
 با گرجلی سیکلوسی قهرمان اپة جهان

  مربیگری و بردتمرین، توصیه هایی دربارة 

(9/4/9999ترجمة: عباسعلی فاریابی )  

یکی از همین  قطعاً است. گرجلی سیکلوسی افتاده دام به شانجوان بدن در که دارند کهنسالی روح افراد برخی که دارد وجود قدیمی باور یک

 در مسابقات اپة. شد اپة جهان مسابقات قهرمان بوداپست در گذشته سال ،گیسال یک و بیست سن باورنکردنیمی باشد. او در  اشخاص

. اوست سال سن و از فراتر خیلی رشته این از که درک او داد نشان یسیکلوس اما ،است سطح بازی خیلی فراتر از یک بازیکن جوان بزرگساالن

 را امهمان گونه که  ،کند تمرکزروی چه موارد مهمی باید  و کند، تمرین اینکه شمشیرباز چگونه باید ،بودن ورزشکار معنای مورد در او دیدگاه

 .کرد خواهد تعجبمنیز  شما را ،شگفت زده کرد

 

 یتمرین های تکنیک از او. دارد متعادل باور نکردنی برای پیشرفت و ترقی روش یک که است جوانی مرد ،یافت خواهید مصاحبه این در آنچه

توانند  یم یی کهروش ها. است منطقی الکام آنها از استفاده دالیل و ،است دسترسی قابل شمشیرباز هر برای که کند می استفاده شده ای نوآوری

 !باشند مؤثر واقعا

 رآغازس ت بوداپستمسابقا بگوییم که این جزو چیزی برای گفتن هم نداریم  ،گونه رقم خواهد خوردچ سیکلوسی برای آینده که دانیم نمی ما

 0202 الس در توکیو المپیک برای که اتفاقی هر .آمده بود مجارستان در تاپولکا کوچک شهر از و درخشنده بود که قدرتمند شمشیرباز این دورة

 .خواهید شنید جوان شمشیرباز این دربارهای  العاده فوق خبرهای که دهیم می اطمینان ما به شما افتد،بی

 کلوسیمصاحبة گرجلی سی

 شما ،در این حدود یا گذشته سال پنجاه در. است جهان قهرمانی مسابقات آخرین کنم، صحبت مورد آن در خواهم می که ردیمو اولین ایگور:

کت در این مسابقات شرافراد زیادی . بود نظیر بی قهرمانیمسابقات  این من معتقدم که. هستیدبزرگسال  آقایان ردة در جهان قهرمان ترین جوان

 .شودب جهان قهرمانمثل گرجلی سیکلوسی  کسی که کرد نمی فکرو هیچ کس . شدن آنها را می دادند قهرمان احتمال مههکه  کرده بودند

 کرف تنها خودم بودم که شاید اما ،باشد خودخواهانه خیلی کنم می فکر) ی در سرم بودفکر فکر می کنم تنها خودم بودم که چنین گرجلی:

 .(دارم را این کار توانایی کردم می

 ؟شوید قهرمانمیتوانید  که دکردیمی  فکرآیا شما واقعا  ایگور:
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. فتمر سکو روی بار اولین برایمن در آنجا  و ،شد برگزار پاریس در بود که جهانی جامیک  جهان،مسابقات قهرمانی  از پیش. حتما بله گرجلی:

 م:و به خودم گفت. نبودکننده  خوشحال برایم یکاف اندازه بهآن نتیجه  اما ،شوم برنده هایی رقابت چنین در توانم می که فهمیدمدر آنجا من 

 و باختم بورل به 21 در جدولمتاسفانه در این مسابقات اما . "و بهتر ظاهر خواهم شد داد خواهم ادامههمین راه را  اروپا مسابقات در من"

 نمک تمرکز تمریناتم رویبیشتر ی کردم سع مناز آن زمان . زیاد به خودم سخت نگرفتم اما بود، بهتر از من خیلی زمان آن در او کردم احساس

 باید که کردم تعیین هدفی خودم برای من. شدم تمرکزم خودم روی فقط و فقط . منندانجام می ده هایم یتیم هم آنچه روی بر نه و

 .بدهم ارتقا و قهرمانی جهان اروپا قهرمانی مسابقاتسطح آمادگی خودم را بین 

 

 هفته ود مدت به کارگر افتاد. خیلی کارین و ا. بشوم رقابت تشنة کمی تا کردم تمرین کمترمن . کردم استراحت جهان مقداری قهرمانی از قبل

درست قبل  من. کنم استراحت کمی باید که کردم می احساس زیرا ،نکردم تمرین سخت خیلی من ،قهرمانی جهان مسابقات از قبل

کار  و این. کردم متوقف را آن انفرادی مسابقات از قبل هفته یک دقیقاً داشتم و گیاهخواری غذایی رژیمبه مدت سه ماه  مسابقات قهرمانی جهان

 .نبود آگاهانهآنچنان که می خواستم  این کارم اما ،ظاهر شدم خودم فرم بهتریندر  روز آن در من .به من روحیه داد روز آن در

 ؟بود بار اولین برای یا بودید، کرده استفاده تکنیک این از هم قبالً آیا ایگور:

ر مرا کمی بیشت قدرت وحس رقابت  زیرا ،می کند بهترکار حال مرا  این. بودم کرده تجربه قبال را مسابقه از قبل تمرین کم کردن گرجلی:

. دب بازی کنخو دتوان نمی کند، بنابراین می خستگی احساس دشو می مسابقه وارد و ،کند می زیاد تمرین مسابقه از قبل بازیکن وقتی. کند می

 رت طوالنی آن زمان مدت اما بودم هکرد را کار این قبالً من. کنم تقویت را خودم روحیة بیشتر هفتة قبل از مسابقه ارمد دوست همیشهمن 

 را خودم و می دادم انجام را زیادی بازسازی تمرینات من. کردم می تمرین متفاوت اما م،ه بودنکرد متوقف را تمرین من. بود هفته دویعنی  بود،

 وبارهد مسابقه از قبل هفته یک سپس و می کردم یگیاهخوار ماه سهمن . بودم نکرده را کار این قبالًالبته . می کردم احیاغذایی  رژیم این با

 ،مسابقه از قبل ماه سه من .بودم شده تر قویو  تر سریعمن . بخشید توان من به روز آندر  مطمئناًو این کار . کردم گوشت خوردن بهشروع 

 .بزرگ ایجاد کرد تحول رای من یکب روز آن و تحت کنترل داشتم را خودم

 ؟بود کرده متحول را شما چیزی چه ایگور:
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 عادتشما به نخوردن آن  نوشید نمی قهوه ماه سه قتیو به عنوان مثال، ،دهید نمی انجام طوالنی مدت شما کاری را برای وقتی گرجلی:

 جامان گوشت با من که است کاری همان این. دهد می لذت شما به گذشته از بیشتر ،می کنید شروع دوباره را کار این که هنگامی. کنید می

. بود نم سازی آماده عوامل از ییک تنها بلکه نبود، من ی آمادگیکلید تنها عنصر این. نداشتم را یکننده ا تقویت چنین حس من قبالً، .ام داده

 سازی آماده و دهد رخ تواند می اتفاقی هر که تمداش اعتقاد شدیدا من. نبود جهان قهرمانی مسابقات آن در من موفقیت باعث آن به تنهایی

. اشتد وجود آن در نیز ات رفتاریتمرین و تمرین شمشیربازی ،آمادگی ذهنی. عناصر آن آماده سازی بود از یکی این و .مداد انجام را بسیار عالی

 .دخالت داشت موفقیت این قم خوردنرزیادی در  موارد

  ی جهانی قهرمانطالمدال 

 صوصخ به. به حساب می آید یبزرگ دستاورد یک خود خودی به سالگی یک و بیست در سنجهان  قهرمانی قاتمساب طالی مدال کسب ایگور:

 هایی ربهض بیشتر که بود این من احساس. نگرفته باشد را نتیحه ای چنین مسابقات بزرگساالن در هیچ وقت مرحله این به تا که شخصی برای

 .خودتان های تاکتیک تا بود او اشتباهات به دلیل بیشتر زدید بیدا به که

 

 دهز شگفت رام برآمد و کار این از عهدة خوب خیلی و داد تغییر را ی خودشها تاکتیک او گاهنآ. داشتم تسلط روی بازی من ابتدا در گرجلی:

 تغییر را خودش تیکتاکبه نفع من بود، بازی را به دست گرفت و  بر دو بر پنج از راند اول که نتیجه .رفت پیش ده به سیزده تا نتیجة او. کرد

 یک آن. بگیرم هاییاو امتیاز از توانستم من که شد اشتباهاتی مرتکبمرتب  او اما. کرد کنترل رام بارهاو  بکند، باید کاری چه دانست می او .داد

 .بود واقعی مبارزة

 ؟ه بودشد عوضچیزی  چه شما منظر از ایگور:

 دارید؟ یاد به را ریو در المپیک مجارستانی ایمره زایگبازی  آیا گرجلی:

 ؟ بله، من آن را به خوبی به یاد می آورم.جلو بود 22به  21 اینکه بعد ازباخت او  ایگور:

 موالً مع -که او پیروز خواهد شد  دنکن می فکرو هم همه  جلو باشد، هم خود او کافی امتیاز با اواخر بازی در شمشیرباز یک که هنگامی گرجلی:

هان ناگ و ند،ک نمی تمرکز او دیگر به اندازة مورد نیاز – دشو می ی او کم کم دچار اُفتو باز "ام! برنده من"می افتد که:  فکر این به بازیکن

 باید او .اتفاق می افتد شمشیرباز دو هر برای نایالبته  .افتد می اتفاق زیاد که است چیزی این. دهد می تغییر را ماجرا کل بینیم که حریف می

 را کار همین من و ،ایجاد کنم فرصت او را تحریک می کردم تا برای خودم باید من قابلدر م نکنم، امتیاز گرفتن به شروع من تا می شد آرام
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فاق بسیار یک ات این کنم می فکر. آن را بردم من تا اینکه داد، دست از را فینال که او بود این کهبگوییم  باشد درست شاید بنابراین. دادم انجام

 .متداول در مسابقات اپه می باشد

 ودیتماشاچیان خ

ه تگذاش تأثیر شما روی خودی موجود در سالن جمعیت و بازی می کردید بوداپست در که نبود واقعیت اینبه دلیل  پیروزی شما آیا ایگور:

 ؟بودند

ینکه یا ا – دهد قرار تأثیر تحت را شما طریق دو به تواند می حضور جمعیت که گفته می شود. بود خیلی به من روحیه داده اینبله،  گرجلی:

به من حس پشتیبانی داده و من همیشه و آشنایان جمعیت  تشویق. ی بر دوش شما ایجاد می کندباراینکه  یا می کند، تقویته شما را روحی

کارهای از عهده ام  چه و دانم می را یهایچیز چه که دهم نشان آنها به دارم دوست من. کند می تقویت همیشه مرا را خیلی دوست دارم، و آن

 .برای فینال روحیه گرفته بودم ،که توانستم به دور نهایی صعود کنم ،قبل روز از من مطمئناً اینکهضمن . بر می آید

 

 ؟با او بازی کنید ندارید دوست که دارد وجود شمشیربازی آیا ایگور:

 ،ه امباخت ها روس به مواقع بیشتر من که گوید می آمار زیرا ،عنوان کرد خاص کشور یک صورت به را آن که بتوان کنم نمی فکر من گرجلی:

 کلمش باید من. روبروی من قرار می گیرد کسی چه که نیست مهم و اکنون دیگر است شده بهتروضعیت من . هستم پیشرفت حال در من اما

 دهم مین اهمیت بنابراین دیگر. کنم می تحلیلتجزیه و  را بازی و کنم می نگاه خود حریف قوت و ضعف نقاط به من. کنم حل پیست روی را

 عمل می کنم. ماشین مانند یکدر این کار  من .است ستادهیدر مقابل من ا کسی که چه

در  و ستیده نیرومند بسیار شما که گویند می افراد از بسیاری. عمل می کنید ماشین یک مانند شما که از خودتان گفتید جالب تعریف ایگور:

در واکنش های دفاعی  شما. فوق العاده است نیز شما ةحمل ضد سنجی زمان کهن اینضم ،زیاد رعایت می کنید را بطور یورزش خود اخالق بازی

 ؟می گیرید بهره هم سریع ه هایحمل از بینید، می را روزنه ای وقتی آیا اما کنید، می استفاده دفاعخود کمتر از 

گونه  نیااخیر  سال نیم درتنها  عمدتابازی من  اما ،بود قهرمانی مسابقات آن در من بازی توصیف کنندة سبک این کنم می فکر ، بله گرجلی:

 مبازی ترجیح می دهم که من. دارم دوست من حمله را بیشتر اما کنم، می استفاده زیاد آن از و کنم خوب دفاع توانم می واقعاً من. است بوده

 .کنم می حمله معموالً مناست که  دلیل همین به. متنفرم کننده خسته های بازی از معموالً و برسد، نظر به قشنگ

 هارچ حداقل این سن شما می توانید در با کنم می فکر من. دارید پیش رو زیادی درخشان های سال بنابراین هستید، جوان خیلی شما :ایگور

 را یکالمپ های بازی شرکت در صالحیت قطعاً شما بنابراین دارید، قرار جهانرنکینگ  سوم جایگاه در شما حاضر حال در. شرکت کنید المپیک

 دارید؟
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 هد،د رخ زیادی اتفاقات ممکن است جهانی جام آخرین در. کنم دوست ندارم پیش بینی اما ،نکردن من خیلی کم است شرکت احتمال گرجلی:

 .انتخاب می شوم ٪59 به احتمال بله، اما

 

 تمرین در مدت این بیماری همه گیر

 ؟بسته یا هستند باز مجارستانباشگاه ها در آیا ؟کنید می تمرین چگونه اکنون ایگور:

و  کردم، شروع راخود  تمرین دوباره آن از بعد. داشتم جراحی عمل دو بعد و گرفتم مرخصی روز چهل داشتیم، قرنطینه هفته دهما  گرجلی:

و من . خواهند کرد سرباز رام هفته پنج در مدت آنها ،هستم نظامی آموزش در حال گذراندن در حال حاضر. رفت پیش خوب خیلیوضعیت من 

 .گردمبرمی  خانه به ظهر از بعد پنج ساعتو  برخیزمصبح زود  باید و می شوم سرباز یک من صبح روز هر. انجام آن هستم ور بهمجب

 ؟باشید ارتش به وابستهباید بنابراین و  هستید ورزشکار یک شما که نیست دلیل این به آیا !است سربازی خدمت این ایگور:

 بله. گرجلی:

 هم می کنید؟ زش های سربازی تمرینآیا شما عالوه بر آمو ایگور:

. دانیم نمیهنوز  را بعدی جهانی جام تاریخ زیرا شمشیربازی نمی کنیم ما. می دوم فقط اوقات اکثر اما دهم، می انجام این کار را من بله، گرجلی:

 دویدنرینات مت باید من زمان، آن تا. داریم ای برنامهبرای آماده سازی خودمان  ما و ،گفت خواهند ما به جهانی جام از قبل ماه سه سیونافدر

البته این . دوید خواهم کیلومتر دوازده یا ده مصاحبه این از بعد امروز. کنم می طی را بیشتری های مسافت ها هفته آخر. باشم داشته زیادی

 رینتم. دهم می انجام را راپیفیزیوت مقداری من این بر عالوه. است آمادگی بدنی سطح حفظ برای و تنها. نیست و فشرده ای سخت تمرین

دو و آمادگی  تمرینات در کنار آن. دهم می انجام هفته در بار سه را کار این من. است بدن اصلی های ماهیچه هومن روی تقویت گر اصلی

 .دهیم می انجام زیادی کارهای که آنجا ،هستهم  ارتش جسمانی

 تا قهرمانی جهان گمنامیاز 

 بود؟ چه مردم واکنش ،شدید قهرمان وقتی ایگور:

ردند نها فکر می کآزیرا . شدند زده شگفت خیلی ها. دارم را کار این توانایی من که ندمی کردن فکر مردم از بسیاری کنم می فکر من گرجلی:

شاید  عدب و باید در ردة بزرگساالن کار می کردم، سال چند برای. برومآهسته پیش  آهسته من که داشتند انتظار آنها .بود زود خیلیمن  برایکه 
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 زرگب پیروزی یک از پس شمشیرباز یک. گون شدردگ قهرمانی جهان همه چیز مسابقات از بعد اما .پیدا می کردم شدن برنده برای فرصتی هم

 و حاال من داد اعتماد به نفس من بهاین پیروزی  اما بودم، جدی کافی اندازه به قبالً من. شود می تر جدی و تر جدی او کند، می تغییر خیلی

 نای. کردم صحبت کوشبو و زایگ ،مخودکمک مربیان  دو با و مربی با من. دهم انجام را آن باید چگونه و دهم انجام باید کاری چه که دانم می

 .کنم می گوشبه ندای درونم نیز ضمن اینکه . دهم انجام را باید تمریناتم موقع چه و چگونه بدانمکه  کنند می کمک من به نفر سه

 یاهشمشیرباز. ه استشدجوانان جهان  قهرمان که است مجارستانی تنها او که فکر می کنم من. کردید اشاره شکوگابور بو به شما یگور:ا

 .ظهور می کنند سن افزایش با آنها. می شوند خوبدر کهنگی  شراب مانند مجارستان معموالً

 من. ردمک آنها با تمرین به شروع که داشتم سن سال پانزده یا چهارده من. ما بوده آنها با همیشه چون این گونه باشد کنم می فکر. بله گرجلی:

 اتقریب من ،بله، همین طور بود. کردم می تماشا خوب را آنها کارهای من و گفتند می من به زیادی چیزهای آنها و کردم می نگاه آنها به همیشه

نمی شود  بنابراین. کردم می سؤال آنها از همیشه و کردم می گوش ای آنهابه حرف ه همیشه زیرا به بلوغ بازی خود رسیدم سالگی هجده در

 دو رد من. دیدممی  را آنها مشکالت من. مرسید آنها ذهنیت سطح بهخیلی زود بهتر است بگویم که  بلکه ،گفت که من رشد زودرس داشته ام

 .است داده تغییر خیلیمرا  این و مکردمی  کار روانشناس یک با گذشته سال

 هیچ بازیمن آموختم که  .شد درس ترین بزرگبرای من  او بود که المپیک بازی هایآموختم،  زاگی از که چیزهایی از ییک مثال، عنوان به

 زشکارور یک عنوان به که می شودباعث  نکردن تمرین که گفت من به زایگ ی از آن موارد بود.یک این. شود نمی تمام چهارده در امتیازوقت 

 فکر اید بهب و کافی بدهید استراحت خودتان به باید و دباش هوشمند باید تان تمرینات اما ،تمرین کنید ایدب شما خوب،. شوم تبدیل برتر

 هرچه نید کهک فکر و بگیرید جدیخیلی  را آن اگر. گیریدب جدیآنقدر  یک چیز را نباید شما. باشید نیز شمشیربازی از غیر به دیگری چیزهای

، درست شوید می تربه کنید، تمرین بیشتر هرچهایدة  . شایداست ورزشکار یک زندگی اشتباه ترین بزرگ این ،شوید می بهتر ،تمرین کنید بیشتر

 .نیست اینگونه مطمئناً اما رسد،ب نظر به

 ه استچه چیزی از شما یک ورزشکار برتر ساخت

 ؟کرد تبدیل بهتر ورزشکار یک به را شما چیزی چه چیست؟ شما راز بنابراین ایگور:
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 دبای من. دده انجام راش خود مناسب کارهای باید هر فردیینکه ز ااغیر . بگویم شما به که ندارد دوجو در این زمینه یخاص چیز گرجلی:

 کرف که است این من راز. باشم فعال واقعاً باید من اما روی پیست .کنم استراحت باید و می شوم خسته زود چون کنم تمرین دیگران از کمتر

 یا ازهاشمشیرببه عهدة خود  که است سنگینی مسئولیت این. کند گوش خودش ندای درون به است مجبور ورزشکاری هر یا شمشیرباز کنم می

 وا ورزشکاران معموال چنین تجزیه و تحلیلی دارند که چون !افتد؟ می اتفاقی چه ببازم اگر !افتد؟ می اتفاقی چه شوم برنده اگر. است ورزشکاران

 همین باید هم ششم اما آیا بار ،شکست داده است مرا بار پنج روسی گالزکوف نیکیتا. نمی توانم او را شکست دهم من نبنابرای است بهتر از من

 .ستا رقابتی بازی یک این نه،. دارم را او بردن شانسحتما  ،روبروی هم قرار بگیریم دوباره اگر من به خودم می گویم که نه،. را به خودم بگویم

 .است ای پیچیده بسیارلة داین یک معا. دشو می برنده معموالً  حریف د،یباش آرام و خونسرد اگر زیرا ،بگیرید دیج شما باید آن را

 اید؟ رسیده هدف این به چگونهکه شما  است این سؤال ، امااست پیچیده بسیار ، بله ایگور:

 ظمن باید چیز همه خانه، در. باشید سالم روحی نظر از باید شما. بشناسیدخوب  را خود باید شما .است طوالنی سفر یک این گرجلی:

 ادیزی اطالعات موضوع این درباره آنها کنم می فکر زیرا کنند،ن صحبت شمشیربازی مورد در که خواهم می ام خانواده از معموالً من. باشد داشته

 زیرا تاس دشوار دگی توانسته اید به این درجه برسیددر زن چگونه اینکه توضیح .کنیم می صحبت یتر ساده چیزهای مورد در تنها ما. ندردان

چار روی پیست د زیرا باشند داشته خوبی عملکرد توانند نمی هابعضی . هستند خاص خودشان تمرکز یا عملکردشیوة  دارای افراد از بسیاری

اگر به فکر باخت  اما امکان باخت وجود دارد، بله. خواهید باخت ،و ساده بگیرید کنید رها خود را کامال وقتیاز سوی دیگر، . اضطراب می شوند

 .شوید برنده توانیدب نباشید، شاید هم

 وانیدت می که است کاری اولین این. کنید صحبت خود زندگی مشکالت مورد در و کنید می مراجعه روانشناس یک به می توانید همچنین شما

 می گونهچ که کنید فکر این بهو  ،باشید خود منتقدهمیشه . کنید برقرار ارتباط خود مربی با باید همیشه ضمن اینکه شما. دهید انجام

 قاطن روی کنم می سعی و پذیرم می را آنها من. کنم می بررسی هم را خود ضعف و قوت نقاط من همیشه .باشید بهتر شمشیرباز یک توانید

 نمبنابراین . نیست قوی اندیگر اندازه به من بدن فوقانی قسمت حاضر حال در مثال، عنوان به. کنم حذف را آنها همة و کنم کار خود ضعف

دنم ب هستة مرکزی خودم نظر به. از آنها باشم بهتر یا دیگران مانند ،برگشتم پیست به دوباره وقتی تا هستم آن روی در حال کار کردن االن

از بهتر  نم آمادگی م،برگرد پیست دوباره به وقتی اینکهتا . تمهس آن تثبیت تقویت و روی کردن کار در حال بنابراین نیست، آنچنان خوب

 .گذشته باشد

 مرهیگابور بوشکو و گیزا ا –کمک مربیان من 

 چیست؟ شما به کمک در شما مربیان کمک نقش ایگور:
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 باالتون هدریاچ کنارآن . هستیم اتاپولک ی و از شهرشهرهم ما زیرا دارم بوراگ با تری عمیق ارتباط اما کنم، می مالقات بیشتر را زایگ من گرجلی:

 .است کوچک شهر یک و است واقع

 هک در آن زمان من فهمیدم. کردیم گریه به شروع با هم ما ، آنجا بود کهمه بودنکرد گریه کرد بغل مراپس از فینال  کوبوش که لحظه آن تامن 

 ارتباط تنها مسابقات و کنیم، می صحبت باهم ترکم ما .خواست می من برای را نبودم او هم ای قهرمانی عنوان این به همان اندازه که من طالب

زمینة  رد زایگ. کند می زیادی شمشیربازی و تاکتیکی های توصیه من به او. و مراقب ماست آنجا می ایستد او. آید می مسابقات به او. استم

 مدال و شد جهان قهرمان 0229 سال در وی. کند می ککم لوگیری از اورترین به منی و جبرنامه های تمرینپیشبرد  ةنحو و ، تنظیمتمرین

 .بود او ای حرفه دوران اواخر در وی موفقیت ترین بزرگ. داردنیز  را در کارنامة خود ریو 0221 المپیک ةنقر

 ، چهل و دو سال بود.و یک وقتی سن او چهل، چهل ایگور:

 فکر .یمکن می صحبت آن مورد در ما. چگونه باید باشد یک قهرمان کرف طرز اینکهیا . نتیجه گرفت باید چگونه که داند می او و بله، گرجلی:

 یم انجام ام زندگی در که کاری هر. کنم می فکر شدن بهتر چگونگی مورد در همیشه من .نباشد خودپسندی و منیت این که کنم می

و به  دهم می انجام را کار این رویم،می  مهمانییک  به دوستانم با اگر. باشم بهتر شمشیربازی در توانم می چگونه که است این به مربوط دهم

 . تمرینات شمشیربازی خودم می دانم از پس استراحتیک ی انجام می دهم، و آن را را به عنوان بازسازی ذهن کار این گویم می خودم

 .کنید شارژباید خود را  وقت تمام شما یعنی اینکه ایگور:

 فامیل، دوستان و تجدید توان

برای  دهم می انجام که یکار از هر من. ام خانواده با کردن بازیورق  دویدن، خوردن، غذا ، از قبیلدهم می انجام من که کاری هر گرجلی:

 .کنم می مرتبط هم به را دو این همیشه من. کنم استفاده میخودم  شمشیربازی بهتر کردن

 

 .کردم می فکر که است چیزی آن از تر عمیق این وای، ایگور:

 رفح خیلی آن درباره توانم می بنابراین ،می دانم که مطالب زیادی و عمیقی در مورد شمشیربازی کنم می احساس من مثل همیشه گرجلی:

 .بزنم

 آیا دوستان شما شمشیرباز هستند؟ ایگور:
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 رمانیمسابقات قه از قبل سال یک تا و شروع کردم  سالگی هفت شمشیربازی را از من. داشته ام زیادی شمشیرباز دوستان ابتدا از من گرجلی:

 دوستانباهم  ما این گروه بود کهدر  و یمه بودگروه را تشکیل داد یک دانشگاه ما در. داشته باشم واقعی دوستکه  کردم نمی احساس ،جهان

 ساساح که بود آنجا. دارم یادگاری یک عکس با آنها من. بودند من با همیشه نفر چهار این. داشتند حضور جهانی مسابقات در آنها و شدیم واقعی

 هم این از پیشالبته . دارم دوستانیکه واقعا  کنم می فکر بعد بهزمان  آن از. شرایطی پشت من هستندتحت هر آنها  و دارم را افراد این کردم

 .نبودند واقعی آنچنان دوستان آنها اما دارم شمشیرباز دوست چند که کردم می احساس

 ؟چیست واقعی غیر ی وواقع دوستان از شما منظور ایگور:

 مشیربازیش اگر اما. دیگذران می هم با را خود وقت بیشترشمشیربازی  در حینبه این دلیل به وجود می آیند که  شمشیربازی دوستان گرجلی:

 م،نباشی از یک قماش است ممکن هم گاهی اوقات. شدید نمی نزدیک دوست باهم شاید کردید، می مالقات واقعی زندگی در آنها و کردید نمی

 زندگی در اتفاقی هر اگر دیگری دارم و فکر می کنم احساس گروه این دوستان بامن  اما. داریم با هم دوست می شویم مشترک منافعچون اما 

 .کنم حساب آنها روی توانم می بیفتد من

 

 گرفتید؟ جشن چگونه آن را آن از بعد. کردند تماشا جهانقهرمانی  مسابقاتبازی های شما را در  آنها .است باحال خیلیاین  وای، ایگور:

 صبح و متوانستم بخواب ساعت پنج نها حدودشاید ت م،حتی نتوانستم خوب بخواب من. جشنی نداشتم ،بازی تیمی روز بعد دلیل به من گرجلی:

اسفانه مت. نشد برگزار شادی و جشن هیچ هم مسابقه از بعد درستو . رفتیم تمرین به بالفاصله بعد و داشتم ای هفت مصاحبه ساعت بعد روز

 باهم دم،بو دیگر چند نفر و دوستانم با من. بودم شده ناراحت خیلی و غمگین من و شد یازدهم ماتیم  زیرا ،آمیز نبود یتموفق ی ماتیم مسابقة

 را متمرینات جهان قهرمانی مسابقات از بعد من. بودم غمگین نیمه و خوشحال نیمه من اما ،کنند خوشحال مرا خواستند یم آنها .رفتیم بیرون

 صدومیتم مسابقات گزینشی مرحلة پایان تا من بعد به زمان آن از. مشد مصدوم تا اینکه کردم تمرین سپتامبر و آگوست در من. نکردم متوقف

 .مقب نشینی نکردع اصالً و ،مفشار آورد خودم یرو حد از بیشدر عین حال اما . داشتم

 ؟دارید یا تیمی فردی روحیة کلی طور به شما آیا ایگور:

ن م شدن بالغ تر آن دلیل کنم می فکر. شد حاصل انفرادی مسابقات در در این اواخر من موفقیت اما .ی دارمتیم روحیة بیشتر من گرجلی:

ر د ما زیرا ه استبود من هدف همیشهمسابقات تیمی . شده است بهتر یتیم در مقایسه با ویژگی های من فردی های مهارت در نتیجه و هست

 نیز یالبته به بازی های انفراد ،داریم تمرکز این اصل روی ما مجارستان تیم در. انفرادی در تا داریم بیشتری برد شانس المپیک مسابقات تیمی

 .از عهدة هر دو برآیم توانم میخودم  مناما . است سخت دو هر روی اما تمرکز ،مداری توجه
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  چیست؟ شما عالقة مورد سرگرمی کنید؟ می سپری چگونه را خود آزاد وقت ایگور:

برای غذا  ما. باشم دوستانم با دارم دوست. دهد و به من انرژی می کند، می آرام مرا کارن ای. کنم قایقرانی دارم دوست من بیشتر گرجلی:

 ادزی مرا که استهایی  چیزی این. کنیم می درست غذا . گاهی اوقات آنها پیش من می آیند و باهمکنیم می روی پیاده ،می رویم بیرون خوردن

 .کند می شارژ

 باید شما .رسد نمی کسی دست به راحتی به موفقیت من نظر از ، زیرااست مهم بسیارو این . سپاسگزارم بسیار شما صادقانه های بحث از ایگور:

 موفق ردیگ مسائل در حتی یا شمشیربازی در خواهند می که جوانانی برای خصوص به. است مهم چقدر کردن کار که کنید درک باید و کنید کار

 .هیجتن تا به دست آوردن بریدمی  لذت بازی و کار روند از بیشتر شما که رسیدم کلیدی که من به این نکتة کنم می فکر من. شوند

 بله، بله، کامال درست است. گرجلی:

 

 .است دشوار آن اجرای و آسان آن گفتن که است خوبی بسیار نکتة این ایگور:

 درک کردید.خوب بله، شما دقیقا و کامال آن را  گرجلی:

 سن هب رسیدن تا ،آینده سال بیست در امیدوارممن . دارید یزیاد بسیار زمان اپه ایست یک ه عنوانب خصوصاً و هستید جوان خیلی شما ایگور:

 که افرادی برای را زیادی شادی ،حال . و در عیندبشکنی را زیادی رکوردهای و برای شما باشیم زیادی های مدال کسب شاهد ،زایگ قهرمانی

 .نگاه می کنیم بازی به خالص شادی و تکنیک و استراتژی منظر از زیرا همة ما .دیوربیا ارمغان به هستند، شمشیربازی عاشق

 به امید دیدار در توکیو. گرجلی:

 من هم امیدوارم. ایگور:

 که شما هم آنجا خواهید بود. ممن مطمئن گرجلی:

 زارگسپاس بسیار ما با آن گذاری اشتراک به و شمشیربازی از خود توجه قابل درک ،دقیق های آگاهی بخاطر گرجلی سیکلوسی از AFMباشگاه 

 !گرجلی مممنون. است

Igor Chirashnya 
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