
  المپین مادر یک نیروبخش بینش

(51/3/1311ترجمة: عباسعلی فاریابی )  

 زرگ،ب ی بسیاررویا یک این. کنند می فکر آن به زمانی مقطع یک در شمشیرباز مادر و پدر هر و شمشیرباز هر که است چیزی المپیک رؤیای

 .باشد می آنها والدین و شمشیربازها یشترب برای از دسترس دور بسیار رویای یک قطعاً و رومانتیک، یرویا یک هم شاید

. ار جهاننامد یستسابر زاگونیس ماریل جز نیست کسی او آمریکاستو  ورزش تاریخ یهاشمشیرباز یکی از مشهورترین مادر زاگونیس کتی

 پرچم وا. ل شده استبه مدال برنز تیمی نائ ریو و پکن در و انفرادی طالی به مدال پکن و آتن در را دارد، المپیک چهاردر  افتخار شرکت ماریل

 الس بیست در ماریل جهانی، مسابقات در. دبه دست آور بازی هااین  چهارم مقام باخت یک با تنهااما  بود، لندن افتتاحیة المپیک مراسم دار

در عین سن باال دارای بینش و  او. شد معرفی نیز FIE مشاهیر تاالر به او ،اخیراً. است کرده کسب برنز چهار و نقره پنج طال، چهار گذشته

 .استالهام گرفته  کجا از اواین ویژگی  که ببینید توانید می کنید می صحبت مادرش با وقتی و استبصیرتی استوار 

 

 در 8991 المپیک در و نیز یک المپین بوده خودشاو . است بوده پورتلند در اورگان شمشیربازی انجمن های برنامه مدیر کتی ،8991 سال از

 .است قایقرانیرشتة  در ملی قهرمان یک همچنین او. است کرده رقابت قایقران عنوان به مونترال

 پیکالم یآرزو رسیدن بهحقیقت  در که است این آموختیم ،شمشیربازیمادرهای نیروبخش  ازیکی ، زاگونیس کتی از مصاحبه این در ما آنچه

 هقرار داد آنها در اختیار خود را شرط و قید بی عشق وکرده  فرزندانش از حمایت زندگی خود را وقف که است مادری کتی. نیست بعید زیاد هم

 طرز تاس ممکن که را ببینید مادریک  واالیی بینش توانید می شما مصاحبه، این در. است مادریک ابر او که یمبه این نتیجه رسید ما .است

 (.!مکنینکار کردن وادار  تر سختبه  را کودک که استاین  در کار ازر: توجه. )دهد تغییر را بودن قهرمان والد یک معنای مورد در تانفکر

 کتی زاگونیس با  AFM مصاحبة باشگاه

 م!یبه مالقات شما افتخار می کنما ایرینا: سالم، کتی. 

 .کنیم می قدردانیتان  گران بهای وقتدر اختیار گذاشتن  از ماایگور: 

 ؟است هو اوضاع چگون هستید چطور مایید کهبفر همه، از اولایرینا: 
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همة اعضای . دارم زیادی اضافی فراغت اوقات مدیگر های فعالیت به خاطر از دست دادن و کنم می کنترل خانه از را باشگاه من. خوبم کتی:

کردن خود برای  در حال آماده است و عاطفیاحساسات  مانند همیشه سرشار از ماریل کنید تصور توانید می که طور همان .هستند خوب خانواده

 .نرود هم شاید برود، شایدالبته با توجه به این تعویق زمانی، . است المپیک

 است؟ کرده تغییر چیزی تا این لحظه آیا. اوست هدف المپیک به رفتن که ه استگفت او که دانم میایگور: 

 انیدد می شما. ابقات( در نظر گرفته استاستراحت )فصل پس از اتمام مس عنوان فصل به را دوره این او. اوست هدف تنها هنوز این ،نه نه، کتی:

 ،ناسبم جسمانی آمادگی تمرینات انجامبا  و تنها. است نشینی کرده عقب کمی او البته دهید؟ انجام در این فصلتوانید  میهای را  کاری چهکه 

 .دکن می سپری را فصل این

 

 .گذاشت سر پشت را خوبی بسیار فصل اوایگور: 

 اقیاتف چه باالخره که خبر دارید اما بود، کامال هیجان زده او. رساند (اوج) پیک به خود را عصبی بود اما به موقعکمی  ی فصلدر ابتدا او کتی:

 .افتاد

 که ام خوانده جایی درمن  .است دشوار چقدر یک شمشیرباز بودن مادر و پدر که دانیم می بنابراین هستیم، شمشیرباز والدین مانخود ماایرینا: 

 .ایستاده است مادر یک ،یقموف ورزشکار هر پشت در

 من هم همین را شنیده ام.بله،  کتی:

 ؟این موقعیت بحرانی چگونه است در در گذشته چگونه بود، و چیست، ورزشکار یک مادر عنوان به شما نقشایگور: 

 من فرزند سه ره. است فاوتمت بسیار بودن شمشیرباز کوچک کودک یک مادر. است یافته تکامل من نقش کنم می فکر من که بگویم باید کتی:

 .است سال 5 حدود آنها بین فاصلة سنی .دارد تر کوچک برادر یک و تر، بزرگ برادر یک . اواست من وسط فرزند ماریل. بودند شمشیرباز

 ،اشتد فوتبال یکی. دمبو آشفته شان، های فعالیت محل انجام به بردن آنها از من. نبود جدی خیلی اما بود،و سرگرم کننده  جالب کارم ابتدا در

در  کنم یم فکر. وجود نداشت تمرینات آموزشی آنها ةنظمی یا چیزی مشابه این در برنام، نه نه برنامه ای. بسکتبال و یکی شمشیربازی، یکی

 را یربازیشمش من های بچه. هستند جدی بسیار آن به نسبت و هستند متمرکز ورزش یک تنها روی والدین زیرا ،اند کرده تغییر والدین حال حاضر

 شمشیربازی مورد در چیزی من. دادند می انجام را زیادی های ورزش بودند جوان وقتی .کردند شروع ،متفاوت فرهنگ یکبا  متفاوت، ای دوره در

 .و سویی نکشاندم سمت زور به هیچ به را آنها من. دانستم نمی

 ادآوریی والد عنوان به من نقشتنها  نباشند، رفتن به مایلداده باشند و  تعهد چیزی به آنها اگر که است این من می کردم که وظیفة احساس

 من ".باید به این کالس بروید امروز و اید کرده نام ثبت ،به وجود آورده اید را تعهد این شما" به آنها تذکر می دادم:بنابراین،  .است آنها کردن به
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. دکنن عمل خود تعهدات و اهداف تا به کنم کمک آنها به این است که کردم کنترل باید من که چیزی که کردم می احساس مادر عنوان به

حق نداشتند  نم های بچه از کدام هیچ. بگیرند آن ترک به تصمیم بازی دو از بعد و درآیند بسکتبال تیم عضویت به بتوانند آنها که نبود طور این

 .ندی دارند و اصول ورزشکاری را رعایت می کنندقدرتم بسیار ورزشی حس رقابت همة آنها و ،گیرندب یتصمیم چنین

 آنها هک ترسیدم می و من ،داشتند رقابت یکدیگر با شدت به و بزرگ تر شده بودند آنها. شدند شمشیرباز آنها همة که رسید ای دوره سپس

 که بود یدبیرستان دانش آموز او ماریل، وردم در. کرد می ایجاد اتومبیل در جالبی تبعات باشگاه ترک موقع این و .بکشند روی پیست را یکدیگر

رفتن  موقع ماو . کرد می کار سالح دو در او بنابراین ،آغاز کرد بعد سابر را هم. کرد شروعبا فلوره  او. بگیرد جدی شمشیربازی را گرفت تصمیم

 سابر متس به او سپس. بود دیوانگی خیلیاین خودش  و با خودمان می بردیم،با هم را  مسابقات باید آن همه شمشیر و تجهیزات فلوره و سابر به

رقم زد،  را بانوان سابر ملی تیم حضور خود در اولین 8999 سال در سپس. فلورة نوجوانان در آمد تیم عضویت به 8991 سال در او. کشیده شد

 .این رشته برای اولین بار برگزار گردید جهانی مسابقاتزمانی که 

 در آن زمان شمشیربازی. است شده بیشتر بسیار بودجهاکنون . تر می شد گران هم ما هزینة شمشیربازی شدمی  تر جدیتمرینات او  هرچه

 بسیار مالی نظر از المللی، بین و داخلی مسابقات همهآن  به رفتن. نداشت را خود برتر بازیکنان به حتی کمک برای الزم ةبودج متحده ایاالت

ی برا و بگذرانید را زیادی خصوصی های انفرادی سدر باید شما تنیس در. نیستند اینطور دیگر یها ورزش گویم نمی من. است زا استرس

 هب ، شمانیاز تجربة مورد آوردن دست به و باالی شمشیربازی خود سطح حفظ برای. دهید انجامهای متعددی را  مسافرت مسابقاتدر  مشارکت

 .ستا گرانهزینة آن خیلی  و دارید نیاز المللی بین مسابقات

 

روز قبل از آن مدال نوجوانان و یک روز بعد از آن مدال تیمی را کسب کرد. و این آغاز سفر طوالنی او در  1که  است گدانسک 1001کتی: این لحظة کسب مدال طالی جوانان 

 شمشیربازی بود!

 با را آنها توانید نمی شما در واقع ،هستند ساله اردهچه سیزده، دوازده، آنها وقتی .کردیم می سفر هایمان بچه بادرست مانند سایر والدین، ما 

 از تیبانیپش به کمک منظور به من. با هم به سفر می روید کودکخود  و مربی ،خودتان بنابراین بفرستید، طوالنی سفر یک ی بهدیگر شخص

 های هفته آخر و مختلف، اوقات در مختلف هایجا به رفتن، المللی بین سطح در فرزند سه داشتنبا  ،زمان آن در. کردم می کار وقت تمام آنها

 .بود برانگیز چالش بسیار برای ما مالی نظر از ،مختلف

 ران او نیز در سطح بین المللی بازی می کردند؟ایرینا: آیا براد

 را شمشیربازی. جوانان بود متی عضو  South Bend جهان قهرمانی مسابقاتدر  و بود ملی تیم عضو 0222 سال در تر بزرگ برادر ،مارتن کتی:

ه جدر نهایت متوالبته  .بودندنیز این گونه  شما های بچه که هستم مطمئن می چرخید، من شمشیربازی سالن وبررود ماریل. کرد شروعاول او 

 .است چه های دیگرب یسرگرم ح ویکردن تفر تماشا کت ومروی نینشستن شوند که ملحق شدن به تمرینات بهتر از  می

 ؟بود چگونه بازیشمشیرنظر شما در مورد  کرد؟ انتخاب را شمشیربازی مارتن چراایگور: 
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ته در زمان های گذش ".نمی فهمم چرا من ؟به چه دلیلی": گفتم. شروع کند را شمشیربازی خواهد میکه  گفت که به من بود ساله هفت او کتی:

 نیتوا نمی و ،هستی جوان خیلی تو"به او گفتم که:  کرده است. پیدا را شمشیربازی چگونه از او پرسیدم که او نبود، خبری Google از که

یک  دندی که نفهمیدم الخرهبا من .برود وتکواند راضی کردم که به را او دروغ کمی با بنابراین ".شروع کنی سالگینه  قبل از را شمشیربازی

 وا جذب ثباع که ه بوددید تلویزیون در چیزی او هم شاید ،دانم نمی ،باعث این عالقة او شده بود تفنگدار سهفیلم  یا کارتون دارای شمشیربازی

 خواهم می هشد مسال نه حاال که" :کرد یادآوری من بهاو  ،می گرفتیماو را  تولد سالگرد جشن نهمین که هنگامی. شده بودبه شمشیربازی 

 آن در. کنم داپی برای فراگیری شمشیربازی در پورتلند برای او جایی تا زیادی داشته باشم تالش شدم مجبور آنگاه ".کنم امتحان را شمشیربازی

 8999 سال در ما. کردند می تمرین هستیم، آن در االن که ورزشی سالن نیهم در آنها و داشتیم شمشیربازی یمرکز بنیاد سازمانی به نام زمان

 .دادیم تغییر اورگان شمشیربازی انجمن به را نام این

 

 نجا کار می کرد؟ایگور: آیا اد کورفنتی آ

 شروع لورهبا ف آنها. کردند می تمرین ،می باشد مارکس باب و مایکل مادر که اولن کالین با ند،کرد شروع شمشیربازی را من های بچه وقتی کتی:

 .کرد استخدام را او کالین سپس و بود مربی دستیار او شد، آورده سالن انجمن ما به نوتردام از 8991 سال در اد. بود فلوره مربی او زیرا کردند

 متوجه یمقطع چه در. است استعداد با بسیار خانم یک ماریل که بگویید توانید می که است بدیهی کنید، می نگاه عقب به وقتی حاالایگور: 

 است؟ استعداد با تاندختر که شدید

 جهانی تمسابقا کسب قهرمانی. نیست ای ساده لحظه رسیدن به چنین ،مکنی می زندگی آن در ما که وضعیت فعلی در کنم می فکر من کتی:

 او باخت به خاطر البتهصد  و می شوم خوشحالاز برد او  اما کنم، می زندگی او در وجود من که بگویم توانم نمی من. نشد بطور ناگهانی انجام

 عنوان بهو من  ،عبور می کرد مختلف موانع این او می بایست از. بسیار ناراحت می شوم و یا مصدوم می شود ناامید وقتی ، وممیریز اشک هم

 این :ویرایشگر تذکر). آوردم فشاری نمی او هیچ به منو  ،به پیش ببرد را کار این خودش بود مجبور او. ی کردمرا کامال حس م این مادر یک

 (کنید مقایسه ،1010مادر سرگی بیدا، نفر اول رنکینگ جهانی اپه آقایان  گریشینا، النا نظرات با را بینش

هم  لیخی. کنند می زندگی شان فرزندان طریق از والدینخیلی از  کنم می فکر من .است شده متفاوتکمی  فرهنگ در حال حاضر کنم می فکر

 .بشود شمشیربازی بهترین و ملی قهرمان یا المپیک قهرمان کودک که است والدین خود هدف این. زیاد

 احساس حتی. می شد آخر سکوی تماشاچیان می نشست و مشغول بافتنی یا خواندن کتاب ردیف درمعموال  ممادر اما. بودم شنا قهرمان خودم

و داد  غجی استخر کنار که نبود والدین دیگرمانند  او که، دش می ی بیشتر منراحت مایة آسودگی و این. کند می تماشا مرا او که کردم نمی هم

 روید می مسابقه بهی وقت. کردند می فریاد داد و شان او را دعوا می کردند و سر اوفرزند هنگام باخت یاو  ،ندزد می فریادمرتب  و می کردند

 هگری یا ،باخت رفتاری، بد ،آنها درست عمل نکردن دلیل. است آور شرم واقعا که می کنید مشاهدة را والدین از برخی یهایرفتارگاهی اوقات 
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 نسشا خوش مورد این در کنم می فکر من. ی کنندکودک که دهیم اجازه بچه ها باید بهپیست است، در صورتی که  روی فرزندشان کردن

 .کرده بودم رهاکامال  را او من به نظر می رسید کهاما . بود ماریلمن  انگیزه همة زمان، آن درو  دم،بو

 این ههمیش ها بچه به او های توصیه کنید، صحبت او با اگر. بوده و هست چنیناین  همیشه که است بدیهی دارد، باورنکردنی کاری اخالق او

 مان دهه این و کنید، کار خود کارپای روی اضافه تمرین پایان از بعد دقیقه ده که است این دهید انجام باید که کاری تنها" که است

ه می بینید ک ناگهان ،تکرار شود هفته در روز پنج دقیقه ده این اگر که افزاید می او ".دهد نمی انجام شما آن را حریف که است ای دقیقه

 کتر که آن را است ینفر آخرین و می شود سالن ی است که واردنفر اولین او. ستشده ااضافه  به تمرینات تان هفته در ساعت یک تقریباً

 .کند بهتر انگیزه دارد که خود را روز به روز او زیرا کند، می

. دهمب انگیزه او به نیستم مجبور اصالً من. ه استشد قهرمان که هم هست علت همین به است، فرد به منحصر او که است دلیل همین به شاید

 شما معموال دوست خواهید داشت پیروزی،هر  از پسزیرا . این ویژگی در او جاودانه شد کرد، بیشتر نتایج کسب و درخشیدن به شروع او قتیو

ام انج آنچه او. بروید جهانی مسابقات به دوباره دارید میل شما. شوید ملی تیم عضو دوباره عالقمند می شوید که شما. شوید پیروز دوباره

 هستید، ای که حرفههر  در شما. آن را سخت می دانند دیگران که چیزی استهمان و این . افتد نمیو هرگز از پا  ،دارد دوست را دهد می

و به  ،بمانید پرشور باقی سال بیست به مدت انجام می دهید که کاری به نسبت اشتیاق با بتوانید از اینکه شرکت، یک مدیر چه باشید، مربی چه

 اشقع او. دارد دوست را کارش او. کنم می به خاطر این ویژگی او را تحسین کار بسیار بزرگی کرده اید، و من ،دیشبا مندعالق کارتان کماکان

 .است شمشیربازی

 است؟ نداشته بودن را کافی حس هرگز اوایگور: 

ده به زبان نیاور گیریکنار مورددر  کالمی ه حالبتا  هرگز او. شدمی  مصدوم که بود لحظاتی او دلسردی لحظات تنها کنم می فکر من کتی:

 انجام هک کنم می فکر من. برگردد دوست ندارد دوباره به میدان او که است شده باعث دیدگی آسیب این اینکه یا است شده خسته کهاین .است

 زا او انگیزه. برگردد بارهدو و کند جبران را خود فراغت اوقات تا می داد بیشتری انگیزة به او مجدد، بازگشت و جهت بهبودی پروسة درمان

 .مکه الزم است ببر کجا هر یا تمرین محل به یا مرکز درمان به را او اینکه جز بکنم کاری نیستم مجبور من. سر رشته می گیرد درون

 سفر او با سنی چه تاشما . بگویید ما برای ورزشکار، یک عنوان به دخترتان پیشرفت شما به عنوان مادر در نقش تکامل نحوة مورد در لطفاًایرینا: 

 کردید؟ می

 

 .آورد دنیا به را اش بچه اینکه تا کردممی  مسافرت او با همیشه من کتی:

 ایرینا: فوق العاده است!
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 د،شناسن می رام شمشیربازها همة زیرا شده ام شمشیربازی جهان مشهور هایمادر ی ازیک من بنابراین. رفتم میبا او  جهانی جام هر در من کتی:

 باید از بچه کسی زیرا بمانم خانه در شدم مجبور من آورد دنیا به را شکودک او اینکه از بعد. هستمو  ام بوده یرویداد هر در همیشه منزیرا 

 .می کرد نگهداری

 فراز و نشیب های والدین المپین ها

 ؟یده بودنشستروی سکوهای تماشاچیان  آتن در 0221 سال در شماایگور: 

 .بود 8999 سال در او جهانی مسابقات اولین ، درآن از قبل خیلیو . بله ،آه کتی:

 آتن چگونه بود؟ 0221ایگور: حس شما در مسابقات 

ه تنگرف مدال هرگز المپیک در هم که من ،بودبازی فینال انجام در حال برای کسب مدال طال  او. بودم ه شدهشوک کنم می فکر آتن، در کتی:

 هب سیزده حدود چیزی او کنم می فکر من ".شد خواهد برنده او شد، خواهد برنده او" :گفت مرتب می ته بود،نشس من کنار که گلون وس. مبود

 بنابراین. ضربه را پشت سر هم از دست داد پنج او که دیدم من نه، نه، نه،": می دادم بجوا من اما .بود جلوتر شبیه به این از حریف چیز یا ده

 به دلیل آن همه هیاهوی بعد روز سه یا دو اما ،بودم خوشحال او برای من. فرو رفتم شوک در من شد برنده آنگاه که ".نکنید ش را همفکر

 مدتی .بودم خوشحال او برای تنها بیش و کم در واقع من شد، برنده او وقتی. بزرگی را به دست آورده است موفقیتکه چه  فهمیدم تازه ها رسانه

 .بفهمم صدا را و منظور آن همه سر تا کشید طول

 

سابر پکن و کسب مدال های طال، نقره و برنز  1002روی سوی المپیک  )سمت راست( ماریل زاگونیس )وسط( همراه با هم تیمی های خود سادا جیکوبسون )سمت چپ( و بکا وارد

 .به ترتیب ذکر اسمانفرادی 

 ستندخوا میاو از  همههم  و شود پیروز دوباره خواست می اوهم . ردمسئولیت سنگینی بر پشت او سنگینی می ک زیرا بود متفاوت کامالً پکن

 واقع در. کرد یم بازی سادا با بعد و بکابا  باید اول او و داشتند حضور فینال در آمریکایی سه زیرا ،بود یسورئال ةتجرب نوع یک این. شود برنده که

از  م،کنی تماشا طال مدال کسب برای را مان دختران بازی و یمبنشین هم نارک مجبور بودم تینا و می دانید منکه  طور همان، بود سخت خیلی

 ردف بهتر بازی بکند به نظر می رسید که معتقد بودیم که هر که. هستند ما دختر دو هر که انگار داشتیم دوست را دختر دو هر ما قضا هر دوی

 برده بود، را خود تیمی هم او که آنجا از اما شد، برنده او. شود برنده خودمان فرزند دوست داشتیم والدین عنوان به قلبا اما ،شد خواهد پیروز

 .بود سختی بسیار مسابقة هم ذهنی نظر از. پیروزی طعم آنچنان دلچسبی نداشت جشن

ت روی پیس آنها یوقت. کردند با یکدیگر بازی جهانی های جام طالی و جهان قهرمانی های مدال ن بار برای کسبندیاز آن به بعد چ دختراناین 

ابقه اما بعد از مس .محسوب می شد رقیب یک تنها و نبود دوست آنها برای حریفروی پیست . ندیدجنگ می واقعا پیروزی برای ،می رفتند
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ار قر ماسک این پشتروی پیست  وقتی. جاستپابرتا االن  هنوز دوستی آن و کردند، می تمرین هم با ،رفتند با هم بیرون می شامبرای صرف 

بهتر  ههر ک .دباش هر شخص دیگری یا باشگاهی، همبازی یک دوست، بهترین برادر، و خواهر دیگر برای تان فرق نمی کند که حریف ،گیرید می

 .شود می برنده باشد

 یربازیدر حال شمش ماریل فقط ناکنو کنم میفکر . دارید شمشیرباز سه شما خانواده در. کنیم صحبت برادرها و خواهر درباره کمی بگذارید ایگور:

 .است

 البته و بود خوشحال خواهرش برای او. بود شده التحصیل فارغ کالج تازه از 0220 سال در مارتن که شد حاصل حالی در ماریل موفقیت کتی:

 پسرشمشیربازی . بود دهکر تنظیم را خود شمشیربازی اهداف قبالً او اما ،خواهرش بود حامی ترین بزرگ او .حضور داشت آتن دراو در آن زمان 

 که دفهمی او کنم می فکر من. کردمی  بازی هم تنیس او. شود انتخاب المللی بین مسافرت برای تا خوب بود کافی اندازه به نیز ترم کوچک

 .ی برای خودش داشته باشدمتفاوت یک ورزش خواهد می

 یکی از مسابقات در حین او. کردمی ن صحبت شمشیربازی با من مورد رد هرگز اوضمن اینکه  ،نظرات خودم را به او تحمیل کنم توانم نمی من

 بتونی زمین روی پشت با او. شکستکمرش  بتن که موقع سقوط روی داشت قرار برتر نفر چهار جمع دردر آن زمان  او شد، مصدومیت دچار

 .کند امتحان را دیگری ورزش خواهد می که گفت انجری این از بعد و شود شمشیربازی دور از ماه شش برای درمان شد مجبور ، وآمد فرود

 

 .بود ها المپیک حس شما در پرشورترین من اعتقاد به ؟می دانید زمانی چهوالدینی خود را در  حسترین  ناراحت کنندهایگور: 

 کافی امتیاز کسب برای او ایتالیا خود در جهانی جام آخرین در. نشد 0221 المپیک تیم عضو او که بود زمانی آن ترین پایین کنم می فکر کتی:

 که سیک تنها بنابراین نداشت، وجود در آن المپیک تیمی مسابقات. رسیدمی  دوم مقام به جهانی جام آن در اقل حد برای گزینش المپیک باید

 ماریل، .اشته باشدنمی توانست سهمیه د نفر دو از بیشتر کشور هر انتخاب می شد. ضمن اینکه  ،می گرفت قرار FIE رنکینگ برتر نفر هشت جزو

. بود متهش نفر هم ماریل و ششم نفر حدود احتماالً امیلی نفر اول رده بندی بود، سادا اما ،بودند برتر نفر هشت جمع در جیکوبسون امیلی و سادا

امتیازی  از نظر توانست می آورد، دسته ب را دوم مقام باز شد و اگر او می توانست ماریل نکشید. بنابراین راه برای دوم باخت و کارش به روز امیلی

 و یمبرگشت هتل اتاق به دو هر. ریخته شد زیادی های اشک. گرفت برنز و مدال باختدر برابر سادا  نهایی نیمه در او. قرار گیرد امیلی جلوتر از

آن  او و سیدر پایان به چیز همهخالصه، . گزینش شود المپیک برای ه بودنتوانست او زیرا کردیم گریه را شب تمام و گرفتیم آغوش در را یکدیگر

 ،نشد عزامبه بازی ها ا کشورش المپیک ةکمیت توسط بود که سهمیه گرفته نیجریه بازیکن چوناما  .رساند پایان به جهان چهارم رتبة با را فصل

 .رفت آتن به او هم باالخره وای ماریل باز شد راه بر
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 ایگور: و آنجا بود که تاریخ رقم زده شد!

 بله، و تاریخ رقم زده شد! کتی:

 .ترین بودناراحت کننده  برای تان 0280 المپیک بگویید شما که داشتم انتظار من که بگویم، صادقانهایگور: 

خترتان د نشسته اید و می بینید که روی سکو شمااما در مورد اتفاقات بعدی! . بود دار تیم پرچم او زیرا بود خیلی عالی لندنحس من در  کتی:

 تمرکز یا او. افتد می اتفاق زیاد ورزش در این خوب، داد، دست از امتیاز را همه آنکه  شویدمی متوجه ناگهان  اام ،شدن است برندهدر حال 

ب کس دیگری مدال لندن در مطمئنا او که کردیم می فکر ما همة. ه استبود یدیگر چیز یا خود بعدی بازی فکر به یا ه بودداد دست از را خود

 !است ورزش از ویژگی هاییکی و این  ،نیفتاد اتفاق این اما می کند،

 .بودید آور مدال مادر ترین تجربه با ظاهرا شما بود؟ چه اتفاق این به نسبت شما واکنشایگور: 

 یک این. بود او تقصیر که بگویم توانم نمی هم حتی. که نبود من تقصیر. است جوریاین  ورزشخوب،  !؟نگرفته بود مدال او اینکه برای کتی:

 ستیابید فشاراما  ،نتیجة دیگر رسیده اید هر یا هشت به چهارده به نتیجة شما. اید دیده را در همه جا اتفاق این شما رتب می افتد.اتفاق بود که م

و واقعا . ستا شمشیربازی انگیز شگفت یکی از ویژگی های این. بازید می را بازی و دهید انجام را کار این توانیدن سبب می شود که آخر امتیاز به

 .سته هم نظیر یب

 .شود می احیا دوباره و دوباره و دوباره کار این انجام برای شما انگیزة آورید، می دسته ب رنگارنگ مدالهمه  این بزرگ مسابقات آندر وقتی 

 زهانگی برای او وض،ع دراما . کرد می بازنشسته خود را شاید کرد، می کسب را خود مدال سومین او اگرو . بود خوب برای او لندن در باخت شاید

 عدمتنها  که بگویم، باید. دهد انجام را کار ایناو تصمیم گرفت تا . برود ریو ببیند تا به آموزش دیگر سال چهار او تصمیم گرفت تا ایجاد کرد.

ایان هر سختی برای انسان نمبلکه آن روزنة امیدی که بعد از . انگیزه نداده است اوبه  ریو، در ضعیف انفرادی بسیار نتیجة داشتن و مدال کسب

 (کنید همقایس المپیک، یطالی شمشیرباز دیگر یاولیکا صوفیا باخت به از پس را انگیزه این: ویرایشگر تذکر) .، بوده استمی شود

 

 که است آمریکایی اتنه او. کرد دریافت را FIE( Chevalier) شوالیه قهرمانی ةجایزکه او  بود زمانی من زندگی لحظات افتخارآمیزترین از یکی

 او اینکه به رسد چه ،نیستند آگاه جایزه این از آمریکا مردم از بسیاری کنم می فکر و( افتاد اتفاق 0229 سال دراین ) است کرده دریافت را آن

 .است کرده دریافت را جایزه این

ن در زمینة آ اینکه یا کردید می بحث آن ةدربار شما که بود موضوعی این آیا. کنم سؤال خودتان المپیک تجربة مورد در خواستم میایرینا: 

 ؟می گذاشتید تان فرزندانتاثیری روی 
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 در ما. مهد نشان آنها به تا منداشت یمدالهیچ  ماا. مرفت المپیک به من که ندستدان می ما های بچهاین گونه باشد.  که کنم نمی فکر من کتی:

 که ورزشی نیست قایقرانی. ورزشی چه در اما نگفت ".بروم المپیک به خواهم می" :گفت ما هب بچه بود ماریل وقتی .کردیم می صحبت آن مورد

 در ینه ایزم حتی او. کنید شروع را قایقرانی بتوانید تا باشید نوجوان باید حداقل جسمی نظر از .دکن شروع را آن دبتوان خردسال کودک یک که

ادم هست ی اما بیاورم، خاطر به را او دقیق سن نمی توانم .دعوت شده بود فوتبال توسعة یلمپیکا برنامة به رفتن برای او. نداشت قایقرانی مورد

ر او ساب. رشتة سابر بانوان وجود نداشت المپیک در در آن زمان ".بروم المپیک به دارم قصد من" گفت: می او سالگی چهارده یا سیزده که در

 .نداشت وجود سابر المپیک در اما بازی می کرد

 ایگور: چرا ایشان سابر را نسبت به فوتبال ترجیح داد؟

شادی  و داشت تیمی ورزشبه  نسبت خوبی حس او است. بوده شخصیت خود او بخاطر و شمشیربازی دارد که چالشی بخاطر کنم می فکر کتی:

ارد  وبه تنهایی  و کند اداعتم به مهارت های خودشبیشتر داشت که  عالقه، ضمن اینکه او داشتمی خیلی دوست نیز های خود را  تیمی همبا 

 .بشود یچالشهر 

 فرد زاییده می شود درون از قهرمانی

 بگذارید؟ تأثیر تان فرزندان ذهن روی بر کردیدمی  سعی آیاایرینا: 

 کسی چه اباو بپرسم که  از وقتی او را سوار ماشین بکنم که نیستم مادرانی از آن من را بخواهید، راستش. برخواسته بود شدرون از او انگیزة کتی:

 از عدب دیر خیلی می رفتیم، و خانه به ما. معمولی بودهای ما  مکالمه. بوده است چه، و نتیجه و یا به او باخته مسابقه داده است، و آیا او را برده

 یاآ م،ده انجام برای تان توانم می کاری چه دارید؟ تکالیفی چه امشب شما خوب،": بود این بیشتر آنها من از سؤالو . خوردیممی  شام تمرین

 ت هاصحب این شاید "؟مقوا بروم خرید آماده کردن روزنامة دیواری باید برای برای آیا. کنمکمکی ب فردا مدرسة شدن برای آماده برای توانم می

 که کاری آخرین م؟ آیاکرد می صحبت آن مورد درباید  چرا ،کرده بود شمشیربازی کامل ساعت سه او. بودو استرس  فشار رفع بیشتر برایهم 

های  ازیویدیوی ب اِد ! گاهی اوقاتنیست مربی وظیفة اینمگر  می دادیم تکرار مکررات برد و باخت های او بود! انجام باید خانه به بازگشت امهنگ

که به عنوان  کردم می احساس من .می کرد صحبت است داده انجام درست آنچه یا داده انجام اشتباهی چه اینکه مورد در و مرور می کرد را او

 دننآنها بتوا تا آنها تمرکز می کردم به کمک برای مستتوان می آنچه روی باید من بیش و کم. باشم دهنده پرورش یدیگر های راه از بایدمادر 

 .ددهن انجام ،ددهن انجام باید که را آنچه

 .هستند ساخته خودافرادی  ند،شو قهرمان قرار است که هایی بچه کنم می فکر من. زاییده می شوند درون از ها قهرمان کنم می فکر من

 .شوند قهرمان تمرین می کنند و والدین شان دوست دارند که آنها والدین به اجبار که نیستند کسانیآن  آنها

 کند؟ تکیه یدیگر کسهر  یا و به شما دوش مجبور او که داشت وجود لحظاتی آیا. ه استداشت زیادی ایگور: مسیر او موانع

 مواردن ای از بسیاری کنم می فکر من. مرخصی تحصیلی داشتیم سال یک گرفتن یا نگرفتن مورد در هایی بحث ما که یادم هست من کتی:

برود  اهدانشگ بهکرد که  برای حفظ سطح آمادگی ماریل به او توصیه می او. داشت زیادی ایمان او به که می شد ،کورفانتی اد او، مربی به مربوط

 گفتم می من تنها چیزی که .پدر و مادرش تا دمی ش او مربی مربوط به بیشتر سوال این هم معتقد بود که ماریل که دانم می قادقی من. رود،ن یا

 و ت،چگونه اس گرفتن یک سال مرخصی تحصیلی تدارکات مراحل م؟یده اطالعباید  کسی چه به کنیم؟ب را کار این چطور خوب،" :این بود که

 "؟اطالع دهیمتازه از آن بورسیه گرفته اید،  که یا دانشکده به با چه شیوه ای باید

 ؟اینکه راحت با آن کنار می آمدید یا بود دشوار تصمیم اینایگور: آیا 

 می کردیم. این گزینه را امتحان نباید چرا و داشت قرار برتر های رده در او. آن کنار می آمدم معایب و مزایا با من کتی:
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 ؟چگونه است مادر یک عنوان به مربی با شما ارتباط. ه استداشت مربی تنها یک زامرو به تا او سابر، ایرینا: در

 والدین مکن می فکر. برود نباید مسابقاتی چه به یا و برود باید هایی تورنمنتی چه او به که بوداین  حد در مربی مشاورة من با اوایل در کتی:

در . دهستن شانخود کار انجام حال در نوعی به والدین. بینم میاین را به خوبی  اهباشگ مدیر عنوان به من. کنندمی  مشورت سختی به یامروز

 .دهیم می انجام ما که است کاری همان این گوید، میاالن  یا گفت و می اد آنچه و است بوده یتیم تالش یک همیشه ما برای صورتی که

 

 اد کورفنتی و ماریل زاگونیس 

 .کنید اعتماد فرزندتان مربی به بایدشما به عنوان والدین  که است مهم این بسیار ةنکت موافقم، شما با منایرینا: 

 پنج رایکه ب نبود بهتر سفر، آن روی پول این کردن هزینه جای به ؟ی برویم، چرا باید می رفتیممسابقات به نبود الزم اگر مالی، نظر از کتی:

آن  شاید .شتندا به آن رفتن به نیازی یا شتندا گیآماد آن برای که ای منطقه نمنتتور یک به حتی. می کردیم نام ثبت اضافی انفرادی درس

 نمی من. نبودم چون شمشیرباز ،شناسم نمیرا خوب  شمشیربازی من. بودم دل ساده من که بود دلیل این به شاید. بود دیگری دوران زمان

 وصیهت من بهاو  و ،کردممی  اعتماد مربی به بیشتر من بنابراین ویاز بود دنیا چه چیزی مورد ن برتر در جمع شمشیربازان حضور برای دانستم

 عادت خودم من" :گویمو می توانستم به او ب. کردم می عمل نکته سنجانه تر شاید ،قایقران می بود ماریل اگر. برود کجا به باید ماریل که کرد می

کارم این . دانم نمی زیادی یچیز شمشیربازی دربارة هم هنوز من "؟داری مشکلی چهتو پس  ،پرس کنمبه راحتی کیلو را  12یا  92 داشتم

 .ستا زیاد خیلی من برایسرعت حرکت ها  برای درک این ورزش  .نه یا گرفته امتیاز ماریل بفهمم تا کنم نگاه ی دستگاهها چراغ به است که 
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 ایگور: حتی االن؟

 حتی االن. سرعت خیلی باالست. کتی:

 افتاد؟ اتفاق چگونه انتقال این. هستید شمشیربازی گاهباش یک مدیر شما اکنونایگور: 

 که انستد می و داشت سرطان او. نبود باشگاه مالک او داشت زیراغیر انتفاعی جنبة  این کار برای او. بود باشگاهاین  مدیر اولنی کالین کتی:

 ".مسابقات چگونه انجام می شود که داد اهمخو نشان شما به من ؟آیی نمی جوانان المپیک به من با چرا": گفت او. نیست خوبزیاد  وضعیتش

نحوة  زود خیلی و داد یاد من به را ملی مسابقات نحوة برگزاری او. داشتسن  سال یازده یا ده تنها او و بود ماریل جوانان المپیک اولین این

 تید،هس باهوش شما": گفتمی  او. داشت من برای اآرزو ر این او .بود تدریجی پیش زمینة نوعی این و .داد می نشان من به هم مدیریت باشگاه را

ین ا تا کنید کمک که خواهم می من از شما .به راحتی می توانید جای مرا بگیرید نیستم اینجا دیگرمن  وقتی ، وفهمید می را شما همه چیز

 ".کنید اداره را باشگاه

 انجام وظیفه به قصد گرفتن امتیازات شمشیربازی دانشگاهی

 است؟ داشته شما فرزندپروری در نقشی دانشگاه انداز چشم تاکنون آیاایگور: 

 خیر، به هیچ وجه. کتی:

 ؟هند گرفتاخو یکامل بورسیة احتماالً آنها که دانستید می لاو از شما اماایگور: 

 خیر. کتی:

 کردید؟ دانشگاه اطالعات در مورد گرفتن به شروع زمانی چه از. دانستید نمی را این شماایگور: 

: گفتند می و آمدند می من نزد که بودند ها دانشکده مربیان این. نداشتم بورسیة آگاهی در مورد هیچ واقعاً من. شد یدبیرستان مارتن وقتی کتی:

 چقدر ،اوه" گفتم: با تعجب می و من ".دهیم پیشنهاد شما به را ای بورسیه مبلغ این توانیم می ما و را جذب کنیم مارتن داریم دوست ما"

ها به خاطر تن که نبود درست. برود دانشگاه کدام به اول باید می دیدیم که خود مارتن دوست دارد ما اما ،بود خوب تحصیلی بورسرفتن گ "عالیه!

 اید بگویم که، بماریل اما در مورد. است شده پیش سال بیست از تر گران برابر دو کالج هزینة اکنون. به یک مدرسه بفرستیم او را بورسیهگرفتن 

 .دنبال او بودند ة مربیانهم

 ؟را انتخاب کرد ایگور: چرا نوتردام

ی گویژ اما ،داشت وجود نیز دیگری نکردنی باور های گزینه. از آنجا خوشش آمد کالج خود هایبازدیددر یکی از  که او کنم می فکر من کتی:

مشیربازی شمی تواند تنها آخر هفته ها  او که ی گفتندزیرا مسئولین آنجا م ،که اگر به آنجا می رفت عمر قهرمانی او به پایان می رسید این بود هاآن

 از مسافرت به خاطر را های خود کالسکه  دهندنمی  اجازه او به اعالم کردند که آنها. شتدا نخواهدبه خارج را نیز  سفر اجازة ضمن اینکه ،کند

 یربازیشمش به خواهد می که گفتمی  زیرا او ماریل تبلکه از لیس من، لیست ازالبته نه . حذف شد لیست یکی از این خوب، خیلی. بدهد دست

 .شد خارجما  لیست از مدرسه آن بنابراین .دهد ادامه خود المللی بین

 .نمی بینم نیز مورد این در مشکلی هیچ و است گیری تصمیم در زمینة مهم بسیار ةنکت یک این کنم می فکر منایرینا: 

 ارک شاگرد یک با طوالنی مدت شما. می بینید کننده ناامید کمی ار این مربی عنوان بههم  شما م کهمطمئن من و است جالبخیلی  کتی:

 شگاهیدان تنها در مسابقاتاینکه  یا ،ندک می قطع را شمشیربازیتمرینات  یا ،سال دو گذشت از بعد و درو می دانشگاه به او سپس اید، کرده

مشیربازی ش او یعنی اینکه .دکن مین تمرین هم زیاد و درو نمی ملی اتمسابق به دیگر او. بازی او اُفت می کند سطحدر نتیجه  و کند ت میشرک
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 ور مادر کش در واقع اینکه بخاطر را بخواهید راستش. استفاده کرده است خود بعدی حرفة و دانشگاه به رسیدن برای سکوی پرتاب عنوان به را

 ای فهحر شمشیرباز عنوان به چیزی ما . بلهنامیدب ای حرفه شمشیربازی عنوان به را ماریلنمی توانید  شما ندارد، وجود ای حرفه شمشیربازی

 تا ردک کمک شما به شمشیربازی بله،. باشید داشته شغل خود عالقة دیگر هر حرفة مورد یا وکالت یا یپزشک یا IT رشتة در باید شما نه،. نداریم

 در به زندگی خود ادامه دهید، زیرا بایدشما  واقعیت در اما ،است آموخته شما به را زیادی زندگی های مهارت شمشیربازی و برسید اینجا به

 .ندارد وجود ای حرفه شمشیرباز هیچ متحده ایاالت

 

 ایگور: حد اقل در حال حاضر.

 بله. کتی:

 ؟داریدتوصیه ای  چه ازانشمشیرب برای دشوار دورة این تمرینات مورد در که است این بپرسم شما از خواستم می که چیزی آخرینایرینا: 

 به اربتوانید آمادگی خود  شما تا کشد می طول ماه شش بگیرید، مرخصی ماه دو اگر. دیباش ادامه داشته آموزش که است مهم بسیار این کتی:

 هخست مربیان که مهیج و سنگین هستند آنقدراین کالس ها . دهیم ارتقا را مجازی های کالس هستیم تالش در ما. برگردانید قبلی سطح

. نندبزبه آبسردکن  سری ،ببرای خوردن آ و کنار بگذارند را خود وسایل بتوانند که ندارند استراحت وقت آنها ،طورن هم همی ها بچه. شوند می

 ادامه ار ها آموزش این آنها اگر. مجازی خصوصی انفرادی های سدر همچنین. بسیار پربار هستند این کالس ها به دلیل همین سنگینی بنابراین

بدون این  آنها خردسال، های بچه خصوص به. ماند خواهند عقب خود همساالن از سایر واقعاً ،به تمرینات داخل سالن بازگشت موقع ،ندهند

 اید، بنابراین حرکت باست استوار تکرار بر اساس شمشیربازی از آنجایی که تمرین. کنند حفظنمی توانند  را ی خودها مهارت تمرینات مجازی

 .است ضروری بسیار در شمشیربازی یک حرکت و تکرار مکررات ،پا کار تمرینات همین از استفاده .تکرار شود بارها و اباره و بارها

 .هستید عالی شما. سپاسگزاریم شما از ،ما با خود بینش گذاشتن اشتراک از به واقعاً ماایرینا: 

 .شکرممت. مفید واقع شود تواندب سؤاالت از برخیکه پاسخ  امیدوارم کتی:

 یربازی،شمش مادر یک عنوان به وی صراحت و صداقت. است شکرگزار بسیار خود به خاطر در اختیار گذاشتن وقت زاگونیس کتی از  AFMباشگاه  

 !کتی یم خانمممنون. است ما خوانندگان ی براینعمت

فرزند  1نیا هدایت می شود. این زوج شمشیرباز دارای به نام های ایگور و ایرینا کایراش یشمشیرباز مربی توسط یک زوج  AFMمترجم: باشگاه 

موزنده مطالب آن آشمشیرباز نیز هستند و وبسایت بسیار ارزنده ای با همین نام نیز دارند. این مصاحبه توسط این زوج انجام شده بود. امیدوارم 

   و قابل استفاده باشد.
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