
  ، آشنا شویمگزارشگر المپیکی شمشیربازی ،کریم بشیربا 

 (21/21/2911ترجمة: عباسعلی فاریابی )

ة ظهور به منص جهان سراسر در باال سطح مسابقات در را خود عمیق شمشیربازی دانش که است ای العاده فوق و گزارشگر مفسر یک بشیر کریم

سبب  و است، شناخته شده المپیک گزارش های ورزشی در شمشیربازی رسای صدای ی سال است که بعنوانها سالبرای  او. گذاشته است

 او. است داده قرار شمشیربازهای متعهد در اختیار را مورد نیاز بینش همچنین و شده ورزش این به جهان نزدیک و دور از ا جدیدی افرادجذب 

 ای شمشیربازی به خوبی محکم و استوار کرده است.ه پیست در پیرامون همچنین و و گزارشگران مفسران سکوی روی را خود جای

 

 لمپیکا شمشیربازی مفسران صندلی به مسابقات طریق از دانشگاه، شمشیربازیدوران  از کریم چگونه که شویم میمتوجه  ما مصاحبه، این در

از  و را نشان می دهد، ما ورزش به یمند عالقه میزان از یک سو که ی استانگیز هیجان دریچة یک آن. ه استکرد پیدا راه ها ورزش سایر و

اقعی و شمشیربازیک  معنی که کنیم درک تا کند کمک ما ةهم به تواند می چگونه قدرتمند های داستان روایتنشان می دهد که  سوی دیگر

 را شما است ممکن رود می کجا به ورزش این که کند می فکر و است رسیده چنین مرتبه ای به چگونه او که سوال این به پاسخ. چیست

 .کند متحیر

 حبه با کریم بشیرمصا

 شما بسیار خوش وقتم. مالقات از آمدید، خوش

 از دعوت شما متشکرم.

 داد؟ سوق گزارشگری ورزشی به را شما چیزی چه که بگویید من به توانید می آیا. مستقیم وارد بحث بشویم بیایید

 زیاد نم می گویند که دوستانم. بود ناب تصادف یک آن. داد تغییر رام زندگی مسیر آن واقعا. داد تغییر رام زندگی بود که یخوش اتفاق یکآن 

 .ه استبود درونمجزئی از  هم شاید. من بودگفت داستان عاشق جوانی همان از مناما . کنم می صحبت
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 مداد می انجام که کاری تنها. مشغول بودم شمشیربازی به من دانشگاه، از فارغ التحصیل شدن و حتی پس از تحصیالتم در طی گذراندن

. رخیدمی چ ذهنم در که بود چیزی تنها این. بود المللی بین رقابتو مشارکت در  ،و حتی جاهای دورتر اروپا، جاهای مختلف به سفر ،بازیشمشیر

 تمریناتم به قیممست کارم بتوانم پس از اتمام تا کردم پیدا شغلیخودم  شمشیربازی ةمدرس نزدیکی در را به پایان رساندم دانشگاه تحصیالت وقتی

می رفتم و بعد از آن  سرکار من. برسم شمشیربازی تنها به این هدف بود که به بیدار شدنم از خواب ،خودم سالگی 02 دهة اوایل در. بپردازم

 تاستراح گاهی داشتم، مسابقه هفته آخر اوقات بعضی. تکرار می شد چرخه همین هفته هر. کردممی  شمشیربازی ساعت چهار روز هربالفاصله 

 تمرین ایبر را شمشیر فلوره امبه باشگاه بروم و  که بود این اتمام من به آخر رسید شمشیربازی کهزمانی  تا کردم طی که مسیری اما. کردم یم

 .بگیرم دست در مسابقه و

 
 جهان پیشکسوتان شمشیربازی قهرمانی مسابقات در حال گزارش بشیر کریم

ا در ت گرفتم تصمیم رقابت، دورة  پایان از بعد و می شد. پرداختشمشیربازی  برای شغلو درآمد آن . نبود من زندگی چیز ترین مهم من شغل

 دیگر شد، تمام": گفتم و آن سیستم شدم وارد روز یک کلمه واقعی معنای به من. کنمن کاردیگر  – IT صنعت در - کردم می کار که جایی آن

را  اریک چه دانستم نمی چون کنم سفر دنیا دور به سال یک مدت به گرفتم تصمیم من. کردند تعجب بسیار من روسای ".نمی کنم کاراینجا 

 ازاریابیب - کاری چه به دانستم نمی منالبته . بپردازم کار شوم و به ورزش صنعتوارد  گرفتم تصمیم این زمان بود که در اما باید انتخاب کنم،

 در ینآنال و حمایت مالی یابیبازار آن در زمینة. مه بودرسید مالی حمایت بستر یک ایجاد ةاید به ،مدت غیابم از شمشیربازی در. دیگر موارد یا

 مالی مایتح دنبال به که یده باشداشت و شرکت هایی ها سازمان می توانید ها، انسان مستقیم تعامل جای به شما. بود انگلستان ورزشی صنعت

 ارک اینکردن عملی  اما ،هستند مالی حامیان دنبال به همیشه ورزشکاران رشته های دیگر و ها ژیمناست ،هاشمشیرباز. هستند ورزشکاراناز 

 مابین آنها یافتن چنین حامیانی ةدور درو  – داریم بزرگ خیلی رویداد یک تنها یکبار سال چهار هر ما ،ورزشدنیای  در زیرا ،است دشوار بسیار

 .است سختی بسیار کار

ه کرد متما را شمشیربازی من زمان همان در و( لندن به المپیک آمدن دلیل به عمدتا) اتفاق افتاد آمیز موفقیت بسیار یک حرکت خوشبختانه،

 مکک انگلیس شمشیربازیفدراسیون  به و می کردم را مسابقات برخی داوری بودم، درگیر شمشیربازی ةدر حاشی کمی منآن زمان در . مبود

در دم را وخ من تصادفی، طور بهآنگاه  ".کنم تان کمک بگذارید. است وحشتناک شما بازاریابی کنید، گوش" گفتم، آنها به یک روز. کردم می

 فکر دنمش مفسر به هرگزقبل از آن زمان  اما ،کردم پیدا مسابقات آن مستقیم پخش برای فرصتی و یافتم اروپا قهرمانی مسابقات بخش رسانة

 از. دادم انجام را آن من گونه بود که این و ".دهید انجام را کار این باید شما ،بله": گفت و آمد من نزد شخصی لحظه آخرین در. مه بودنکرد

 در اصل البته .بردم می لذت خیلی آن از. بودساخته شده  من برای کار ایناصال . هست من ةعالق کار مورد این که فهمیدم من ولا ةدقیق همان

 گذاری سرمایه هم خیلی رویداد این روی. کردم گذاری سرمایه آن روی خیلی احساسی نظر از و. داشتم دوست آن را که بود من ورزش این

 را نآ منخالصه . به حساب می آمد مهم و بزرگ رویداد یک انگلیس شمشیربازیی و برا بریتانیا برای مسابقاتاین . و انرژی گذاشتم دمکر

خوب  خیلی .کنند صحبت شمشیربازی موردآن گزارش ها در  در بیایند و که خواستم ای عده از من. هایی هم به من شد کمک .داشتم دوست
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 چنین در کهاست مگر این سخت چقدر در چنین رویدادیکار  که دانید نمی شما. بود طوالنی اما عالی قهرمانی مسابقاتاین . هم از آب درآمد

داکثر سعی و باید ح بنابراین نکنم، پیدا رای فرصت چنین هرگز دیگر شاید خوب، ،که کردم می فکر با خودم دیگر طرف از. کنیدب کار مسابقاتی

 قاتمساب در تا خواست من از FIE بعد، اندکی و .بود کننده سرگرم و خیلی داشتم من آن را دوست. شد عالی و در نهایت همتالشم را بکنم، 

غاز آ همان جا از کار من رشد و .کارم را شروع کردم بالفاصلهو  بله،. گرفتم را خود تصمیم که نکشید طولی و برای آنها کار کنم، جهانقهرمانی 

 .بود مبارکی برای من تصادف یک آن واقعا شد.

 
 مادرید در المپیک شبکة ساختمان

 است؟ درست کنید، می سفر هفته هر تقریبا   شما

. ده باشمش شمشیربازی وارد مسابقات دوباره که بود این مانند من برای کار این زیرا گرفتار چنین برنامه ای بشوم که بود طبیعی خیلی من برای

ا در آنجا ت کنید پرواز پاریس یا بوداپست یا مسکو به و شوید هواپیما سوار یک بار هفته سه هر شاید و کنید می تمرین خانه در هفتهیک  شما

 .ودبگونه  نیهم دقیقاً بله. کردم نمی فکر کار این به هرگز زمان آن در که بینم می کنم می نگاه گذشته بهوقتی . بپردازید رقابت به

 موزشآ را خودم دلیل همین به و کنم بهتر روز به روز دهم می انجام که را آنچه و شوم بهتر در کارم گرفتم تصمیم که بردم لذت این کار از آنقدر

مثل این می ماند که  دهید، می گوش ورزشی تفسیر یک به وقتی. دادم گوش و بیشتری بیشتر گزارش های به و گذراندم را دوره چند. دادم

 فتوصی برای ساده بسیار روش یک این. است شما برای داستان در حال تعریف کردن یک گزارشگر ،شخص از یک عکس چند تماشای هنگام

در  و رفتم اینکه تا دانستم نمی چیزی آن مورد در واقعاً من. دارد وجود یهای فراوان آمادگی و زیاد تالش کار، ایندر حالی که ورای . است آن

! آمد نم سراغ به سی بی بی. نرفتم تفسیر کار دنبال که بودم شانس خوش در آن زمان من. آمد لندن به المپیک آنگاه .کردم مطالعهمورد آن 

 می کردند آنهاکه  آنچه را من. است، کار می کردند انانگلست شبکة بهترینکه  سی، بی بی برای جورواجور مفسر 022 که دیدم شاید من

رگرم س شمشیربازی طرفداران برای که این جریاناینتا  ،انجام می شد داستان این ارائه برایتحقیقاتی  چه صحنه پشت دراینکه  – دیدم می

. ستا خیلی باال کارحجم  اما. ببرید تلذ آن از من مثل اگر دشومی  و عالی خوب کار یک این. است یبزرگ بسیار کار یک این. کننده بشود

و  ها، فدراسیون از برخی برای کار سپس مشغول. آنها را انجام بدهم FIE برای کار در کنار تا کردم انتخاب نیز را دیگر کوچک کار چند سپس

 پخش سرویس اب سی بی بی رسید، فرا ریو المپیک وقتی. شد می و بیشتر بیشتر منتجربة  دریجتبه  .شدم جهانی های جام از برخی انجام
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پس از  ".ندرا گزارش و تفسیر ک ریو شمشیربازی بخواهید تا مسابقات کریم از باید شما سالم،" :ندگفت تماس گرفتند و به آنها المپیک مسابقات

 مرتب من تلفن. یافت گسترش بسیار من و گزارش تفسیر دنیای ،به بعد آنجا از. کردم سپری را ای العاده فوق و خوبخیلی  اوقاتاین جریان 

 "کنی؟ب را کار این حاضری کنی؟ب را کار این و آیی می آیا". می خورد زنگ

 انجام را کار دو حداقل باید و. دهید انجام ورزش یک این کار را برای تنها توانید نمی شما کنید، می کار المپیک مسابقات پخش شبکة برای وقتی

 انیبازیکن و بازی عملکرد ةنحو - کردم کسب عاتیاطال ورزش این مورد در از المپیک قبل ماه شش من. مه بودکرد بازی هندبال کمی من. دهید

 ه وعمطال روی آنها ،ی که قبال کار کرده بودنددیگر افرادبا مشاهدة گزارش های  و رفتم من. خواهند کرد شرکت المپیک های بازی در که

 .مکرد تحقیق

 
 راگبی ای حرفهکریم همراه با همسرش ژانی و دخترش هارمونی در حال تماشای مسابقات 

 چه که بدانم دارم دوست من. بشنومچیزهایی  ورزشکاران ةدربار دارم دوست .دارم دوست را سرایی داستان من .برم می لذت ورزش یدند از من

 ت،نیس شما ورزش که کنید می کار ورزشی در وقتی. استبه وجود آمده  ورزشی هر سبک هایی درتغییرو چه  ،ن استداافت در حال یهای اتفاق

. ی آیدم من سراغ طبیعی طور به من سرایی داستان از قسمت آن آنگاه .بدانید ورزشکاران آن زندگی سبک و داستان موردمطالب زیادی در  باید

 چه قاتة مسابزمین پس در که بگویید مخاطبان به باید بتوانید شما. کنم می کار سرایی خودم روایت بندی قالب و تحقیقات روی همچنان من

 .چیست آنها قبلی سوابق و ،اند رسیده یمکان چنین به چگونه افراد این و است، افتاده اتفاقی

رعت س اسکیت و کمان با تیراندازی تفسیر من. دیده ام نیز ورزش ها سایر مورد در بلکه شمشیربازی، در تنها نه شما را گزارش من

 حرکات در. سرعتی هستند بسیار زش هایور سرعت جزو اسکیت یا شمشیربازی زیرا است جالب این .کرده ام تماشا شما را نیز

 سپس در عرض نیم و کنند می گیری هدف ساعت نیم برای ورزشکاران کمان با اما در تیراندازی. افتد می اتفاق ثانیه صدم یک

 .آید میدر پرواز تیر به سوی هدف به ثانیه

در هر دو  نشت که است این چیز اولین. ببینم از قبل تربیش نکما با تیراندازی و شمشیربازی بین را بیشتری های شباهت توانم می اکنون من

 داستان :تنیس یا شمشیربازی، کمان، با تیراندازی. چه باشد ورزش که نیست مهم. هستند ییک ةدرج المللی بین های ورزش آنها. است یکسان
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 نتقلم دیگری به طرف یک از فشار و است جریان در روانشناختی نبرد یک. است در همة آنها یکسان اتاحساس برافروختگی ،التهاب. است یکی

 .شود می جابجا دیگر طرف به طرف یک از فشار با هر تیر کمان، با تیراندازی در. شود می

 کرده اید؟ دانید، را درک نمی خوبی به را آن هستند و متفاوت شمشیربازی از ورزش های که جزئیات از سطح این چگونه

 شما به هزمین این در آگاه کامال  افراد آنگاه ،مهلکی بکنید اشتباهات ندارید آشنایی آن با که ورزشی مورد از اینکه در ترسید؟ نمی

 .بخندند

 و گیرم می باال هایم را دستمن . نیست من ةفلور اطالعات اندازةسابر به  در من دانش شمشیربازی در حتی اما فهمم، می را شمشیربازی من

عوت د مسابقات سابر مورد در صحبت برای را سابر متخصص یکهمیشه  و ،کنم می تکیه دوستانم ةشبک به من که مویگ میبا شهامت  این را

 ماشایت اکنون که به. از هم فاصله دارند خیلیدر ویژگی ها  حال عین در اما است فلوره به نزدیک بسیار آن بندی زمان با اینکه زیرا ،کنم می

 ار بندی زمان هاکجا در که فهمم می حاال زیرا خندم، می خودم به می نشینم، شفیلد در پاارو قهرمانی مسابقات در سابر از خود تفسیر اولین

 .میکن اعتماد هر رشته متخصصان به باید و کنید جداهم  از کامالًاسلحه ها را  باید شما. گذاشته ام جا

 
 گزارشگری تیراندازی با کمان در یکی از جام های جهانی

 نداشته آگاهی قوانین ةهم از که وجود دارد خطر این و دانید نمی را چیز همه شما چون. است خردکن باعصا بسیار دیگر ورزش یک شروع

 کنید، یم مقایسه ها ورزش سایر با را آن که هنگامیاما . داریم زیادی قوانینبودن آن  پیچیده و فنی بسیار به دلیل شمشیربازی درما . باشید

 سایر که گویم نمی من. می باشد ها ورزش ترین تکنیکیباالتر از سطح دانش خیلی  دارید، نیاز شمشیربازی برای که تخصصی اطالعات سطح

 جنگندی م یکدیگر با می ایستند و پیست یک رویوقتی دو بازیکن کالس جهانی  که منظور من این است بلکه نیستند، خوبی آن به ها ورزش

 آید، می وجود به ضربه یک وقتی. داریمدر چنین صحنه ای  زیادی بسیار ظریف های تفاوتبازی آنها را داوری می کند،  یجهان کالس داور یک و

 عنوان به ،کردم ها ورزش سایر دانش یادگیری به شروع من که هنگامی. است افتاده متفاوتی اتفاق که کنند می فکر نفر سهکدام از این  هر

 بازی، های تاکتیک مثال عنوان به - استخود را دار خاص آن ضوابط .بود تر ساده یاربس ورزش این درک اما نبود، آسانمن  کار ،هندبال مثال

 موافق آن با و بینند می را این همه ،وارد دروازه بشود توپ اگر. کنید می کسب امتیاز یک داخل دروازه به توپ وارد کردن با شما اصل در اما

 .بگیرید تصمیم باید شما و داریم دستگاه روی چراغ دو مابعضی اوقات . نیست شمشیربازی مانندو  است؟ درست هستند،

آن کار را  نبودم مجبور مندر آن زمان  و خوشبختانه ،کردند می را تفسیر دیگری های ورزش که کردم مشاهده را دیگری افراد 0200 سال در

. کنند می ارشگز را مختلفی های ورزش دیگر چگونه مفسران که دیدم می اما ،کردم می گزارش را شمشیربازیتنها  سی بی بی برای من. بکنم

 که اطالعاتی درصد 02 از هرگز اکنون. داشته باشم کافی اطالعات کهکنم از این حاصل اطمینان و ،کنم آوری جمعرا  ها داده گرفتم که یاد من
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 .مندار قبلی ز به کارنیا بنابراین آن کافی باشد، درصد 02 ازاستفاده در برخی موارد  شاید. کنم نمی استفاده کرده ام آوری جمع ورزشی هر برای

 راگ. شباهت دارد شمشیربازی های رقابت آن دقیقا به .دهد می و اعتماد به نفس اطمینان حس شما به باشید، داشته را ها داده این ةهم وقتی

 باالیی خواهید داشت. نفس به اعتماد بروید، مسابقات به سپس و تمرین کرده باشید

این  صرف ها ساعت و ها ساعت. کردم تماشا را زیادی سرعت اسکیت مسابقات ،چانگ پیونگ به رفتن از قبل من. سرعت اسکیت مثال عنوان به

 آن ایه داستان من. دهند می نشان را خود چگونه بازیکنان که فهمیدم من. چیست ی این رشتهها تاکتیک که ببینم توانستم نم کار کردم.

 ها شتهر تمام در قبلی المپیک در که انگلیسی ورزشکار آن. ة خود بازی می کردندخان در ها ای کره. دانستم می را چانگ پیونگ کذایی فینال

 ها استاندهمة این . بود خود مدال سومین دنبال به و ده بودررا به دست آو برنز یک و نقره یک که ایتالیایی باز اسکیت آن .بود شده صالحیت رد

 مسئله این کنم می فکر من. کند صحبت آن مورد در باید که می آید به حساب عالی طوفانیک  مفسر یک رایبجریان  این. اتفاق افتاد آنجا در

 .استو کلیدی کار م اصلی

 
 اسکیت سرعتی مفسران غرفة

. گیرید می رارق نندهبی میلیارد یک مقابل در و خورید برمی مشکل به احتماالً ،مرتکب اشتباهی بشوید اگر . بلهبود انتقاد مورد در شما دوم الوس

 .داشت دنده خواهینبی زیادی تعداد المپیک های بازی در اما ،نباشد زیاد تعداد این همیشه به شاید

 که اروی،ه دنیس نام به کننده تهیه یک کردم، کار به شروع کمان با تیراندازی برای من که هنگامی .نکنم فکر چیزها این به کنم می سعیمن 

 یک برای من هم هنوز او تا به امروز .بود کرده کار یمختلف های ورزش یرو ورزش و تلویزیون در ها سال او. جود داشتاست، و نیوزیلند اهل

 اطالع یشمشیرباز مثل کمان با تیراندازی از که نکن فکر - نکن را اشتباه این" گفت، من به او. به حساب می آید خوب دوست یک و عالی مربی

ر د هنوز اما اید، آموخته زیادی چیزهای  ها سال این طی و هستید ورزش این گزارشگر شما بله .هستید اصلی مفسر شما است کهدرست  .دداری

 شمورد گزار ورزش هر در که افرادی به نسبت باید من اینکه - است مانده باقی من در گوش امروز به تا نصیحت این ".نیستید متخصصآن 

 .و در چه حدی می باشد کجاست تا من دانش سطح دانم می هک بپذیرم باید من. بگذارم احترام بسیار هستند درگیر

و مردمی  سازی محبوب در مفسر عنوان به شما سهم و حد و اندازة خود بسیار ارزشمند است. جایگاه مورد در بودن فروتن عالی.

 چیست؟ شمشیربازی کردن

 ةمه اینکه و دارد وجود رفتن برای یزیاد راههم  هنوز. است انجام شده ورزش اینی ارتقا و برنامه ولیدت تالش زیادی برای گذشته، سال چند در

 بازی درهم . قرار دارند پیشرفت منحنی هنوز هم در ابتدای اجتماعی های رسانه ودید مردم  معرض در آنها گرفتن قرار به توجه با ها ورزش
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 جدول هک مستقیم پخش مخاطبان. دارد بستگی مخاطب به گزارشگر شغل که کنم می فکر. نبیرویدادهای دیگر فیما ةهمهم در  و المپیک های

 .هستند شمشیرباز همه کامل طور به تقریباً کنند، می تماشا را نهایی چهارم یک مرحله تا 46

 ؟حتی در فینال

 پیدا راه مپیکال شبکة به ها فینال ایم، داشته شمشیربازی پوشش در و پخش در که پیشرفتی با کنم می فکر زیرا است، یجالب ةنکت یک این

 ایه شبکه تمایل شمشیربازهای شما عملکرد و ی دیگرها ملیت سایر میان در آمریکا در شمشیربازی محبوبیت که است بدیهی. کرده اند

 است ینا ة مسابقاتاولی دورهای در شیمفسر ورز وظیفه. است بخشیده بهبود واقعا ی خودها برنامه در شمشیربازی دادن نشان برای تلویزیونی

 شما. سالن مسابقات جای همه در بلکه ،ی آن هستندتماشا در حال که پیستیهمان  در تنها نه ،دکن مطلع گذرد می آنچه از را مخاطبان که

 اتفاق همزمان طور به که دارد وجود بازی کوارتر 6 جهانی رویداد هرروز پایانی  در: نویسنده یادداشت) کنید تقسیم گروه چهار به را آن باید

 انبیینندگ ةعالق مورد مطالب مورد در و( اند شده رنگ آمیزی زرد/  آبی/ سبز/ قرمز رنگ به که شوند می برگزار هایی پیست در و دنافت می

 دشو نمطمئ که است این مفسر شغل رسد، می بعدی ةمرحل به کار ما وقتی کنم می فکر من. دیکن سرگرم را همه دیکن سعی و کنید صحبت

 شما. کرده است سرگرم را بالقوه جدید مخاطبان که داشته باشد اطمینان همچنین اما ،گذاشته است احترام شمشیربازی مخاطبان به نسبت که

 مخاطرات مورد در شما. هستید فینال مسابقات به رسیدن مسیر تعریف کردن حال در شما. برای آنها هستید داستاندر حال نقل کردن یک 

و  مفسر ةوظیف این. کنند درک را آن توانند می همه که کنید می ایجاد را روایتی واقع درشما . گویید می آنها برایرا  04 لرسیدن به جدو

 .است نهایی مراحل در شمشیربازیگزارشگر 

 
 FIEاجرای یک برنامة تبلیغاتی برای 

 قرار ای نهرسا شپوش تحت نحوة به کردن نگاه کنم می فکر من. دهید انجام را مختلف کار میلیون یک توانید می شما ورزشاین  پیشرفت برای

 برای را مسابقات پایانی مراحل که است این من برای اصلی ةنکت. است خوبی بسیار شروع ةنقط ،دیگر برای معرفی خود های ورزش سایرگرفتن 

 توانید نمی ماش .باشد ساعت دو از کمتر باید بازی های فینال "مجموعة". است کار همینهم در حال انجام دادن  FIE و جلوه دهم خوب تلویزیون

 فتتاحیها مراسم اینکه یا جهانی، جام فینال اینکه یا ،یک بازی فوتبال مهم اینکه مگر ،کنید حفظ تلویزیون در زمان این از بیش را مردم توجه

 با راهمه خوب، تفسیر گزارش خوب، یک یک باید با ما کنم می فکر من ،بینندگان دید معرض در این ورزش گرفتن قراربرای . باشد المپیک

 ذیرامکان پ تلویزیون در تا اندازه ای این .کار کنیم عام مخاطبانجذب  برای عالی پروتکلیک  با زمینه، پس در خوب مناظر با خوب، پردازینور

 .دنباله روی آن هستند جهان سراسر در افراد از بیشتری تعداد زیرا هستند بیشتر یوتیوپ در مخاطبان اما ،است

 جا همه هب که نیز پخش می شد المپیک در شبکة یا بود انگلستان تنها برای آیا آن کردید، می تفسیر سی بی بی برای وقتی

 رفت؟ می



 با کریم بشیر، گزارشگر المپیکی شمشیربازی، آشنا شویم    ترجمة: عباسعلی فاریابی

8 
 

از  دنستتوان می دیگر پخش درخواست کنندگانر سای. داشت را موقعیت و مکان هر در دوربین داشتن حق سی بی بی لندن 0200المپیک  در

 خود های دوربین آوردن به نیازی تا می کردند خریداری سی بی بی از را یتصاویر آنهااینکه  یا ،وارد رویدادها بشوند طریق خریداری حق پخش

. بود زبان یانگلیس کشورهای سبتنها منا اما ،داشتند ارشگرزگ نیز کشورها از بعضی. گرفتند می سی بی بی از را خبر فقط آنها. باشند نداشته

 ییکالمپ ةکنند پخششبکه های  که کنم می تصور. دارم شک من البته خیر، یا بود شده انجام متحده ایاالت در BBC پوشش آیا که دانم نمی من

ار روی آنها ک زنده طور به ارشگرزیک گ اما می گرفتند سی بی بی از را تصاویر الااحتم آنها. می دادند پوشش خود مفسران با را رویدادها شما

 و متحده التایا بین باید شما. داشته باشید یتبلیغات ةوقف یک به نیاز شماممکن است  زیرا است دشوارتر متحده ایاالت برایکار این  .کرد می

 من .کند متوقف آن را موقع چه یا کند شروع را گزارش باید چه موقع مفسر که شوید مطمئن تا باشید داشته ارتباط لندن در برگزاری محل

 در عموهایم پسر کردم، می صحبت زنده طور به 0200 لندن در من وقتی. رفت جنوبی آفریقای و ،استرالیا کانادا، به من گزارشگری که دانم می

 سعکهم از من  نفر چند ".کردید می صحبت هاشمشیرباز مورد در که دیدم تلویزیون در تو را من". فرستادند پیغامی من برای ژوهانسبورگ

 .بود استرالیا تلویزیون زیرنویس در من نام که نده بودگرفت تلویزیونی

 
 هستند همکاری دوسلدورف در حال شمشیربازی جهانی مسابقات در بشیر کریم و سی، بی بی مجری بل، گراهام

 .پخش می شود کشورها از بسیاری در پیدا می کند وقتی گزارش او ای العاده خارق احساس که انسان کنم می فکر من

 .اشدب ترسناک به شکلی می تواند زیرا نکنم فکر آن به زیاد کنم می یسع بعد و ممی شو خوشحالمن . می کنم نگاهمن با لبخند به آن 

 کند؟ می متمایز مفسر عنوان یک به را شما چیزی چه

 در القب که مفسرانی در مقایسه با رام بالقوه رطو به آنچه کنم می فکر من. مباش داشته بهتری عملکرد بار هر تا می کنم تالش همیشه من

 یخوببه نیز  را حرفة گزارشگری در حال حاضر و شناسم میخوب  را ورزش این من که است این کند می متمایز ایم داشته شمشیربازی

 من که است آن اینمفهوم . هستم بهترین من که نیست معنی بران ایندر عین حال  اما دانم، می را این کار دانش و قالب بندی من. ام شناخته

 متوان می و کنم تعریف را داستان توانم می من. شود انجام باید کاری چه و است الزم مواردی چه چیست، ها مهارت چیست، قوانین که فهمم می

 اما رنددا را ها مهارت همان که دارند وجود هم دیگر مفسران از تعدادی. است نظیر بی کامالً این کنم می فکر و ،کنم درک را آن فنی ةجنب

 در کمی یاربس تعداد. هستند ورزشی تفسیر متخصص یک و شناسند می را خوب کنند می صحبت آن درباره که ورزشی آنها. نیستند زیاد بسیار

 را یوتوک المپیک های بازی در مورد را خود تحقیق زودتر ماه هجده من. هستند ماهر بسیار تخصص نظر از و رسیده اند باالیی سطح به ورزش این

 ةاهدمش کرده ام. با مآنها برای خود های پروفایل دادن شکل به شروع و گزینش خواهند شد یانکس چه که کرده ام بینی پیش من. ام ردهک آغاز
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 شما اگر زیرا .دانید می بدیهی آنها را مهم و شما که یموارد ةهمو  ،آنها مربی تغییر ،را استخراج کرده ام آنها ویژگی های بازی فیلم های آنها

 .یا خیر است داده تغییر را خود مربی او که دانید میحتما  شناسید، می را یخاص شمشیرباز کی

 اییه لحظه آن .بود خواهید آنها از برخی یافتن به قادر همیشه که کنم می فکر اما ندهم گوش خودم بد واقعاً  تفسیرهای به کنم می سعی من

 یا لگ جت موضوع تنها آندلیل . به نظر نمی رسم مشتاق خیلی در آن روز رسد می نظر به که بزرگ جایزه مسابقات و جهانی های جام از

 طول رد ساعت هفت یا شششما  اگر ،بعنوان مثال .محدودی برای گزارش و تفسیر داشته ام زمان که است این مورد در بیشتر. نیست خستگی

 یک نیطوال مدت برای شما. به راحتی قاطی کنید توانید نمی و یدهستشما سراپا  برسید، آن رویداد مهم قسمت به سپس و کنید، صحبت روز

سپس  ،برسانید نهایی چهارم یک ةمرحل آن را به تا کنید حفظ کامالً را خود گزارش سطح مجبور هستید بنابراین ،کرده اید تعریف را داستان

 .می رسانید پایان بهدر اوج  آن روز را و باالتر ببرید، هم فینال در سطح آن را حتیو  نهایی، نیمه به را آن

 
 چانگ پیونگ زمستانی المپیک های بازی در( FIE عکاس) یبیز آگوستو کنار در بشیر کریم

 اقعا و را قسمت کدام گیرید می تصمیم چگونه. شوید تخلیه احساسی نظر از رویداداجرای بخش پایانی  از قبل توانید نمی شما

 ؟ی را بدهیدنظر که گیرید می تصمیم چگونه کنید؟ تماشا

. مکن می دنبال مسیر در را ذفی مقدماتیحپول ها و دور بازی های  و شوم می آنالین اما کنم، می مسافرت رویداد یک مقدماتی روز در معموالً من

 ار آنکوارتر  6 و گیرم می را 46 ولجد. شروع می شود ااز همین ج مسابقه برای من گویی قصه شروع. کند می تضمین رام روایتآغاز این کار 

 کنم می رفک آنچه روی هتل به بازگشت موقع قبل شب من. باشم رتبة بازیکنان یا نام دنبال به نیستم مجبور حتی اوقات گاهی. کنم می مرور

 بهشما . دهم انجام می 00 یا 02 ساعت در دیرتر حتی گاهیو  ،9 یا 0 ساعت در شایداین کار . کنم می کار داافت خواهد اتفاق کوارتر هر در

 که نیدبیب و ،کنید مالقات نیدمی توا را کسی چه کار کنید، کسی چه با توانید می شما وقت دارید تا ببینید روز بعد ساعت سه یا دو مدت

 دوست. نیست طور این اغلب اما ،دارم خودم کنار ای صفحه در زنده را بصورت نتایج من اوقات گاهی. چیست بعد روز در شما احتمالی درگیری

 من است عادت یک این. ویسمن می را روی آنها امتیازات و باشم ی خودم داشتهجلو کوارتر جدول را 6 دارم دوست من. کنم کار کاغذ روی دارم

 بنابراین ،آید می به ذهن تان فکری سریع خیلی و هستید چیزی مورد در در حال صحبت شما .دهم انجام را کار این چگونه که ام گرفته یاد

 .ببینید نمی توانید بطور همزمان همة نتایج را و کنید نگاهنیز باید  دیگر پیست سه به در عین حال و شویدمی  آن مشغول گفتن
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 یرز نیز را دیگر های پیست اما کنم، می صحبت ی آن هستمتماشا در حال که یاصل پیست مورد در و کنم می تماشا را پیست دو در واقع من

 نشانم خودم می کنار را کسی دهم، به همین دلیل میدست  اطالعات را از شتةسرر گاهی. دهم می ادامه روز طول در را ها داده این من. دارم نظر

. دآن کار کن روی تواند می او و ،ام قلم انداخته از را پیست کدامنتایج  آنگاه برای او مشخص می کنم که. کندضبط  را ها بازی ةهم نتایج که

 .آخرین اطالعات را به دست می آورم که است اینگونه. دهد میامه خود اد ضبط به دوباره و نویسد می آنگاه او نتیجه را برای من

 آید، می یشپ جالب بسیار داستان یک اوقات گاهی. کنید تعریف داستان آن مورد در بتوانید که باشید داشته چیزی کنید می سعی همچنین شما

 برابر در اکنونبود، و  کرده خود آن از را جهان 4ایگاه ج 20در جدول  خود جهانی جام اولین درکه  کنگ هنگ از ساله 01 جوان یک مانند

 استاند این اما ،نیز زیر نظر می گیرم دیگر های ضمن اینکه بازی. ی باشدخوب داستان یک می تواند این خوب،. گرفته است قرار جهان 1 شماره

البته  .هستند انجام در حال عالی های داستان با خوب بازی سه که اتفاق می افتد زمانی حالت بدترین اوقات گاهی. ی باشدخوب می تواند داستان

 توانید یم تمام کنید آن را بتوانید اگر زیرا ،که کدام بازی سریع تر تمام خواهد شد بزنم حدس کنم می سعی اوقات بعضی .است نادر بسیار این

 .برسید آنها شدن تمام از قبل دیگر بازی سه از یکی به

 
 بوداپست 1121 شمشیربازی جهانی مسابقات در بشیر کریم ارشگریزگ غرفة از نمایی

 .کنم صحبت همیشه برای وقفه بدون شمشیربازی مورد در متوان هم مثل شما می من است. العاده فوق

 مربی، هم ام، بوده شمشیرباز خودم هم من. خاص را ةلحظ را در نظر می گیرم و یک طرف آن شخص داستان یک طرف ،بخش دارد دو کار من

 حال در. شرکت کردیم نیز المللی بین سابقاتم برخی در ما اما ،جوانان بود سطح در من مربیگری. ام بوده داور المللی بین حوسط تمام در و

 .اب می آیدسبه ح شمشیربازی در دوباره تولد یک برای من ،مفسر یکبعنوان  ،مجدید نقشحاضر 

آنها  اام هستند، شمشیربازی مورد در آنها از بسیاری. های شما شده ام داستان شیفته زیرا کنم قطع را مصاحبه این توانم نمی من

 و نندک برقرار ارتباط آن با توانند می همه که هستند یهایچیز بلکه نمی تواند باشد، شمشیربازی داران سرسختطرف برای تنها

 .ببرند لذت آن از و کنند درک

 .هدد می را نتیجه بهترین برم می لذت آن از وقتی کنم می فکر و برم می لذت آن از من. شمرده می شود تفریح و تحقیق من برایاین کار 

 بسیار. دنمانی بیدار وقت دیر تا که است این اولین مطلب. دارد وجود نباید سه مفسر بعنوان من برای که گذارم می تنها مطلب این با را ماش من

 با بلکه داوران، یا ورزشکاران با نه. باشید خود دوستان کنار در سپس و کنید کار شب نیمه تا قرار می گیرید مسابقات در وقتی که است آسان

 شده امدادب یدو ساعت که شویدمی متوجه  سپس. نوشیدنوشیدنی هم ب لیوان یک شب نیمه و برگزارکنندگان از برخی یا فنی افراد از رخیب
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 هک دلیل این به فقط هستید متفاوت زمانی ةمنطق یک در وقتی است که این دو شمارهمطلب . بشوید آماده ساعت چند عرض در باید و است

 ،قرار دهید ةمنطق باید خود را در شرایط آن هواپیما به شدن سوار از قبل حتییا  آنجا، به رسیدن محض بهشما . اب دارید، نخوابیدنیاز به خو

 راگ حتی خوابیدن برای و ماندن بیدار برای. وفق دهید زمانی خود را با آن شرایط بالفاصله. باشد طوالنی زمان مدت اختالف این اگر بویژه

 برخی ها، صیهتو بهترین از برخی نکات، بهترین از برخی ها، داستان بهترین از برخی که است این مورد آخرین کنم می فکر. بجنگید ،یدتوان نمی

 مهه حرف به و می کنم صحبت همه با من. گیرم نمی نادیده را کس هیچ من که است دلیل این به ام آورده بدست من که اطالعاتی بهترین از

 اقعاو من. دکن می تماشا همیشه رام که عنوان می کند می گوید و سالم آهسته به من از روی سکو که باشد یتماشاگر یک خواه. دهممی  گوش

 افراد دارند، اما جای خود را ورزشکاران و داوران مربیان،. با مسئول کنترل اسلحه یا وقت نگهدار مسابقات می دهم. گوش همه های صحبت به

 .نمی گیرم نادیده را هیچ کس بنابراین ،دانید نمی شما که ه باشندداشت چیزی تسممکن ا که هستند هم دیگری

 .است کننده خوشحال بسیار مصیبت بار سال این پایان در آن انتشار که دارد وجود لذت آنقدر داستان این در

  ی شما را می رساند.مهربان این

 .بشنوم بصورت پخش زنده را شما صدای هدوبار که امیدوارم و مبارک، نو سال مبارک، کریسمس

 .اشدب مبارک شما خانواده و شما بر کریسمس. بردم لذت بسیار شما با صحبت از واقعاً .میبیای بیرون ها این گرفتاری از زودی به که امیدوارم

 
 خانوادة کریم بشیر در دوون انگلستانمراسم کریسمس 

 عالی سطوحنحوة رسیدن به  ةدربار وی صراحت و صادقانه های پاسخ. زاریمسپاسگ بسیار بشیر کریم صمیم قلب از از AFM باشگاهدر ما 

 !کریم متشکرم! کند می باز شمشیربازی آینده و حال به انگیزی شگفت ةدریچ ،گزارشگری ورزشی

 !را دنبال کنید توکیو المپیک در کریم گزارش های لطفا
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