
افسانه ای  فلوریست های از یکی سرگی گلوبیتسکیمصاحبه با   

 دیمین لیفلت

(7/6/9911ترجمة: عباسعلی فاریابی )  

 نام نددرست همان برای او شمشیربازی دنیای در "گلوبیتسکی یسرگ" نام کنید صحبت جهانی که شمشیرباز هر با خود، اسلحه از نظر صرف

 را رزومة او (7999-7991) جهان قهرمانی دوره 3طال در  مدال کسب. باشد می بوکس در "علی محمد" نام یا بسکتبال در "جردن مایکل"

 او ایپکار ،ها را خیره می کرد چشم او های ضربه. است نوادر شمشیربازی نادرترین او یکی از  شمشیرباز یک عنوان به. کند می برجسته

 نمایش هب ی رانادر "لذتبخش" بازی های هنرمندانة مسابقات طول درگلوبیتسکی  ،روی پیست او جویی رقابت علی رغم روحیة و بود، نظیر بی

 .گذاشتمی 

 

 زرد ارتک یک گلوبیتسکی در حالی که .شد روبرو گورییگر الویس با گلوبیتسکی ،7991 جهانی مسابقات در خود طالی مدال مسابقة کسب در

 ازا طوری خود ر بدن زبان نزدیک، بازی یک در قرمز کارت گرفتن از جلوگیری برایاما او . شد گورییرگ نفع بهدرگیر یک کوراکور  ،قبلی داشت

 نوازش پدر و مادر برادر خود را پس از یک جدال از ترس یا خواهر تر بزرگ برادر یککه  انداخت و حریف را طوری بغل کرد گویا گیجنگند

. دنده رمزق کارت به او داورباعث شد که  گلوبیتسکی طنز همین دقیقاً و کرد به پشتش زدن به شروع و گرفت آغوش در را گورییگر او. کند می

 .است شتهنود، شمی با ضروریشمشیرباز نوآموزی  هرخواندن آن برای  کهرا  "است من زندگی شمشیربازی" عنوان با یانگیز شگفت کتابی او

 نیز جهان شمشیربازی ان نخبةمربی یکی از عنوان به را خود حاضر حال در او اما ،ایشان استمعرف شخصیت قهرمانی  او شمشیربازی ةرزوم

رده کار ک دیگران و آلمان فلوره ملی تیم با ،(کارولین همسرش، مربیگری جمله از)کرده است  مربیگری المپیک چنددر  . اواست کرده معرفی

 .کند می اداره را تاستین در گلوبیتسکی شمشیربازی مرکزاو اهل اکراین می باشد و در حال حاضر در آمریکا زندگی می کند و  .است
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 داستان های و بنشیند من با تا داشت لطف کافی ةانداز به که ،بگذارم اشتراک به را گلوبیتسکی یسرگ با خودم ةمصاحب که خوشحالم بسیار من

 .نباشد من با او مالقات آخرین این که امیدوارم قطعاً من. کند بیانبرای من  را انگیزی حیرت

 قه دادنمساب از مربیگری بیشتر از شما آیا. اید کرده مربیگری بسیاری چشمگیر نتایج با را( دیگران و) کارولین همسرتان شما

 برگردید؟در مسابقات  دوباره به بازی که نکرده اید آرزو هرگز آیا و برید، می لذت

 و های سنی رده انشمشیرباز با همربیگری فلور مشغول کشورها از بسیاری در قبالً من. کردم کار به عشرو مربی عنوان به 7991 سال از من

 ماشایت هنگام اما. مشارکت کنم آنها المللی بین و ملی های پیروزی در مسته اتوان شاگردانم در کنار من. مه ابود بانوان و آقایان مختلف سطوح

 ام ردهنک آرزو هرگز من را به شما بگویم! حقیقتاگر قرار باشد  "!است خوب خیلی بودن مربی خدایا،:: افتادم می فکر ینا به همیشه آنها، بازی

 .مبرگرد پیستکه برای بازی به 

 

 عتبرم بالشتک محافظ گردن ماسک جزو هدف و است، کرده تغییر فلوره های دستگاه زمانبندی ،که بازی می کردید ییروزها آن از

 موافقید؟ آنها با آیا و دارید احساسی چه قوانین تغییرات این مورد در شما. است شده

 بنابراین،! بود شده دهپوشان بالشتک توسط اما بود، معتبر هدف یک قبالً الکتریکی ةجلیق ةیق واقع، در. کنم می استقبال بسیار فلوره تغییرات از من

 مورد رد. است شده درست قانون اکنون. آن را می پوشاند ماسک بالشتک اما است، معتبر هدف یک قوانین طبق یقه: بودیم تضاد کمی شاهد ما

 نه و دباش واقعی ةحمل یک باید اتک. شود می داده ها زنی گمانه برای کمتری زمانبا این زمان بندی . ه استشد دقیق تر دستگاه - بندی زمان

 .نمایش یک

 .کرد دور شمشیربازی از آنها را باید معتقدید که و نمی آید خوشتان غرض ورز یا شده خریداری داوران از می شود که شما گفته

 را داوران چگونه باید شما نظر به. بودیم (الم شین) پیروزی در شاهد دخالت دست داور ما لندن، 2192 المپیک های بازی در

 کنیم؟ تر طرف بی

 تالش ةهم هایدمن بگویم، باید. از دست دادم کردن را صحبت توانمن در ان لحظه ! بود بزرگ ةفاجع یک لندن افتاد در الم شین برای که اتفاقی

 "انسانی عامل" بگویم؛ توانم می چه! بدهد دست از وهیبا این ش را خود مدال که نبود شینحق  اما ،شود پیروز تا در آن بازی داد انجام را خود
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 در سانیان عامل. دهند ارائه را عینی های گیری اندازه توانند می هاکرنومتریا  تایمر، یا امتیاز ثبت دستگاه تنها. هست و بوده ای مسئله همیشه

 یربازیشمش در آور تاسف حقیقت یک این اما است، انگیز غم این. شد خواهد خطا ایجاد باعث است دخیل آن در انسان یک که هایی فعالیت ةکلی

 .است

 که ار کارهایی از برخی توانید می آیا. است بزرگ مسابقات از ناشی استرس مدیریت شمشیربازی، های جنبه ترین سخت از یکی

 بگذارید؟ میان در ما با دادید می انجام خود کردن آرام برای

 دانم می .نیستند دیگر برخی و است، قانونی آنها از برخی. تا استرس خود را از بین ببرید کند می کمک شما به که دارد وجود بسیاری روش های

 به قهمساب از قبل دوستان با ساده های گپیا  خودگویی، موسیقی. کند می کمک ورزشکاران از برخی به روانی آمادگی و ذهنی اتتمرین که

 :است این من ةسادالعمل  دستور اما .کند می کمک دیگران

  باشید داشته خوبی کردن گرم برنامةیک. 

 طمئن م تحلیل کنید، و تجزیه حریفی را هر. باشید داشته خوبی تاکتیکی برنامه یک می شوید، روبرو آنها با که حریف هر برای

 .به خودی خود حاصل خواهد شد پیروزیباشید که 

  باشید داشته ایمان خود پیروزی به هم و خودتان بههم. 

 

 یا توصیه چه شما، خصوصی حریم به احترام ضمن. داشتید کار و سر شخصی مسائل شما بیشتر با 2111 المپیک دیده شد که در

 ارائه اشمشیربازه سایر برای باالیی، سطح چنین رقابت در رقابت هنگام در شخصی مسائل با برخورد چگونگی مورد در توانید می

 دهید؟

 آلمان انبانو فلورة ملی تیم سرمربی من زمانآن  در(. بود متفاوت طبیعت نظر از اما) داشتم برخورد شخصی مسائلبا  نیز پکن المپیک در من

 به. کردند عمل می "ای حرفه غیر" ،بگوییم که حداقلبگذارید  ،خوبی نداشتند رفتار شمشیربازی سرپرست تیم و من تیم یکی از اعضای. بودم

 .دانستند مقصر هم شکست مرا به خاطر آن بعداً. دادیم دست از را نقره مدال تیمی مسابقات در ،برخورد این دلیل
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 نمک نمی فکر اما. کند جداخود  سر از خود را قلب تا بکند را خود تالش همه بایدورزشکار : گویمباید ب را این ،یسیدن 0222 المپیک مورد در

 .کنیم فرار آن از توانیم نمی ما و دارد وجود "زندگی" نام به چیزی. هستیم ضعیف اوقات بعضی .هستیم انسان ما .باشد ممکناین 

. اید خود گذاشته را روی کتاب "است من زندگی شمشیربازی" عنوان رو این از هستید، شمشیربازی عاشق شما که است پر واضح

 نگیرند؟ جدی را مسائل برخی و کنند القا شان شاگردان در را ورزش این به عشق تا دهند انجام توانند می کاری چه مربیان

 باید او .باشد یک از آنها هر مراقب استثناء بدون و باشد داشته دوست را بازیکنان خود همة باید واقعاً او. باشد منصف و باهوش باید مربی یک

 .سر کار بگذارد را حقیقت و مردم خودش نفع به نباید او. چرا و هست کاری چهدر حال انجام  که بداند باید واقعی مربی یک. باشد پرشور

 چیست؟ یحذف های بازی بین استراحت دقیقه یک طول در شمشیرباز یک کوچینگ برای ترین راه مناسب کنید می فکر

 کار این" گوییدب شاگردتان به نیست خوب که بگویند برخی اگر حتی) را بگویید بایدها و نبایدهابه شاگرد خود . دهید ارائه صریح تحلیل یک

تا  نیدک سعی. دهید ارائه منفی به اطالعات نسبت بیشتری مثبت اطالعات و بازخورد که باشید مطمئن(. "نکنید را کار آن یا نکنید را

 اختصاص برای خلوت کردن با خودش را آخر ةثانی 91 کنید سعی اینکه، آخر و. بیشتری بکند امنیت احساس در درون خود شمشیربازتان

 .بفهمد ،است گفته او به مربی را آنچه تا دارد زمان به نیاز او. باشد تنها خودش با بتواند شمشیرباز تا ،دهید

 

 مسابقة کسب در کره ای کیم هو یانگ مقابل آنها مهم ترین از اید، یکی داده انجام 91-91 با نتیجة را خود های بازی از بسیاری شما

 انجام کاری چه نهایی ضربة برای ذهنی آمادگی شما به منظور باشد، 91-91 وقتی نتیجه. بود 9117 جهان قهرمانی طالی مدال

 ؟دادید می

 رامشآ و تجربه به آخرین ضربه ارتباط مستقیمی. است فرآیند یک این! کنید نمی آماده نهایی برای یک ضربة ا از قبلخودتان رهرگز  شما

 یریگ تصمیم ورزش شمشیربازیی باید بگویم که چیز هر از قبل. است شده ایجاد شما ورزش در تمرین ها سال از پس که دارد شما شخصی

 خواهید یروزپ باشید، گرفته یدرست تصمیمی اگر. کنید دنبال را خود غریزة اینکه یا ،بکنید باید چه بعدی ةلحظ در که بدانید باید شما. است

 در .داریم احتیاج آن به ما ةهمو ! کرد فراموشرا هم نباید  شانس. آید می در مرحلة بعد به کار فنی عملکرد تحقق و "چگونه که دانم می". دش

 .اصابت کند خارج از هدف یا به هدف شما ضربة که کند می تعیین متر میلی یک فلوره

 تان تشکر می کنم. وقت تیار گذاشتندر اخ از گلوبیتسکی آقای


