظ زا آنها. نیستند فنی خیلی آنها. دهند می انجام دهند انجام باید که را آنچه آنها. هستند متمرکز و پایدار بسیار آنها. کنم خارج شان راحتی

 .هستند قوی و فقط فقط اما نیستند، پیشرفته تاکتیکی

 یربازیشمش مورد در جالب ةنکت. اند کرده کسب خود تیم برای را متوالی جهان قهرمانی سه آنها. هستند ها تیم بهترین از یکی ها ای کره اکنون

بازی  آنها ابربر در که است سخت و هستند ترفرز و چابک تر و تر سریع بسیار آنها. است شده ساخته متفاوت شکلی به آنها بدن که است این آنها

 و اند آموختهوب خ را این آنها. هستند چنیناین  اکنون اما هستند پیشرفته تاکتیکی نظر از آنها که بگوییم توانستیم نمی پیش سال ده. کنید

 .کنیم بازی را سابرباید  چگونه که آموزند می ما به هستند که آنها اکنون

 

حال ر گرجستان در سابر د یا ایران مانند خوبی ندارند بسیار شمشیربازی تاریخ که کشورهایی از ییهاشمشیرباز حاضر حال در کنم می فکر من

 هستند ادآز آنها. دهند انجام باید کاری چه بگویند آنها به که دارند قدیمی مربیاننه  و آنچنانی دارند تاریخ نهدر شمشیربازی  آنها. ظهور هستند

 شمشیربازی. کنم می ها فکر گرجی و ها ایرانی در مورد من که است چیزی همان این و ،دهند انجام است الزم هرچه اساسا زدن ضربه برای که

 .شدة آنهاست آموخته تاکتیکی و فنی های توانایی از نه و است غریزه از ناشی آنها

ته انتظار داش چیزی را باید چه دانم نمی ،بازی می کنم آمریکایی یک با وقتی. معجون هستند یکمانند  آنها آمریکایی، اما در مورد بازیکنان

 .ستآمریکا شمشیربازی به نفع و این. باشم

 کنید مبارزه خود شیطان با چگونه باید 

گفته . اشیدب آن ةبرند پیاپی بار سه که باشید شمشیربازی اولین شما امیدوارم و دارید المپیک های بازی در نظیری بی بازی سابقه شما ایگور:

و  .داریدن شمشیربازها را ترین قوی شما فنی، دیدگاه از. است ،ذهنی دیدگاه از بلکه فنی دیدگاه از نه ،رقابت ترین سخت المپیک می شود که

 ابرای شم که رسد می نظر به اما. است ترین سخت احتماالً ذهنی لحاظ از موفق به شرکت می شوند. اما بازیکنان خوبکمی از  بسیار تعداد

 .باشد مسابقه ترین سختقهرمانی جهان  شخصاً
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 برنز مدال بوداپستدر  8002 سال در که بود بار یک فقط. نبود من ةعالق مورد مسابقات از یکی جهانی مسابقات ،بله ،است درست این آرون:

 بگویم ادقانهص اما ،بوده است خوبی نتایج بگوییم توانیم می که. بودمدر جمع بهترین هشت نفر پایانی  دیگر مسابقات پنج در من. کردم دریافت

 سعی من .نیستم راضی جهانی مسابقات در عملکردم از کامالً من بنابراین. کننده باشد راضیکار برای تان نمی تواند  نکنید، دریافت مدال اگر

 .کنم مرکزت جهانی مسابقات روی نیست که نیازی دیگر سال دو اما تا. دارم بیشتر مدال دریافت برای فرصت خوشبختانه وباشم  بهتر که کردم

 .کردند لغونیز  را 8080 جهانی مسابقات که است این المپیک های بازی انداختن تعویق به مضرات از یکی ایگور:

 FIE ورزشکاران کمیسیون در من داشتیم، را بحث عمال این ما. دادیم دست از را جهانی مسابقات بلکه ندادیم دست از را المپیک ما بله، آرون:

 پیکالم و جهانی مسابقات در حضور برای ماو . خیر یا شود برگزار جهانی مسابقات آینده سال داریم دوست آیا که داشتیم را بحث این و هستم

 .ندیدیم دلیلی هیچ سال یک در

 

 داشته سازی آماده طوالنی ةدور یک برای هرکدام از آنها باید شما که هستند بزرگی های رقابت آنها دوی هر زیرا ،بله، حق باشماست ایگور:

 .می آوردمشکل زیادی به وجود و این . شروع کنید برای مسابقات دوم باید دوباره اول مسابقة بعد ازکامل انرژی تخلیة  از پسو . باشید

 بله، ضمن اینکه باید رکاوری انجام شود! آرون:

 این نیز زیادی شمشیربازهای ید،ه انشد موفق طال مدال به رسیدن در شما که فرض کنیم بیایید. شوم پروا بی می خواهم خیلی من ایگور:

 کشوری مسابقات به آنها وقتی سپس. در ردة امید حتی ،جوانان ،نوجوانان محلی، مسابقات در حتی جوانی سن از. کنند می تجربه را ردمو

 ارورزشک یک شما که حاال "!ام نشده برنده هرگز تا به حال من و است بزرگ بسیار من برای مسابقه این اوه،" :گویند می ، به خودشانروند می

 بشکنید؟ را طلسم این توانید می چگونه دهید؟ تغییر توانید می را چیزی چهمینه زدر این  هستید، باتجربه بسیار

 انجام رقابتباخت در یک هر  از بعد ما که کاری. است شده سال نه یعنی تا االن ،می کنم همکاری روانشناس دو با 8000 سال از من آرون:

 را یدیناام این کنیم می سعی که است این ،است کردهایجاد  من ذهن درشکستی  و ه استنرفت پیش ، مسابقه ای که بر وفق میل مندهیم می
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 شما. ودگر نخواهد بکار هرگز این شد، خواهم موفق دیگر ةدفعیا اینکه  کنم، می جبران بعد ةدفع نیست، مهم بگویم فقط من اگر. کنیم پردازش

 اکاره نوع این پردازش برای زیادی زمان ما. فراموش کنید را آن باید شما. شوید خالص آن شر از باید و اید کاشته خودوجود  در را ناامیدی این

را  سکوم بزرگ جایزه مثل مسابقاتی من. است تر سخت اوقات گاهی است، تر آسان اوقات بعضی. تیک جور نیس همیشهالبته . کنیم میصرف 

خود  و خوب مسابقه مکان. بود سرد خیلیهوا . رفتیم می آنجا به ریهبف ماه در معموالً ما. نداشتم دوست را این مسابقه هرگز من نوعی به. داشتم

 .دنبو عالقه مورددر نتیجه آن رویداد برای من  و گرفتم بدی نتایج آنجا در را اول سال چند ،چرا دانم نمی و نوعی به اما بود، عالی مسابقه هم

 

 که یمبگوی توانیم می. نیست من عالقه مورد رقابت این خوبو گفتیم  ،در مورد این موضوع صحبت کردیم روانشناسم با بعد سال چهار یا سه

 خانه هب برنز مدال با و خوشبختانه. م می رومشانس این بار تنها برای امتحان کردناما . نکنم کسب خوبی ةنتیج که است بوده من این شانس

 از یکی به دتوان می بد مسابقة یک و ،بشکنید را این طلسم توانید می شما. کردم دریافت نیز دیگر مدال دو بعد سال سه در آن از بعد. برگشتم

 خشتیم ما در ب. در انفرادی نهالبته  ،ه استنیفتاد اتفاق برایم جهانی مسابقات در مورد هنوزالبته این . تبدیل شود شما عالقه مورد رویدادهای

 .بودیم آور مدال ما جهانی مسابقات اخیر ةدور چهاردر . رفته است پیش خوب خیلی گذشته سال دو این ی درتیم

 دموکراسی در شمشیربازی

 توانند می آنها. هستند چابک و سریع بسیار آنها. کردند ظهور جهان کجای هیچ از گذشته سال ده در ها ای کره که کردید اشاره شما ایگور:

 نیز آن کردن تماشا .دهند می تغییر حمله به دفاعاز  و دفاع به حمله از راهبرد خود را به راحتی آنها. دهند تغییر خوب بسیار حرکات خود را

 بیست در ماش نظر به. روسیه و ایتالیا مجارستان، - یمداشت ابرس در بزرگ ابرقدرت سه ما گذشته قرن در که اینجاست جالب. است انگیز شگفت

 کنند؟ حفظ را خود تسلط توانند نمی دیگر کشورها این چرا است؟ در جهان شمشیربازی شده تغییر باعث این عواملی چه گذشته سال

. دندکر دیگر کشورهای به مهاجرت به شروع این کشورها مربیان که است این تغییرات نوع این دالیل از بخشی کنم می فکر من خوب، آرون:

 پس و می کنند ضبط را چیز همه فیلم آنها. روند می دوربین با مسابقه هر به آنها و دارند ای کره مربی همیشه آنها زیرا ،نیست این گونه کرهاما 

 ریکاآم در مورد بگذارید ؟چه اتفاقی افتاده است کشورها سایر در حال ببینیم. می گیرند یاد چیزهایی آنها ازنوعی  بهاز مطالعه روی فیلم ها 

 آموزش انکشورش در که را مواردی جا همان جوان شمشیربازان به و نده ارفت آنجا به لهستانی مجارستانی، ایتالیایی، روسی، مربیان ،صحبت کنیم

 .است ردامو از آن دیگر ییکهم  این. نده اداد یاد بودند دیده
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 بسیار ورزش کیشمشیربازی  که نده ادریافت مردم زیرا ه است،کرد پیدا بیشتری رواج شمشیربازی کشورها از بسیاری در که است این دیگر ةنکت

 سرسرا م بههایسفر طیو  دارد، وجود شمشیرباز بیشتری تعداد مجارستان دردر حال حاضر . خوشحالم بسیار آن دیدن از من. است زیبا و جالب

 رت قوی هاجا سایر ملی های تیم. آمده است وجودبه  جدیدی های باشگاه جا همه در وکرده  پیدا بیشتری رواج شمشیربازی که بینم می جهان

 یربازیشمش مبینی می که است خوب خیلی. است شده خوبی بسیار ةدور و هستیم ی روبرووارد تازهبا تیم های  ما جهانی مسابقات هر در. شده اند

 .است رشد حال در

 

 مانند اصلی های ورزش با را آن توانیم نمی ما که است بدیهی. کنیم مردمی تر جهان سراسر در باید شمشیربازی را ما که اید گفته شما ایگور:

 ؟نیاز داریم یهایچیز چهآن به  محبوب کردن بیشتر برای. است غیرممکناین  کنیم، مقایسه بسکتبال یا فوتبال

 نمک می فکر. باشد داشته ملی های تیم و شمشیربازی های باشگاه ،امکانات کشوری هرکه  داریم نیاز ما که است این معتقدم من آنچه آرون:

 هک بفهمانیم مردم به کنیم سعی که است این تر مهم از همه کنم می فکر ثانیا،. است جهان سراسر در گسترش آن برای عالی روش یک این

 اتماش را آن ،دنکن نمی درک را ما ورزش چون که دنگوی می که کنم می مالقاتافرادی  با اوقات بعضی. است یجالب ورزش یک شمشیربازی

 آورند ر در نمیس از شمشیربازی مردم بیشتر. حضور داشتند نفر هزار پنج ی از سالن هایکدر  بوداپست جهانی مسابقات در گذشته سال. دنکن نمی

 چیزی این. است انگیز هیجان بسیارجذاب و  ،لذت بخش ،جالب ،احساسات از پرشمشیربازی  زیرا هستند آن از بردن لذت به قادر اما

 .است مهیج ما ورزش اینکه .بگوییم مردم به باید ما که است

 داوران برای شمشیربازی

شمشیربازی  بهسابر در بین سه سالح و  .نوازید میبه زیبایی  را شمشیر شما .استآن بسیار زیب حرکات زیرا است سالح زیباترین ابرس ایگور:

، تداف می اتفاق ثانیه بخشی از یک در همیشهضربه ها . است دشوار است، ضربه را زده کسی چه که این درک اما. است تر نزدیک ها فیلم درون

 را شمشیربازی که افرادی برای اوقات اغلب. است پیچیده بسیاراما در عین حال  زیباست، بسیار حرکت رویت اگرچه. همیشه همین گونه است

 .قرعه کشی می کند سکه اینکه داور برای هر حرکت مثل رسد می نظر به فهمند، نمی
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 در مورد آن خودم مربی با همیشه من و شود می ضربه ای زده اوقات بسیاری. کنم مخالفت این موضوع با توانم نمی من است درست بله، آرون:

 سعی باید شما البته. ه استافتاد اتفاقی چهاینکه اصال  و کند دریافت را امتیازباید  شمشیرباز کدام که به توافق نمی رسیم ما زیرا کنم، می بحث

 الشت خیلی هاگذشته  سال صددر  .بود نخواهد عینی کامالًاین  و. کنید تر واضح و تر درک قابل تماشاگران و شمشیربازها برای را آن کنید

 البته. هست توجه جالب معموالً بحث های مربوط به شمشیربازی سابر. است نشده موفق کسی هم هنوز و دهند انجام را کار این اند که کرده

 .است رساب خودش بخشی ازچالش،  این و .نباشد بقیه این گونه برای شاید. من برای

 ینا است برخوردار بیشتری اهمیت از شمشیرباز عنوان به من برای آنچه. بازی اعمال کند در را آن و تفسیر را قانون که است داور ةوظیف این

 فهمم وقتی با یک می بطوری که ،بخشد می ثبات و آرامش من به این. کند داوریاز ابتدا تا انتها به یک شیوه  را مسابقهیک  داور که است

 .است داور ةعهد به کامال امر این البته .، با تکرار همان حرکت می توانم دوباره امتیاز بگیرمکردم دریافت حرکت امتیازی را

 

 .دهید تطبیق داور تعبیر و سبک داوری بازی خودتان را با که است این شما وظیفه یعنی اینکه ایگور:

فعال  خوب داور محدودی تعداد البته. شمشیربازی کنیم نیز داوربرای  باید بلکه ،بازی کنیم خوبباید  تنها نه ما .ماست وظیفة این ، بله آرون:

 طور به را خود بازی کنم می سعی من. دهد می ترجیح چه نوع حرکتی را کسی چه که دانم می و شناسم می خوب خیلی را آنها من و یم،دار

 .کنم تنظیم متناسب

 کند؟ داوری را شما بازی های دیندار دوست که وجود دارد کسی آیا ایگور:

 )صدای خنده(.دهم نمی پاسخ سؤال این به من خواهم،ب اگر حتی آرون:

 .را سوال نکنم آن نتوانستم من اما .داشتم را جواب انتظار این من بله، )صدای خنده( ایگور:

 کنید؟ می عوض چیزی را چه ،داشته باشید زمان ماشین یک و کنید تجدید نظر خود شمشیربازی مورد در اگر

اگر چنین بازیکنی  من. زیادی خواهم داشت ترس چیزی هر تغییر از کنم می فکر من. ام نکرده فکر آن به هرگز من. بود خوبی سؤال آرون:

 من. همد نمی تغییر را من هیچ چیزی داشتم، خوبی خیلی مربیان من. هست مه اگرفت که تصمیماتی و مه اداد انجام که کارهایی دلیل به شدم

 ی برگردمگسال پانزده یا چهاردهاگر به  کنم می فکر. دهم نمی تغییر را چیزی من نه، .ام بوده خودم باشگاه مشغول تمرین در همیشه سالگی نه از

 نمی کردم. تغییر زیادکل اما در . می کردم تنبلی کمی بودم، نوجوان وقتی من. تمرین کنم بیشتر که گفتم می خودم به
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 ؟کنید خود ةحرف خواهید شمشیربازی را می که فهمیدید موقع چه ایگور:

 و جهان قهرمانی مسابقات در. مشد اروپا جوانان و نوجوانان قهرمان خیلی زود من. گرفتم را تصمیم این بودم ساله هفده وقتی کنم فکر آرون:

 زمان آن درمن . شدیم جهان قهرمان 8002 سال در و بزرگساالن در آمدمملی  تیم یتعضوبه  بعد و ،کردم کسب هایی نتیجه جهانی جامچند 

 .بشود گونه این که خواستممن  و باشد من ةحرف آنجا من فهمیدم که شمشیربازی می تواند. داشتمسن  سال هفده فقط

 .باشید برده لذت آن از شما هم که امیدوارم بود، یجذاب بسیار بحث یک این. ممنون خیلی ایگور:

 بله، همین طور است. من خیلی زیاد لذت برم. آرون:

 

 ای مشکالت مورد در توانند می آنها. جوانان ویژه به بگویید، مردم به باید چیزهای زیادی دارید که قهرمانانشما  که دارم اعتقاد من ایگور:

 امیدوارم .ی بیشتر و بیشتری به شمشیربازی روی بیاورند و از شما درس بگیرندها بچه که امیدوارم. کنند صحبت خود والدین با انتظاراتشان

 توانم؟ن من چرا ،برود المپیک به توانسته است یمجارستان پسراین  اگر بگویند و عبرت بگیرند شما از بیشتری کودکان

 امیدوارم. آرون:

 از زهرگ ،کرده ایدن کسب ی آن راطال مدال و سته ایدشکن را جهان قهرمانی طلسم که زمانی تا که ،بدهیدبه من  قول یکباید شما اما  ایگور:

 .کنیدنکناره گیری  شمشیربازی

 خیلی متشکرم. آرون:

 یواقعگرای او نسبت به شمشیرباز بینش! سپاسگزاریم بسیار وقتشدر اختیار گذاشتن  و صراحت خاطر بهسیالگی  آرون از AFM باشگاه در ما

 .آرون یمممنونبسیار . است گذاشته ما خوانندگان در اختیار سخاوتمندانه را آن آرون و ،می شود شمشیرباز هر تقویت باعث سطح ایندر 
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