
  لی مولهاوزناجهان نات شمشیربازی همراه با قهرمان دیومبارزه با 

(81/3/8311ترجمة: عباسعلی فاریابی )  

. دارد می باز دهم انجام توانم می آنچه از کامالً مرا و آید می بیرون او دارم، خودم درون دیو یک وقتی شمشیربازی می کنم من"

 هاوزنمول ناتالی  ". رمبب بین از را دیو این تا ام آمده اینجا به من بنابراین

 نتری درخشان از یکیشما  ،تماشا نکرده باشید را هاوزنمول ناتالی بازی هایحال تا به  اگر کنید؟ می دنبال شمشیربازی در را یانکس چه

 .داده اید دست از را ما ورزش های صحنه

 

تان  را بر لبان لبخند او اجتماعی رسانة. ادنی کل در بلکه پیست روی تنها نه. به حساب می آید مبتکر زمینة شمشیربازی یک در خانم این

 مصاحبهخواندن این بعد از  و هستیم جدیبسیار  موضوع این مورددر  ما .دشو بهترحال تان  تا دکشمی  چالش به را شما آنچنان و نشاند می

 ،ازشگفتی س صیتشخ یک داشتن در کنار او. است شمشیربازی جذاب ایه چهرهیکی از  او .هید کرداخو دنبال اینستاگرام در را او شما خودتان

 .جهان قهرمان آن هم شجاعت در حد یک. نیز هست خیره کننده ای شجاعت و قهرمانی روحیة یک دارای

 پیش سال سی ازرا  شمشیربازی او. زند یشمشیر م برزیل مادرش کشور زیر پرچم اکنون اما کرد، آغاز ایتالیا از نمایندگی به را خوداپة  دوران او

 با 9002 سال در را خود جهانی جام اولین او. کرده استحق مطلب شمشیربازی را به خوبی ادا  او گفته می شود که و د،کر آغاز سالگی پنج در

 به دلیل همکاری 9002 سال در ،ها رقابت از غیبت یک ساله از پس. پرداخت رقابت به سطح باالترین در 9009 المپیک در سپس ،آغاز کرد برنز

 رسید. ریو المپیک نهایی چهارم یک مرحلة تا و بازگشت ورزش به دوباره برزیل پرچم زیر 9002 سال در او هنری، مدیر عنوان به FIE با

 ةمصاحب این در. گزینش شده است نیز 9090توکیو المپیک برای و است بانوان انفرادی اپة در جهان فعلی انقهرمان یکی از هاوزنلمو ناتالی

 کی او. کند می صحبت ورزش این رشد و داشتن نگه زنده برایاو  کار نحوة و باخت، اهمیت قهرمان، یک فکر طرز درباره او دلپذیر، و دار معنی

 . است جهان سراسر در شمشیربازی سفیرکلمه،  و به معنای واقعی است، جهانی چهرة

 وزنامصاحبه با قهرمان جهان: ناتالی موله

 است؟ چگونهاوضاع  پاریس، در مجدد تمرینات بازگشایی از پس! است ایرینا: صحبت کردن با شما بسیار عالی

 تمرین هب توانم نمی فعالًبنابراین  .دهیم انجام توانیم نمی ما که دارد وجود کارهایی اما ،است عادی حالت به در حال برگشتکم کم ناتالی: اوضاع 

 .برگردم
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 هنوزا زیر کنیم، تمرین گروه را بصورت شمشیربازی توانیم نمی اما. کنم شروع وواسورل دانیل ممربی با را دنفرادی خوا های درس دارم قصد من

 ایدش. کند تغییر اوضاع که امیدوارم اما بود، نخواهدمجاز  سپتامبر تا ظاهراً . نیست مجاز هنوز شمشیربازی باشگاه در تمرین. نشده است مجاز

 .تمرین می کنم خانه در است که ماه دو. امیدوارم واقعاً امیدوارم،. شود بهتر ضاعاو یک دگرگونی از پس

 

 جهان قهرمانی روی سکوی وسرالو دانیل و مولهاوزن ناتالی

 ایگور: چگونه در خانه تمرین می کنید؟

 تمرین در خانه

. نه ای شود می برگزار المپیک های بازی آیا که نبودیم آگاه ما دانید، می که طور همان. است شده گونردگ بسیار از بازی ها دوره این ناتالی:

 که فهمیدیم سپس. بودم المپیک یبرگزار تصمیم نهایی در مورد منتظر و می کردم تمرین شدت با در شهر خودم ابتدا همان در من ابراینبن

 وامبرن ماه هم شاید. مسابقه ای نخواهیم داشت هم هیچ ژانویه تا احتماالً و ،مسابقات ما هم لغو شد کلبه تبع  و است افتاده تعویق به المپیک

 .بود منخواهی رقابت به قادر طوالنی مدت یک برای ما که است معنی بدان این. نوامبر امکان پذیر نخواهد بود از قبل مطمئناً و ،باشد

 روز ره منبنابراین . است مسابقاتآمادگی  ةدور مانند فعلی ما دقیقا زمان. کنم استفاده موقعیت این از که است این ام داده انجام من که کاری

 کنم می رفک بکشد، طول دقیقه سی تمرین تنها اگر. ده امنگذرا را بدون تمرین روز پنج حدود ،مدت قرنطینه کل در شاید کنم، یم تمرین کمی

 از خارج در را خود آموزش دومین ما. داشتم تمرین مسازبدن مربی با من شما، با صحبتشروع  از قبل درست. است مهم آمادگی حفظ برای

 کار مخود پذیری انعطاف روی من .دارم خوبی احساس. زده شدم شگفت خانه در آنالین الی تمریناتع تأثیرآنجا بود که  و دادیم انجام قرنطینه

تمرینات قلبی عروقی خودم را با دو انجام  مانجام می دادم. هر موقع که می توانست زیادی یکششتمرینات  من کردم. می کار رقص من .کردم می

رین تم زیاد من. آدم سر می رود ةحوصل صورت این غیر در است، مهم بسیار این کنم می فکر. م را متنوع کنممی کردم تمرینات سعی. می دادم

 .بیشتر داشتم، نه تمرین ساعت سه الی دو روزانه من قرنطینه، شروع زمان از کنم فکر نمی کردم.

 بود واهدخ همة کودکان برای خوبی بسیار پیام این کنم می فکر من. دارد انضباط نیاز به آموزش ةادام و خانه در ماندن !نیست زیاد خیلیایرینا: 

 .دباشن قوی و ددهن ادامه تمرینات خود را .ی را کنار بگذارندتنبل که

 آن در دوست دارند می توانند اگر شما باشگاه اعضای همة بنابراین کنم، می اجرا را زیادی (LIVE) ةتمرینات زند خود اینستاگرام در من ناتالی:

 دشوار آنها برای این اگر حتی. کنم می (LIVE) تمرین برزیلی های بچه با من ها یکشنبه و ها شنبه. کنیم می استقبال آنها از ، مادکنن شرکت

 پیام آنها مرتب برای من .دهند می ادامه راخود  شمشیربازی آنها. خواهند داشت دوست را آنکم کم  و می رودباال انگیزة آنها  ر عوضد باشد،
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 برای نمایش نمونة کار و ها لحظه این گذاری اشتراک کنم می فکر من. پیشرفت کرده اند چقدر که دهند می خبر من به ، وکنند می ارسال

 .است مهمبسیار  دیگران

در آن  زیرا دهم، هتوسع برزیل در را تا شمشیربازی دادم می انجام ها باشگاه و مدارس در را زیادی اجتماعی کارهای گیری، همهاین  از قبل من

 و ذارمبگ اشتراک به آنالین صورت به را خود های آموزش دارم قصد که گفتمبه آنها  ،مشکل فعلی ما دلیل به. نیست شده شناخته زیادآنجا 

 .دهم ادامه اینستاگرام طریق از را آنها

 ایرینا: شما از کودکان برای مشارکت در تمرینات تان دعوت می کنید.

 کنم استفاده نیز Zoom از مخود سایت وب طریق از خواهم می زودی به اما زنده، صورت به اینستاگرام طریق از ت آنالین وبصور. دقیقا ناتالی:

 .کنند دنبال نیز را آنجا های آموزش بتوانند آنها تا

 .هستید سلبریتی هم یک ،شناخته شده اید جهان شمشیربازی قهرمان تنها عنوان به عالوه بر اینکه برزیل در بنابراینایگور: 

 دره ضمن اینک. نیست شده شناخته خیلی ورزش این دانید می که طور همان. است بزرگ چالش یک شمشیربازی دربودن  سلبریتی ناتالی:

 در باید ماش. نیست کافی بودن جهان قهرمان. استمورد نیاز  طوالنی کار و نیستم، یبزرگ ستاره یک در آنجا من. نبود شناخته شده اصالً برزیل

 .دهید انجام مردم برای را کار و کنید معاشرت و ارتباط جامعه با تجربه طریق از ،کنید کار دیگری جهت

 .باشد کافی شایدبودن  المپیک قهرمان اما ،نباشد کافی بودن جهان قهرمان شایدایگور: 

 ؟بودن نوعی دکور است المپیک قهرمان کنم می فکر من ناتالی:

 شما راست و ریس شود.ایرینا: امیدوار که مشکل 

 چگونه باید در المپیک برنده شد

 

 قهرمانی جهان اپة انفرادی ،3181جوالی  33الی  81بوداپست، 

 المپیک به جهان قهرمان عنوان به شما. دیندار گزینش برای فشاری هیچ بنابراین ،گزینش شده اید 9090 المپیک برای در انفرادی شماایگور: 

 یکالمپ مورد در شما تفکر. بود دخواه شما کنار مربی عنوان به ،است جهان مربیان ترین باتجربه از یکی مسلماً که ،رلواوس دانیل و روید می

 ؟چیست

 .یا خیر ودش می برگزار المپیک که بدانیم درصد صد تا هستیم منتظر فقط ما اکنون. گزینش شدم المپیک برای انفرادی در من بله، ناتالی:
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 رادیانف ةنقر مدالدارندة  دعوت شام داشتم. او ،بوده است خود زمان در جهان شمشیربازان بهترین از یکی که ریبود، لیپفی با فوریه ماه در من

 دنش برنده برای شما نظر به" :پرسیدم او از شام حین خوردن در. ه استبود سرشناسی ستارة فرانسه در خود زمان در و است المپیک های بازی

 ار آن ،باشد آنخواهان  که کسی. است دیگری یک موضوع آن. شماست ذهن در فقط المپیک": گفت او و "است؟ الزم چیزی چه المپیک در

 "برای هیچ کسی. ترحم هیچ بدونالبته  ،به دست خواهد آورد

 فنی جنبه هایو  دشواری، ،کنندگان شرکتتعداد  نظر از جهانی مسابقات نظرم به. است رقابت ترین ذهنی المپیک که کنم می فکر واقعاً من

 های ازیبسنگینی  اینها همه جهان، قهرمان عنوان به من ورود ها، رسانه ،مسابقات فشاراما . است کمتر بازیکنان تعداد المپیک در. است ترسخت 

 کیآن  زیرا ،شود شروع حاال ینهم از باید ذهنی کار این و .است مهم خیلی خیلی دهید انجام ذهنی نظر از باید که کارهایی. کند می بیشتر

 به روز ایدب شمابنابراین . باشد طور همینباید  مطمئنا این .کنید کار نباید دیگر ذهنی نظر از المپیک از قبل روز دو شما. است طوالنی پروسة

 .ببیند آموزش عضلهیک  مثلذهن شما باید . کنید کار ذهن تان روی روز

 از فرصت استفاده کردن

 من. ددیبو تمرکز گلوله یک مثل شما کردممی  نگاه تو به وقتی. کردم تماشا قهرمانی جهان را مسابقات آخرین در شما های بازی تمام منایگور: 

 پایان به چگونه بازی که نبود مشخص سوم با شروع راند و ،رسید پایان به 8-8 با نتیجة اول راند 9 ،دیدممی که ویوان کونگ را  با شما بازی

 دیدید را موقعیت کهاین یا داشتید، قبلی آمادگی او بازویبرای زدن  آیا. آمد دست به منتظره یرغ العاده فوق و زیبا دست آن ضربة سپس. رسدب

 کردید؟ استفاده فرصتآن  از و

 

 صحبت آن مورد در شما که ای ضربه. است دشوار اوقات گاهی احساس این توصیف .کردم حس . من آن رابود طالیی فرصت یک آن ناتالی:

 ای رفهحزندگی  طول در بار اولین که آن برای کنم می فکر و شد اجرا خوب خیلیآن . بود مسابقات کل در من عالقه موردبهترین ضربة  کنید می

 ردنها. ی تتنها. کردم می تمرین زیاد تنهایی به دم هموخ، مربی با بر تمرین زیاد هعالو من که بود این هم آن دلیل. مسابقاتم اتفاق افتاد

 را وقعیتم اما کردم، نمی فکر من که بود این افتاد اتفاق آنجا در آنچه. کار می کردم تنهایی به شمشیربازی هدف با دستم دقت و سرعتروی  خانه

 را ارکشاه آن آمد بتوانم پیش وقتی آن فرصت و ،باشم یموقعیت چنین تا بتوانم مترصد به وجود آمدن ذهنم را آرام کرده بودم من  .کردم حس

 فلکسر یک من ترتیب این به. ندادم و آن ضربه را زدم را از دست بنابراین فرصت ،مبود شده آماده هم که من ،را رسیدآن فرصت ف بله. دهم انجام

 .حسی باشد شمشیربازی چنین واکنشی باید در کنم می فکرو . ی را به اجرا گذاشتمسریع خیلی

 گونهچ که یدستدان می ،بازی دشوار ضاعاو شما بدون توجه به که این بود من تصور! بود شما ةعالق مورد ضربة این که دانستم نمی من ایگور:

 .دیدمدوباره  نیز شنگ لین با را وضعیت همین بعداً من. را بزنید ضربه این تا کنید ایجاد راموقعیت  باید
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 داشتن شجاعت

 

 ، اپة انفرادی قهرمانی جهان3181جوالی  33الی  81بوداپست، 

 ریسک". کرد ریسک باید همیشه که گفت من به او. تکرار می کرد برای من را مرتب جملهیک  نیجها مسابقات آن ابتدای از من مربی ناتالی:

به را  آن باید . بلکهدتان را راضی کنیخود نمی توانید چون اندازید خطر به را خود توانید نمی شما اوقات گاهی اما ".کن خطر ،کن ریسک ،کن

 .کنید نمی را کار این اما گویید، میبه خودتان  را این جمله اوقات خیلی زیرا. است کردن خطر زمان که شوید متقاعد باید شما. کنید حسخوبی 

 که روی هآنگا. روز به روز ،کرده باشید کار سال های سال به دست نمی آید مگر اینکه چنین نتیجه ای. بود طوالنی کار ة یکنتیج روز آناتفاق 

 نالفی ةمسابق ضربة آخرین در که تاس اتفاقی همان این. ریسک کردن شجاعت کنید، می پیدا را شجاعت آن اوقات گاهی آیید می پیست

 همد اجازه نباید من. بمانم منتظر نباید من! الزم دارم را چنین ضربه ای اما ،هستکه با من  قرعهدرسته که  باشه،": گفتم خودم با. داد رخ من

 ".بدون هدف باختم که کنم نمی احساس حداقل اما ،خوب باخته ام ،باختم هم اگر. ببازم

ه نکرد و بکنم را کار این توانستم می چون ،می شدم عصبانی خیلی خودم از بعدا و .نداشتم راکافی  جسارت آن من زیرا ،امباخته  بارها گذشته در

 ".باختم و نکردم را کار این من" تا اینکه بگوییم "!باختم و کردم را کار این من" :بگوییمبه خودمان  است بهتر بنابراین،. مبود

 دارید؟ حمله قصدکه  یدستدان می ،گارد قرار گرفتید خط پشت وقتی بنابراینایگور: 

ن قرعه برای م گفتید که طور همان اما که قرعه با من است، است م که درستتگف یمن به خودم م ،تکرار می کنم ،بله ،ضربه آخرین ناتالی:

 ینا مستانتو نمی من .بود ضربه زدن روز آن در من نگرش. کردم نمی فکر باخت یا پیروزی مورد در من. بودبا آتش بازی کردن  شبیه کمی

 با قدرت انجام را کار آن بعد و ،کردم آن را احساس. ماندم لحظه . منتظر آنترسیدم ضمن اینکه نمی. بود من قدرت این. بدهم دست از را تمرکز

 .بود سریع بی نهایت اما. دادم

 موزشآ قبال را چینی هایشمشیرباز دانیل. دشروع کردیرا  دعا سپس و آورم، می خاطر به تان را هنوز چشمان نگاهآن  من. بود زیباخیلی ایگور: 

 ؟با او بازی کنید فینال در قرار بود که بازیکنی همان ،کرد کمک شما به شنگ لین کار کردن قبلی او با آیا. بود داده

 بدانید؟ را حقیقت خواهید می آیا ،دقیقا ناتالی:

 ایگور: البته.
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 بازی ذهنی

 

 انفرادی قهرمانی جهان، اپة 3181جوالی  33الی  81بوداپست، 

. بود وسکاب یک من برای این. بزنم شنگ لین مقابل ضربه هفت از بیش نتوانستم من. دادم دست از را داشته هایم کل من او، مقابل در ناتالی:

. کردم می کار FIE برای رویداد این مدیر عنوان بهزیرا  نبودم، تمرین مشغول زمان آن در. رفتم تالین جهانی جام به من ،9008 سال نوامبر در

: فتمگ دانیل به من. بود من زندگی طول در مسابقة بهترین این و باختم، چهارده به پانزده را او بازی با و رفتم مسابقهاین  به تمرین بدون من

 سخترس بسیار من برای حریفاین  که دانست می او ".شوم برندهبا آن  متوان می کنم می فکر که کردم پیدا راهی من. کردم پیدا را چیزی من"

 .نشده ام برنده او برابر هرگزقبال  من و است

. دشوی پیروز توانید می دهید، تغییر را حریف مورد در خود برداشت وقتی. است ادراک مشاهده، دریافت وبه معنی  همیشه شمشیربازی اما

 د چونبنابراین درست کار نمی کنی. شوید پیروز او برابر در توانید نمی به خودتان تلقین می کنید که شما زیرا شوید، می دچار بن بست بارها

 او چهاگر بودم مطمئن به خودم خیلی من. ترسیدمنمی  روز آن. توانم میکه  کردم می فکر روز آنمن  را بخواهید راستش. را ندارید آن حس

را  نالیت باخت در عین حال اما. کردم عمالإ گفت، او که را آنچه هم من. داد من به را استراتژی هم دانیل البته. قبال به او باخته بودم که بود کسی

 .بدهم تطبیق خودم را شنگ لین مقابل شم را کردم تاالحد اکثر ت ، بنابراینکامال با وجودم حس می کردم

 دهید؟ می آموزش ذهنی آمادگی ةزمین در را خود چگونهایرینا: 

 شوارد بسیار است مؤثر شمشیربازی در آنچه بیان. است سخت بسیار آن توضیح اما ،ام بوده مند عالقه کار ذهنی بخش به همیشه من ناتالی:

 ره که کنم می فکر من. است دادهآموزش  من به را ترفندهایی و راهنمایی نوعی که می کنم کار شخصی با من پیش سال هشت حدود از. است

ود خ شخصیت باآمادگی ذهنی ارتباط مستقیمی  کنم می فکر زیرا است، رستد من روش گویم نمی من. کند پیدا را شخود شیوة باید شخص

 .دارد فرد

 است رزشیو شمشیربازی. باشیم داشته حضور لحظه در بگیریم یاد و ،کنیم کار مان تنفس روی شیوة باید ما که است این مشترک ةنکت

 یده باشدافتا فکر این به شاید در آن لحظه .از دست می دهید ربه رایک ضدر مقابل  بدهید، دست از ثانیه یک از کمتربرای  را خود تمرکز اگر که

 همة برای آنچه از بخشی این. خواهید شد تیم عضوبه دست بیاورید  را نتیجه آن اگر یا ،د کردنخواه یفکر چه شماد در مور مربی یا مادرتان که

 دارد جودو هایی تکنیک. کنید حذفاز ذهن تان  را افکار این بگیرید یاد که است این چیز بهترین زمان، گذشت با. افتد می اتفاق هاشمشیرباز

 زندگیبا آن  و راحت تر و بهتر کنار بیایید بازی فشار بابتوانید  که برسید یروز آن به و کنید برطرف را افکار این کند می کمک شما به که

 .کنید
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 را خود بدنتنها  دهید، می انجام را تمرین که مواقع از بسیاری در. کنید تنظیم را ذهنیت این توانید می که است مکانی تمرین همان

 یدهست آموزش حال در وقتی اوقات گاهی. کنید نمی توجه دارید نیاز آنچه به رسیدن برای تان ذهن کیفیت به کافی توجه و دهید می آموزش

 عصبانیو در نتیجه . نیست من خوب روز امروز نه، گویید میبه خودتان  شما. شوید می تسلیمخیلی راحت  نیست، خوب شما روزآن روز  و

 هابعدن ماما . کنید ترک را تمرین تصمیم بگیرید شاید .اتفاق می افتدزیاد  هم من برای و دهد می رخ زیاد که است چیزی عصبانیت. شوید می

 بیخو به را کتآن حر تمرین و باید. بمانم تمرین کنار در باید ،و حرکتی را نمی توانم درست انجام دهم نیست خوب حالم وقتی که فهمیدم

 نبود درست اجرای حرکت من چونو  ".درست نبودت کار شیوة که بپذیر و کن کار"خودم می گویم: به . دهم انجام هم لبخند با و دهم انجام

 .کنم کار آن روی باید بمانم و

می گیرید باید  رقرا جایی دروقتی . دهید پرورشنیز  را تان ذهن باید دهید می آموزش را خود بدن که که به همان اندازه ای کنم می فکر من

. دباشی دیگری جای توانید نمی شما. باشید آنجا بایدواقعا  هستید، پیست روی وقتی. باشید داشته نیز وجود خود بدن در لحظه همان در

 ییتوانا کنم می فکر من. بازی را می بازم ،داینجا نباش صد در صدحواسم  اگر و .خواهم شد برنده همین ضربه با منکه  کنید، سازیریتصو

 یشمشیرباز هر که است این من توصیه. را به وجود می آورد خوب بسیار ورزشکار یک و قهرمانیک  بین تفاوت ،مداوم تمرکزداشتن 

این  .مدیتیشن. تصویرسازی. آگاهی ذهن. دارد وجود زیادی مختلف های تکنیک. کند پیدا را دخو ذهن تمرین صحیح راه باید خودش

 ند.هست مهم خیلی خیلیتمرینات 

 ایرینا: دقیقا مانند تمرینات آمادگی جسمانی.

 

 جنگ با دیو

 شما هک دارد وجود دودیحم بسیار مواردو . دانید می را چیز همه شما فنی، نظر از. هستید یموفق بسیار ورزشکار یک شما که است بدیهیایگور: 

برای  بازی حاالو . دانید می نیز و تاکتیک استراتژیدر مورد  زیادی چیزهای دارید ای که تجربه با کنم می فکر من. دانید نمی فنی دیدگاه از

 ید؟رسید بلوغ و درک از مرحله این به زمانی چه. است ی شدهذهن شما بازی

داشتم. به خودم  هم هیجان. داشتم را چیز همه من فنی نظر از گفتید، شما که طور همان. ستباخت کلید معما کنم می فکر من ناتالی:

یک  وارد پس چرا وقتی. دارم را متنوعی های حرکت چنین من .ندارم مشکلی هیچ من. دهم انجام را هر کاری توانم می من وای،": گفتم می

توانایی هایم  حداقل ارائة بدون بارها و بارهامن  زیرا چرا؟ بود، من همیشگی سؤال این "چرا؟. شوم می توانم ظاهر درصد سی با شوم می مسابقه

 .می باختم
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 نمی توانید اگر. بدانم مقصر را سیستمیا  ایتالیا، ،یا هرکس دیگر مربی، مخود اشتباهات به خاطر توانم نمی که گفتم شدم، بزرگ قتیو سپس

 موزشآ برای که یک روز رسیدم زمانی به اینجا من. خود شماست مشکل این. نیست دیگران اشتباه این، آورید تبه دس خواهید می که را چیزی

 یدآ می بیرون او دارم، دیو یک خودم درون حس می کنم دروقتی شمشیربازی می کنم  که گفتم او بهو  ،شخصی رفتم مالقات به ذهنی

 .ام آمده د شمانز دیو این از بین بردن برای من بنابراین. کند می منع کامالً دهم انجام توانم می آنچه نمایش از مرا و

. است افتاده اتفاق آنچه درک برای. استخود  احساسات درک برای گرانبها بسیار ربهتج یک باخت کنم می فکر. است باخت دلیل به اینو 

 را ودخ چشمان باید آنها. هر چیز دیگر دست بردارند و حریف مربی، داور، شمشیر، از انداختن تقصیر گردن باید هاشمشیرباز که کنم می فکر

ا این مطلب ر من زیرا است، گونه این بله .افتد می اتفاق خودشان درون در که است چیزی به مربوط این که بفهمند و کنند خود درونمعطوف 

 .ک گذاشته امانیز به اشتر دیگری هاشمشیرباز با

 ، دلهره و اضطراباحساسات لحظه، یک در. داریم را یحس چنین ما و همة هاشمشیرباز ةهم که فهمید می ،کنید قتعم موضوع این در وقتی

 در که یاموزیدبباید  شما سبب همین به. بکشید نفس باید چگونهکه  بگیرید یاد ستیبای که است دلیل همین به را فرا می گیرد. ما ذهن تمام

. نیاز دارد کار ها سال به این البته .یاز داریدن مهارت ه اینب، شما کنید آرامخود را  نه بایدچگو هستید، فشار تحت که وقتی ،زندگی بد شرایطی

 رفک من .است طوالنیبسیار  روند یک این. شدم جهان قهرمان شمشیربازی شروع از پس سال پنج و بیست من کنید، تصور ی سال.ها سال

 یبه سادگ را آن توانید نمی شماو  است، مدت بلند گذاری سرمایه یک اینزیرا . است شمشیربازیموفقیت در  رازشوق تنها  و شور کنم می

 .بگیرید یاد

د کنار خواهن جریان با ضعیفافراد . بگیرد درس د از باختمی توان قوی فرد یک تنها است. بخش الهام و واضح خیلیایرینا: سخنان شما 

 .بیان کردید زیبایی به آن راهم ، شما کنم می احساس قلبم با را این من. رفت

 به و دکنن حس را آن توانند می مردم ،می کنید سبطور زنده لم را تجربه این وقتی زیرا است، یویژگی بسیار مهم یککردن  تجربه ناتالی:

 .کنند ییشناسا نوعی

 روعششمشیربازی را  ایتالیا در شما. دیرس می نظر بهشما یک شخصیت جهانی . است دشوار بسیار انمخود آن در پیاده کردن متأسفانه :ایگور

ل از قب دانیل ،کار کرده اید مربی دوبا  اخیراً شما. کنید می صحبت دنیا زبان پنج به و ،هستید برزیل نمایندة کنید، می زندگی فرانسه در کردید،

 .اضافه شده است نیز فلسل لورا وبود 

 همکاری با لورا فلسل

 

 مربی توانست نمی دانیل ، زیراوارد صحنه شد مرحله آن در لورا ،کار می کرد چین مربی عنوان به ریو 9002 برای بازی های دانیل وقتی ناتالی:

کمکی  ستتوانمی ن او پیست موقع رفتن روی که چون ،بنابراین .بروم چین بهبرای درس گرفتن  انستمنمی تو اینکه منضمن . باشد من رسمی
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تمرینات  ، و هممربی ، همبود منبرنامه های  مدیر هم لورا شد. من شمشیربازی استاد او آغاز گردید و من با لورا همکاری آنجا از ،به من بکند

 .کرد میمرا کنترل 

 !است شمشیربازی افسانه یک او بود؟ چگونه همکاری اینایگور: 

 انندم مرا همیشه او. بودمسن و سال  کم خیلی شدم، پاریس وارد وقتی. بودیم دوست با هم ما از قدیم که قرار بود این از اساساًداستان  ناتالی:

 خصیتش او که دانید می اشم کردم، می تحسین را او من. داشتیم خوبی با هم رابطة همیشهما . گرفت مییک بازیکن خردسال زیر پر و بال خود 

به من  او دیدم، را او وقتی. کردم متوقف FIE به دلیل همکاری با را خود شمشیربازیتمرینات  سال یک من 9002 سال در. نگیزی داردا شگفت

 سالگی هشت و بیست در را خود دورة رقابت توانی نمی تو. شمشیربازی برگردی به باید تو کنم می فکر و کنار گذاشتم را بازی من ببین،": گفت

 ".هستی جوان خیلیهنوز  تو. کنی رها

 

 دلیل ینهم به و کنم، شروع برزیل برای تصمیم گرفتم ، ضمن اینکهکنم شروع را جدید پروژه این دارم قصد من که گفتم آنجا بود که به خودم

 خیلی ما یراز شروع شد، لورا با من انگیز شگفت همکاریبدین ترتیب بود . باشد من مربی توانست رسمی نمی طور به دانیل. کردم صحبت او با

، بود بازنشسته کرده را خودتازه  او چونو  شناخت، می خوب خیلی را شمشیربازیدنیای  او. بود من مادر مانند او .یمدناگذر می خوشهم  با

 نوانع به و همچنین شمشیربازیک  عنوان به را او من. برگرداند روی فرم مرا نگرش نظر از او. شناخت میبه خوبی  را فعال دختران همة بنابراین

ف تان تعری برای را خود های تجربه تمام کنید، می صحبت او با وقتی. است ای درجه شصت و سیصد شخص یک او. کنم می تحسین زن یک

 .بود باحال خیلیو این . می کند

 به او و یبرزیل یک عنوان به من. باشیم راحت داشتیم نیاز ما بنابراین. گذشت کنترل می کردند می آنچه و ،مواظب ما بودند زیادی های چشم

 آموزش فرانسوی مربییک  توسط و ،کند شمشیربازی برزیل برای می خواهد که داشتیم. یک ایتالیایی قرار عجیبی شرایط در من مربی عنوان

 سرگرمی و تفریح خاطر به آنها که دانم یم بیان نمی کردند. را این اگر حتی ،بودند تجربه این عاشق مردم زمان آن که کنم می فکر من. بیندمی 

 .کردند می تحسین رااین  ،ما

حل م که به جایی پاریس، هم شاید ؟هم شمشیربازی خواهید کرد آن از بعد کنید می فکر یا بود خواهد شما ةمسابق آخرین توکیو آیا ایگور:

 .زندگی شما نزدیک است

ه ب ار طال مدال اگر بنابراین. کشم نمی از فعالیت دست نرسم، خواهم می آنچه به که زمانی تا که است این من مشکل دانید می شما ناتالی:

 .اردد بستگی نیز من شرایطخیلی از  البته به وضعیت و. باید منتظر باشیم و ببینیم چه خواهد شد گرنه،و. کنار خواهم رفت آورم، دست



 مبارزه با دیو همراه با قهرمان شمشیربازی جهان ناتلی مولهاوزن   ترجمة: عباسعلی فاریابی

 

10 
 

 شمشیر وسیلةه ب جهان تاثیر بر

 ؟چه بود منظورت ".تاثیر خواهم گذاشت جهان بر شمشیرم با من": یده اگفت را ییزیبا ةجمل ماش ،ها مصاحبه از یکی درایرینا: 

. ودمب هنری روشی به شمشیربازی توسعة برای تالش در ،ام شمشیربازی ای حرفهدوران  موازات به خود گیسال دو و بیستسن  در من ناتالی:

 ینا مردم و است مظلومی بسیار ورزش یک شمشیربازی که کردم می فکر من. ندنداشت هم یروشن ایدة یم کهداشت نمایشتنها چند  آغاز، در

 کهمی کردم و هنوز هم فکر می کنم  فکر من. دانند نمی را دارد وجود ورزش این در که هایی زیبایی لزوما آنها. شناسند نمیوب خ را ورزش

 .کند یایجاد م تجربه این گذاشتن اشتراک به برای یتر گسترده فرصت نوعی به هنر زیرا ،هست آن معرفی برای راه بهترین هنر

 

. شدم پاریس در جهان قهرمانی مسابقات هنری مدیر 9000 سال در آنگاه .داشتم اجرا چندین و کردم،آغاز  ی خودم راها نمایش من بنابراین

تجربة خودم  از طریق هک است این من ایدة این است که ،مطلب منظور من از این همه. کردم کار FIEبرای  هنری مدیر عنوان به بار دو سپس

 ورزشا به ت تاثیر بگذارم مردم قلب براینکه یعنی . باشند داشته دوست را ورزشاین  تا کنم کمک مردم به و کنم ارتباط برقرار جهان بتوانم با

 درهنوز   Five Touchesپروژة  که است دلیل همین به. هست نیز شیک هنری، و اجتماعی های فعالیت طریق از اثرگذاری. عشق بورزند من

 .است من قصد این. بگذارم اشتراک به دیگران با خودم را زندگی تجربة که است این ایدة من. است توسعه حال

، هستید یا کننده مسحور آدم شما که بگویم شما به دوست دارم. دارید دوست را زیبا ورزش این چقدر شما که بگوییم جهانیان بهایرینا: بگذارید 

 .دارید را باییزی چنین و مثبت انرژی چنین شما زیرا

 .ماست آرزوی جهان جای همه موفقیت شما در. میممنون خیلیایگور: 

 ناتالی: متشکرم! خدا حافظ.

 ةعجام! است سپاسگزار بسیار شیگرانبها زمان در اختیار گذاشتن و قدرتمند اطالعات شگرف، روحیة بخاطر هاوزنمول ناتالی از AFMباشگاه  

 !ناتالی یمممنون. می بیند را واقعی بخشی هامال و یرهبر زن این در شمشیربازی
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