
  یربازیشمش های ینوآور و شرفتیپ در موردل پُ یبارهای صحبت 

 (14/4/1411ترجمة: عباسعلی فاریابی )

 توسط  شرکت نیکه ا یاز آنهاست. هنگام یکیل ، اما لئون پُدهندخود ادامه  تیفعال بهصد سال  حدودتوانسته اند از شرکت ها  یکم اریتعداد بس

کند. با  ینیب شی، پخواهد شد جادیا یربازیشمش یایرا که در دن یراتییتوانست تغ یکس نم چیه شد سی، تاسلپُ یبارپدربزرگ  ،للئون پُ

 یربازیشمش زاتیتجه ةسازند نیا راثی. ممیهست یربازیشمش برای متحول ای ندهی، به دنبال آشرکت نیا های ی، با نوآوروجود، ما ده دهه بعد نیا

به کار  یرهبر فکر کیورزش همچنان به عنوان  نیدر مورد ا خود ، اما او با نظرات مناسبقرار دارد بنو  الکس، یاکنون در دست پسران بار

 .دهد یمادامه  خود

 

وسایلی  ترشیب و این در مورد که فکر می کنیم تر از آن است دهیچیپ اریبس یربازیشمش ساک ایماسک  ه مانندساد یک وسیلةساخت  اتیجزئ

ة روزمر یبازریشمش یدر زندگ بتواند ها قطعهیک از هر برای اینکه . با آنها سروکار داریم، نیز صدق می کند یربازیباشگاه شمش کیهر روز در  که

 که ندهایرآف نیا کنونی عملکرد یگونگچ در مورد لپُ یبار نشیدارد. درک و ب های فراوانی و تالش شیبه پاال ازین یمان کار کنداما به خوبی بر

 جذاب است. می تواند خیلی ربازیهر شمش ی، براکرده است رییتغ ی متمادیدهه ها یط

 پاول یبارمصاحبه با 

 است. افتخار کیواقعا  نبرای م نی. ادیکرد در این مصاحبه شرکتو  دیممنونم که وقت گذاشت یلیخ

 م.ممنونشما  زامن 

  لنسل لئون پُ چةخیتار

 تجارت کیبا  که شناسم یم من که دیهست یاست. شما تنها خانواده ا خچهیشما تار ةجالب در مورد خانواد اریاز نکات بس یکی

 .، درگیر هستیدگذرد یکه صد سال از عمر آن م ی شمشیربازیچند نسل

. او میبود فعال للئون پُ، اما در واقع قبل از آن توسط پدربزرگم شروع کردیم 0291در سال به طور رسمی . ما شده است صد سال ،باًیتقربله، 

در  یربازی، سپس به فرانسه بازگشت و در آنجا به عنوان مترجم و معلم شمشآمد به انگلیس از فرانسه بیرو م به عنوان معلم 0211در سال 
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آن در حالی که پدرم در یکی از ، بود یربازیدوم او در انگلستان مشغول آموزش شمش یشد. در جنگ جهان مشغول به کاراول  یجنگ جهان

 .ه بودشد آنجا ساحل وارد پیج کیبا روزهای خوفناک جنگ 

 مسابقاتپنجم ردة من  یدافران ةجینت نی. بهتربودم یبند ردهبرتر  نفر 01 جزو، و بودم یکالس جهان ربازیشمش کی، من ربازیشمش کیبه عنوان 

مسابقات  ییچهارم نها کیدو فصل به  ی(. من برابودامروز جهانی  A مسابقات کالسبود و برابر با  سیدر پار فلوره دادیرو کیرومل بود )که 

در  .شرکت کردم کیچند المپ درم. من یشد می بیبا هم ترک پول ها یینها مهیبه ن دنیرس یبرا که دمی( رسییتا 6 پولجهان )چهار  یهرمانق

و  کایپس از شکست دادن آمر تیدر نها و ،میبه فرانسه باخت پایانی 1 دور ، درمیشکست داد را یرومانپول دور در ، ما مونترال کیالمپ فلورة

 .میقرار گرفت 6 ردة به لهستان در تباخ

دانش و این . چگونه دیادامه داده ا بصورت انحصاری چهار نسل برایخود  ةرا در خانواد شمشیربازیفوق العاده است. شما  نیا

 ؟کرده ایدعالقه مند به آن خود را  یو بچه ها کرده ایدمنتقل به نسل بعدی را  اقیاشت

 هکنم در مورد ما ادام ی. فکر مرسیدیم به چهار نسل ولی ما، ادامه دهندکار خود  به سه نسل یابر توانسته اند یخانوادگ یها شرکت شتریب

سرپرست خانواده با  نیچند تیموفق با مالک یها ، شرکتقرن لیو خود ورزش بود. در اوا موجود طیاز شرا یبیترک به دلیل نسل چهارم دادن

و  شد کنندر ستندین ریدرگ انهروزبطور خانواده که  یتوانند با اعضا یم ی تجاریها اه. بنگرساندند انیبه پا خود را تیمالکسهام  ةانتشار گسترد

 ،کنند یم ریزشخانواده شروع به  یشود و اعضا ی، سود سهام کم ممی شودسخت  طیشرا یوقت اما .باشندسهام خود خوشحال سود  افتیاز در

 شوند. یم آماده یو فروپاش برای فروش سهامشرکت ها  و در نتیجه

 
 رنه پُل

 انیکردند. پس از پامی جنگ در اوقات فراغت خود به کار کمک  یها و خواهرش در طول سال رنه، پدر من پدربزرگ من کار خود را شروع کرد

 ایشمشیربازههر دو  ی منمشترک به دست گرفتند. پدر و عموبصورت شرکت را  ةادار و تیو مالک وستیپ شرکتبه  موندیرمن  یجنگ عمو

 دهیش دکه خوب آموز یکس نیبشما باید ، ی کنماینگونه توصیف مرا  او یبود و وقت یعال ربازیشمش کی موندیمن ر عمویبودند.  یکالس جهان

. من ی زدمخود ضربه  حریف های لیو تحل هی، مهارت و تجزکی. او با استفاده از تاکتبگذاریدتفاوت است  یعال ربازیشمش کیکه  یباشد و کس

 نیاز آخر یکیموفق بود و  اپهدر  باً یاو تقر باید بگویم که . در مورد برادرممیبود یکالس جهان یالملل نیب شمشیربازهایو برادرم هر دو 

 .بازی می کرددو سالح که در  بود یالملل نیب یهاربازیشمش

رای این کار ب که یمدرک مهندس ، بنابراین تصمیم گرفتم یکوندمیشرکت بپ نیگرفتم که به ا میدر مدرسه تصم لیآخر تحص یها من در سال

زبان  مدرک به گرید یها دانشکده شتریکه ب بود لیدل نیبه ا Queen Mary Londonدر کالج  کیمکان ی. انتخاب مهندسبگیرم بود دیمف
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، یربازیمشش یبرا ادیصرف وقت ز به دلیلدر دوران تحصیل بودم. شده موفق به کسب آن ن یننارساخوا لی، که به دلداشتند ازین Oسطح  یسیانگل

 کنم. شرکتامتحانات سال دوم دوباره در مجبور شدم سال بعد  و بگذرانمامتحانات سال دوم خود را نتوانستم 

 یاً وقت، بعدکرد یمهندس سیتدر شروع به گذراند و سپس الیخود را در کالج امپر یبه شرکت نداشت. او دکترا وستنیبه پ یبرادر من عالقه ا

 .میکرد راه اندازیرا  ینترنتیفروش ا برای اولین باروارد کار شد. با کمک او بود که  میروبرو شد یما با مشکالت فن

ود و ب ی( و خودم واگذار شده بود. اوقات سختیربازیشمش یمرب و یکالس جهان اپه ایست) موندیپسر ر ونیاستشرکت به  0221در اواخر دهه 

 اداره کردم. ناجوکردم و شرکت را با همسرم  یداریرا خر ونیمشکالت سهام است یبرخ گذشتن از پس از

 و میبرگردان یدارتریپا یمال تی، من و جوان شرکت را به وضعبه مدت یک سالآخر هفته  در مسابقاتکار  ساعت 92تالش سخت از جمله با 

قطعات  ةاز فروش عمد داد یو به ما امکان م کرده بود دایپ یشتریب تیاهم نترنتی. امیکن تیو خارج تقو یخود را در بازار داخل تیموقع توانستیم

 .میبپرداز یو به فروش سودآورتر Santelliمانند  ییبه شرکت ها نییپا متیبا ق

 عهده گرفتند. همحصوالت را ب یبرخ دیو تول نترنتی، ایابی، بازارو فروش وستندیبه شرکت پ 9111 ةده لیدر اوا بنو  الکسپسران ما 

 دهند. یانجام م ی، آنها کار بزرگچرخانند یشرکت را اداره م، اما پسران ما میو سهام دار میمشترک هست ریاکنون من و همسرم هنوز مد

 

 د.یده یکه به آنها مشاوره م دانا را بازی می کنیدمشاور  کی کار شتریشما ب

 چی، در دو سال گذشته هی. اما به طور کلوضعیت ما جالب استدهند.  ی، آنها به ما گوش مدهند. )با خنده( بله یآنها گوش نم که ییها هیتوص

رکت را و ش دانجام شود. آنها کامالً آزاد هستن یخاص کار دیبا معتقد باشیم کهما  نکهیا یا ،کندنگران را که ما  شته استوجود ندا اتفاق خاصی

 کنند. یاداره م

 ؟استآنها چگونه  عملکرد کاری

، ی، مهندسنوآوری -تجارت  یفن یهابخش . او داردموضوعات  برخی به تنسب یعلم دگاهید یگرفت و نوع یشناس ستیمدرک ز الکس

 یسی، برنامه نویوتریکامپ سیستم های . اومیآن هست یکرد که ما در حال اجرا میس یب ةرا صرف پروژ یادیرا اداره کند. او مدت ز - کیالکترون

، تیخالقدر  بنقوت  ةطنق اماکند.  یدرک م خوب میکن یمختلف خود استفاده م یعامل ها ستمیرا که ما در س ییو نرم افزارها انهیرا
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 الکس یدر عروس زیرا ،بی نظیرسخنران  کیاو . ه داردسابق وتریعلوم کامپ نیدر هنر و همچن اواست.  روابط عمومی یو مهارت ها یساز ریتصو

 ؟می کرد اجرااستندآپ  نیکمد کیاو به عنوان  می گفتند که ایکاشمن  ههمه بخنده دار بود  جالب و رداو آنق یسخنران

 ؟به عهده داردشرکت را  کارهای سرپرستی یچه کس

. میده افراخوانده نش قضاوت یبرا تا به حال هرگزرسند. ما بکه به توافق  یکنند تا زمان یبحث م آنقدر . آنها در مورد مسائلهستند میت کی آنها

 است. بوده خوب یلیخ شرایط کنون، و تا کنند یبحث م زی، و در مورد همه چکنند یاتاق کار م کی، در دفتر کیآنها در 

 قیبر تحق یمبتن زاتیتجه

نم ک یهستند. من فکر م نیکامالً بهتر شما از محصوالت ی. به نظر من بعضکرده استخوب عمل  یلیل خلئون پُتاکنون ظاهراً، 

 موارد ی ازکی گردنمحافظ دارد. ماسک با  عرضه یبرا یو جالب دیجد هایزیچ شهیشرکت نوآور هم کیآنها متفاوت هستند. 

 جالب است.

 هیچ بالیی، دیدهبرا به بچه ها  اپه یها غهیت و این دیروبمدرسه یک به  برای آموزش من بود. اگر ةدیتاشو ا اپة یها غهیماسک همراه با تاین 

ه شما ی بحال خوب بشویدآنها بزرگ  بامحبوب هستند. اگر  اریبس یآموزش یها محیطماندگار هستند و در  شهیهم یآنها براسر آنها نمی آید و 

زان میاز نظر  اما .دهید یمجیح ررا تتر  سفت یعنی رمتفاوت یاندک نوک، بازی می کنید یجهان سفهمم اگر شما در کال ی. من مدست می دهد

 است. جا افتاده یبه خوب این تیغه ها ،فروش فعلی

 

در  . اما اگرداشته باشندتوافق باهم موارد  ةدر هم که ستین اجباریاحساس و تجارت، و لزوماً  -دو جنبه وجود دارد در زندگی 

اختراع خارق العاده  کی نیکنم ا یمن فکر م .ماسک هستم آن . من عاشقچه بهتر، خوب جریان باشدتجارت در  کنار احساسات

 نکرده است. ی برداریرا کپ نسخه نیا یگریکنم که چرا کس د یو قطعاً متفاوت است. من تعجب م

 یبرتر ةکننددیاست. کمتر تول زیراحت چالش برانگ الیبا خ آن انبوه دیرسد اما تول یبه نظر آسان م یاصل ةدیا .شده استاختراع  ماسک ثبت نیا

 که ندهست یهایکار البدن وجود دارد و همه یربازیشمش دیتول یایدر دن سکون و تنبلی زیادیکسب کند.  در این زمینه یدرآمد کاف می تواند

ور به شما مجب نی، بنابرامواد گران است. بر علت است هم مزید باال ةنیهز نی. همچننیز باشدسودآور  ضمن اینکه ،دنانجام ده آسان تر دنتوانب

 ةیسرما مینکه بتوا میبرس جاییبه  میباشد. ما موفق شده ا یکی از موانعتواند  یم و این، دیکن هیاندازه ها ته ةاز هم دیتا بتوان دیعمده هست دیخر

رد . در مورهیو غ میس یب دستگاه، غهی، ساخت تی، ماسک سازلباس دوخت .فراهم کنیمکه مورد نظر ماست  یدیجد یفناور نوع هر یالزم را برا
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به  لیما شمشیربازها حتماکه  خواهیم داشت یخوب اریبس شیشه ای یاست که ماسک ها نیا ندهیمن در مورد آ یها ییشگویاز پ یکی، ماسک

 .خواهند بوداستفاده از آنها 

 .دیرا دوست دار شما ماسک شیشه ای یعنی اینکه

استفاده  یمیس ماسک نیاز ا همزدوست دارید با گریده سال د تا ایآ"، که این سوال را بپرسید ، می توانید از همهاست ریکنم اجتناب ناپذ یفکر م

 شه ایشیماسک یک است. ساختن  روشنمن کامالً  برایپاسخ  ".د از یک ماسک شیشه ای کامال واضح استفاده کنیدیترجیح می ده ای، دیکن

 خواهد بود. دهیچیگران و پ اریندارد اما بس یحل رقابلیغ یمشکل چیه منیا

را واضح خواهم  زیفهمم که همه چ ی. من مداشتخواهد  حسی چهدانم  ینم نینکرده ام، بنابرا شیشه ای بازیماسک  بامن هرگز 

 گذارد. یم ریدانم چگونه بر تنفس من تأث ینم اما .دید

را  تست هایی شگاهی، در آزمایمعمول یخود و ماسک ها بیرق ی، ماسک هاخود یگذارد. در واقع ما با استفاده از ماسک ها ینم ریتنفس تأث یرو

ن آ مربوط به دانشو  کیزیو ف در نظر می گیریمرا  قیماسک استاندارد هم بدتر نبود. ما حقا نی. از بهترجواب داد عالیماسک ما  انجام دادیم، و

 .میه ادرک کرد را خوب

 
  یربازیدر ماسک شمش ی جمع شدهگرما

ی کیبه  نجای. در اوجود دارد این زمینه، و مثال های متعددی در نمی کنندبه طور کامل درک  را یشیو آزما یفن اتیافراد جزئ برخی متاسفانه

 .می پردازیم از آنها

 یربازیشمش زاتیتجه بر روی PPEمقررات  ةنیدر زم یگروه کار کیکه  ی، به طوراروپا شرکت داشتم هیدر اتحاد PPEکار در تست  یمن در ابتدا

 دیبا یی، چه کارهامیکن تسترا  وسایلدانم که چگونه  یگروه کار شدم. من م این سیرئ یدرست قبل از بازنشستگ در واقعکرد. من  یکار م

 .بررسی کنیم دیرا با ییزهایچه چو ، میانجام ده

 نیابرانبودند. بن ضربه واقعدر که  میداشت ضربه های مالپاره ای )شالقی(. ما بودابر سحوادث وحشتناک  تست هانوع  نیا انجام دالیلیاز  یکی

سفت  هاپ یها غهیها اکنون نسبت به ت غهیکه ت بود نیمتوجه نشد ا کس چیکه ه یزی. چشوندتر  و خشک محکمها  غهیت وضع شد تا یمقررات

خواستند  یاز آنجا که آنها مسپس، است.  بیشتر شدهدر واحد سطح  انسانی یرویکه ن ی، به طوردارد تری کوچک پوینت تیغهاکنون تر شده اند. 

یافته  کاهش اریبس ضربهدو بین زمان  یعنی، کوتاه تر کردند ریپوست راضربه و  نیب کنندة قطع، زمان خالص شوند های کدوبل از شر ضربه
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 فیرح زیرا به محض اجرای ریپوست. ریپوست کنندتوانند  یکه نم متوجه شده اند شمشیربازهااست که  نیافتد ا یم اینجاکه در  ی. اتفاقاست

را  یازربی، شما اکنون شمشنیقفل شده است. بنابرازیرا سیستم ، می شودخارج از زمان  ماریپوست ش، و زند یم را ضربه و، کند یم ردوبلمان

روی  میستقم یک رمیزو بالفاصله اتک با پوینت  دیانجام ده باید درک کنند. اکنون آنچه شما این را کنم آنها ی، که فکر نمداده اید رییکامالً تغ

به دلیل ، ماندراست بشما اگر دست . دیکن رمیزبالفاصله باید ند، شما ک دفاع حریف اگر ی. حتدیباش ریپوستمنتظر  نباید. شما می باشددست 

 .و ممکن است وارد آستین شود کند یم اصابت به دست ضربه، غهیتسفتی زیاد 

 .رد می شد و وارد آستین می شد و به بازو آسیب می رساندکه از دستکش  میداشت یوحشتناک یما ضربه ها

 دیکن سیرا خ یربازیشمش زاتیدانم که اگر شما تجه ی، من ممن ةتجرب به وجهتبا . بوددستکش  عنوان می شد خیس بودنکه در ابتدا  یمشکل

 ت هاة سابریسوجود دارد. آنها اصرار داشتند که هم این موضوع یبرا یفن لی. دالدنمی شوتر  یقو یکم ی، به طور کلدیکن تستو سپس آن را 

ق با انجام دادم و معلوم شد ح یدیگر ةپارچ و چند نوع، چرم مرطوب، چرم خشک یرو یشاتیآزما من سته باشند. سپدستکش خشک داش

 است. من

 د؟یکن یریشدن دستکش جلوگ سیاز خ دیتوان یآن عرق است؟ چگونه م لی، دلمی شود سیدستکش خ یوقت

 .مرتب عوض کنیدآن را  دیتوان ی، شما مخوب

 

 ؟ضربهپس از چند یعنی 

. بود آن به تعویضبور جبودن بازیکن م سیخ و در صورتکردند  یم یبررس دستکش ها را، آنها جهان یمسابقات قهرمان فینال بازی های یبرا

اینکه صوص . به خوتنیهشتصد نیعنی ، است تر یدستکش قو کی دیدار ازیکه آنچه شما ن شدمعلوم  تیاست. در نها یمنیا مسئله مربوط به نیا

. تنیوتون اسهشتصد  که پشت دست آن هم ،دیدار امروزی مدرن یدستکش هادر است که شما  یزی، همان چنیز حمایت کند نگشتانا بتواند از

 .از بین رفته استکامالً  باًیتقر و. میکمتر روبرو شده ا اریبس آن حوادثبا دیگر اکنون ما 

 کند. یم فرسوده، آن را کردنعرق  به دلیلدستکش  خیس شدنبود که  نیا بر فرض

 چیاست که دستکش مرطوب از نظر قدرت ه نیا تی، اما واقعخطرناک است خیسبود که دستکش  نیآنها ا ةیاست. نظر یکی قاًیدق قدرت هر دو

 .کردآن مسئله را حل  دستکش های جدیدتر بود و  دستکش محکم کی دیداشت ازیندارد. آنچه شما ن با دستکش خشک یتفاوت
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 ؟چقدر بودقبل قدرت دستکش های ، ی هستندنووتیهشتصد ن های فعلیدستکش 

 شاید دویست نیوتون.

 .بود یقابل توجه رییتغ کی نی، ااآه

 .است یکاف به آستین از نفوذ یریجلوگ یبراو این 

 در حال رشد یربازیشمش

 از قلم در این زمینه یزیانجام شود؟ چه چ دیبا ای دادانجام  توان یم یچه کار یربازیشمش تیمحبوب شیافزا یبه نظر شما برا

 ؟افتاده است

کار توسط  نی. امبود سیانگلدر  یربازیو شمش یگریمرب درگیر، 0211تا0291سال ازحال، من  نیاست. با ا سخت کمی سوال نیاجواب دادن به 

 ،دم کهکر یباشگاه معرف بعنوان مدیر رچندین نفکردند. من  یرا کنترل م رهیو غ یگریمرب گواهینامه های صدور ، کهشد یاداره م یافراد حرفه ا

 مدیریت ةدور نیاز دارید که بتواند یک ی. شما فقط به کسکافی بودشش سال  فلوره به مدت آموزش یبرا ،گران قیمت یمرب کی نبجای داشت

وره ها د یاجرا یآنها برا زیرا ،بود یکردم که حرکت خوب ترغیب به کار سیدر انگل را یحرفه اچند مدرس ، من . سرانجامببیندآموزش را باشگاه 

ستفاده از ا. ما با های شمشیربازی آموزش بدهند مدرسهدر توانند بعد از آن تا ب می دادندآموزش  دوره ها مدیرانبه  وکردند  دریافت میپول 

 Leon Paul’s Junior Series یاستفاده از سر. سپس با میکرد اجرا تیبا موفق شمشیربازی را  مینی یکیپالست یو ماسک ها ریشمش

هر  هجایی ک ،، رفتن به مسابقات استدیدار ازیعالقه مند کردن بچه ها به آن ن ی. آنچه شما برامیمحبوب کرد اریبسکودکان را  یربازیشمش

ا بهمچنان  و میاجرا کرد تیبا موفقرا  مسابقاتاین کند. ما  ریآنها را عالقه مند و درگ یجوان نیدر سن تا، آوردرا بدست  بتواند چیزیکس 

 یابهمش یطرح ها زین کایدر انگلستان بوده است. در آمر یربازیشرکت در شمش یبرابزرگ  محرک کی نی. اشود یاجرا م سیدر انگل تیموفق

 مهم است. اریبس یربازیشمش یمورد برا نیکنم ا یشود و من فکر م یاجرا م

 

 یربازیشمشیمان فراهم می شود، و آن اعالی دیگری برفرصت  کی و عمرمان طوالنی می شود میشو یزودتر بازنشسته مما وقتی  ،گرید از سوی

 .زنده هستیدکه  یتا زمان ة حیات استادام برای یورزش عال کی شمشیربازی. است پیشکسوتان

تناسب اندام وجود دارد.  آمادگی جسمانی و یو حرکت و حفظ سطح کل یحفظ توده عضالن تیدرباره اهم یا ندهیفزا یعلم یگزارش ها

 ت کهشده اس لیتشک ییهاربازیانگلستان از شمش شکسوتانیپ میاز ت یمی. حداقل نکار است نیا یمناسب برا یورزش یربازیشمش

 .آورده بودند یربازیشمش برای آموزشفرزندان خود  آغار کرده اند، زمانی که  یسالگ 21 را در سن یربازیشمش
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 یها میت دانشگاه ها ای؟ آاستچگونه دانشگاه است. در انگلستان  به بشمشیربازی به دلیل انگیزة جذ تیمحبوب، کایدر آمر

 دارند؟ یورزش

 اگر . قبالًدیشوب یدانشگاه چیوارد ه نمی توانید دیباز هست یراگب ای ربازیشمش کی به این دلیل که شما نی. بنابراستین کایمانند آمر اینجا، بوخ

چنین . یستاینطور ن گریداالن ، اما دیشو جیکمبر ایآکسفورد  دانشگاه های وارد دیتوانست یم دیبرتر بود ستیفوتبال کی ایخوب  قرانیقا کی

 کامالً متفاوت است. آنجا باشد. نیز یگریدر کشور د کایاز آمر ریکنم به غ یو فکر نم و جود ندارد، سیوجه در انگل چیبه ه انگیزه ای

که در آن  یمحل یبه مراکز ورزش یادیز بودجة زیرا .جذب شمشیربازی می شوند زیاد استکه  یرسد که در فرانسه تعداد افراد یبه نظر م

 دارد. یشتریب تیمحبوب یربازی، اما جودو همچنان از شمشپرداخت می شود دهند، یمآموزش  یربازیشمش

 است، درست است؟ نیکشورها محبوب تر ریسا نیدر ب فرانسهدر  یربازیشمش احتماالً

به  حاصله جیبه نظر من نتااما است.  افتهیکاهش  یچند سال گذشته اندک یدر ط یلیدال به محبوبیت آن اگرچه ،کنم یفکر م اینطور ، منبله

عث با نیرا به دست آورده اند و ا ییفرانسه بهتر شده است. آنها مدال ها کیالمپ جینتا در حال حاضر .استمسئله کمک کرده  نیمقابله با ا

 انیا پات امیدوارم اماد. یطول کش کردند یاز آنچه مردم فکر م شتریب کوویدکه  تدر فرانسه شده است. جالب اس یربازیشمشجمعیت  شیافزا

 !ریخ ای شدخواهد  برگزار ویتوک کیالمپ ایتد. آاف یم یکه چه اتفاق دید میخواه ، آنگاهبرگردد یعاد التحتابستان به 

 .دید میخواه اینگونه بشود،که  دوارمیام

 کامالً مهم است ورزش ه و نمایشعرض

 

، ها نالیف صوصا درخم، یربازیشمش ة و نمایشمعتقد به ارائ شهیمهم است. من هم اریمطمئناً بس ارائه ،یدر سطح جهان تیمحبوب برای ایجاد

 ییارهاک در این زمینه بن، که هستم. به عنوان مثال، روشن کردن ماسک از داخل شیشه ای بوده و، با نور مناسب و ماسک مرتفع ستیپ کی روی

 دیتوانب شود کهروشن  بازیکن نیز به گونه ای، بلکه صورت شودروشن  ماسکنه تنها  اصابت ضربهکه هنگام  ی، به طورداده است جامان FIEبا 

هم  ید مسائلمور نیدر ااما . می توانید صورت بازیکن را به خوبی از پشت شبکة ماسک ببینید، شود یم روشننور  یوقت بنابراین. دینیآن را بب
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 یند. وقتک یامکان را آسان م نیا شیشه ای. ماسک درا کور کن ربازیشمش ممکن است ،چراغ یروشن شدن ناگهان بعنوان مثال موقع، وجود دارد

 آن و ،میداراست که ما در ورزش دوست  یزیهمان چ نیا رایز می شود،جالب  اریبس تماشاچی ها ی، برامینیبورزشکار ب را احساسات بتوانیم

 هستند. نمایش این از بخش کی شیشه ای یشود. ماسک ها یم ظاهر یربازیکه در صورت شمش چشمگیری هیجان و احساسات

ه شما اعتقاد داشتم ک شهی. من همبودخوب  اریبس میکرد دیو تول یآتالنتا طراح کیالمپ یکه برا یته اجسبر یها ستیپ می کنم کهفکر من 

است.  رتآسان  روی آن شود. حرکت زتریانگ جانیه یربازیشود شمش یباعث مآن  رای، زدیکن یباز انعطاف پذیرو  مرتفع ستیپ کی روی دیبا

بقات مساکه در  ی. هنگامیکمناستیژ به هیشب یدارم. کم زهایچ نیبه ا یادیاعتقاد ز. من دیحرکت کن تر عیدر امتداد آن سر دیتوان یمشما 

 میعضالت پا .بگذارمقدم  ستیپ یتوانستم رو ی، نمرسیدم نالیبه ف ی کهزمان و، برجسته مرتفع استفاده می شد ستیپ کیاز ، مل پنجم شدمور

و  ردمکشروع  بازی راکه  یرا بلند کنم. هنگام گرید یو سپس پا بگذارم ستیپ یرو اول خود را یپا کی. مجبور شدم ندخسته شده بود یلیخ

 داشته باشم. یخوب تحرکم توانست، شدمآرام 

 

کنم  یلندن است. فکر م کیالمپ های ستیپ دمانیو چ ی، نورپردازکنم یافتخار م اریآن بس خاطر و من به میکه ما انجام داد ییاز کارها یکی

 .دهیم نمایشحالت خود  نیدر بهتر را یربازیشمشکه ما توانستیم 

راع شد ابتدا توسط ما اخت اه ستیپ یرنگ ومینیآلومقطعه بندی کند.  لیرا تکم یکل یشد که نما یطراح یبه گونه اشده از عناصر ارائه  کیهر 

 ت هایپیس یبرا یا نهیزم ستیپ ینور اصل ریکف و ز ینصب شده رو ی. چراغ هاه بودآتالنتا مورد استفاده قرار گرفت کیبار در المپ نیو اول

 ازینبه آن  FIEو  یربازیاست که شمش یزیهمان چ نیا": میو گفت میساخت ة رایما نمونه اول شود.کردم فوق العاده  می فکرمن . کرد جادیا ندهیآ

ل پوو اگرچه  برداشت نهیهزاندکی  کار برای ما نی. امیکن شیآزما آن را تا میمستقر کرد مانخود نزدیک یخال ةکارخان کیما آن را در  "دارد.

 نکهیاز ا نانیاطم یبود. برا تعبیه شده در آن LED. صد هزار را برای ما داشت یادیز ةتوسع یها نهیپرداخت شد، اما هز ماآن به  یدر ازا خوبی

 تمسیس مقاومت کل هیچ مشکلی در است که یبدان معن نی. ابودیمطال ساخته  آب را با روکش کنتاک ها، تمام عمل کنداتصاالت خوب  ةهم

 مثبت بود. اقعاًو میکه از آن گرفت ی. بازخوردشود ینم ایجاد

 مهم است، درست است؟ و نمایش ارائه

 .کامالً بله،

بود.  یمهم اریبس یابیبازار دادیرو کیاحتماالً  زیل نلئون پُ یبود و برا بایلندن ز کیالمپ ةاست که ارائ یهی، بدیرگذاریاز لحاظ تأث

 د؟یکن یم یابیرا چگونه ارز کیالمپ راتیتأث

 دچار مشکلواقعاً  یربازی، شمشکنم بدون آن ی. فکر مابدی یم شی، فروش در سراسر جهان افزاشود یبرگزار م کیالمپ که ، هر زمانمطمئناً

آن  یماشاتزیرا . ی استمیت بازی رالی لیبه دل یربازیشمش بقایجالب نکات از  یکی -بود  یعال اریبسنیز  یمیت رالیبازی  ی. معرفشود می

 است. خارق العاده



 صحبت های باری پُل در مورد پیشرفت و نوآوری های شمشیربازی    ترجمة: عباسعلی فاریابی

10 
 

بود.  یمهم اریبس یابیبازار دادیرو کیاحتماالً  زیل نلئون پُ یبود و برا بایلندن ز کیاست که ارائه المپ یهی، بدیرگذاریاز لحاظ تأث

 د؟یکن یم یابیرا چگونه ارز کیالمپ راتیتأث

ی م دچار مشکلواقعاً  یربازی، شمشکنم بدون آن ی. فکر مابدی یم شی، فروش در سراسر جهان افزاشود یبرگزار م کیالمپ که ، هر زمانمطمئناً

ارق العاده آن خ ی. تماشای استمیت بازی رالی لیبه دل یربازیشمش بقایجالب نکات از  یکی -بود  یعال اریبس یمیت رالیبازی  ی. معرفشود

 است.

 
 هستند. LED ستیپ شیاز نما در حال لذت بردن ،IOC سی، و توماس باخ رئFIE سیعثمانوف رئ راشیآل

 شد. ییتماشا اریبس اریداد و بس رییرا تغ یمیت یدادهایقطعاً قالب رو و است. مسابقه نیلذت آورتر نیبله، ا

نند توا یم باًیتقر دارند یواقعا قو ربازیشمش کی کهیی درجه دو یها میت یحت از آب درآمد، یعال یلیخ سیستم رالی که این هستمنظورم 

 افینال ر ةمسابق کی آورم که یم ادی. من به کرده استخارق العاده را  یربازیشمش سیستم نیآن را از دست بدهند. ا ای رندیبگ را مدال طال

. زیرا او کامال نابود شده بود دمیند هرگز او را گریدمن . دادرا از دست  یمیت یو مدال طال خوردضربه  2 ربازیشمش نیآخرکه ، کردم یم اتماش

 بود.شده  زیانگ جانیه بازی خیلی اما بیچاره!

 د؟یدار یآگاه یمیت بازی رالی نیا یو معرف جادیا اتیاز جزئ ایآ

 tagموتورسواری تیمی )ات مسابق به هیشب یکه کم ایجاد شد ،FIEوقت  سیرئ راکرنه  توسط عمدتاًسیستم  نی، ادمیاز آنچه من فهم

racing) مخالف آن بودند که  افراداز  یاریکنم بس ی. فکر مای بودخارق العاده  ةدیا برای ما هم خوب جواب داد.بود.  تیمی کج یکشت یحت ای

، ییتچند جنسترکیبی  دادیکنم احتماالً شاهد چند رو ی. من فکر مآن جواب داد، اما اما و اگر آوردند کسیستم جواب نخواهد داد و هزار و ی نیا

 بود. میخواهنیز سه سالح در هر 
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 ؟بگویید ربازیبه عنوان شمش خودتان اتی. از تجرباتیک خواهد بوددرام خیلی نیا

که من  یزیچ .کیکالس یعنی فلورة. عیسر متهاجم ربازیشمش یک بودم. یتهاجم اریبس ربازیشمش کی، من کردم یم یباز ی، وقتخودم دورةدر 

 کیکالس . حرکتدیکن اتک داشته باشید تا بتوانید یربازیشمشمهارت های از  یانواع خاص شما باید است که نیشوند ا یمتوجه نم افراد معتقدم

 هو این کار را با قدم جلوحمل .اتک می کردمو سپس به آنها  می گرفتمرا  ة آنهاغی، تتا انتهای پیست می کشاندمرا  هایم فیکه حر بود نیمن ا

 کیتحر یو براانجام دهم.  یتوانم آن را به خوب ی، اما من ماست یمیقد یکم کار نی. ابا دوبله می کردم ای با ردکن و ای میمستق ضربة ، بافلش ای

به  شهی. همخودم را برانگیخته کنمتا  ی خودم نهیب می زدمپابه  ایقرقره  به ای ،زدم یم یلیس به خودم ،آمدم یم نییپا ستیاز پ خودم و قتی

و  دیوش کیاز حد تحر شیب نباید. شما "ترین آمادگی قرار دارم! یعال درمن "گفتم،  یمن ماما  "!می بازینمیتونی! تو ، تو نه"، گفتند یمن م

 است. یربازیشمش یاز مهارت ها یکین ی. ادیباش و بیحال اراده یب یلیخ نباید

 مطالعة. با دیرا بخوان Zbigniew Czajkowski ةنوشت "شمشیربازیدرک " کتاب ،دیدرک کن به خوبی را یربازیشمش دیخواه یاگر م

 خودم را یافتم جانیه کمبود، از حد شیب انگیزش، نیتمر کاهلی از حد، شیب نی، تمرمعملکرد ة. نحویافتمرا  خودم منآن  مختلف یها فصل

خوانده بودم. من در لهستان وارد  خودمدورة شمشیربازی  یرا در ابتدا کتاب نیکاش ا ای .قرار داد ریتأث ه مرا تحتچگون این کتاب و دیدم که

من از  .رسیدیماستراحت  قهیدق کی به. عقب بودم کی بهم. من چهار ه بودخوب کار کرد بازی نی، تا آخرافتمیراه  نالی، به فمسابقه شدم کی

، دیکش یم پیپمدام که  او "چه کار کنم؟"، پرسیدمآنجا بود  هک یکوفسکزاج کردن عرق خودم بودم که ازپاک  آمدم و در حال رونیب ستیپ

 ردنک عجله یبه جا رای، زبردمچهار  بهپنج  آن بازی را من "! آرام باش و بازی خودت را بکن!کن یربازی، شمشیبار"و گفت: پکی به پیپش زد 

 .دیانبخوحتما کتاب را  این است. فلوریست ها یبرا یعال بسیارة نکت یک نیبرگشتم. ا خودم یبازروال عادی  دوباره بهمن ، دگیز جانیه ای

 

 یربازیدر شمش یمهم بعد گام

 یبعدقدم ، للئون پُ های ینوآوررهبری  یاست. به نظر شما بعنوان بازو یعال ةیتوص کیو  یداستان باورنکردن کی نیا

 ست؟یچ شما

، الکس یمکرد بازسازیم را ه بودساخت شیسال پ 51که  ای، اساساً کارخانه میانجام داده ا غهیدر ساخت ت یادیز یها یگذار هیسرما راًیما اخ

 یاست. بن پروژه ا برنامه ریزی کرده، خواهد شد یاجبار ندهیکه در فصل آ یدیجد های سابر ماراجین غهیبهتر و ت فلورة یها غهیساخت ت یبرا

 گیپزیال یدر مسابقات جهان اودانم.  ینم در مورد آن یادیز زیچ که من و هدست های رایانه ای یباز یاستفاده از فناور زمینةدارد در  در دست
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 ویر در توککرد. اگ یرا معرف ژهیو ی، نام و جلوه هاستیپ عالئم شینما تیشفاف با قابل ةشیبا سطح ش فینال ةبرجست ستیاز پ ینمونه ا 9109

 .بکنیم رونمایی سیدر پار دیشا نشد

وتان پیش بردن شمشیربازی پیشکسکنم که  ی. من فکر مبودیمکند  شتریبهتر و ب را یربازیشمش تواند یدر مورد آنچه که م حال صحبت ما در

 ی. وقتمیکرده ا نهیآن هز ةتوسع یپوند برا ونیلیم کی حدودباشد. ما  ما یمورد مهم بعد میس یب یربازیشمشقرار است . یکی از گزینه هاست

 اریبس یدر سطح باشگاه ما . بازارمیکن یو آن را در سطح باشگاه معرف میشروع کن نیی، از پااز باال شروع یبه جا میگرفت میتصم، میشروع کرد

 .ستین زاتیفروش تجه یبرا یبازار بزرگ می شود برگزار کباریسال  2که هر  کیالمپ نیهمچن و یکالس جهان یدادهایرو یتر است. اجرا بزرگ

که  سیلدر انگ نجای. مخصوصاً ابودباشگاه ها خواهد  مناسباست که  یستمیس داریمکه اکنون  یمیس یب ستمی. سباشدآنجا  تاکید ما نباید

 دیکن یکار مبه مدت سه ساعت  ، وشودبرگزار می  نتونیسالن بدم ای یکه در سالن بدن ساز دیدار کالس کی. شما میندار یادیامکانات ثابت ز

و وسایل ه جعب ، قرقره،، کابلرا نصب کنید یادیز یها دستگاه باید ،داشته باشید ستی. اگر هشت پجمع آوری کنیدرا  ة وسایلهم باید و سپس

با آن  ودکانکضمن اینکه بهتر است.  اریبس زیتوسعه ن ی، برایباشگاه یربازیشمشکار در زمینة . باید نصب و دوباره جمع کنید یگرید متعدد

زیاد ، آنها یگرید دلیلهر به  اییا به دلیل عرق بازیکن  شود، یثبت م و با دستگاهدهد  یرخ م بیو غر بیعج ةضرب کی یشوند. وقت یسازگار م

 "ادامه بدیم! بیا ،، اما مهم نیستمن بود ضربة دیدی،" و تنها چیزی که ممکن است عنوان کنند،، عصبانی نمی شوند

تر و راحت تر خواهد لذت بخش  ،در هر مکان شمشیربازی. خواهد بودجذاب  بازهاریشمشاز  یاریبس یبرا نیاست. اممدت  مسیر درازراه  نیا

زاد شمشیربازی در فضای آ به را آنها و ختهیمردم را برانگ لعنتی روسیو نیمربوط به ا یها یاز نگران ی. مطمئناً برخدر فضای باز، بود. در پارک

 میس یب یربازیبا شمش نیا و ست.هم ه لذت بخش اریو بس ستیاز خانه چندان دشوار ن ارجدر خ شمشیربازیرسد که  ی. به نظر ماست هدکشان

 مواهیخ نیز از نوع جنگ ستارگان یربازیشمش و نوعی ،بود میخواه تحولی در شمشیربازیکنم که احتماالً شاهد  ی، من فکر مافتد یاتفاق م

 ،داند یم ی. چه کسآمدوجود خواهد  به این نوع شمشیربازیاز  رشته کیکنم  یوجود دارد. من فکر مبه گونه ای  نیز در حال حاضر داشت، که

 نیز از نوع جنگ ستارگان ة شمشیربازیمسابق کی و، جذاب تر بدانند، موارد انجام دادند ریسا ایبورد  تیاسک در مانند آنچه ،آن را کیالمپ دیشا

 .رسد یبه نظر م و قشنگجالب است  دیدن آن خواهند داشت.

 سویما بچرخش  اما با. بکنداو را قطع  ی، بازوکندبرخورد  یبه کس یواقعسابر نوری  شمشیراست. اگر  دهیبه آنجا نرس ما هنوز یفناور دیشا

 .دید می. خواهداشته باشیمنیز  یربازیاز نوع جنگ ستارگان در شمش یم مسابقاتیبتوان شاید میس یب

 
 آپارة وایرلس لئون پُل

 است. بوده کند زیدر ربع قرن گذشته ن یحت یربازیدر شمش رییتغ

 اریبس ،ی، چاپ سه بعدآهنگری زاتی، تجهآالت نی، ماشابزار ةنیدر زم یسرعت نوآور دنی، دمی زدمدر اطراف کارخانه قدم  که روز گذشته

، دست ها، بازوها - او زیاز همه چ با یک اسکن و ة ما بشودوارد غرف بازریشمش کیرسد که  یفرا م یروز .خواهد شد هم . بهتربودشگفت آور 
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 واریا یک وست و شل دستکش کی. سپس او کرد یمخواهثبت سوابق ما در  ای حافظه یو آن را رو گرفته شود کیومتریب ریتصو کی -بدنش 

 است. در راه یادیز یزهایچدر انگلستان احتماال . ساختبطور اختصاصی برای او خواهیم و آن را  می دهدخود سفارش ة به انداز قاًیدق

من  یبرا لئون پل فینگاه کرده ام. ک یربازیشمش زاتیل به عنوان مبتکر تجهبه لئون پُ شهیاست. من هم زیشگفت انگ چقدر ی،وا

ت مسابقا ةآنها به هم وسایل حمل یل برالئون پُ فیکنند و از دو ک یم یربازیاست. من چهار بچه دارم که شمش یزندگ ناجی کی

 کنم. یاستفاده م

 تی. من دو کمیکرد یریهمه گاین شروع به استفاده از آنها در  پس از تهیه و برخورد کردم  Leon Paulمیس یب یها تیمن ک

ر د الکتریکی یربازیشمش جانیهکاری که آنها برای ما انجام دادند، ایجاد . حداقل می کردیماستفاده آنها  دارک که از میس یب

 که فوق العاده بود. هخان نگیپارک

ار مشغول ک بچه هاسر کار بودم.  شیمن چند روز پ چیزی اضافه کنم. ساکدر رابطه با  جدید ما ابزار دوست دارم در موردبابت متشکرم.  نیاز ا

 دیول. آنها در حال تبایستد ستادهیبتواند به صورت ا کنند که هیته را یآنها تالش می کنند تا ساک چرخداربودند.  دیچرخدار جد یک ساک یرو

 شیو توسعه و آزما قیانجام تحق یبرا روش نیهستند. ا نچیبا دو فوت در دو فوت و ارتفاع حدود شش ا یچاپ سه بعد دستگاه با هیاول ةنمون

 قیزربا ساخت قالب ت دیتوان ی، مای داشته باشیدکه نمونه  یهستند. هنگام زیشگفت انگ های یفناور دستگاه ها جزو نی. ااستکامالً مناسب 

 است. یارزان تر ةنیگز یچاپ سه بعد استفاده از دستگاه، یونیلیم شایدو  عددی هزار دیتول ی، اما برادی، آنها را بسازکیپالست

 .مکرده ای دیتول یسه بعدبا چاپ  نیز را میس یب یربازیشمش اتقطع برخیما در حال حاضر 

 

 .شما خوشحال شدم با صحبت. از ممنونم بحث جالب شما به خاطر ایناز من  یبار

 .ممتشکر اریبس . از شمابه امید دیدار، قطعا. بودجالب 

 وبالگ منتشر شده است. نیل در اپَ یبار و با تایید شده است شیرایخواندن و تیزمان و قابلطوالنی به دلیل صرفه جویی در مصاحبه  نیا

رک ما د و فراهم کردخود را  یفکر یندهایبه فرا قیعم ی، که به ما امکان دسترسیربازیشمش زاتیمبتکر برجسته و آگاه تجه ،لپُ یبارمن از 

، و ما از شما به خاطر شما بهره ببرد و دانش از خرد توانستواقعاً مفتخر است که  AFMباشگاه . سپاسگزارم اریبسارتقا داد، ورزش را  نیاز ا

 !میکن یتشکر م یربازیشمش راه در تانیکردنباورن ی هایفداکار
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