
 
 

 چگونه از شمشیربازی لذت ببریم 

 )سخنی با والدین(

 (1/5/1931ترجمه ی: عباسعلی فاریابی )

 یک سردخشک و  او معموال با برخورد ،به شمشیربازی ملحق می شود کودک یک که هنگامی داریم؟ بیشتر دوست را شمشیربازی ویژگیما چه 

ا تا با آن آشن می دهد او به یک شمشیرو حرکات پا را یاد بگیرد. آنگاه از او می خواهد روی گارد بنشیند  روبرو می شود که بزرگسالشخص 

 !بیفتد اتفاق کودک یک برای تواند مین ز این برخوردا تر خشک واقعا. بشود

 بهتر را ها بچه حال که کارهایی .هستند خوبی چیزهای همهکه  دهد می فداکاری و سخت کار و تمرین به جایش را خشکیاین  مدتی، از پس

  د،گیز باشنچالش برا کودکانرای ب، به ویژه ندهم می توااین مراحل  اما. کند می کمک آنهارشد  بهو  ،کرده

ب خو های مهارت کمک می کند تا ها بچه به که ،است خاص آن چالش ها با مقابله برای عالی های راه ی ازیک کردن شمشیربازی کننده سرگرم

 نوالدی، مقابله کند استرس بامی تواند  یسرگرمکه  همه ی ما می دانیمآن جایی که از . از آنها بهره بگیرنددر طول حیات  ورا فرا گیرند  آن

 !وارد عمل شوند ،خود کودک شمشیربازان برای ،هیجان و ، لذتیسرگرم حفظایجاد و  برای دارند فرصت

 

 .توجه کنیدشمشیربازی از  بردن لذتچند راهکار برای به اکنون 

 . گذشته را مرور کنید1

 کسع و ها فیلم! یادآوری کنید اوبه و  را بسنجید او رشد و ها آموخته آنگاه میزان  ؟را به یاد بیاورید رفت پیست روی شما کودک که یاول روز

نشاط آور  حس چهدر آن زمان و را گذرانده  لذت بخشی که چه دوران خواهد کرد یادآوری اوبه عمل  این. نشان دهید او به راروزها  آن های

 .استخوبی داشته 

 . با هم بازی کنید2

، رابین دریایی دزدان دوران جوانی فیلم های در ما ی همه! دارند شمشیربازی دربارهاندکی  اطالعاتهمه  دیگر، های ورزش از بسیاری خالف بر

 ازیب خود فرزندان بادوباره  و برگردیم عقب به که است فرصت آن اکنون و .بازی کردیم شمشیر با بازی های خودو با هم ،یمه ادید هود و زورو را

با اعتراض  ،دش برنده او که هنگامی و. بازی کنید فرزندتان بادرست مانند دوران کودکی  و پالستیکی را بردارید بازی اسباب شمشیر یک. کنیم

 شیدجد های مهارت که ایجاد کنیددر او را  احساس این. "بازی می کنید ای حرفه لیشما خی" ،"نیست منصفانه" این عبارت ها را به کار ببرید:

 !هم از این بازی لذت ببرید خودتان و! او را افزایش بدهید نفس به اعتماد! واقع شده است مفیدخیلی 
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 . فشار را از دوش او بردارید9

 لکهب ،نیافزایید چیزی فشار این به خودتانسعی کنید تا . ستزا فشاربه اندازه ی کافی  آن برای آماده شدن پروسه ی و مسابقهحال و هوای 

 .و سرگرمی احساس نکند لذت ،حمایت چیزی جز شما کودک د و بگذاریدراحتی پیش رو هب این روند دهید اجازه

 باشید تان . مواظب عکس العمل4

 الشت. می شوید خوشحال ی کهچه وقت و ،ناامید زمانیچه  دقیقا حس می کند. او شود میو اضطراب شما  عصبانیت به راحتی متوجه شما فرزند

 سابقهم یک از قبل اگر، آنگاه خواهید دید که فرزندتان چگونه از شما الگو خواهد گرفت. برعکس باشید داشته آرامی ایده آل و برخورد تا کنید

 .همین رویه را در پیش خواهد گرفت نیز شما کودک ،باشید مضطرب

 موش نکنیدالی عشق و محبت را فر. آرزوهای بزرگ داشته باشید و 5

 .فراموش نکنید را محبت ، مهر وعشقدر هنگام کسب هرگونه دست آوردی،  اما د،یکن تشویق را تان فرزند و داشته باشید بزرگ های رویای

تان نشان دهید نه برای  فرزند خود را به خاطر عشق! نشان داده شود مهمآنچنان  نباید اما ،است ارزشمندجالب و رویای قهرمان المپیک شدن 

 .که به دست می آوردنتیجه هایی 

 

 . بی خودی پاداش ندهید6

 کشیدن شچال به اوقات گاهی وپیش برود. ارتقاء رده بندی بازیکن به سبب برنده شدن  منطقی و طبیعی صورت به رد و باختب پیامد دیده اجازه

 هب بزرگی کمک مدت بلند در و دباش داشتهی رشد به رو روند که دده می اجازهبازیکن  به بازخوردها این. هنگام باخت نرمال است او احساسات

 پول کیف باو نه  ،عواطف و ، احساساتمراقبت با. نخواهد بود خط پایان رسیدن به معنای به و است خوبهم باختن  اوقاتگاهی  .کرد خواهد او

 .کنید پشتیبانیاز او  خود،

 مقایسه نکنیداو را با کسی . 1

 ،مقایسه شود گردی نباید با بازی کودکانشمشیربازی فرزند شما . نه به صورت مثبت و نه به صورت منفی ،نکنید مقایسه کس هیچ به را فرزندتان

 رزیابیا آنها با او که صورتیدر صورتی که او با هم بازی هایش مقایسه شود، آز آنها متنفر خواهد شد و در . شود بیارزیابا خودش باید  تنهابلکه 

 .شوند از خودش متنفر خواهد شد
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 . دوستی و رفاقت را تشویق کنید8

در  ازیتا آخرین ب که یشه بازیکنان را تشویق می کردیمهم ما اخیر، بسیاری از مسابقات در. است خوبی ایدهدرگیر کردن کودکان در مسابقات 

م داشته داریدوست روحیه ای که  تا کنند تمرکز انطریق به بازنده ها کمک می شود که بیشتر روی تیم ش این از .سالن مسابقه باقی بمانند

های  تا اینکه درگیر چالش اهند کردوتوجه خ و حمایت از دوستان شان دوستی های ایجاد شده بهبیشتر  آنها ترتیب بدین .باشند، به دست آورند

 !باشد لذت بخشکم ارزش تر نیست و به همان اندازه می تواند  شخص ماشای برد یک هم تیمی از برد خودت خود شوند.

 باشید فریح خود به خودیت ی ده. آما3

ا ب آماده ی آن باشیم! باشد که جا هر در باید مادر و پدر عنوان بهما  بلکه ،تخابی خودمان رخ بدهدنهای ا لقرار نیست تفریح و سرگرمی در مح

 باشد، به ویژه اگر با هم تیمی یا هم باشگاهی، می تواند بسیار لذت بخش و سرگرم کننده رفتنبه سینما ، به کوه، هم به صورت گروهی به شنا

 بازی های شمشیربازی خود تنها روی پیست اتفاق نمی افتد.باشد. لذت و سرگرمی داشتن با هم ها

 . دوستان شمشیربازی11

سعی  .دق می کندهم ص کودکان برای این! است مهم بسیار!( آموزش محیط از خارج) شمشیربازی دوستان با اجتماعی رویدادهایشرکت در 

 فرزندتان به همراه سایر دوستانش برگزار کنید تا تفریح بیشتری داشته باشند! رشد به کمک برای این رویدادهای سرگرم کننده را از برخی کنید

. نیدک رو به راه فرزندتان باشگاهی های هم برای مهمانی یک یا کنید سازماندهی پارک در یک دعوت همگانی ظهر از بعد می توانید یک روز شما

 فرزند ی فراوان، آینده ی سالم و مثبتسرگرمدر عین حال ایجاد  ندمی توا آنها ی همه و دارد، وجود نیز کار این انجام برای یدیگر زیاد های راه

 .تامین سازد را شما

 

 . خاطره بسازید11

، شادی و خنده از ی تشکیل می شود که سرشارکوچک اتلحظ از زندگی! دارد وجود شمشیربازی در خاطرات ایجاد یی فراوانی براها فرصت

 هاینا ،در غالف خود فرو می روند شمشیرها و رسد می پایان به مسابقات که هنگامی. استدورهمی های لذت برانگیز گروهی  سرگرمی منبعث از

 .فراموش نخواهد کرد برای همیشه شما فرزند که ماندگاری خواهند شد خاطرات
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 فراموش نکنید سن را. 12

 و ،کند می تغییر سال هر گذشت با شما فرزند های خواسته و نیازها! هستند حرکت حال در هدف یک ها بچه و کند می تغییر سن با چیز همه

م گ از سر در و کنید صحبت مختلف سنین در آنها یبرنامه  ی اداره ی نحوه ی درباره فرزندتان مربی با. نباید باشداز  غیرهم چیزی ما  انتظار

 .باشید جدید هایکاری امتحان کردن  آمادههمیشه  و .نترسید شدن

 های نمایشی . برنامه19

 به نیازی .دریغ نکنید او، این شانس را از کندارائه  شمشیربازی برنامه ی نمایشی یک خواسته شود کهشما هرگاه در مدرسه یا باشگاه از فرزند 

 انجام برای که یتمجید و تحسین و مثبت توجه به سبب ، و اینمی کنند خوشبختی احساسدر چنین برنامه هایی  ها بچه کهنیست  گفتن

 ار آنها و است مهم العاده فوق ها بچه برای و سرمشق شدن هوشیاری ،منحصر به فرد بودن احساس. ابراز می شود ،اختصاصی و زیبا کارچنین 

 !بفهمند دنیا همه یبگذارید ! دیرا مخفی کنتان فرزندشمشیربازی سعی نکنید . کند می شاداب

 مثبت فکر کنید. 14

ر وقت د و است کرده یاشتباه می داند چه کار دقیقا شما فرزند. نیست درست این عمل ، زیرا کهتان انتقاد کنیدفرزند عملکرد از نباید هرگز

 ،ه استداد انجام مسابقه هر طول در فرزندتان که یخوب چیزهای مورد درتالش کنید بیشتر . کرد خواهد صحبت او با در مورد آن مربی خودش

 !باخته باشد اگر حتی کنید، صحبت

 . فیلم تماشا کنید15

ماشا ت خانوادگی به صورتشمشیربازی را  های فیلم از یکیگهگاهی . وجود دارد شمشیربازیی درباره  زیادی های کتاب و فیلم دنیای مجازیدر 

 های فیلماما  ،(لفوتبا خالف بر) است کم بسیار شمشیربازی مدرن های فیلم که از آن جایی. فرزندتان باشد سن د کامال مناسبیبا البته ،کنید

هم  انستارگ جنگفیلم  حتی. تفنگدار سه، یا زورو تا گرفته دریایی دزدان از ،است شمشیربازی آنها اصلی عنصر که دارد وجود زیادی بسیار

 .است "ابرس" مبارزات دارای صحنه هایی از

 معامله کنید را . سرگرمی16

در  چقدر فرزندتان که این و است، لذت بخش چقدر و ببینید که شمشیربازی بیایید بیرون خود الک از! است و عالی بزرگ معامله یک سرگرمی

 یرگرمساین  از جایی که ممکن است تا معامله در این که نکنید فراموش. قدردانی کرد این رشته ی ورزشی از باید واقعا که است شده سرگرم نآ

یزهای چدر مورد و  ،بپرسید شمشیربازی یژگیو ترین جالب مورد در او از! والد یک شمشیرباز شدن واقعا لذت بخش است زیرا که ،لذت ببرید

 .شود هم منتقل شما بهذت لاین  دهید اجازه. دریافت کرده اید صحبت کنید شماکه  خاصی

. را بکند ودخ را تشویق کنید که حد اکثر تالش فرزندتان و ذت ببریدلاز شمشیربازی   توانید میهم کار هستید،  گرفتارسخت  که هنگامی

 رگرم کنندهبیشتر س شما رزندهر چه شمشیربازی برای ف بنابراین . بود شما خواهد موفقیت کلیدآن، ی بخش لذتجنبه ی  حفظ حقیقت، در

 سرگرم واقعا ورزش شمشیربازیاتی بگویم که از نظر احساس بیشتر خواهد شد! حفظ آن و سخت کار کردنش احتمالباشد،  انگیز هیجانو 

 .ایجاد کنیم رای مناسب فضا که است این دهیم انجام باید ما تنها کاری که است، ای کننده
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