
 توکیو 0202 کیالمپ انفرادی شمشیربازیمسابقات شگفتی های 

  !از آب درآمدها اشتباه  ینیب شیپ چقدر و 

 (8/5/0022ترجمة: عباسعلی فاریابی )

 در دیجد یو تولد ستاره ها جالب ی، داستان های، پر از شگفتبود یربازیشمش یدافران یدادهایرو شینما شاهد ، کهکیالمپ نیاول ا ةمین

، س آویاو  ندی، ناخوشادکنندهینااماز یک سو  – داشتها دو جهت  یشگفت نید. اندبه ارمغان آور افتخار خود یملت ها یبود که برا یربازیشمش

 .دهنده و نشاط آور زهی، انگالهام بخش سوی دیگراز و 

 

 اریتجربه بس نیاعمق و . روییم یم کیبه المپ بخش احساسات الهام میعظ فیط همه نیا آن با است که ما به خاطر یزیهمان چ نیا

 است. یباورنکردن

 کیبودن المپ رینظ یب

برای بسیاری از  دهد. یرا به ما ارائه م های نمایش صحنه نیتر عالی و یدرام ورزش نیتر است که بزرگ نیا کیالمپ یی هایبایاز ز یکی

ا ر هااست که جهان آن یتنها زمان نی، اخاص یاز ورزش ها خیلیدر  رایز شمرده می شود یزندگیکی از حیاتی ترین فرصت های  ورزشکارها این

 جیرا یها ورزش یبرا یدهد! حت یرا پوشش م یربازی، شنا و شمشکیمناستی، ژیقرانیبار قا کی الچهار س تنها یالملل نیکند. اخبار ب یتماشا م

گیختن نبرا و یجهان انظار توجهجلب با توجه به  هایی،لحظه  چنین. ها استکشورکسب افتخارآفرینی  ینادر برا یفرصت کی، المپتبالمانند بسک

 .ستین قابل مقایسه یگرید ةلحظ چیهبا ، یپرست هنیم حس

 ها ورزش عمومی برخی یضربه را به عالقه مند نیشتریبمی تواند فشار معموالً  نیورزشکاران است. ا یتجربه برا اضطراب آورترین کیمسلماً المپ

، یربازیشمش مانند یهستند. در ورزش نیثابت کنند که در واقع بهتر ایبه تمام دن دی. آنها بامی آوردفشار را  نیشتریب آن رشته انیمدع به و، زندب

 یقهرمان ةجبهخط مقدم  درکه  یدشوار است. آن دسته از ورزشکاران اریبس کیالمپ در در حد انتظار برای پیشگامان این رشته عملکردارائة 
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آنها  یاساساً برا رقابتشود که  یباعث م نیا و از دست دادن ندارند. یبرا یزی، چستندیورزش ناین  ة فشارهایتحت سلطو ، حضور ندارند

 متفاوت باشد.

 ها لیخی –با خودم فکر کردم "گفت:  مصاحبه یکدر  ، امروز پس از کسب طالکیالمپمردان  یانفراد فلورة دی، قهرمان جدنگانگ چوادگار کال

 "عمل کنم! شآرام تا بابه من کمک کرد  نیا و م.ه انبود یچیه تا به حال من اما، باشندقهرمان جهان  ای کیقهرمان المپ نداه توانست

 است ینیب شیقابل پ ریغ ینیب شیپ

آنچه  براساس را حدس خود در مورد ورزشکاران برتر شهی، همکند نتایج می ینیب شیپبر  یسع کیالمپ یها یاز شروع باز قبل یانکس یوقت

وارد  یبازریشمش پیش قراوالن رواناعصاب و که بر  یفوق العاده ا و ینیب شیپ رقابلیغ فشارهایتوانند  ی. آنها نمنهد ی، بنا ماست دهیقبالً د

 را تصور کنند.بر دوش خود دارند  شود و بار سنگینی که می

س ک چی، هداشتم. مطمئناً نانیاطمدر پیش بینی خود  ییتوانا حدودی به تا، و مه بودانجام داد یدیگرخودم را در پست  یها ینیب شیمن پ

 ؟ !چقدر من اشتباه کرده ام ببینیم که اکنون، را بداند زیتواند همه چ ینم

 .میاتفاق افتاده است بپرداز انفرادی اتدر مسابق آنچه به دییایبحال 

 اپة آقایان

 ها ییایتالیا یکی ازو  یسیسوئ Heinzer، ییونزوئال Limardo، یمجارستان Siklosi، روسی Bida، فرانسوی Borrel " :من ینیب شیپ

 "کنند. کسبتوانند عنوان  یم

 

جام جهانی دو  ای کی در دیبزرگساالن قرار داشت و شا 74 ةدر رد پایین که کامالً سطح بازیکن کی، فرانسهاز  Romain Cannone :جینتا

رانسه از ف یانفراد بازیکن در اپة کیسال گذشته بود که  یبار در س نیاول نیا باًیشد. تقر کیقهرمان المپ، ه استداشتقرار برتر  8 در جمع

 برنز را از آن خود کرد. ییایتالیا Santarelliمقابل  یبا برتر ینیاوکرا  Igor Reizlinو ،نقره را از آن خود کرد  Siklosi.شد یقهرمان م
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 نکهیقبل از ا البته ،بود چوماک مایدما  یشاگرد مرب یطوالن برای مدت او رایبود ز زیانگ جانیه اریما بس یمخصوصاً برا Cannone یتماشا

، 2102 کیقهرمان المپ Ruben Limardo  ،جهان یسکو نیتوقف خود به باالتر رقابلیصعود غ راه در اوبه فرانسه برود.  شیرومن چند سال پ

Sergey Bida ییچهارم نها کیدر مرحله  یقدرتمند روس،Reizlin  و یینها مهیدر ن نیاوکراSiklosi  نهایا ةرا شکست داد. هم نالیدر ف 

 زیرا آن تنها، ها بود یبازی این بایداستان ز نیاول نی. امی باشد Cannoneاز  شتریب اریآنها بس تیهستند که موفق ینیواعن صاحبورزشکاران 

 !نبود توکیو 2121جالب بازی های  داستان

 اپة بانوان

 "شود. یم میها تقس ییایتالیاز ا یکیو ، Popescu ،Moellhausen ،Lin Shen نیکنم مدال ها ب یفکر م" من: ینیب شیپ

 

 Ana Maria Popescuدر برابر  به شدت هیجان انگیز بازی کیخود را در  یطال نیاز چ Yiwen Sun! بود فوق العاده شگفت آور :نتایج

 دیگری پسس و می افتاد شیپ ازیامت کیها ربازیاز شمش یکیهای قانونی ادامه پیدا کرد، بطوری که راند وقت انیمسابقه تا پا نی. اتصاحب کرد

و مدال طالی  بزندتوانست ضربة طالیی را  Sun باالخره ،وقت اضافی قهیدقیک . در رسیدند 01-01 اینکه به نتیجةتا  گرفتمی را پس  آن

 .سکوی المپیک را از آن خود و کشورش کند

Aizanat Murtazaeva را یینها مهین ةمرحلزنان بود. او  ةمن در اپ ة، کشف مورد عالقمی باشدجوان  ربازیشمش کی، که هنوز هم هیاز روس 

هم بازاو  ،داشتدو ساعت وقفه وجود ن یینها مهیو ن ییچهارم نها کی نیکنم اگر ب یبدون شکست پشت سر گذاشت. فکر م و بایز یبازیک با 

، Lehisواگذار کرد.  یاز استون  Katharine Lehisمدال برنز را به  بازیو سپس  یینها مهینابتدا  او. خود کماکان ادامه دهد درومی توانست به 

 نینچ یبزرگ برا ره آورد بسیار کی، که کسب کرد یاستون یرا برا کیالمپ یربازیمدال شمش نی، اولشده بودرمان اروپا قه 2108در سال که 

 خواهد بود! زیانگ جانیه او یبعد هایدست آورد دنیاست. د یکشور کوچک

 سابر آقایان

که سه  یربازیمرد شمش نیبه عنوان اولنام خود را   Aron Szilagyi"سکو خواهند بود. یرو Derswitz، و Szilagyi ،Oh"من: ینیب شیپ

 شیمن پ و، دیسال طول کش 021نقطه عطف  نیبه ا دنیکه رس می بینیمثبت کرد.  در تاریخ ،آورد می را به دست انفرادی المپیک یبار طال

 ماند.خواهد  ینسل باق چندین یبرااین رکورد کنم که  یم ینیب

https://academyoffencingmasters.us7.list-manage.com/track/click?u=07ff819bf025bcd10be698e9f&id=2491ddeb34&e=11eac97619
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 .یکره ا Junghwan Kimو  ییایتالیا  Luigi Samele،مجار Aron Szilagyi  :جیانت

به  یاضاف ازیامت کی، که رخ داد ایکره  Oh و یگرجستان  Baladze بازی در ییچهارم نها کی ةسابقه در مرحل یاشتباه ب کیمتاسفانه، 

Baladze در نتیجه و .داد رییرا تغ بازی، و به طور بالقوه شد داده Oh مدال محروم کرد )با تشکر از  کسب را از فرصتCyrusofChaos یبرا 

 !(  آن شتنو به اشتراک گذا شکار کردن این لحظه

 سابر بانوان

 ".خواهد شد تصاحب Kharlanو  کایآمر، هیروس بازیکنان توسط سکو" من: ینیب شیپ

 

، دنیا 0 ةشمار دارای ردة ،ینیفوق العاده قدرتمند اوکرابازیکن  Olga Kharlanرخ داد!  مسابقات نیبزرگ در ا های یریغافلگ ی ازکی :نتایج

 آنکه دلیل زنم  ی، باخت. حدس مجهان است 71 ةرد ، که دارایینیچ Henguy Yangبه  22در جدول ، عنوان قهرمانی جهان 7و دارای 
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نقرة  مدال تیکه در نهاباخت  Sofya Velikayaبه  ییهاچهارم ن کی ةدر مرحلنیز   Zagunis، ! متأسفانهبود بیش از حد استرس و اضطراب

 .این سالح را به گردن آویخت

او  است که متوالی کیالمپ 2است. در  کنار گذاشته ة انفرادیمدال نقریک  برای اوبازی های المپیک  باید بگوییم که Velikaya اما در مورد

و در  Egorianبه دست  ویجوان خود باخت. در ر اریبس یها یمیبه هم ت ویو توک وی. او دو بار در رمی کند بکسرا  یانفرادسابر  ةمدال نقر

از خود  بسیار عالی یکارورزشحس و رفتار شکست  همیشه هنگام او و چقدر جالب است که. شکست خورد Sofia  Pozdnyakovaبه ویتوک

 شمشیرباز Stanislav Pozdnyakovدختر که   Pozdnyakovaاش مطابقت دارد! یبا نام خانوادگ یلیاو خ تیدهد! شخص ینشان م

 برنز گرفت. هم یفرانسو  Manon Brunet. خود افزود یخانوادگ راثیخود را به م کیعنوان المپ این اکنون ،است یروس یا افسانه

لعاده فوق ااز بازی های مجموعه  نیا یتماشابه  ببینیم، ییچهارم نها کیدر مرحله را  بازیکنان نامدار همیشگی که میبود دواریام ما که یدر حال

این  یماشاتدر نتیجه . بودندهمه به دنبال سکو  ویهستند که در توک ای افسانه یهاربازیشمش نیتر از بزرگ انبازیکن نی. انشستیمقدرتمند 

 بود! زیانگ جانیه بسیار برای ما مسابقات

 فلورة آقایان

، Garozzo ،Foconi) ایتالیا میتبازیکنان از  یک، هر (Massialas ،Meinhardt ،Itkin) کایآمر میتبچه های از  یکهر  من: ینیب شیپ

Cassara و )Lefort ی، من روبا محدود کردن آن و .یفرانسو Meinhardt ،Focony  وLefort مه بودشرط بندی کرد. 

 

 کی، قهرمان المپدر تمام بازی های خود تصور رقابلیغ یروزی، با پاز هنگ کنگ Edgar Ka-Long Cheung ، در مسابقات مردان :نتایج

به طال  ورکش نیا برای تاکنون که شد لیتبد هنگ کنگ و دومین بازیکن سایر رشته های ورزشی یربازیشمش خیتاربازیکن  نیبه اولو ، شد

 .ارمغان آورده است

 یها ازیب، موفق به عبور از ة من بودندعالق آنهایی که موردبویژه ، ها ییکایاز آمر کی چیفاصله داشتم! متأسفانه ه تیاز واقع پیش بین من چقدر

گلوله ای  ی که این بازیکن هنگ کنگی، روزدشت کرد  Cheungاز  یشکست باورنکردن کی، جهان 0شماره  مرد ،Foconiدوم نشدند.  ایاول 

 .شکست دهد 2:01 و توانست این بازیکن ایتالیایی را با نتیجة عجیب ،آتش بود از

 Cheungاما در برابر  تالش فراوانی کرد ریوبازی های  دفاع از عنوان یکه برا ،)نقره( Garozzo، )طال( Cheung مسابقات توسط یینها یسکو

 رسید.چک اهل   Alexander Choupenitchمدال برنز به و شد فتح ،کوتاه آمد

https://academyoffencingmasters.us7.list-manage.com/track/click?u=07ff819bf025bcd10be698e9f&id=8d018d1b73&e=11eac97619
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 کی ةدر مرحل مسئله نیا. "ضربه باشید! کبه فکر تنها یهر بار " می کنیم که پافشاریروی این مطلب شاگردان خود  برای شهیما هم

، آنگاهداشت به وضوح قابل مشاهده بود.  یبرتر  Cheungمقابل  9بر  07که  یروس  Kirill Borodachevلیبا کر  Cheungییچهارم نها

Cheung  برنده شد و  01:07 قاطع یک ضربةاو با  س، و سپ07:07، 02:07، 02:07، 00:07، 01:07فاصله را کم کرد: آن ، ضربه به ضربه

 قرار داد. کیالمپ یطال ریرا در مس خود

بود و در  شیپ Geza07:01  که ی، زماناندازد یم ویر اپة نالیدر ف Imre Gezaو  Sungyoung Parkداستان  ادیمجموعه مرا به  نیکل ا

 به هیچ عنوان امتیاز فعلی د کهنده ینشان م به ما ییها یروزیپ نیرا از دست داد. چن کیالمپ یطال در نتیجه، و باخت Parkبه  01:07 تینها

 .ضربة حیاتی برسید نیآخر اینکه به تا دیمبارزه کن ضربه کی هر بار تنها برای دیبابلکه شما ، ستیمهم ن

 من! ینیب شیپ نیتر کینزد – بانوان فلورة

 که دوارمیام ، وDeriglazova ،Volpi  ،Errigo  ،Thibusکنند: یصعود م سکوبه  ما کنم مظنونان معمول یمن فکر م" من: ینیب شیپ

Kiefer البته ،هستند عناوین انفرادی یکی ازبه  دنیاز آنها قادر به رس کی. هر هم جزو آنها باشد Deriglazova  ه قرار داردوگر نیا در صدر." 

 

فلوریست زن  نیاول . اوآورد می را بدست یشد که عنوان قهرمان ییکایآمر فلورة ربازیشمش نیاول  Lee Kieferوساخته شد  خیتار :نتایج

توزیع  هگون نیا سکومدال های !!!  کیالمپ یطال - باالتر از این یو چه لذت ه است،شد آمریکا یانفراد کیکه موفق به کسب مدال المپ باشد می

 Aliceبرای تصاحب این مدال )برنز( کهروسی   Larisa  Korobeynikova)نقره( و روسی   Inna Deriglazova،)طال(  Lee Kieferو: شد

Volpi  را شکست داد. ییایتالیا 

. او داشتیممصاحبه  کی شده است کیبار قهرمان المپ 6 ایتالیا که یافسانه ا بازیکن ،Valentina Vezzaliبا کرونا ما  یریهمه گ یدر ط

Lee   که میبگو دیبا"و گفت:  قرار داد نیتحسمورد راLee Kiefer  مسابقات  ای کیالمپ یها یدر باز تا به حال اگر ی، حتخوب است اریبس زین

قادر  و حتماا در این صورت ،قهرمان بشودتواند تا بباور کند  شتریبخودش را  دیکنم او فقط با ی. من فکر مه استکسب نکرد یخوب جینتا یجهان

 مراجعه کنید(  گفتگوی ما با والنتینا وزالی در همین وبالگ)به  "به انجام آن خواهد بود.

https://academyoffencingmasters.us7.list-manage.com/track/click?u=07ff819bf025bcd10be698e9f&id=b48f475288&e=11eac97619
https://academyoffencingmasters.us7.list-manage.com/track/click?u=07ff819bf025bcd10be698e9f&id=b48f475288&e=11eac97619
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 0202 ویتوک انفرادی یدادهایدر رو یتأمل

 یادیز یو اشک های دیبرندگان افتخار با خود به همراه آورد. البته ناام یو برا دیجد های ، کشفی، شگفتیشاد انفرادی برای ما یدادهایرو نیا

 روحست. ا به همینها  یباز این ییبایو زقشنگی  به هر حال .دیدیم دهند نیزنشان ی را بهتر جیداشتند( نتا ازیخواستند )و ن یکه م یکسان از

ه همان بکه ما  میریگ یم ادی( سالپنج  فعلی در مورد ای. ما هر چهار سال )نیز هست انسان خود و رشد تی، بلکه تقوستین یروزیپتنها ها  یباز

 ندیفرا نیا یهابخش  نیاز بهتر یکی نی. امیکنمی  دایپ و مفهوم زندگی خود را یمعننیز ، در باخت گیریم یم چیزهایی یاد یروزیپ ازاندازه که 

 ست.ه نیز آن نیتر که مطمئناً مهم ،است

 ادیرانف یدادهاینسبت به رو یکمتر یها یکه کامالً متفاوت خواهد بود. من مطمئن هستم که شگفت است یمیت یدادهایرو یبرگزار نوبت اکنون

 یزوآر آنها ربازانیکه شمش ییها میاست که آن ت نی، افتدیب اتفاق می تواند یمی، در مسابقات تداشت. آنچه ممکن است، و احتماالً میخواه

 یاالبه ب دنیرس یفرصت برا نیآخر نی. ابرآورده کنندمدال  کیکسب  آرزوهای خود را بابتوانند داشتند،  انفرادی یکسب مدال ها یبرا یادیز

 خواهد بود. دیشد ها مبارزه نیا و حرارت گرماضمن اینکه . خواهند کردبه آنجا سخت مبارزه  دنیرس یآن سکو است و ورزشکاران برا

 

هستند.  گریدکیبه  کینزد اریبس جهانی یها در رده بند میت امتیاز است که نیکند ا یم زیرا متما انفرادیو  یمیت گزینشسیستم که  ینکته ا

 امتیازات ، من انتظار دارم کهکه باشد یمیند. هر ته اصعود کرد جهانی رنکینگبرتر  میت 06 جمع خود در یستگیبراساس شااز آنها  هر کدام 

ضمن اینکه بازی های دراماتیک عالی باشد. ن بیشتر امتیاز 1 در حدود در هر بازی یینها ازاتیامت اختالف باشد و به هم کینزد اریهر مسابقه بس

 !خواهیم داشت نیز یاریبس

بازی های . میو رشد کن میدهد تا خود را به چالش بکش یهمچنان ما را تحت فشار قرار م کی! المپمیهست یمیت بازی های منتظر شدیداما 

 !میبرو یمیدور ت اتجانیه سراغ دیاکنون با و، شتدا یزیشگفت انگ انیپا انفرادی
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