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  ٢٠٠٨ي در سال اماگوچي يگوشسايكو شيهان مصاحبه با 

 .استخراج شده است ييهاوا Karate Seinenkai تي، توسط گراهام نوبل ، از وب سا ريز مقاله

بعد از برگزاري يك سمينار فني  كه در انگليس برگزار شد انجام شده است. در اين مصاحبه به  ٢٠٠٨اين مصاحبه در سال 
سازمان هاي منشعب شده از سبك مادر(گوجوريو) و مربيان بزرگي به  يس گوجوكاي و توسعه آن و همچنين تاريخچه تأس

  كيوكوشين  را بنيان نهادو ...)پرداخته مي شود. (مانند اوياما سن سي  كهدكه از شاگردان گوگن ياماگوچي سن سي بودن
هيچ كجاي دنيا شناخته شده نيست، از ايشان در تمامي مقاالت اساسا سبك گوجوكاي بدون نام سن سي گوگن ياماگوچي در 

و محافل به عنوان يك اسطوره كاراته كه شخصيتي بي نظير در اشاعه فرهنگ كاراته همراه با رعايت اصول اخالق و  ارزش 
  هاي انساني و جوانمردي  نام برده مي شود.

  :يمعرف

برگزار شد در  سي) كه در انگلIKGAي كاراته دو گوجو كا يالملل نيانجمن ب ( سمينار فني در ياماگوچي يبا گوش من

حد  مهم در  يتيشخص نكهياو عالوه بر ا رايمالقات كردم. من عالقه داشتم با او مالقات و مصاحبه كنم ، ز ٢٠٠٨سال 

او را  ما  يوقت مي باشد. وا سبكمعروف و وارث  ياماگوچيپسر گوگن  سومين فرزندكاراته است ، و اندازه خودش در

اش  يو پدر افسانه ا وير در مورد گوجومن  سؤاالتبا صبر و حوصله به تمام  و يميصم اري، بالفاصله بس ميمالقات كرد

  .پاسخ داد

ي جامعو  يآموزشسه قسمتي   ويدئوتوان در  يرا م نيسبك افزوده است. ا نيبه ا ديايز يزهايچ ياماگوچي يگوش خود

 كيتكن يمشهود بود: كار بر رواين سمنار فني  در آموزش او درمطلب  نيداد مشاهده كرد ، و ا ارائه شيچند سال پ كه

كه سپس تبديل به كاربرد تكنيك هاي دو نفره  شد يحمله و دفاع منجر م ي ازبيبه تركمنجر  گوجو ي و پايهاساس يها

  ار باكار گروهي سخت و دوستانه اي همراه بود.اين دوره با استقبال خوبي برگزار شد و جو سمين در بونكاي كاتا مي شد.

 سيكرد كه پدرش در تدر يادآوريمنتشر شد،  ياماگوچيگوگن  يمراسم خاكسپار يكه برا يدر كتابياماگوچي  يگوش

دانش آموز  كي هيشب شتريهمانطور كه برادر بزرگتر من گوسن گفت ، رابطه ما ب"بوده است:  ريبه او و برادرانش سختگ

  .بودم زيمن نه تنها فرزند او بلكه دانش آموز او ن مپدر. . . . از نظر پدر كيمعلم بود تا پسر با  كيبا 
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 دهياو را نشن تيآورم ، هرگز شكا يم اديكه به  يدر مقابل من نشان دهد. تا زمان يضعف چيخواست ه ياو نم نيبنابرا 

  نبود.  آنخواهان  ايسخت بود كاري   شيام، خواه برا

در آن  يو نشان دهد تا از دردش بكاهد. اما حت رديبپذ ااو مشكالت خود ر دخواه يدرست قبل از فوت او احساس كردم م

فقط گفت خوب  ي؟دار يحال خوب دمياز او پرس ينشان نداد ، هرگز نشان نداد كه سخت است. وقت يضعف چگاهيزمان او ه

 خاطره نيتواند خودش خوب راه برود. بنابرا يكنم ، او گفت كه م تيحمااز او راه رفتن  يكردم برا يمن سع ياست. وقت

  .بود يقو اريپدر بس كي ريجهات تصو ياريمن از او از بس

او فقط  دميكند ، شن ياو را حمل م يداند چه كس يم ايآ ديبرادر همسرم پرس ياو را حمل كردم. وقت شروز قبل از مرگ"

كردم كاش پسر  يمنتقل كنم ، اما بعد آرزو م مارستانيخواهم پدرم را به ب يكردم كه م يلبخند زده است. هرگز تصور نم

داد، اما  يانجام م زيمانند تجارت ن يگريد يخود را وقف كاراته كرد. البته او كارها ياو بودم. . . . او تمام زندگ يبرا يبهتر

 Sei با كلمه ينام پسر بزرگ را گوس نيرا ادامه دهند بنابرا اوخواست پسرانش كاراته  ي. او مديشياند يمدام به كاراته م

  برساند.  يرا به سطح باالتر اوخواست كاراته  يپسر دوم، گوسن، او م يانجام دهد. برا يرا به درست اوگذاشت تا كاراته 

 يتواند كاراته خود را به نسل ها ياو م ني) ، بنابراخچهيتار( Rekishi از ي، با واژه شدينام يپسر سوم خود را گوش و

 ياو را با زندگ يدهم ، مصمم هستم تا آرزو يادامه م سيگذشت و من به تدردرپدرم  از زماني كهمنتقل كند.  يبعد

 ،كنم شركتفني اين سمينار  و مارك آدامز كه به من اجازه دادند در لدزيچ ياز تونبا تشكر" .ام در كاراته برآورده كنم

 Brian Sekiya از Gogen Yamaguchi ادبوديترجمه از كتابچه  يو برا نددر آنجا بودم از من مراقبت كرد يو وقت

  نيز متشكرم.

 IKGA Gasshaku ،  ٢٠٠٨ يجوال ١٤. ارموثي تيگر كينزد انجام شده است ، s Leisure Resort’Potter مصاحبه در نيا

  روپاا
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  د؟يمتولد شد ١٩٤٢،  سپتامبر ٢٨ ، شما ينوبل: سنس گراهام

  : بله. ياماگوچي يگوش

  ؟يمنچور ،در مانچوكو بود  نينوبل: و ا گراهام

  : بله. ياماگوچي يگوش

  د؟يدار اديبه  ياز منچور يزيچ اآينوبل:  گراهام

 قاًيساله بودم. دق ٤: بله ، البته ، اما من فقط ياماگوچي يگوش

با كه مادرم ما (فرزندان) را  ديآ يم ادميآورم اما  ينم اديبه 

  .فوت كرد برگرديمبه ژاپن ما مي خواستيم  كه يواهر كوچكترم هنگامالبته خ به ژاپن برگرداندقطار 

  حمله كردند؟ يجنگ به منچور انيها در پا بود كه روس يزمان نيو ا نوبل: گراهام

  .مردم پس از آن مجبور به بازگشت به ژاپن شدند شتريبله، ب :ياماگوچي يگوش

  !؟شد رينوبل: اما پدرت اس گراهام

  .فرستده شد يبريشد و به س ري: بله در آن زمان او اسياماگوچي يگوش

  گي؟شش سال ؟ي، شروع كردسني به ژاپن برگشت، آموزش كاراته را از چه انپدرت ينوبل: پس وقت گراهام

آموزش  يمشغول تماشا يشروع كردم، اما در شش سالگ يهشت سالگ ايهفت از . من نهازشش : نه ، ياماگوچي يگوش

  .كردم ينشستم و تماشا م يبرد و من فقط م يپدرم مرا به آموزش م رايبودم ز

  رفت؟ يفقط از شما انتظار م اي، ديكاراته كار كن ديخواست ينوبل: پس شما آن وقت م گراهام

 دهيا نينداشتم، ا يراز است (با خنده)، اما من آن را دوست نداشتم! اما البته چاره ا كي ني: خوب، اياماگوچي يگوش

   .پدرم بود
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  بود؟ يكالس عاديك در  ني، اديديهشت سال آموزش د ايدر هفت  ينوبل: وقت گراهام

چند دانش آموز و برادرانم،  بچه ها نبود، فقط بزرگساالن، فقطبراي در آن زمان كالس  رايز البته،، بله گوشي ياماگوچي:

  در رختخواب بودم. دياواخر شب بود و من با كالس انينبود. پا يبچه ا

 و من  حمل مي كردندخانه  خود تامرا به پشت  ارشدهااز  يبعض بنابرينتوانستم خودم برگردم نمي بعد از آموزش  

  .بودم دهيخواب گريدهم 

  دوجو بعد از جنگ بود؟ نياول نيا ايآبود،  Asakusa آموزش در دوجو گراهام نوبل:

 هياتاق كوچك ، واقعاً شب كيكوچك بود، فقط  اريدوجو بس نيدوجو بود. اول نيدومآساكوسا نه،  گوشي ياماگوچي:

  .دوجو بزرگ بود كي نياو دوجو نبود، سپس پدرم به آساكوسا نقل مكان كرد 

  گراهام نوبل: در آغاز او فقط چند دانش آموز داشت؟

 يرا راه اندازآساكوسا  او دوجو يپنج نفر، سپس وقت ايفقط چهار  ديدر آغاز فقط چند عضو، شا، بله  ياماگوچي: گوشي

  .آمدند يم يشتريب انيو دانشجو ميديد يكرد، ما چهار روز در هفته آموزش م

  ؟ندبود كانيتسومي، دانشگاه روتويقبل از جنگ در كچونكه  ،دوجو داشت ويچرا پدر شما در توك گراهام نوبل:

  .برده بود ويبرگردد، اما مادرم خانواده را به توك وتوياو دوست داشت كه به ك گوشي ياماگوچي:

  بود؟ يو منطقه كانزا وتويقبل از آن فقط در ك رايتازه وارد بود، ز ويو گوجو در آن زمان در توك گراهام نوبل:

فارغ  وتويدر ك Ritsumeikan او از دانشگاه رايداشت ز وتويدر ك يادي،پدر من دوستان ز بله گوشي ياماگوچي:

  .كرد يم سيبار بود كه كاراته گوجو در آنجا تدر نياول ويشد. اما در توك ليالتحص

  نداشت؟ يمشكل وادوريو و شوتوكان مانند گريد ياو با سبك ها ايآ گراهام نوبل:

   .يرزم يها ورزش ريسا و ، شوتوكانمي آمدند آموزش در دوجو ياز افراد برا ياريكنم، بس يمن فكر نم گوشي ياماگوچي:
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  پس بعد از آن فقط چند دوجو كاراته وجود داشت؟ گراهام نوبل:

  .است همينطوركنم  ي، من فكر ميكم اريبله، تعداد بس گوشي ياماگوچي: 

   ت.ناهموار اس اريمنطقه بس نيرا انتخاب كرد؟ ا آساكوسا چرا او گراهام نوبل:

  .درست است، درست است گوشي ياماگوچي: 

  اكوزا؟يمنطقه  كيو  گراهام نوبل:

  .است نطورهميگوشي ياماگوچي: 

    پس چطور اونجا دوجو داشت؟ گراهام نوبل:

در آن زمان او با  رايرخ دهد ، ز يبري) سيجنگ رانيپدرم در (اردوگاه اس رايب يخوب، قرار بود اتفاق گوشي ياماگوچي:

به او كمك كرد، فكر  من و پدر اكوزاي ايگروه  كيمانند قرار داشت   ييباال اريبس تيموقعيك در  كهمرد آشنا شد كي

  به او كمك كند. دنيدر جنگ ديكنم شا يم

او در حال  ني. بنابرادييايب ويدر توك آساكوسا ، لطفاً به ديبه ژاپن برگرد ديتوان ياگر م  تآن مرد گف ديشا نيبنابرا 

را در آساكوسا آغاز  يديجد ياو خوش شانس بود كه زندگ ني. بنابراآغاز كار ايشان بود نيبود، و ا  آساكوسا از ديبازد

  .كرد

   چگونه بود؟ آساكوسا آموزش در گراهام نوبل:

تفاوت  نيكاراته بود، بنابرا سيمشغول تدر يدر منچور نيو همچن وتويدر ك ت هاگوشي ياماگوچي: خوب البته او مد

صرفه  شتريب يليدانم كه مردم پس از آن خ ي. اما من مهتي، كاتا، كومتكنيك هاي پايهبا هم اكنون ندارد،  يچندان

  .پردازند، نه فقط گوجو يمختلف به ورزش م يآنها با گروه ها نيرا دوست داشتند ، بنابرا جويي و استفاده از وقت
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 يميقد يصحبت كردم و همه آنها در مورد روزها يسنس ي، سوزوك ي، هارادا سنس يمن با كاسه سنس نوبل:گراهام 

  . صحبت كردند) و پربرخورد(آموزش همراه با رقابت سخت، خشن  يكيگ كوكان

  . ميداشت ياديز كويگ اناوه بله، ما كوك گوشي ياماگوچي: 

  .بودند و قدرتمند ريسختگ اريبس جوگو و همه آنها گفتند كه مبارزان ل:گراهام نوب

پدر من دوستان خوب  نيمسابقه كاراته (مسابقات) وجود نداشت، بنابرا چيدر آن زمان ه رايآه، بله، ز گوشي ياماگوچي: 

من به خاطر مي آورم داشت ،  گريد يبا گروه ها يارتباط خوب آساكوسا دوجو و داشت يرزم يدر ورزش ها ياديز

  .و تمرين خيلي خطرناك مي شد آموزش زماني كه آنها مسابقه مي دادند و بعضي اوقات 

  دند؟يد بياوقات مردم آس يبعض ايآ گراهام نوبل:

 شوتوكان با گروه ي. در آن زمان گوجو ارتباط خوبرهيو غ ينيدست، ب ياوقات شكستگ يبله،گاه گوشي ياماگوچي:

  با دانشگاه تاكوشوكو داشت.  يارتباط خوب وتويدر ك كان تسومليداشت. دانشگاه ر

با شوتوكان  يارتباط خوب هنوزما  نيشده اند ، بنابرا لياز دانشگاه تاكوشوكو فارغ التحص گريد ياريو بس يانازاوا سنسك

  .رفت تاكوشوكو ه دانشگاهب . و برادر بزرگتر منميداشت امايناكا يو سنس

 ييها كيآنها از تكن رايدشوار است ز اريگوجو بس با هنرجويانوتوكان و وادو گفتند كه مبارزه ش اهالي گراهام نوبل:

  .جنگند يم كيكنند و از نزد ياستفاده م يگر نيو ك تويمانند ها

و  ايستادنجنگند، اما در آن زمان گوجو از  يم كساني. اكنون همه مردم به طور كينزد يليبله، خ گوشي ياماگوچي:

 يم يمبارزه) را ط ي(برا يطوالن يريكرد و مس ياستفاده مز ايستادن هاي بلند و شوتوكان ا يگربه، نكو آشوضعيت 

مسافت دور بماند و دوست دارد  كانشود و شوتو كيخنده دار است ، گوجو دوست دارد نزد زيچ كي نيا نيكرد. بنابرا

   .دميرا در حال جنگ د ياديز يها تيرا حفظ كند. من مجروح ياديز
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  پس جنگ سخت بود؟ گراهام نوبل:

به ها  ي، دوستمي شد كار تمام ياما بعد از آن، وقت ميرا انجام داد يسخت اريبس ناتيبله، ما تمر گوشي ياماگوچي: 

  .شد رعايت مي يخوب

، چگونه با آنها روبرو مي شدند  گوجو مبارزان،  دنديجنگمي  شوتوكان و وادوريو پيروان سبكآنها با  يوقت راهام نوبل:گ

  سبك از راه دور است؟ كي شوتوكان رايز

 يارياز بس ني. همچنردك يكنترل مآرام مسافت را  نيگربه استفاده كرد و بنابرا ايستادنپدر من از  گوشي ياماگوچي:

كه مردم شوتوكان  يكرد، در حالمي زانو استفاده  يكشاله ران و ضربات مفصل ه بهمانند ضرب ضربات شالقي پائين تنهاز 

  .توانستند از آن ضربات استفاده كنند يشدند نم يم كينزد يوقت نيبزنند، بنابرا بلنددوست داشتند ضربات 

حريفان شدن به  كيگوجو در هنگام نزد مبارزانبه من گفتند كه  نيهمچن يو كانازاوا سنس يكاسه سنس گراهام نوبل:

  . آنها دارند زمين زدندر  يمهارت خوب خود

 يرا انجام م فيحر يپا يرو ستادنيمانند ا ييكارها نيپرتاب، و آنها همچن يدرست است، روش ها گوشي ياماگوچي:

عقب و جلو  ديگفت كه شما نبامي  نيتعجب آور است. پدر من همچن اريتوانند حركت كنند، بس ينم نيدهند، بنابرا

  يم.انجام ده يتر فيحركت ظر ميتوان يما م ني، بنابراديقدم بگذار ميخط مستق كيدر 

  ؟يساباك يتا گراهام نوبل:

  .، درست استيساباك يگوشي ياماگوچي: تا

  نرم) است؟( Ju در دفاع مانند نيا نيبنابرا گراهام نوبل:

 ي، مبزندشما مشت به  ياگر كس نيضربه زدن دارد. بنابرا يسخت و نرم برا دهيدو ا گوجو، گوشي ياماگوچي: البته

  .)دي(منحرف كن خنثي كنيد زيا ننيروي حريف ر ديتوان ي، اما مديبرسان بيو به بازو آس ديمانع شو يبه سخت ديتوان
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  د؟يكن يريجلوگاز ضربه سخت و نرم  قياز دو طر ديتوان يشما م نيبنابرا گراهام نوبل:

  درسته گوشي ياماگوچي:

  مانده بود؟ يباق ويدر توك ياصلدر آن زمان دوجو  آساكوسا گراهام نوبل:

كرد. در آن  يراه انداز Asakusa را در kai-Goju پدر من ١٩٤٨اكتبر ٤بله و البته در گوشي ياماگوچي: 

  .شروع كردرا  kai-Goju سازمانفعاليت  ايشانگشتند و  ياز اعضا پس از جنگ به ژاپن برم ياريزمان بس

وجود داشتند  Uchiage sensei و Wakayama در Ujita sensi مانند يو افراد سالخورده ا گراهام نوبل:

  ؟پيوستند kai-Goju بهبا پدر شما  كه

  سال بعد از تشكيل امپراتوري شووا در ژاپن) ٢٣(Showa سال نيو سوم ستيبله ، ب گوشي ياماگوچي: 

  داد؟ يانجام م آساكوسا ها را در دوجو سيپدر شما تمام تدر ايآ گراهام نوبل:

  .بله، درست است گوشي ياماگوچي: 

  او چگونه بود؟ سيتدر گراهام نوبل:

و كاتا  گوجو كيخوب واضح است كه او تكن گوشي ياماگوچي: 

، او نبود يتماس يلياو خ روش تدريسرا آموزش داده است. 

   .خوب را دوست داشت كيتكن وكنترل شده  هتيكوم

  ؟كاركرد جيو كوميته انيو او با دانشجو گراهام نوبل:

) ١٩٥٠دهه  لياوه بله و در آن زمان (اوا گوشي ياماگوچي: 

  .در دوجو بود زي، ناماي، ماسوتاتسو اواماياو يسنس

   .وجود دارد تيدر حال انجام كوم امايو او ياماگوچيعكس شناخته شده از گوگن  كي گراهام نوبل:
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  .بود آساكوسا عضو دوجو يسنس امايشناسم. در آن زمان او يبله، من آن عكس را م گوشي ياماگوچي: 

  دوجو بود؟ ياو عضو واقع گراهام نوبل:

نگاه مي دوجو  يميقد ي(به عكس گروه دان را از پدر من گرفت. نيششم اوياما سنسيبله ،  گوشي ياماگوچي: 

برادر  نياست. و ا يسنس ياگيم ، پسر چوجونياگيم يك يسنس نيمن هستم، پسر كوچك جلو. ا ني). . . آه ، اكنند

   .برادر دوماين هم بزرگتر من است، و 

  . Gosen و Gosei گراهام نوبل:

  .عكس هستنداين ارشد در  يبله ، من و اكثر اعضا Gosen و Gosei گوشي ياماگوچي: 

  آموزش داد؟ امايپس پدرت به ماس او گراهام نوبل:

 يكره ا يمرب كي،  So Neichu يرا با سنسكاراته گوجو   اماياو يسنس ديدان يبله، م گوشي ياماگوچي:

به  يسنس اماياو نيبود. بنابرا كانيتسومايدر دانشگاه ر يكي از شاگردان جوان پدر من چويشروع كرد. ن

  .بود گوجوكاي آمد. نه چند بار، اما او عضو آساكوسا دوجو

  ؟يقو ارياو چگونه بود، بس گوجو كيتكن گراهام نوبل:

جدا  نكهيقدرتمند بود. قبل از ا اريبس گوشي ياماگوچي: 

، بارها با پدرم درباره كاراته ندازديشود و گروه خودش را راه ب

داشت. پدر  يمختلف ديعقا يسنس امايبحث و گفتگو كرد. او

 يسنس امايكنترل شده را دوست داشت، اما او كيمن تكن

  .كند جاديضربه زدن ا يبرا يدوست داشت بدن قدرتمند

   تماس گراهام نوبل:
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مي درست  كيكدام  ستميمطمئن ن ، منبحث كردند شديد يليبار آنها خ كي نياس، بنابراتم بله گوشي ياماگوچي: 

، آگاه بودپدرم به سبك كه  يرا ساخت. اما در زمان نيوشكويباشگاه خودش، ك يسنس اماياو ني! (با خنده) بنابراگفتند

  .دهد ليخودش را داشت و توانست باشگاه خودش را تشك يها دهياو ا

نگه داشت. (نگاه كردن به را  فايو سا ني ان چيگوجو مانند س يرا شروع كرد كاتا نيوكوشيك اماياو ياما وقت گراهام نوبل:

  )١٩٥٩( "ست؟يكاراته چ"،  امايكتاب اول او يكاتا

   ...سنسيدر كتاب ، نجايا نيكردند. ا دياز باشگاه او بازد گوجو ارشد ياز اعضا ياريبله ، بس گوشي ياماگوچي: 

  .اسوداي يجيا سنسي گراهام نوبل:

  .، بله، او شاگرد پدر من بوديسنس اسوداي گوشي ياماگوچي: 

  اوه بله؟ گراهام نوبل:

 يسنس امايبه اوداشت و بعد  ٢با پدر من بود دان  آساكوسا دوقتي در دوجواست. او  يبله ، او كره ا گوشي ياماگوچي: 

  .پيوست

  .اهل گوجو بود زي، او نيكا نيوكوشيك هياول يها ياز سنس يكي،  يباشيشيا يماساش گراهام نوبل:

گوجوكاي شد. در واقع، او هنوز عضو ليفارغ التحص ي كه من بدر آن بودمله، او از همان دانشگاهبگوشي ياماگوچي: 

ارشد  ياز اعضا ياريبس ني. بنابرااوياما سنسي به ايشان پيوست باشگاهتأسيس پس از  زين يسنس يباشيشيماست. اما ا

  .برقرار بود يارتباطات خوب نيوكوشيكقبل از شروع  نيكردند بنابرا دياز باشگاه او بازد وجوگ

 از ايستادن گوجوكاي  كنند ، مانند يم جيو كوميته  كه آنها ي، هنگام نيوكوشيك هياول يها در عكس گراهام نوبل:

  .استفاده مي كردند ينكوآش

  .است هيشب اريدرست است، بس گوشي ياماگوچي: 

  كند؟ يرا خم م يسكه ا اوياما سنسي ديديدرست است كه شما د ايآ گراهام نوبل:
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در  راي. من هنوز معتقدم زدميبله، من بارها د گوشي ياماگوچي: 

بودم و او به من نشان داد كه چگونه  يآن زمان من بچه كوچك

، اما نديگو يم يگريد زياز افراد چ ي. برخرا خم كنم سكه كي

 يدانستم. در آن زمان من تعجب كردم، شما م يرا نم نيمن ا

. بامبو را دور دادرا به ما نشان  درتياز فنون ق ياري. او بسديدان

از فنون  ياريزد. او بس يمضربه و با انگشتانش  ديچيپ يهم م

   .شكستن را به ما نشان داد

ه چ هيشب د؟ه ايديد هتياو را در حال انجام كوم ايآ گراهام نوبل:

  بود؟ چيزي

 يبزرگ يها كي. البته او از تكنندازديب نيبه زمحريف را بگيرد و . او دوست داشت بود يقو اريگوشي ياماگوچي: آه، بس

  .من است يخوب برا اريخاطره بس كي نيكرد ... اه تيومكبودم با من كودك  كيكه من فقط  ياستفاده كرد، اما هنگام

  د؟يشناخت يمرا اوربان  تريگوجو مانند پ هياول يخارج انيشما دانشجو ايآ گراهام نوبل:

  .شناختم يبله ، من او را م گوشي ياماگوچي: 

  او در دوجو بود؟ ديشما آنجا بود يوقت گراهام نوبل:

بود كه او به طور معمول  نياوربان ا تريكرد. نكته خنده دار درباره پمي  نيتمر اماياو ياو با سنسبله،  گوشي ياماگوچي: 

  .آمد مي. چون او افسر ارتش بود. اما به هر حال ديايب آساكوسا توانست به آن منطقه از ينم

  نداشت؟ تيمحدود كايآمر نظاميان يبرا آساكوسا نيبنابرا گراهام نوبل:
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متحده  االتيرا در ا وير بود كه گوجو يمرب نياوربان اول تريازدواج كرد. پ يهمسر ژاپن كيبا  يبله و گوشي ياماگوچي: 

  .متفاوت بود ياو كم يها دهيكرد، اما ا يراه انداز

به شما فشار آورد  موضوع نيا ،ديدر حال آموزش بودبه عنوان پسر گوگن ياماگوچي  شما  آيا زماني كه گراهام نوبل:

  د؟يكه خوب باش

 هاي آموزش شتريپسران اول و دوم ب قبالدر  نيپسر سوم بودم. بنابرا نيبله، البته، اما من همچن گوشي ياماگوچي: 

 يم تيداشتم كه از من حما زين ياديارشد ز يمتفاوت بود. من اعضا يدر مورد من كم نياند. بنابرا دهيسخت را د

  .هستم ياماگوچيكردم كه پسر گوگن  يكردند و البته من افتخار م

  د؟يكن نيسخت تر تمركه شد  يمنباعث  نيو ا گراهام نوبل:

  البته گوشي ياماگوچي: 

  شروع با عالقه تمرينات كاراته شما از چه موقعي بود؟ گراهام نوبل:

در رشته جودو و كندو كردم و خوشحال شدم  ليده ساله بودم، در كنار پدرم شروع به تحص يگوشي ياماگوچي: وقت

  .كنم يكه در آن زمان كاراته كار م

  د؟يشد ليارشد تبد مديرچه موقع شما به عنوان  گراهام نوبل:

  Goju kai سيبود. بعد از دو سال من به عنوان رئ ١٩٨٩بعد از فوت پدرم در سال  نيخوب، ا گوشي ياماگوچي: 

،All Japan  و International Goju-kai انتخاب شدم.  
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 اماموتوي،  يسنس يمانند تازاك گريافراد د ارا ب سيها را متوقف كرد و تدر كالس شتريپس چه موقع پدر شما ب گراهام نوبل:

  انتقال داد؟ دي، شا يسنس

 زين  Tazaki sensei  ، Yamomoto sensei ،Mayama sensei مانند گوجوكاي از افراد در ياريبس گوشي ياماگوچي: 

داشت ،  يمشكل بزرگ  Ujita sensi ،Uchiage sensi ، مانند گوجوكاي ارشد ي، اما بعداً پدر من با اعضا دنديآموزش د

انتخاب كنم، مجبور شدم با پدرم  متوانست يمن نم در آن زمان البتهاي از پدرم جدا شدند. آنها در گروه جداگانه  نيبنابرا

 وستهيپ Renmei Goju اكنون به يتازاكسي پدر من بودند ، اما سن شاگردان يسنس يو تازاك يسنس اماموتويبروم. البته 

   است.

  

  

  

  

  

  

 نياول يرا برا گوجوكاي ميت راي، ز ميداشت اماموتويو  يتازاكي را بهمراه سنس يخوب ناتيما تمر ميقد ياما در زمان ها

و  "توسط گربه Goju-ryu" به كتاب يبا نگاه(ميبود ميت كيدر  ا. مميداده بود ليتشك كل ژاپن مسابقات نيو دوم

بله  )١٩٦٣عكس گرفته شده در مسابقات 

، ابهي، اماموتوي، يتازاك :است ميت ني، ا

 اول زهيو من. آن زمان ما جا ماتوكويش

  .ميكل ژاپن گرفت دررا  گوجوكاي
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  كرد؟ يمعرف يرا به گوجو ژاپنجيو كوميته  كاتا بود ، اما پدر شما نيعمدتا تمريي ناوانايگراهام نوبل: گوجو اوك

، آزاد نداشت يي مبارزهناوانايگوجو اوك نيبود. بنابرا يسنت اريبس ناواياوك ديدان يخوب، البته شما م گوشي ياماگوچي: 

  Ritsumeikan ، مسابقات آزاد را در دانشگاههتيكومويپدر من ج ني، بنابرائهتايك كوته ي، كاتا و مقدارهونيفقط ك

. مينداشت ناواياوك گوجو يبا اعضا يخوب تباط. اما در آن زمان اراز اين موضوع مطلع بود يسنس ياگيآغاز كرد. چوجون م

 يكنترل م كايكشور توسط آمر نيا رايز ميبه آنجا برو ميتوانست يما نم و از ژاپن نبود يبخش ناواياوك ،و پس از جنگ

  .نداشت ناوايرفتن به اوك يبرا يپدر من فرصت نيشد. بنابرا

  .در آنجا مستقر بودند ييكايآمر يروهاين راي، زنميب يم گراهام نوبل:

 ياگيارشد م يدانشجو يسنس ياگي ميداشت سنسي  MeitokuYagiبا يبله ، اما ما ارتباط خوب گوشي ياماگوچي: 

  ميازاتوسنسي.  ، نه ميكرد يم داريد ياگي سنسي از ميرفت ناوايبه اوك يبود. بعداً وقت يسنس

 يدست باز انجام م بااز همان ابتدا  گوجوكاي ، اما دردفاع را با ساعد انجام مي دهند شوتوكان در اصول گراهام نوبل:

  .ديده

پدر  ني. بنابرامينرم تر عمل كن ديهم سخت و هم نرم باشد. پدرم گفت ما با ديبا گوجو بله ، مطمئناً گوشي ياماگوچي: 

خوب است.  فيحركت ظر ي، برا )گربهنكوآشي داچي(ايستادن كرد. و  يتر استفاده م فيمن از دست باز و حركات ظر

است ،  فيظر از حركات ياريبس يدارا زينو كونگ فو  ديآ يم ينياز كونگ فو چ وير گوجو يبه طور سنت نيهمچن

  .ميگذار يبه آن (سنت) احترام م زيما ن نيبنابرا

  را دوست داشت؟ تنشو يو پدرت كاتا گراهام نوبل:

  .دوست دارمرا من هم تنشو  آن را انجام مي داد،بله، او  گوشي ياماگوچي: 

  نرم) است؟(  Juتنشو  سخت) و( Go نيسانچ گوجوكاي و در گراهام نوبل:



 

 

٥١  

  

  

  

  

و تنشو  نيگفت كه سانچ يجدا هستند، اما پدر من ماز هم و و جو گ نديگو يها م يخوب، بعض گوشي ياماگوچي: 

: ميده يرا نشان م نيما همان روش سانچ تنشو كامالً متعادل، نرم و سخت باشد. در ديبا هونيك نيهستند و ا هونيك

  .ستاست ، اما در داخل متفاوت ا يقو اري) تنفس بسرونيرسد (از ب يبه نظر م

  ؟يشتريدارد و تنشو دفاع ب يشتريحمله ب نيسانچ دييبگو ديتوان يم پس آيا گراهام نوبل:

و تمام  سانچين كيهون كاتا  كاتا است ، و ويشه تنشو، نديگو يم ناوايمردم اوك نيبنابرا ،درست است  ياماگوچي: گوشي

تعادل  نيهمراه باشد: ا نيبا سانچ ديهستند. اما پدرم گفت كه تنشو باكاتا  شويكاي،پ ميتا سوپار فااياز س گريد يكاتاها

  .است يخوب

  انجام داد؟ او را دو شكل با هم است تركيبكه  Sanchin-Tensho ايو آ گراهام نوبل:

  .اده شودبا هم نشان دآندو  پدر من بود، او دوست داشت دهيا نيبله، ا گوشي ياماگوچي:

  

  

  

  

  

  

  

  ؟بود Suparimpei مورد عالقه او يكاتاآيا  گراهام نوبل:

   .كرد بيشتر اوقات اجرا ميرا  يپ ميرا دوست داشت. او بارها سوپار سوپاريم پي بله ، او گوشي ياماگوچي: 
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  د؟يدار يمورد عالقه ا يكاتاشما  ايآ گراهام نوبل:

. كيكدام  ميتوانم بگو يرا نشان دهم. حاال نم ساني جوان بودم دوست داشتم كاتا س يخوب، وقت گوشي ياماگوچي: 

  .) هستنداتيد(است ها هانيش ي. آنها فقط كاتاميدار Chikaku و Genkaku ژهيو يو اكنون كاتا

  ، آنها توسط شما و پدرتان ساخته شده اند؟ كاكوينكاكو و چگ گراهام نوبل:

  .كاتاها را ساخته بود نيا فوتشانبله، پدر من قبل از  گوشي ياماگوچي: 

  داده است؟ ساختهاو آن كاتا را با شما  گراهام نوبل:

  .ميبله، ما با هم كار كرد گوشي ياماگوچي: 

آموزش  يبرا نهاياآيا . ستين ناوايكه در كاراته اوك به نام تايكيوكو ديدارهايي شما كاتا  گوجوكاي،  در گراهام نوبل:

  شده اند؟ جاديا يمقدمات

پدر من دوست داشت  نيدشوار است. بنابرا انيمبتد يبرا گكيساي داي يكاتا رايدرست است، ز گوشي ياماگوچي: 

 گكيساي ، شروع ديآنها را انجام داد نكهيو بعد از ا ميدار تايكيوكو يد. ما پنج كاتانشروع كن تايكيوكو يبا كاتا انيمبتد

 يرا از كاتا تايكيوكو ماواشي اوكه تا تايكيوكو جودان يها كيشروع كرد و تكن گكيساي يمن از كاتاآسان است. پدر 

  .استخراج كرد گكيسا داي

  .هستند گريد يكاتا يبرا يآمادگيك آنها  نيبنابرا گراهام نوبل:

كند ،  يكار م ماواشي اوكهتا تايكيوكو كند و  يشروع م تايكيوكو جودان با يمبتد نيبله، بنابرا گوشي ياماگوچي:

  .مي شودآسان  گكيساي شروع كار در نيبنابرا

  .شود ياستفاده م ييناواياوك يسنت گوجو نسبت به يشتريضربات ب زين يژاپن گوجو درگراهام نوبل:
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كمربند و مفصل زانو  رينداشته است ، فقط ضربات ز ياديبلند ز يضربه ها گوجو بله، اما مطمئناً گوشي ياماگوچي: 

  .ميكن ياستفاده م ي گريفقط از ما وكويكيتا يدر كاتا نيبنابرامانند كانستسو گري زده است، 

مبارزه مدرن به سبك مسابقات  نيو همچني گوجو، جيوكوميته مي، شما به سبك قد تاندر انجمن خود گراهام نوبل:

 تويمانند ها ييها كيتكن بكار بردنو  ينكوآش استفاده از ايستادنو ، ي گوجوسنتبه روش  مبارزه اي. آديادامه داده ا

  شما مهم است؟ يبرا

كه نسل جوان  ديرا دوست نداشت ، اما البته او فهم امتيازي هتيكوم نيبله ، درست است. پدر من تمر گوشي ياماگوچي:

 ني، درست است؟ بنابراستيورزش ن يانجام دهد. اما كاراته فقط برا يورزشرا به شكل مسابقات   ناتيدوست دارد تمر

دارد:  وجود متفاوت همن اكنون دو مسابقگوجوكاي  در نيكند. بنابرا سيتدر زين ياو دوست داشت كه به روش سنت

  .و مسابقه آزاد يازيامت

  كدام بود؟ جيوكوميته مورد عالقه شما در يها كيتكن گراهام نوبل:

  .مدمي آخوشم  ي مانند اوراكن و فوري اوچيضربه محكم و ناگهان يها كي، و تكنتويخوب من از ها وچي: گوشي ياماگ

  مورد عالقه پدرتان كدام بود؟ يها كيتكن گراهام نوبل:

آرنج را دوست  كينزد اريبس كياو تكن گوشي ياماگوچي: 

دست باز  يها كياز تكن يارياو از بس نيداشت. همچن

   .كردمي استفاده 

  نوكيته مانند ييها روش گراهام نوبل:

قرار دادن  يبرا يكيو او تكن، شويبله و ت گوشي ياماگوچي: 

  .زانو داشت، ايآرنج  يدست خود بر رو
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 يم وارد مبارزهمردم با پدرم  زماني كهخنده دار بود،  نيانجام دهند. بنابرا يتوانستند كار يمردم نم به همين دليل

  ."م چرايدان ينم مام ، ايكار انجام ده خوبم يتوانست ينم ام"گفتند ،  يشدند، همه م

  كرد؟ يبود كه او آرنج را كنترل م نيا لشيدل گراهام نوبل:

وي آنها زان ايكردند به آرنج  يحمله م يكرد و وقت يكرد. فاصله را حفظ ممي بله ، او آنها را كنترل  گوشي ياماگوچي:

  .آورد يفشار م

  .جالب است گراهام نوبل:

  .كنم يفكر م همين طوربله، من هم  گوشي ياماگوچي:

  صحبت كرده است؟ يسنس ياگيوقت درباره آموزش خود با م چيپدر شما ه ايآ گراهام نوبل:

  .نبود يخوب ياو كاراته كا يسنس ياگيپدر من گفت در زمان مالقات با م گوشي ياماگوچي:

  نبود؟ يخوب يكاپدرت كاراته  گراهام نوبل:

خود را  تيشخص ديمالقات كرد، فكر كرد كه با يسنس ياگياو با م يبله، درست است، اما بعد وقت گوشي ياماگوچي:

 يسنس ياگياو با م نكهيگذاشت و بعد از ا يبه او احترام م اريبود. پدرم بس يشخص بزرگ يسنس ياگيم رايدهد، ز رييتغ

  .كرد جاديا ياديز راتييآشنا شد تغ

  ه است.مبارزه كرد يليجوانتر بود خ يكه وقت ه انددر كتابش گفتايشان  گراهام نوبل:

  .الكل را ترك كرد و گاريبعد او سا ام ديجنگ يلياو جوان بود خ يبله، وقت گوشي ياماگوچي: 

  رده است؟كصحبت  يدر منچور شوقت درباره دوران حضور چيپدر شما ه ايآ گراهام نوبل:

 نيهمچن و داشت يدر منچور يسخت اريكنم او كار بس يرا به من نگفت، اما من فكر م زياو همه چ ياماگوچي:گوشي 

   .داشت يارتباط خوب يچورنكاران مغول و م ياز رزم ياريبا بس
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  .به ژاپن آورد يرا از منچور يرزم هنرمنداناز نمايشي ميت كياو  گراهام نوبل:

  .خاص بود يليخ نيدرسته ا گوشي ياماگوچي: 

  كرده است؟ يصحبت ينيتا به حال در مورد كمپو چ يدر منچور شاو از زمان حضور ايآ گراهام نوبل:

 دايپ يبه من گفت اگر فرصت ورا مطالعه نكرد،  ينيهرگز كونگ فو چ ولياست.  دهيبله، او بارها د گوشي ياماگوچي: 

 ياديز يو شباهت ها قرار دادممطالعه مورد را  ينيچ ياز كونگ فو ها يمطالعه كنم. سپس من برخ يمقدار ديكردم با

  .كردم دايگوجو پ ين آنها وب

  ي؟ا رهيحركات دامانند  گراهام نوبل:

  .كنند يم يشتريمطالعه ب )chiي(قدرت كدر مورد  آنها نيدرست است، و همچن گوشي ياماگوچي: 

را  يكوسار يامروزه كس ايآ) است  kusariاستفاده ازحال  در هگوگن ياماگوچي ك نگاه كردن به عكس( گراهام نوبل:

   كند؟ يم نيتمر

(كوساري يك سالح سنتي به شكل زنجير است كه در انتهاي آن يك چنگك تيزو يا يك وزنه كوچك متصل ***

  است)

و مطالعه  ،است يسالح سنت كي نيگفت ا يپدرم را دارم. و ياما مطمئناً من كوسار ،كس چينه، ه گوشي ياماگوچي: 

 ودوياو به من جودو و كندو را آموخت و اكنون من ك نيو نه فقط كاراته خوب است. بنابرا يسنت يرزم يهنرهاكليه 

  .دوست دارم زيبا كمان) را ن يراندازي(ت

  ذهن است؟پرورش  يبرا نيا اياوه بله؟ آ گراهام نوبل:

كه  ديدان يمشما . ستيكشتن ن ياست، اما برا يسالح خوب ودويرا دوست دارم. ك دهيااين بله و من  گوشي ياماگوچي:

   .خوب است يفرم سنتاجراي مراسم و  يبراآن 
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  ژاپن؟ ايبود  يچورنرا از كجا آموخته است؟در م يپدر شما كوسار گراهام نوبل:

در مورد كندو پدرم  نيدانم و همچن يرا نم اور من اسمو در ژاپن.  استاد كيبلكه از  ي نهمنچوردرگوشي ياماگوچي: 

  .كرد ليتحصنيز 

  و؟ير گنيج گراهام نوبل:

  .بود ي، درست است. همان زمان او در حال مطالعه كوسار ماياز كاوش وير گنيج گوشي ياماگوچي:

  .عالقه مند شد نتويو ش وگايآخر پدر شما به  يها در سال گراهام نوبل:

 يبه رشد ذهن شترياو ب نيجنگ باشد. بنابرا يفقط برا دينبا يرزم يهنرهااين بود كه او  دهيبله، ا گوشي ياماگوچي: 

 اديشدن بود. من به  رياو هنگام پ ياصل راه نيا نيآموخت. بنابرا يسنت اريبسرا به شكل  نتويو ش وگايعالقه مند شد و 

را  داد، اما او دوست نداشت كاراته يآموزش م ناز دانش آموزا يارياو به بس شقبل از مرگ يها آورم كه در سال يم

  .داد يرا آموزش م يو آموزش ذهن شنيتيمد وبيشتردهد،  نمايش

  ؟را آموزش ديد وگاياو واقعاً در هند  اياز پدر شما در هند وجود دارد. آ ييها عكس گراهام نوبل:

 اريبسزيرا   را آموزش نديده ام وگاياست. من  تعليم ديده وگاي يانها، مرب يوگياز  يبله، او از برخ گوشي ياماگوچي: 

  .دشوار است

  است؟ يگريد زيچ نيا ايگذاشته است،  ريكاراته پدرتان تأث يرو وگاي ديكن يفكر م ايآ گراهام نوبل:

 دهيا نيرا مخلوط كند. اما ا نتويو ش وگاي، يرزم يخواست هنرها ياو بود: او م ژهيو دهيا نيخوب، ا گوشي ياماگوچي: 

باشد،  نيد كي ديبا نتوياست ، ش وگاي وگايكنم:  يمن اكنون آنها را جدا م نيكنم. بنابرا يمن درك نم انهمتاسف را

  .دهم يانجام نم نتويهم ش يليكنم و خ ينمكار  وگايكاراته در حال آموزش است. من 

   .او بود يروش شخص نيا نيبنابرا گراهام نوبل:
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در او  ديشا رايگذارم، ز ياحترام مخيلي زياد  وگايبله، البته، من هنوز هم به مطالعه پدرم در مورد  گوشي ياماگوچي: 

  .را نيز مطالعه و بياموزد وگايخواست تنفس  يم ،تنفس كاراته كنار انجام 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  آموزش داد؟ وگايو او  گراهام نوبل:

 ني. بنابرا"دبياموزي وگاي ديشما با"كاراته نگفت  يآموزش داد، اما به اعضا وگاياز اعضا  يبله، او به برخ گوشي ياماگوچي: 

  .ديانتخاب كن ديتوان يم

  .كرد سيپدر شما دانشكده كاراته ژاپن را تأس ١٩٧٠در دهه  گراهام نوبل:

  .او بود يايرو نيدرست است ، ا گوشي ياماگوچي: 

  جمع كند؟ دانشكدهاين خواست همه سبك ها را در  يو او م گراهام نوبل:

  از شوتوكان  يسنس امايو ناكا ويوادو ر از يبا اوتسوكا سنس يدرسته در آن زمان ما روابط خوب گوشي ياماگوچي: 
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-Senmon دانشكده او نيد. بنابرانبا هم باشبايد كاراته همه دربود كه  نياو ا دهيو ا ميداشت گريد يو سبك ها

Gakku  د؟يدان يدشوار بود، م اريآن بس يكرد. اما سازمانده يرا راه انداز  

  جمع كردن گروه ها دشوار بود؟ گراهام نوبل:

فرصت را داشتند كه  نياز اعضا كه از خارج (ژاپن) آمده بودند ، ا ياريدشوار بود. اما بس اريبله ، بس گوشي ياماگوچي: 

 رايدشوار است ، ز ارين است، اما انجام هر سبك بسمختلف را مطالعه كنند. صحبت كردن در مورد آن آسا يسبك ها

 نارهاي. اكنون در مسابقات و سمهيدر اصول اول يتوجود دارد ، ح يمختلف يزهايچ شهي، همشوتوكان و در گوجوريو

 Senmon-Gakku را در زيبود كه همه چ نيپدر من ا دهي، اما در آن زمان ا ميسبك ها) دار ني(ب يروابط خوب

  !... اما من نتوانستم آموزش ببينم

  د؟يديرا د (JKA) يسنس اماي) و ناكاوير (وادو يمانند اوتسوكا سنس يگريد يشما استادان سبك ها گراهام نوبل:

  .گذاشتم يبه آنها احترام م يليشناختم. من خ يخوب م يليبله ، من آنها را خ گوشي ياماگوچي: 

  .نرم داشت كيتكن كي نياو همچن ست؟ياوتسوكا چ كينظر شما در مورد تكن گراهام نوبل:

او كاراته خالص  كيكنم تكن يفكر م نيبنابرا آموخته بودجوتسو را  جو يخوب البته اوتسوكا سنس گوشي ياماگوچي: 

  .گرفت Ju-jutsu ها را از كياز تكن يداشت، و برخ جابجايي تاحرك يبرا يخوب يها دهينبود. او ا

  جوتسو با هم مخلوط شده باشند؟ كاراته و جو اينكه مثل ديكن يپس شما فكر م گراهام نوبل:

  .درست است، بله گوشي ياماگوچي: 

  ؟يقو پايه هاي ست؟يچ شوتوكان و نظر شما در مورد گراهام نوبل:

هر دو كاراته هستند ، اما آنها  گوجو و شوتوكان بار به من گفت كه كي يسنس امايدرسته اما ناكا گوشي ياماگوچي: 

  . رديكنار هم قرار بگ نكهيجداگانه باشد، نه ا دياو گفت كه مسابقات آنها با نيدارند. بنابرا يمختلف يها دهيا
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 يبامبو و درخت خرما نم نيمانند بامبو. بنابرا گوجو درخت خرما است، و كي شوتوكان ،ديمثال بزنرا  ، اگر درخترايز

  .توانند مخلوط شوند

  جدا باشد؟ ديكه سبك ها با پس او فكر كرد گراهام نوبل:

  .به من گفتاين را بله، او  گوشي ياماگوچي: 

  د؟ه ايديرا د وير تويشاز  يسنس واتايا اي يسنس يمابون ايآ گراهام نوبل:

  .شناسم يرا م وري تويبله، من ش گوشي ياماگوچي: 

  .دهند يرا انجام م گوجو ريو مشابه يآنها كاتا گراهام نوبل:

 نيو همچن گوجو  هيگائونا سنسي از ي كاراته را نزدسنس يمابون رايمشابه است، ز اريبله ، بس گوشي ياماگوچي: 

توانم  ياما من م  ستيآسان ن يليخ شيتوريو هاي. حاال كاتا...او  يها دهيا ني، بنابرا ايتوسو سنسي آموخته بود

  .سخت است اريمن بس يبرا شوتوكان يدرك كنم. اما كاتا

  متفاوت است؟ كياحساس تكن گراهام نوبل:

كردند ، پدر  جاديكاراته ژاپن را ا ونيآنها فدراس يباشد. اما وقت نيزنم چن يدرست است، حدس م گوشي ياماگوچي: 

در آن زمان همه استادان برتر با  نيداشت، بنابرا ي، اوتسوكا سنس يسنس ي، مابون امايناكا يبا سنس يمن روابط خوب

  .روند يم هطرف كيو اكنون همه كاراته ها  و با يكديگر ارتباط داشتند كردند يهم صحبت م

  .كنند يم نيكاتا تمر يبونكا ياديامروزه مردم مقدار ز گراهام نوبل:

 يهماهنگ يبرقرار كند و برا حريف تمرينيبا  يتواند ارتباط خوب يمبا بونكاي آنها  بله، مطمئناً گوشي ياماگوچي: 

 كياز تكن ياز برخ ميتوان يم نيمهم است، و همچن اريدرك كاتا بس يبرا بونكاي كنم يمن فكر م نيمناسب است. بنابرا

   .ميندارامتيازي  ما فقط مشت و لگد  ني، بنابراميكاتا استفاده كن يها
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  توسط شما ساخته شده است؟ يبونكا شترياكنون ب ايرا به شما آموزش داده است  يپدر شما بونكا ايآ گراهام نوبل:

 يايناوياوك هيشب شتريپدر من ب بونكاي سبك رايروش من است ، ز گوجوكاي ما در يگوشي ياماگوچي: اكنون بونكا

را  ينرم تر ناتيكاتا تمر قياز طر ميتوان ي. سپس او گفت كه ما مپربرخوردسخت و  اريبسبلكه بود، نه نرم ،  يسنت

  .ميتوسعه داد سوپاريم پي تا گكيساي از را بونكاي و سپس ميانجام ده

  .محبوب هستند رقابتي مسابقاتكه االن  يحفظ شود، حت گوجو يسنت شكلكه مهم است كه  ديشما قبالً گفت گراهام نوبل:

را انجام دهد،  يو رقابت يازيتواند مبارزه امت ي. البته نسل جوان مميهر دو را آموزش ده ديبله، ما با گوشي ياماگوچي: 

  .ميآن را حفظ كن ديما با نيرا انجام دهند. بنابرا يسنت يتوانند آموزش ها يارشد م ياما اعضا

  شماست؟ يو كاراته تمام زندگ گراهام نوبل:

  .من است يزندگ نيبله، ا گوشي ياماگوچي: 

  د؟يگوجو بپرداز سيبه تدر اديز ديشما مجبور هست ايآ گراهام نوبل:

 يشمال يكايبه آمر ديمن با نجايدارم. بعد از ا يالملل نيدر سطح ب IKGA در ژاپن و JKGA بله، من گوشي ياماگوچي: 

  .دنانجام ده وهيرا به همان ش گوجوكاي بروم ... تا همه جا قاي، آفر يجنوب يكاي، آمر

  

  .متشكرم ديكه گذاشت ي، از وقت Sensei گراهام نوبل:

  .از شما متشكرم اريبس باشه گوشي ياماگوچي: 

  

 ترجمه: به اهتمام محمد رضا يوسفي تهيه و


