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 مادرهای شمشیربازها جزو بهترین ها هستند
 به مناسبت روز مادر

 (6/21/2931: عباسعلی فاریابی )ةترجم

 را ما که قدرتمند و قوی زنان این برای روز ما باید هر البته ،تقدیر کنیم خوب ماناز مادران  نزدیک است جا دارد گه مادر روز از آن جایی که

د. بعضی ها معتقدند که مادرهای هستن خاص واقعاها  مامانکنیم، زیرا که  افتخاربگیریم و به وجودشان  جشن کنند می هدایت زندگی

 شمشیربازها فوق العاده هستند، که هستند. لذا اکنون توجه شما را به دالیل آن جلب می کنیم.

 

 مهارت در رانندگی

آنها می دانند که چگونه مسیر باشگاه یا سالن مسابقه را پیدا کنند و از چه  که زیرادر این حوزه تخصص ویژه ای دارند،  شمشیربازی واقعا مادران

 در رامادر شمشیربازها  هرگز افراد این اما کنند، می صحبت دانش آموزان زیاد مادران مورد در مردم. راهی در شهرهای شلوغ سریع تر برسند

اه در ر و کنند می حمل راشمشیربازها  سنگین های ساک و هم کنند، می رانندگیهم  تمسابقا زمان در نکردنی باور زنان این. اند ندیده عمل

 قبل شب آنها که چرا را مرتب چک کنند، خود GPSنیاز ندارند که  آنها. استراحت کنید بخوابید و که کنند می یادآوری به شما برگشت به خانه

 و اشند،ب داشته را ترافیک حداقل تا دارندخبر  رانندگی مناسب یها ساعت بهترین از آنها بطور حرفه ای ه اندکرد تحقیق مسیر بهترین در مورد

 دونب کوچک پارک هر دراست  شمشیر از پر که ای نقلیه وسیله هر توانند می آنها البته و. درون شهری را خیلی خوب بلد هستند میانبرهای

 .کنند پارک مشکلی هیچ

تامین سالمتی مان و به موقع رساندن مان به تمرین در این خیابان ها و جاده های شلوغ، مادرهای عزیز ما از شما، برای 

 !متشکریم

 سرعت در فراگیری 

یلی خ انگیزی شگفت طرز به ومی شوند  ورزش این وارد صفر اطالعات با آنها! هستند جهان آموزان زبان ترین سریع احتماال شمشیربازی مادران

 از تربیش باید او آیا بخشد؟ بهبود را خود ریپوست مرکب تواند می من چطور کودک" .کنند برقرار ای حرفه مکالمات مربیان با توانند می سریع

 های چهب به کمک برایآنها ! اندآنها را یاد گرفته  آسانچه  ؟وی هستندفرانس های اصطالحاینها که ! وای "؟دگاژه )ردکن( استفاده کند یا بتمان
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 رادر این زمینه این ک ماه چنددر عرض  آنها بگیرد. را آنها چیزی نمی تواند جلوی ،داشته باشند جدید زبان فراگیری یک به نیاز اگر خود حتی

 !خوبم مامان مبارک، روزت! تبدیل می شوند ای حرفه را می کنند و به یک مادر شمشیربازی

 !ما از شما به خاطر سرعت فراگیری تان سپاس گزاریم

 

 حرفه ایعکاسی 

 یپوستر ترین سریع تواند می کسی چه !مادر باشد؟ مناسب شدن شما برنده لحظات از برداری تصویربرای  یلنز چه که می داند بهتر کسی چه

 های دهه در و کرد، خواهیم نگاه آن به هیجان و افتخار با ما که هستند تصاویری هااین! مادر کند؟ خود ثبت واقعی زمان در را ها حمله و ها

با گرفتن  شما. خواهند شد منتشر اجتماعی های رسانه در ظهر از بعداز همه مهم تر، امروز  و خواهیم داد، نشان نوه های مان و ها بچه به آینده

وقتی ما مادرانی . انگیزی پیدا کنند شگفت و خاص احساس تان شمشیربازهای که دیشو می باعثعکس هایی از لحظه های حساس هر بازی، 

 هب دیگر نیاز کسی چهکنند،  بهترین لحظه های شادی، شکوه و خوشحالی را برای مان ضبطمانند شما داریم که به راحتی می توانند 

 ؟خواهد داشت عکاس

 !فیلم به صورت ما خاطرات سازی مستند برای شما، از سپاس با

 قدرتمند کننده ی مذاکره

حل و فصل مشکل در هر مکان و زمان  به کمک یا و خود های بچه از حمایت برای شمشیربازها مادران ،آید می وجود به درگیری که هنگامی

 یا وند،وارد بحث ش ،وضعیت بهبود برای نیاز مورد صدای تنها با تن توانند می چگونه آنها که ستآن انگیز شگفت. مورد نیاز، در صحنه هستند

 رنامةیا اینکه چگونه بین ب! کمک کند خود ی فرزندجلو به حرکت تا برای مورد نظر شخص به رسیدن برای مناسب راه اینکه در انتخاب بهترین

نظیم است که در ت مادر این ؟موسیقی هماهنگی ایجاد کند و شنا تیم تمرینانفرادی شمشیربازی و سایر برنامه های هفتگی  درس پنجم هفتة

 این برنامه ها هیچ مشکلی ندارد!

 .نکردنی خود ممنونم باور مذاکره ای های مهارت گذاشتن اشتراک به شما برای از مادر،

 داشتن آمادگی همیشگی
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 وختد کیت یکتان پاره شده است، مادر به  شمشیربازی دستکش. مادر از قبل آن را خریده است ؟یک بسته شکوالت مارس دارید به نیاز

 شما که دانست می مادراضافی احتیاج دارید،  جورابیه  ؟آن در کیف مادر است ةنیاز دارید، جعب اولیه های کمک ؟آن است رفع آماده ی ودوز

 به مادر ؟نیاز دارید طوالنی سفر طول در استراحت برای بالشبه . خریداری کرده است خواهید داشت بنابراین قبال یک جفت اضافی نیاز آنها به

قبال  را کارها همه ،دارید نیاز به آن که چیزی هر اید، فراموش کرده از شما که آنچه هر. داده است جا خود کیف در را یکی انگیزی شگفت طرز

 شما بازی وقفه ای در تا کندمی  پیدا آن تهیه ی برای راهی به سرعت ،کاری باشد که احتماال آن را از قلم انداخته است اگر. انجام داده است

 .نیافتد

 

 شما، مادر!سپاس از آمادگی همیشگی 

 شکیبایی و بردباری باور نکردنی

 ا محلت رانندگی. ارج بنهیم ،صرف می کنند شمشیربازی شما برای مادران که یزمانبرای  باید ما ،داریم دوست را شمشیربازی هنر واقعا ما اگر 

 و دوباره ادنبرای گوش د شکیبایی و صبر سپس. انتظار و ،انتظار ،انتظار خود،اتمام مسابقه ی فرزند  برای انتظار تمرین، انتظار تا پایان تمرین،

نخواهید فهمید که این زمان ها و  هرگز شما  هاکار این همهبرای . فرزندش با آن روبرو شده است جدیدی که ی تجربه یا تکنیک دربارة دوباره

 .باشد کننده خسته آنها برای تواند میساعت ها 

 عزیزم، متشکرم!از صبر و بردباری شما، مادر 

 کارشناسی در همه چیز

 به ،آن را انجام دهند باید چطور که دانند نمی ابتدا آنها اگر حتی ؟کنند برطرف تعمیر یا توانند نمی شمشیربازها مادران که هست چیزی آیا

 ثبت، مشکل جلیقه ی الکتریک کردن حل برای راه بهترین بتواند تا کندمی  برقرار ارتباط خوداینترنت  مرموز اطالعاتی شبکه از طریق سرعت

 .عمل می کنند کارشناس بیاموزد. آنها درست مانند یک را فلوره، پوینت اپه، صاف کردن تیغة های پیچمسابقه، برای بستن  برای نام

 مادر جان! از تخصص شما در این همه کار سپاس!
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 آنها همیشه در صحنه حاضرند

 دورة التحصیلی فارغ اشک های هیجان انگیز جشن تا انفرادی درس یناول از. را رها نمی کنند خود هایبچه  شمشیربازی هرگز های مامان

نمی  دست هیچ چیز را از آنها. هستند آنجا درهمیشه  هامادر دیگر، صحنه ی ممکن هر و دانشگاه شمشیربازی مسابقاتدر  اهبعد تا آموزشی،

شما . و دوباره حاضر می شوند دوباره راست قامت ،شمشیربازهای خود به کمک آماده ی کننده حمایت سخنان محبت آمیز و با همیشه و دهند

 . نیستید تنها ،یخوشحال ی ها و چه درسخت درچه 

 

 مادرم، از اینکه همیشه در کنارم هستی متشکرم!

 کمک ما به آنها. هستندهمه جا  بزرگچه  و کوچک با مزه مزه کردن لحظه ها، چه ،شمشیربازها مادران

سپاس گزاری در برابر  بیان برای کلمات واقعا مادر، روز در جشن. کنیم درک را همه چیز تا کنند می

 !متشکرم. داده اید، قاصر است انجام ما برای انگیزی که آن همه کار شگفت

Irina Chirashnya,   
Academy of Fencing Masters Blog 

 

بنده درگیر مسابقات  مادر روز از مادران گرامی به سبب تاخیر در آپلود کردن این مقاله عذرخواهی می کنم زیرا که در مناسبت

فاریابی قهرمانی آسیا بودم.  

https://academyoffencingmasters.us7.list-manage.com/track/click?u=07ff819bf025bcd10be698e9f&id=836b05fa99&e=11eac97619

