
ایران یکی از استعدادهای درخشان شمشیربازیمصاحبه با    

معرفی و شناساندن قهرمانان و . از جهت دیگر، سرمشق داردنیاز به الگو و پویا، سالم، پر انگیزه و امیدوار، به ویژه جوامع ورزشی، یک جامعة  

و باعث تزریق جنب و جوش و شور  شمشیربازی بی نهایت مهم استپیشرفت و توسعة خانوادة استعدادهای درخشان کشور عزیزمان ایران برای 

خار افت قهرمانان بنام ایران و جهان در راستای معرفیدنیای پر رمز وراز شمشیربازی وبالگ  رو . از اینو اشتیاق به اعضای فعال آن می شود

 مصاحبة ما در این هفته محترم تقدیم کند. دگانورزشی خدمت خوانن دارد که مصاحبه ای دیگر با یکی از استعدادهای درخشان این رشته مفرح

یکی از چهره های مطرح و سرشناس شمشیربازی ایران و جهان می باشد. امیدواریم این مصاحبه مانند  علی پاکدامنبا کسی نیست جز آقای 

 .واقع شودسایر مصاحبه های قبلی مورد استقبال شما عالقمندان 

 ؟و در کجا در چه سنی شمشیربازی را شروع کردیدرمایید شما سالم علی آقا. بف .1
 

آکادمی ملی المپیک زیر نظر آقای فخری شمشیربازی را آغاز کردم. البته در آن زمان خود آقای  و در سالگی در تهران، 61من در سن 

بنده را  ،بودند. و به دلیل درگیر بودنشان در اردوهای تیم ملی 6001برای بازی های آسیایی در حال آماده شدن بازیکن عنوان  بهفخری 

ماه در اختیار مرحوم بیژن زرنگار گذاشتند و در این مدت افتخار داشتم همراه با سجاد فیض عسگری و محمد کرمی زیر نظر  3به مدت 

ی آسیایی ری ادامه دادم و پس از پایان بازی هاایشان مقدمات شمشیربازی را بیاموزم. و بعد از این مدت کار خود را با اشراف آقای فخ

 ردم.کزیر نظر ایشان دنبال  و کمال تمام تتمرینات خودم را بصور
 

 
 

 چرا شمشیربازی را انتخاب کردید و نظرتان در مورد آن چیست؟ .2
 

خیلی زیادی به آقای ساعی داشتم. در این رشته بنده  باید به اطالع تان برسانم که من قبل از شمشیربازی تکواندو کار می کردم و عالقة

از آنها باختم و مدتی در کش و قوس همین رشته  تعدادی دیگرو در  به پیروزی رسیدماز آنها  برخیدر چند مسابقه شرکت کردم که در 

 کرد تخواسدرین رشته شده بود، از من بودم. تا اینکه در یکی از روزهای شب عید برادرم که شمشیرباز بود و توسط یکی از آشنایان وارد ا

زی واقعی شمشیربامتوجه شدم که  شدمبا او به سالن شمشیربازی بروم و از آنجا برای خرید لباس عید برویم. وقتی وارد سالن شمشیربازی 

ده قدیمی را دی اپةی های ، تفاوت فراوانی دارد. به ویژه بازی های سابر، چون من قبال بیشتر بازصدا و سیما می دیدم آنچه در آرشیوهایبا 

 اقعیویک مبارزة دیدم که بازی آن شبیه نجا آسابر را که دیدم خیلی خوشم آمد.  اما . البته هر رشته ای زیبایی های خودش را داراستبودم

. به همین دلیل بود که است اری و هیجانسرعت، چابکی، حرکات انفج سرشار از و هت دارداست و خیلی به مبارزه های تکواندو شبا
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شمشیربازی همه چیز به من ا شکر می کنم، زیرا این رشته را انتخاب کردم و در حال حاضر روزی هزار مرتبه از بابت این انتخابم خدا ر

 . ه استداد
 

 ؟چه بودسابر اسلحة  دلیل انتخاب .3
 

ن که قصد داشتم در آن مقطع با م بود و از همه مهم تر مربی برادرم حسین خودش سابریست دلیل انتخاب سابر این بود که در درجة اول

 .سابریست بود. بیشتر بازیکنان و جو کل سالن بوی سابر می داد و به نظر خودم زیبایی سابر از فلوره و اپه بیشتر بود نیز او کار کنم
 

 حال اگر به عقب برگردید، آیا دوباره شمشیربازی را انتخاب می کنید؟ .4
 

از همیشه خوشحالم که شمشیربهمین کار را تکرار خواهم کرد چونکه از این تصمیم پشیمان نیستم. و  ، دقیقابله ،برگردماگر به عقب 

 گرفتم و یک سری کم کاری هایی های گذشته ام . البته اگر بتوانم به گذشته برگردم مسلما یک سری تصمیم هایی که در بازیشده ام

. جاهایی که باید تمرینات بیشتری می کردم و نکردم. البته مطمئن هستم که انتخابم را به کنمجبران می  را داده امکه در تمریناتم انجام 

 هیچ عنوان عوض نمی کنم.
 

 از خاطرات کودکی خود بگویید؟ .5
 

و  ازی می کردمل بوتبالیست ها را تماشا می کردم، فوتبادر آن زمان ها من بیشتر کارتن ف در رابطه با شمشیربازی هیچ خاطره ای ندارم.

این  زا و چیزی که تقریبا ،ی به فوتبال و تکواندو داشتم. فیلم های بروسلی را نگاه می کردم، جکی جان می دیدمو اندازه ا حد عالقة بی

 .بود ایندخیلی خوش برای منزورو بود که  های نوع شمشیربازی در آن وجود داشت فیلم
 

 
 

 اید؟تا به حال کسب کرده  و مقام چند مدال .6
 

در بخش چندین دوره  برای شاید باورتان نیاید که من تا به حال مدال های خودم را نشمرده ام، مخصوصا مدال های داخلی. اما می دانم که

و چند دوره قهرمان مسابقات جایزه بزرگ شده ام. در بخش قهرمانی آسیا یک مدال طال و دو مدال نقره تیمی کسب  ،قهرمان کشورانفرادی 

برنز، در  4نقرة انفرادی و  دست آورده ام. اما در ردة بزرگساالن یک طالی تیمی به 6ام. در امیدهای آسیا یک طالی انفرادی و کرده 

 63حدودا  بنده در مجموع یاما تعداد مدال های تیمی قهرمانی آسیا تا به حال کسب کرده ام. نقرة تیمی 6های آسیایی یک برنز و  بازی

تیمی در یک مدال طالی جام جهانی  ،ک مدال انفرادی در لهستانجهانی ی. اما در جام های هستندبقیه نقره برنز  6 بجز مدال است که
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 نیز به مقام . در ستالیت گرجستانکسب کرده ام 6062در سال یکی و  6062، یک نقره تیمی جام جهانی در سال در سنگال 6061سال 

 اد دانشجویان جهان را نیز دارم.. ضمن اینکه نقرة مسابقات المپیرسیدمسوم 
 

 ردید؟شما در چه تاریخی و در کجا کسب ک اولین مدال .7
 

. اما کسب کردمشهر یانگوم در کشور کرة جنوبی  در مسابقات قهرمانی جوانان آسیا در 6002در سال  بود، را نقرة تیمی که ،اولین مدالم

و شیرین ترین مدالم که نقره بود در  .در کشور کویت بود 6066اولین مدال انفرادی من در مسابقات قهرمانی امیدهای آسیا در سال 

بازی های  مدال برنز انفرادی ، که با حسرتم روبر هست،بود. باز هم یکی از مدال های شیرین خودم 6061قهرمانی آسیای سال مسابقات 

 .که مدال طال بگیرمتوانایی آن را داشتم گرفته بودم، هم که مدال برنز قهرمانی آسیا را  ،، زیرا من در همان سالبود 6062سال  آسیایی

م که شمی توانستم اولین نفری با نیز قهرمانی جهانمسابقات در  اینکه می توانستم طال بگیرم و همهم  های آسیایی در بازیضمن اینکه 

 داد ازروی 3بازی و در هر  3ر به بازیکن کره باختم و در ه 64به  61 در بازی های پایانی چونکه ،کسب کنم را مدال جهانی شمشیربازی

   واگذار کردم. نزدیک نتیجة همان با را بازی 3حریف هایم جلو بودم اما در نهایت هر 
 

 ه حسی داشتید؟شدید، چ گزینش ریوالمپیک  اولین بار برای موقعی که برای .8
 

م شده بودم. خیلی هرخ داده بود و خیلی خوشحال  من گرفتم، یک حس غیر قابل توصیفی برای راالمپیک  سهمیه وقتی برای اولین بار

 که متاسفانه میسر نشد! داشتمو خیلی آرزوها هم  انگیزه داشتم.
 

 المپیک ریو چه تاثیری روی انگیزة شما برای المپیک بعدی گذاشت؟ .9

ای راه تازه می بینید در ابتد؟ !قدر خوشحال می شودمی شود چ دانشگاهوقتی کسی وارد کنید ور تصالمپیک دقیقا مانند دانشگاه می ماند. 

 لمپیک ریود. ایبعنوان اثر به جا بگذار از خودتان و چند کتاب کنید، مقاله ترجمه کنید، کار کنیدباید تالش  تانهستید و برای اثبات خود

بتوانم در ورزش ایران . ضما اینکه ادامه دهم بطور خاص را و شمشیربازی عامبطور  را ورزش تا را ایجاد کردانگیره هم همین برای من 

 بجا بگذارم. اثربخش باشم و خاطرة خوشی از خودم
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 که برای بار دوم به المپیک می روید چه حسی دارید؟ حاال .60
 

 ربازیشمشی برایخوب، من خیلی خوشحالم که توانستم سهمیة المپیک بگیرم و امیدوارم در این المپیک با موفقیت به خانه برگردم و 

 کشورم تاثیرگذار باشم.
 

 نفر برتر سابر جهان بودید، در حال حاضر چه برنامه ای دارید تا به جایگاه قبلی تان برگردید؟ 16سال جزو  2شما حدود  .11
 

به من اعتبار داده بود و در حال حاضر  گرفتن در صدر رده بندی جهانقرار نفر برتر دنیا بودم خیلی حس خوبی داشتم.  61وقتی در جمع 

 هم و غم من این است که به همان رنکینگ برگردم. همة
 

 در مورد مهاجرت ورزشکاران و متخصصین ورزش چیست؟ نظر شما .12
 

خودش کار کند تا اینکه بتواند به  وطنبه هر حال هر ورزشکاری، هر متخصصی و هر مربی در هر رشته ای، در مرحلة اول دوست دارد در 

پرچم کشوری که به آن وفادار است خدمت کند. و تمام آن لذت و خوشی و افتخار ناشی از کسب مدال در کشور خودش داشته باشد. ولی 

شوند. آن همه و نوعی محدودیت ها می شوند، ناگزیر به این کار می  زشکاران دچار یک سری نامالیماتوقتی کمبودها پیش می آید و ور

خود را دریافت کند، اما تومان به او  پاداش سکه ای ةط تعیین شدتا آخر سال بتواند طبق ضواب تالش و زحمتی که ورزشکار می کشد

دهند، به او جایزة درستی نمی دهند، به او توجه نمی کنند، به او شغل نمی دهند، به او خانه نمی دهند، به او ماشین نمی دهند! خوب،  می

ر د های دیگر برود. تا اینکهشود، بنابراین ورزشکار به این فکر می افتد که به کشوروقتی همة این چیزها را در جاهای دیگری تامین می 

 تی در زندگیش داشته باشد.قهرمانی خود بتواند اثربخشی مثب عمر آخرسال  1یا  1این 
 

 نقش مربی در دست آوردهای تان چیست؟ .13
 

هایی که در زندگی من حاصل شده است به این دلیل بوده  در صد موفقیت 65تا  55و  داردو  داشتهنقش بسزائی  ایشان در عملکرد من

در این مسیر به من کمک کند تا به این موفقیت ها برسم. مربی خوب واقعا یک نعمت است.  بود کهو ا .است که مربی خیلی خوبی داشته ام

به  بندهکه خداوند در وجود  است مربوط به استعدادیدیگر  %40 می توان گفت که بازیکن را شکوفا کند. وچنین مربی می تواند استعداد 

 .ودیعه گذاشته است
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 رابطة شما با مربی چگونه است؟ .14
 

م روزافزون با هدر راستای پیشرفت و  است و در کمال احترام رابطة استاد و شاگردیو یک  ده با آقای فخری رابطة بسیار خوبرابطة بن

 کار می کنیم.
 

 آیا شما نگران المپیک نیستید؟ .15
 

و امیدوارم که سال آینده حتما برگزار شود و خدای ناکرده حذف آن را اعالم نکنند. این  در مورد المپیک خیلی نگران هستم دقیقا من

سالگی می توانم اوج  35در  من خیلی ناراحت کننده است زیرا ما عمر و زندگی خودمان را گذاشته ایم و مسئله برای ورزشکارها

 المپیک برگزار شود تا بتوانم بهترین نتیجة ورزش ایران را بگیرم.  را به نمایش بگذارم. بنابراین امیدوارم این عملکردم
 

 ت؟چقدر در نتایج شما تاثیر داشته اس و تغذیه بدنسازی .16
 

سال که دکتر  این من یادم هست که دربرنامة بدنسازی تخصصی نداشتیم و  6064ما قبل از سال این دو مورد بی نهایت تاثیر دارند. 

بهرامی نژاد بدنسازی ما را بصورت حرفه ای آغاز کرد، تازه متوجه شدم که بدنسازی چقدر در آمادگی ما تاثیر گذاشته است. علم تغذیه و 

چون ورزش ما رشتة وزنی و سنگین نیست نیاز به رژیم های سنگین نداریم. ولی همیشه  البتهبصورت توامان اهمیت بسزائی دارند. بدنسازی 

ازی در برنامة بدنس چابکی، قدرت، استقامت، و قدرت انفجاریسعی می کنیم که بدن مان را در وضعیت مطلوب نگهداریم. ضمن اینکه 

 ما خیلی اهمیت دارد.
 

 
 

 آیا آمادگی ذهنی در شمشیربازی مهم است؟ .17
 

این نوع آمادگی در ورزش ما خیلی مهم است. من اهمیت آن را در مسابقات المپیک ریو متوجه شدم، وقتی جو خود مسابقات المپیک و 

خورم که چرا در آن اکنون که با شما صحبت می کنم حسرت می جو خود سالن مسابقات بر من غلبه کرد و جلوی عملکردم را گرفت. 

آمادگی ذهنی و روانی برای شمشیربازی زمان ذهنم را آماده نکرده بودم تا عملکرد خیلی بهتری داشته باشم. دوباره تکرار می کنم که 

 کل آمادگی های مورد نیاز را تشکیل می دهد. %10. اعتقاد من بر این است که این آمادگی بی نهایت مهم است
 

 ه تمرین در هفته مورد نیاز است؟سشما برای قهرمانی چند جل با توجه به تجربة .18
 

 61الی  64حد اقل  ،به نظر من برای قهرمانی شما هر روز باید تمرین داشته باشید. و در صورت نیاز به برنامة تمرینی پرفشار هفته ای

 باید داشته باشید. در هفته جلسه تمرین
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 چیست؟ توسط مجتبی عابدینی بازی ایرانشمشیرمدال جهانی اولین نظر شما در مورد  .19
 

تاریخ ورزش در نام خود را  خوبی را کسب کرد و توانست خوب، ایشان کار بسیار بزرگی را انجام داده است. او مدال خیلی مهم و خیلی

و هم در سال  6062هم در سال  ایران ثبت کند. من خودم در چند مسابقة جهانی با بدشانسی روبرو شدم، در حالی که خودم می توانستم

واگذار کردم و در  63به  61بازی را  2در جدول  6062، منتها شانس به من رو نکرد. در اولین نفری باشم که مدال جهانی بگیرم 6062

 باختم. 64به  61با نتیجة  6062
 

 
 

 نتایج مجتبی عابدینی چه تاثیری روی آمادگی شما داشته است؟ .25
 

 از او و من از همان اوایل و همچنین در حال حاضر سعی می کنم که است ای بزرگ و شناخته شده مجتبی عابدینی خودش یک قهرمان

دارم  وستدحریفانم  ی که درالگو بگیرم. البته من هیچ وقت سعی نکردم خودم را با کسی مقایسه کنم و همیشه تالش کردم که آن کارهای

. ضمن بهتر باشدروز گذشتة خودم  م که عملکردم از ه اسعی کردهمیشه  منم بدهم. که خودم آنها را انجا بیاموزمخوب ببینم و 

خودم خیلی خوشحالم. همان وجود از راضی بودم و  موقعیت خودمو همیشه از  رقابتی از نظر فنی با کسی داشته باشم رماینکه دوست ندا

سال  تایج مسابقاتبود. در صورتی که شما ن منتیمی که برای ایران گرفته شد بیشتر به سبب تالش  طوری که مطلع هستید سهمیة

بررسی کنید، متوجه می شوید که در مسابقات مهم مانند بازی با گرجستان در جدول را  ،که از مسابقات اسپانیا شروع شد ،گزینش المپیک

های خوبی رخ داده است و  قمسابقات، چه اتفا 2جدول های  بازی های ژاپن و حتیجلوی چین یا مصر یا جلوی  های دیگر، یا بازی 61

 بیشتر با خودم بوده است.  رقابتم من همیشه از این اتفاق هایی که برای خودم افتاده است بسیار راضی و خوشنود هستم، و همیشه
 

د، یه ادر مسیر پر پیچ و خم شما موانع زیادی داشتبطور طبیعی ، و ه طوالنی در فرایند قهرمانی داریدشما جوان هستید و را .21

 که خسته شوید و تصمیم به کناره گیری کنید؟ پیش آمده استلحظاتی تا به حال آیا 
 

. من دلم می خواهد و امیدوارم که این انگیزه ام بیشتر هم شده استهرگز. من هیچ موقع در این مسیر خسته نشده ام و حتی  ،خیر

زودتر تمام بشود تا این مسیر پر پیچ و خم خودم را دوباره شروع کنم و بتوانم خیلی قوی و مستمر و با انگیزه مانند چند سال پیش  کورونا

 ادامه بدهم.
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 ؟در چه رشته ای تحصیل می کنید .22
 

 تحصیالت بنده در رشتة تربیت بدنی است.
 

 شغل شما در حال حاضر چیست و چگونه امرار معاش می کنید؟ .23

، اما در حال حاضر منتظر هستم تشکر می کنمآقای دکتر باقر زاده  و از دریافت می کنم حقوق از فدراسیون شمشیربازی در حال حاضرن م

ای  قه، نه مسابزیاد خوب نیست. در حال حاضر اوضاع کمی بهتر شود نم تا اوضاع مالی این کورونا تمام بشود تا بتوانم چند شاگرد بگیرم

، اسپانسر لیگ نیست و شرایط مالی ما خیلی سخت شده است. البته خوب این ، هیچ پاداش نیست، المپیکی نیستنه پول توجیبیهست، 

 شرایط برای همه یکسان است و برای همة ورزشکاران اتفاق افتاده است.
 

 
 

 ؟شما که عضو هیئت تهران هستید، برخورد هیئت از نظر حمایت تا به حال چگونه بوده است .24
 

ایت حمخیلی بنده  ازیک تشکر ویژه از آقای حدادیان ریاست اسبق هیئت شمشیربازی تهران داشته باشم که در این مدت جا دارد دا ابت

نده با قدرت از ب می باشد. امیدوارم آقای محمد میرزایی بتواند مانند آقای حدادیان یو در حاضر نبود ایشان یک فقدان خیلی بزرگ کردند

متاسفانه هیئت برای بنده هیچ کاری انجام نداده است و منتظر هستم تا پس از  ،کند و مرا در این مسیر سخت کمک کند. خیر پشتیبانی

 پایان کورونا با آنها مذاکره ای داشته باشم تا شرایطم روشن تر شود.
 

 آیا شما از بورسیه دانشگاه استفاده کرده اید؟ .25
 

 اما از تخفیف شهریه های دانشگاه استفاده کرده ام. ،ه دانشگاه استفاده نکرده اممن از بورسی
 

 در مدت قرنطینه تمرینات خود را چگونه گذرانده اید؟ .26
 

 ندمانم اما نم تمرین می کحدودی که می تواناین دوران واقعا خیلی سخت بود زیرا شرایط برای تمرین کردن خیلی مشکل بود. من تا 

 .نیست رمکه دوست دا تمرین هایی
 

 توصیه ای دارید؟ چه شمشیربازان برای دشوار دورة این تمرینات مورد در .27
 

ه باعتقاد من این هست که اگر شمشیربازها بتوانند آمادگی بدنی خود را حفظ کنند هنر کرده اند. زیرا شمشیربازی نیاز به سالن دارد، نیاز 

خودشان را محک بزنند. بنابراین اگر شمشیربازها بتوانند در یک پارکینگ استریل شده با شمشیر پیست دارد و تنها در آنجا می توانند 

 تمرینات پا را انجام دهند خیلی عالی است.
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 بدترین و بهترین لحظة دوران قهرمانی شما کی بود؟ .28
 

 6062و حتی بازی های آسیایی  6062و  6062، قهرمانی جهان 6061، المپیک 6064بازی های آسیایی  در من بدترین لحظة ورزشی

 است. آزار دهنده تلخ و در این رویدادها من بهترین فرصت های زندگی خودم را از دست دادم و این برای من خیلیکه زیرا بود، 
 

اتفاق افتاد که برای اولین بار توانستم مدال  6066یدهای آسیا در سال اولین لحظه از بهترین لحظه های دوران قهرمانی من در مسابقات ام

و به دنبال آن قهرمانی آسیا  ،که اولین مدال بزرگساالن را به دست آوردم 6063طالی انفرادی را کسب کنم. پس از آن قهرمانی آسیا 

که در  ی از درخشان ترین لحظه های زندگی من بود زیرایکریو  6061در المپیک  محضور، اما بود که در آنجا توانستم نقره بگیرم 6061

 آن حس بسیار خوبی داشتم.
 

 بشود، آن چیست؟ علی پاکدامن، علیرا بخواهم که باعث شده است  یاگر من از شما یک خصوصیت .29
 

 تا از ویژگی های برجستة بنده است. 3 ، انگیزه و تسلیم نشدنپشتکار
 

 
 

 ؟خود در اواخر مسابقات گزینشی چگونه برخورد کردید با مصدومیت .35
 

. خدا را شکر می کنم که حاال مخوب، خیلی سخت بود. مصدومیت من در مچ دستم بود و خیلی اذیتم کرد و نیاز مبرمی به استراحت داشت

 بتوانم هللء اانشاتا  داشته باشم یبا آن مدارا کنم و فیزیوتراپی مرتب و می کنم که که استراحت کردم بهتر شده است. البته سعی کردم

 را برای المپیک آماده کنم. خودم
 

  بهترین بازیکن حال حاضر دنیا از نظر شما کیست؟ .31

 یکی ازاز گرجستان هم  ساندرو بازادزهکره ای است. ایشان از همه منظر عالی است.  اوه دنیا حال حاضربهترین سابریست به نظر من 

 دارد. خوبی است و در حال حاضر عملکرد بهترین های جهان
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 می تواند در صحنه های قهرمانی فعال باشد؟ یک قهرمان شمشیربازی تا چند سالگیچند سال سن دارید و به نظر شما  .32
 

 .سالگی بتوانم به دوران قهرمانی خودم ادامه بدهم 39یا  38تا سال دیگر یعنی  60سال سن دارم و فکر می کنم که تا  62من 
 

 شما در مورد ورزش ایران در کل و شمشیربازی بخصوص چیست؟ نظر .33
 

می توانند در همة رشته های ورزشی موفق بشوند، البته به شرط اینکه خوب  مای ورزش ایران ظرفیت های خیلی زیادی دارد. ورزشکارها

کر . من فبیشتری شکوفا می شدند یاستعدادها بهتری داشتیممدیرهای  و اگرداریم  زیادی ورزشکارهای با استعدادمدیریت بشوند. ما 

می توانیم در دنیا  هم در فلوره و هم در اپه، هم خانم ها و هم آقایانکنم که ظرفیت شمشیربازی خیلی باالتر از این حرف هاست و  می

 .ر بشودت گستردهکمی  ،به ویژه در زمینة لیگ و مسابقات مختلف ،. البته نیاز ما این هست که نگاه به این رشتهخیلی قوی تر باشیم،
 

 ، نظر شما در مورد عملکرد سلبریتی ها در مجموع چیست؟قبول دارندیک سلبریتی شما را به عنوان ایران مردم  .34
 

رفتارهای اجتماعی آنها باید طوری باشند که  داشته باشند. باید رفتارهای خاصی زیرا سلبریتی ها نمامن خودم را سلبریتی نمی د تهبال

 و بدون نقص رفتار و صحبت کنند. باشندو بی حاشیه برای جوانان الگو 
 

 
 

ا تا از ابتد شما ، بفرمایید این رابطه چه تاثیری روی تمرینات شمشیربازیهستهمسر خواهرتان  یما می دانیم که آقای فخر .35

 کنون داشته است؟
 

یکی از فامیل های دور دورمان بودند. در تنها یربازی را شروع کردم آقای فخری هنوز همسر خواهرم نشده بودند و آن زمانی که من شمش

با میلی را به فا آقای فخری یا آقای فخری با که علی پاکدامن را به فامیلی هقدر نتایجم درخشان بود این رابطه خدا را شکر می کنم که این

دقت او برای همه مشخص است، ضمن اینکه رزومة من هم برای همه و قای فخری، عملکرد دهند. سختگیری های آعلی پاکدامن ربط ن

 روشن است. 

  

 آقای پاکدامن، آیا شما متاهل هستید یا مجرد؟ و در صورتی که متاهل هستید، چند فرزند دارید؟ .36

 بنده متاهل هستم و فرزندی ندارم.
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 در آینده که صاحب فرزند شدید، آیا او را به شمشیربازی خواهید آورد؟ انشاهلل .37
 

اگر صاحب فرزند بشوم اختیار دست خودش خواهد بود. اگر دوست داشته باشد می تواند وارد این رشته بشود و اگر دوست نداشته باشد 

 د، زیرا من اهل اجبار نیستم.می تواند به هر ورزشی که دوست دارد برود. شاید هم اصال نخواهد ورزشکار بشو
 

 سخن پایانی خود را برای شمشیربازان ایران بفرمایید. .38
 

فتد. اتفاق نمی ا یا دو سال ، یک سالشبیک در عرض شمشیربازهای ایرانی اول باید دقت کنند که رسیدن به قله های شمشیربازی جهان 

اشته د صبر، حوصله و عشق و عالقه به کارفت. بنابراین بازیکن باید اتفاق بیافتد با همان سرعت هم از بین خواهد ر این گونه و اگر هم

 باشد.
 

 
 

ان است. ما شمشیرباز سپاسگزارعلی پاکدامن به خاطر در اختیار گذاشتن وقت گرانمایه اش آقای از  دنیای پر رمز و راز شمشیربازیوبالگ 

یتی گ بازی در سراسرو درخشش ورزش شمشیر قلبی ما اعتالآرزوی افتخار می کنیم.  یایران زمین به داشتن چنین قهرنانان قدرتمند و با شهامت

 یا حق!است. 
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