
 خاطرات استاد مرتض ی کاتوزیان؛ هنرمند نقاش و اولین کمر بند مشکی کاراته ایران

 
 

سالگی می خواهند راجع به سالهای جوانیم بنویسم. وقتی می گویم در این سن صحیح نیست انسان  76در

از خودش تعریف کند مسئولین کاراته می گویند: برای تاریخ این ورزش الزم است چرا که وظیفه ای است 

ان برای گسترش و شناساندن این ورزش متحمل شده اند. باشد برای آگاهی نسل جوان از زحماتی که گذشتگ

خدا را گواه می گیرم مطالبی را که خواهم نوشت جز حقیقت نیست اما از ذکر پاره ای   خواهم نوشت و

 حوادث و اسامی بخاطر مالحظاتی که دارم معذورم.

سالگی با دوستان  01تم از از کودکی به ورزش های انفرادی مخصوصا کشتی و مشت زنی عالقه زیادی داش

هم سن و سال مسابقات محلی و دوستانه ورزش ی ترتیب می دادیم و ساعات بیکاری به زدن کیسه و تمرین 

فنون مشت زنی و احیانا کشتی گرفتن می گذشت. بخاطر همین زمینه قبلی در سالهای آخر دبیرستان وقتی به 

وبی که داشتم بسرعت ترقی کرده جزو حریفان روزهای مشت زنی روی آوردم با دستان سریع و دید نسبتا خ

تمرین قهرمانان ملی پوش درآمدم. با پیروزی در یک مسابقه مقابل بوکسور سرشناس ی که آن سال قهرمان 

کشور شده بود تا حدودی مورد توجه دوستان این رشته ورزش ی قرار گرفتم بعد از دبیرستان مشکالت 

ی و قهرمانی دور کرد. تا اینکه شبی توسط یکی از دوستانم به تمرین بچه زندگی چند سالی مرا از ورزش جد

که حدود بیست نفری می شدند آشنا شدم ورزش ی که نامش را  67های کاراته آن موقع یعنی اوایل سال 

فقط در فیلم های سینمایی شنیده بودم و فرق آن را حتی با جودو نمی دانستم با کنجکاوی زیاد وارد سالن 

ن شده و در قسمت تماشاچیان نشستم. اولین موردی که توجه مرا جلب کرد لباسهای تمیز و عجیبی تمری

بود که به تن داشتند و ادب و احترامی که نسبت به هم رعایت می کردند! احساس می کردم که وارد سرزمین 

 بیگانه ای شده ام.

ی ها( انسان را متعجب می کرد. در حرکات و تکنیک پاهایشان مخصوصا لگدهای روبه پشت )اویش ریوگر 

ایران همه عادت داشتند روی پاهایشان محکم بایستند و با دستان مبارزه کنند به هیچ وجه فرهنگ زدن 

ضربه به پا را نداشتند. مطلب دیگری که نظرم را جلب کرد استاد این ورزش بود او را با نام عجیب )سن س ی( 

داشتنی با اندامی ورزیده و دستانی نیرومند و پینه بسته ، با عالقه می نامیدند جوانی بود خوشرو و دوست 

و احساس مسئولیت زیاد به شاگردان تعلیم می داد. نامش را از شخص ی که پهلویم نشسته بود پرسیدم؟ 

گفت دکتر فرهاد وارسته، تا آخر جلسه تمرین در سالن ورزش ماندم و بعد به استاد مراجعه و تقاضای ثبت 

جوان ها در ایران استعدادهای زیاد و پشتکار کمی دارند! فکر می کنم »م. استاد وارسته گفت: نام کرد

آرزوی اینکه روزی شاگرد کمربند سیاه یا حتی کمربند قهوه ای داشته باشم هرگز عملی نشود در این چند 
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 نها بعد از درجهسال که به تمرین دادن مشغول هستم فقط چند کمربند سبز خط یک دارم که تعدادی از آ

گفتم انشااله آرزوی شما را عملی می کنم، لبخندی زده گفتند خواهیم دید. با « گرفتن به باشگاه نمی آیند.

 ادب تمام و اعتماد بنفس جواب دادم: خواهیم دید!

، ناسامی اولین کسانی که کمربند سبز گرفته بودند را بخاطر دارم . عبارتند از آقایان: فغانی، علوی، اصال 

امیرزرشکی و احمدیان که همگی آنها دارای روحیه ای جنگنده و شجاع بودند بعد از چند سالگی تعدادی از 

 آنها بدریافت کمربند سیاه مفتخر شدند.

 درجات در سالهای قبل:

 خط که برای هر خط امتحان جداگانه ای الزم بود( 5شروع: کمربند سفید )دارای 

 ای هر خط امتحان جداگانه ای الزم بود(خط که بر  5کمربند سبز )دارای 

 خط که برای هر خط امتحان جداگانه ای الزم بود( 5کمربند قهوه ای )دارای 

 خط که برای هر خط امتحان جداگانه ای الزم بود( 5کمربند سیاه )دارای 

 ساعت بود. 6الی  5.5جلسات تمرین در هفته سه روز زمان و هر جلسه 

ران، تعلیم با دقت و انضباط کامل انجام می شد. بزودی عاشق این ورزش شدم به علت تعداد کم ورزشکا

آنچه در کنار فنون رزمی آن توجه مرا جلب کرد، اعتقادات روانی، تعهدات اخالقی و مهمتر از همه ذاذان بود 

در ماه  5)نشستن برای ذن( هفته ای سه جلسه در باشگاه تمرین می کردیم و هفته ای دو جلسه به مدت 

بطور خصوص ی در منزل آقای وارسته به تمرین کاتاهای ابتدایی پرداختم دو روز  67ابتدای تابستان سال 

دیگر هفته را به تنهایی در منزل به تمرین خود با جدیت و عالقه ادامه می دادم. در هفت روز هفته هیچ 

را ارضا و جسمم را نیرومند موضوعی جز بیماری حاد نمی توانست ساعت تمرین را مختل کند آنچه روحم 

می ساخت یافته بودم و هرگز حاضر به از دست دادن آن نمی شدم. کاراته به همراه نقاش ی که حرفه اصلی 

 ام بود تمام زندگی و رویاهای جوانیم را دراختیار گرفتند.

. بعد از چند الزم است بدانید کاراته آن روزها جزو ورزشهای رسمی نبود و هیچ حامی و تکیه گاهی نداشت

ماهی سالن امجدیه را از بچه های کاراته گرفتند، همگی سردرگم شدیم، تنها جایی که برای تمرین وجود 

داشت زیرزمین خانه پدری سن س ی وارسته در خیابان بهار بود با عشق و عالقه آن را تمیز کردیم. کف آن را 

یکتر بود با حصیر و نخ ضخیم پیچیده برای دقت شستیم و ماکی وارا )یک ستون چوبی که باالی آن را که بار 

و قدرت ضربات و استحکام نقاط تماس روی آن تمرین می کردند( کار گذاشتیم به علت کوچکی زیرزمین 

اشته و گذ  نوبتی در آن تمرین می کردیم طبیعی است از حمام و رختکن خبری نبود همگی ساکها را روی زمین

چند ماه بعد با دوندگی ها و زحمات زیاد به سن س ی وارسته اجازه دادند سه گی )لباس کاراته( می پوشیدیم 

 روز در هفته در سالنی در باشگاه گارد آنروز در انتهای خیابان معلم فعلی تمرین کنیم.



عدد ماکی وارا در قسمت ورودی آن کار گذاشتیم و زمین را برای تاته می )محل  2سالن را تمیز کرده و 

ار خط کش ی کردیم از اطاق بدون وسیله و متروک مجاور سالن به عنوان رختکن استفاده می کومیته( با نو 

 کردیم. با وجود سرمای چند درجه زیر صفر زمستان آن سال از بخاری خبری نبود!

از چند شیشه شکسته سالن سرما بیرحمانه بر ما می تاخت و تا مغز استخوان هایمان نفوذ می کرد به 

( از ترس سرما ی شدید که قدرت حرکت را از پاهایمان می گرفت، بسرعت دقایقی با محض پوشیدن )گی

پای برهنه می دویدیم آنچه باعث و محرک انجام تمرین در شرایط چنین سختی می شد عشق به این ورزش 

 گیشنوپا و اعتقاد به استاد آن بود. که با جان و دل در آن زمان برای پیشبرد این ورزش می کوشید و زند

وقف آن شده بود. کاراته را کس ی نمی شناخت تعدادی با ترس یا بی اعتنایی از کنار آن می گذشتند عده ای 

نیز در صدد امتحان ارزش رزمی آن بر می آمدند که در موقع خود به تعدادی از آن حوادث اشاره خواهم 

 کرد.

ور مرتب حاضر نمی شدند. با گذشت کمربند سبزهای قدیمی ورزش را ترک کرده و یا در جلسات تمرین بط

زمان من و دوست عزیزم آقای اتحاد با کمربند سبز پس از سن س ی وارسته حافظ حیثیت و آبروی کاراته 

ای خط دانم. بر ایران شدیم برای آنکه بهتر متوجه تفاوت درجات آن روز با امروز باشید توضیحاتی را الزم می

کردیم. کومیته می دادیم از خط سه کمربند سفید کومیته تمرین می دو کمربند سفید امتحان کاتا و ایپون 

م کومیته و سه کاتا داشتی –جی یوایپون کومیته  –برای خط چهار کمربند سفید امتحان ایپون کومیته 

کومیته ها را با مسابقات امروز مقایسه نکنید، جنگی بود تمام عیار بدون در نظر گرفتن وزن حریفان، 

راته بصورت یک نبرد بدون اسلحه نگاه می شد نه یک ورزش همگانی، همانطور که در جنگ قد و اصوال به کا

 وزن مالک نیست در تمرین و امتحان کاراته نیز به حساب نمی آمد.

کمربند سفید بخاطر امتحان کومیته آن بیش از  6کمربند سفید به خط  5گاهی برای بچه ها رفتن از خط 

 ادی هم در این مرحله کاراته را رها می کردند.یکسال طول می کشید تعد

کمربند سفید  2کاتا امتحان می دادیم و در امتحان کومیته کمربند سبز باید  7برای گرفتن کمربند سبز باید 

که در امتحان کومیته قبول شده و در مسابقات داخلی شرکت کرده بودند را همزمان در یک مبارزه یک نفره 

و حداقل یک کمربند سبز را که استاد   یم از سه تایم مبارزه سه دقیقه ای متوالی مغلوببا دو نفر در دو تا

انتخاب می کرد شکست داده یا با او مساوی کرده و برای امتحان کومیته کمربند قهوه ای یک سفید درجه 

ه به دوره کومیت باال و یک کمربند سبز را در دو تایم از سه تایم سه دقیقه ای متوالی شکست داده و در یک

صورت برنده بین تمام کمربند سبزهای موجود در باشگاه را شکست می دادی. شب امتحان معموال )تاتامی( 

و لباسها خونین می شد! تمامی امتحان دهندگان ضربات شدیدی از یکدیگر دریافت می کردند. قدرت و 

کومیته را شروع می کردند ساعتها با کمربند سفید تمرین  5کیمه ضربات زیاد بود بچه ها از همان خط 



تمرین کرده و سعی بسیار در شکستن اجسامی مانند تخته، آجر، موزائیک با تکنیک های کاراته « ماکی وارا»

 های آنان اغلب پینه بسته و از نزدیک کامال مشخص بود.«شوتو»و « س ی کن»داشتند 

ود پیروز شد این روح انسان است که تعیین کننده آموخته بودیم در مبارزه تنها باجسم قوی و تنومند نمی ش

کیلویی  011کیلویی هیچ واهمه ای از یک کاراته کای  71-51واقعی است. خالصه کالم یک کاراته کای 

 نداشت!

** * 

مان داشتیم روزهای قبل از تمرین کف سالن را با عالقه با زمین سعی بسیار در نظافت سالن و لباس ورزش ی

همین قدر که سقفی باالی سرمان بود و زمینی که روی آن تمرین کنیم برایمان کافی بود نه شور می شستیم 

کردند بفکر شهرت بودیم و نه بفکر درآوردن پول، تمام مخارج سالهای گذشته این ورزش را بچه ها تامین می

 .و طبیعی است افرادی که شغل و درآمد بیشتری داشتند مسئولیت بیشتری را می پذیرفتند

و پیوستگی زیادی با وجود رقابت های   به خاطر مشکالت و نبودن امکانات و شرایط سخت، دوستی عمیق

ورزش ی در بین ورزشکاران به چشم می خورد همگی پشتیبان هم و نام کان ذن ریو را با تعصب و احترام یاد 

 .می کردیم و برای حفظ آبروی این ورزش جدید از هیچ فداکاری دریغ نمی کردیم

بعد از گرفتن کمربند سبز در تدریس شاگردان جدید و گرفتن امتحان از آنها استادم را یاری می کردم و این 

 کار تا آخرین روزی که در آکادمی کاراته بودم ادامه داشت.

** * 

دقیقه ای تمام تکنیک های کالسیک را به طور ساکن و یا در حال  21شب های تمرین بعد از یک نرمش 

رین می کردم تمام کاتاهایی را که یاد گرفته بودم یک و یا دوبار انجام می دادم در ساعات باقیمانده حرکت تم

به تمرین کومیته و آخر شب هم نیم ساعتی به ورزش با وزنه می گذشت بعض ی از شب ها قدرتی کار می 

 کردیم.

تقویت عضالت شکم و کمر  دراز و نشست برای 511عدد شنا روی س ی کن ،  51برنامه آن عبارت بود از 

 511بار نشستنی در حالت یک پا جمع و یک پا کشیده سنگین ترین آن اسکوات بود که بین  511حداقل 

بار انجام می شد. هرگز حتی یک حرکت را جا نمی انداختم اگر خستگی زیادی هم احساس می  0111الی 

می آوردم. چند بار برای ارزیابی توانایی کردم برای حفظ روحیه بچه های درجه پایین اصال بروی خودم ن

 کیلومتر دویدم. 05فیزیکی و روانیم بعد از تمرین 

** * 

یکشب در سالن باشگاه گارد یک ایرانی که کمربند سیاه از امریکا گرفته بود به کالس ما آمد همگی بچه ها با 

ع بودند می نگریستند، تمرین شرو احترام به رنگ کمربند او که در ایران فقط با کمر سن س ی وارسته دیده 



شد. با شب های گذشته فرق داشت. گویا مساله امتحان تمریناتی که انجام داده بودیم پیش آمده بود بعد 

از نرمش و زدن تکنیک برای کومیته حاضر شدیم به خاطر تمرینات و کومیته های قبلی که در کالس انجام 

ایم باندپیچی بود. استاد برای مبارزه با مهمان کمربند سیاه و داده بودیم ناخن انگشت پایم کنده شده و پ

محک زدن کمربند سبزهای خودش برای او دنبال حریف می گشت نگاهش به من افتاد و بعد با باندپیچی 

پایم، دوباره بچشمانم نگریست دست بلند کرده اعالم آمادگی نمودم. کومیته با مهمان کمربند سیاه با شدت 

شروع شد. چند ثانیه ای که گذشت یک ضربه ماواش ی جودان با پای باندپیچی و مجروح به همه و کنترل کم 

چیز خاتمه داد و خون و باند و حریف بر زمین افتاد، برق خوشحالی در چشمان سن س ی درخشید. بچه ها 

 در رختکن خوشحال بودند و این مسئولیت بیشتری برایم ایجاد می کرد.

** * 

با سه تن از شاگردان ایرانی و خصوص ی اش به کالس ما  6ن گارد یک استاد ژاپنی دان شبی دیگر در سال

آمدند می خواستند سطح کار بچه ها را ارزیابی کنند بعد از انجام نرمش در حضور آنها کاتا رفتیم و تکنیک 

کنترل  ل تنفس مرامی رفتم با دقت و از نزدیک زمان قطع و وص« سان چین»زدیم. استاد ژاپنی وقتی که کاتای 

می کرد و هنگامی که ضربات سن س ی را در حالت ذن تحمل کردم. گفتند با حیرت نگاه می کرد و این تمرینات 

را برای درجه ای که داشتیم بسیار سنگین می دانست. مانند شبهای دیگر تمرین، زمان کومیته فرا رسید با 

 جمع و جور کرد و نگذاشت که با ما کومیته بروند. اینکه قرار قبلی برای اینکار داشتیم. شاگردانش را

** * 

گاهی افراد قوی و مزاحم برای مزاحمت و ارزیابی بچه ها به سر کالس می آمدند و بچه ها همه با سربلندی 

در مقابل آنها از نام کاراته دفاع می کردند. آرام آرام تعدادی تماشاگر نیز در ساعات تمرین به کالس می 

نشان دادن فنون رزمی و قدرت ضربات کاراته، نمایش ی در سالن گارد برگزار شد، تعدادی  آمدند برای

 ورزشکار مهمان خارجی نیز حضور داشتند. برنامه اجرا شده بسیار مورد توجه واقع شد.

چند ماه بعد نمایش ی در وزارت خارجه با حضور وزیر وقت و تعدادی از میهمانان انجام شد به همراهی 

اتحاد و وقایع نگار با جدیت تمام در آن شرکت کردیم و برای نشان دادن ارزش رزمی این ورزش از آقایان 

هیچ کوشش ی فروگذار نکردیم. که سهم عظیمی در توسعه این ورزش در بین نیروهای مسلح و کارمندان 

 وزارت خارجه داشت جریان این نمایش در تلویزیون آن روز بطور کامل پخش شد.

معی با موفقیت نیز در کاخ جوانان سابق آن روز در جاده شمیران انجام دادیم که باعث شد یک نمایش ج

 تعداد بیشتری از جوانان به کاراته روی آورند.

بعد از مدتی پس از یک دوره مسابقات داخلی به اتفاق آقای اتحاد در یک شب کمربند قهوه ای گرفتم. مثل 

این قسمت اول شدم و امتیاز انجام دادن بهترین کاتا را تا آخرین همیشه به خاطر تمرینات مرتب کاتا در 



 روزی که در این ورزش انجام وظیفه می کردم حفظ کردم.

 تا چند سال بعد کمربند قهوه ای دیگری به کس ی داده نشد.

هی ابعد از گرفتن کمربند قهوه ای نمایش ی برای معرفی کاراته در قصر یخ واقع در خیابان ولی عصر به همر 

آقای اتحاد، آقای وقایع نگار و آقای مسعود اصالن به سرپرستی سن س ی انجام دادیم و همگی در آن روز با 

 خلوص تمام هر چه در توان داشتیم به نمایش گذاشتیم.

احساس می کردیم داریم رسمیت پیدا می کنیم. اما در کمال تعجب دوباره سالن تمرین ما را پس گرفتند و 

نماند جز تمرین نوبتی در زیرزمین خانه پدری سن س ی وارسته و تمرین خصوص ی با دوستان در برایمان جایی 

 خانه یا در پارکهای اطراف تهران!

** * 

چند ماهی گذشت با دوندگی های سن س ی وارسته اجازه دادند در یک سالن بدون رختکن و دوش یک باشگاه 

پس از مستقر شدن با زحمت و تمرین زیاد نمایش بزرگی  ورزش ی متعلق به ارتش در باغشاه آنروز تمرین کنیم

تهیه دیدم و از میهمانان دعوت شد تا برای تماشا آن روز آمدند نمایش عبارت بود از کاتای دسته جمعی سن 

سان کاتای فردی و ایپون کومیته توسط خانم آذر که متاسفانه نام فامیل ایشان را به یاد ندارم و تنها 

نم ها در آن روزگار بودند. کومیته ها با قدرت زیاد انجام شد که بتواند ارتشیان را تحت تاثیر کمربند رنگی خا

قرار دهد. شکستن اجسام توسط سن س ی و انجام کاتای سان چین و تحمل ضرباتی که در حالت ذن انجام 

دیده بودیم از دادم برای بینندگان جالب توجه بود. موفقیت این برنامه صدمات بدنی را که در آن شب 

 یادمان برد.

** * 

کاتا برای اولین بار در  01بعد از گذراندن انتخابات در مراحل مختلف و انجام  64در نهم خرداد ماه سال 

ایران از دست سن س ی وارسته کمربند سیاه گرفتم و آرزوی هر دو نفرمان برآورده شد. هنوز هم کاراته کای 

چند ماه بعد از گرفتن کمربند سیاه زانوی پای چپم به شدت آسیب  جدیدی کمربند قهوه ای نگرفته بود.

دیده به سختی راه می رفتم بعض ی از دکترها می گفتند حتما باید عمل شود بعد از یک ماه استراحت کامل 

که به کالس آمدم آقای اتحاد بدرجه ای که به حق شایسته آن بود نائل شده و کمربند سیاه گرفته بودند با 

لی به ایشان تبریک گفتم. مسئولیت ما دو نفر به خاطر حفظ احترام و حیثیت رزمی و اخالقی کاراته خوشحا

بیشتر شد. در آن روز شبیه دو ستونی شدیم که سالن کاراته را حفظ و سن س ی وارسته سقف و پناهگاهی 

سفیر  بود یافتم. یکشببود باالی سرمان، به لطف خدا با معالجات پزشکی و فیزیوتراپی بعد از چند ماه به

ژاپن در ایران به دعوت سن س ی به کالس آمد. نمایش ی برای او و اطرافیان که گمان نمی کردند و باور 

نداشتند که کاراته در ایران و در چنین سطحی وجود داشته باشد برگزار کردیم. برنامه آنشب عبارت بود از 



هر کدام با دو نفر با کمربند سبز انجام دادیم و انجام  کومیته های یک نفر با دو نفر که آقای اتحاد و من

کاتای شین تو و سان چین که در انجام آن با تجربه و خبره شده بودم و بسیار مورد توجه واقع شد. سفیر 

ژاپن در موقع خداحافظی قول داد که برای بهبود این ورزش در ایران بما کمک کند که با رفتنش از کالس 

شد. الزم به تذکر است که در نمایشات هیچکدام از کاتاهایی که قرار بود به صورت  همه چیز فراموش

انفرادی انجام شود را از قبل نمی دانستیم و هیچکدام از کومیته های انجام شده در نمایشات قراردادی 

 شکسته شد!! 50نبود. این سنت پسندیده متاسفانه در زمستان 

ه سبز هم برای تمرین به باشگاه ما آمدند. ذکر چند خاطره از این چندی گذشت تعدادی از نیروهای کال 

زمان قابل توجه است آمدن جوانان ورزشکار ایرانی از خارج از کشور با درجات باال در سبک های مختلف 

کاراته به عنوان مثال آقایان نصرتیان و مشفق که از شاگردان سابق سن س ی وارسته واز عالقمندان واقعی 

ته بودند و در خارج از ایران تغییر سبک داده و در مراجعه به ایران بعد از آمدن به کالس و شرکت در به کارا

تشکیل دادند و آقای شریفی که پایه گذار سبک « وادوریو»جلسات تمرین ما کالس مستقل با سبک 

 «.کان ذن ریو»شوتوکان در ایران شد. همگی در عین دوستی با ما رقبایی شدند برای 

*** 

می  نیز محسوب« کان ذن ریو»کومیته با این افراد دیگر فقط دفاع از نام کاراته نبود بلکه دفاع از سبک 

شد. در تمام این مبارزات که برایمان در آن زمان بسیار مهم بود سرافراز بیرون آمدیم و نتیجه زحمات زیاد 

 مدتی که کاراته کار می کردم به شهادت در تمرینات سنگین سالهای گذشته را به نمایش گذاشتیم. در تمام

ون بیر« تاتامی»همه آنهایی که در آن زمان حاضر بودند هرگز نه پشت بحریف کردم و نه حتی یک قدم از 

نسبت به سبک های دیگر آنروز سعی بسیار در دوستی « کان ذن ریو»گذاشتم. بعد از اثبات قدرت کومیته 

د داشتم، به کالسهایشان می رفتم و بعض ی مواقع در جلسات بین سبک های مختلفی که ایجاد شده بو 

تمرین آنها برای تفاهم بیشتر شرکت می کردم هنوز هم اعتقاد دارم که بین سبک های کاراته اختالف اساس ی 

وجود ندارد. هر کس با توجه به خصوصیات فیزیکی و روانی خود آزاد است در روش مورد عالقه خود به 

کس حق تعیین تکلیف برای دیگری را ندارد. این افراد هستند که می توانند به سبکی که تمرین بپردازد هیچ

 کار می کنند حیثیت و اعتبار ببخشند نه نام سبک و یا نام موسس آن!

*** 

مشاهده کردم جوان نسبتا ورزیده ای که ادعای مشت زنی داشت با « باشگاه ارتش ی»روزی بعد از تمرین در 

له است می گفت کاراته در فاصله نزدیک ارزش مبارزه ای زیادی ندارد! بعد از احترام سن س ی مشغول مجاد

 جوان مدعی را برای اثبات حرفش به مبارزه دعوت کردم.« سن س ی»در مقابل 

کالس ساکت و همه به دور ما دو نفر حلقه زده بودند. نگاهی بمن کرد و گفت شما کفش بپا دارید و لگد 



خطرناک است. کفش هایم را درآوردم و قول دادم از پاهایم استفاده نکنم. او نیز کتش  کاراته در این حالت

 را درآورد.

باشگاه در سکوت سنگینی فرو رفته بود. کمی به دستها و پاهایش حرکت داد. به عادت همیشگی در هنگام 

یک ضربه مشت  مبارزه آرام و بدون حرکت مستقیم در چشمانش می نگریستم در حمله ای که شروع کرد

چودان تعادلش را بر هم زدم دست راستش را با یک تنشو « تی شو»به صورتم نشست امان ندادم با یک 

و شوتو کار را خاتمه دادم در حالی که « اورای کن»سریع که شگرد داشتم در اختیار گرفتم و با یک 

رسید صدای بچه ها به گوش میصورتش کبود و خونین بود دستها را باال آورد. سکوت سالن شکسته شد و 

که با غرور بیشتری راجع به کاراته صحبت می کردند. بعد از آن شب یک مبارزه دوستانه با دستکش با یک 

مشت زن مطرح برگزار کردم او ضربات خود را به کار می برد، من تکنیک های دست خود را یک راند بیشتر 

و فنون مشت زنی در این مبارزات برایم بسیار با ارزش بود.  طول نکشید. ناگفته نماند آشنایی من با حرکات

 حریفان را با دست می گرفتم!« زوکی»

*** 

بزودی سالن ورزش ی را از ما پس گرفتند بعد از مدتی در سالنی در شمال همان مجموعه ورزش ی مستقر 

 !شدیم اینجا یک رینگ و مقداری وزنه داشت ولی باز هم از رختکن و دوش خبری نبود

به علت تمرینات شدید دچار کمر درد و زانو درد شدیدی شدم. چند ماهی نمی توانستم تکنیک های پا را 

اجرا کنم الزم به ذکر است که در مبارزات آنروز از پا خیلی استفاده می شد ماواش ی و اوش ی روگری ها از 

به تمرین ضربات دست و  تکنیک های اصلی هر مبارزه بودند. خود را با شرایط جدید وفق داده بشدت

تکنیک های آن پرداختم. شاید بعض ی از شاگردان قدیم و استادان فعلی کاراته مبارزات مرا که تنها از 

نفر که از تمامی تکنیک هایشان استفاده می کردند را  2دستهایم استفاده می کردم در مقابل یک نفر و گاهی 

 ته زوکی حریفان را با دست گرفته و ضربه متقابل زده بودم!بخاطر داشته باشند. بارها شده بود که در کومی

می پرداختم. از تمرینهای دیگری که برای رسیدن به ذن انجام میدادم بغیر « ذاذن»دقایق بسیاری را به تمرین 

دقیقه  05از کاتای سان چین، ایستادن روی یک داچی بمدت طوالنی بود. زمانی رسید که می توانستم 

 بایستم!« چیکوکو تسو دا»

وری اش ی س»یا « نکواش ی»این تمرینات باعث شده بود که پاهایی مستحکم داشته باشم روی یک پا به حالت 

ند. بگیر « اش ی بارای»می ایستادم و از بچه ها می خواستم با قدرت از پایی که روی آن ایستاده بودم « داچی

 در این وضعیت مشکل، بخوبی تعادل خود را حفظ می کردم.
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