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 (12/5/2931ترجمه ی: عباسعلی فاریابی )

سابقه مدیدن یک  با است ممکن برخیواقعی،  ی عالقه عده ای به دلیل و ،دیگر های عدم موفقیت در ورزش به سببشمشیربازها  از بسیاری

 شویقت خانواده اعضای دیگر یا برادر و خواهر طریق از دیگر گروهی .، به شمشیربازی رو آورده اندالمپیک انگیز هیجان بازی یک یا آنالین ی

وفق در این رشته م آنها آیا که شوند نمی متوجه ابتدا آموزاننو از بسیاری ،باشد که دلیل ها این کدام از هر بهاما . کنند امتحان را آن که شده اند

 .خیر یا خواهند شد

در نهایت  احساس این و. دارد زیادیشباهت  بطری محبوس درون یک برق و رعد به ، آنشود زده میوفقیت ماین  حس جرقه ی هنگامیو 

 .دشو میتبدیل  سوزاننده خواهش نفسانی یک به شمشیربازان از برخی برای

 

 چیست؟ شعله ور برانگیختگی

س این ح .وادار می کند حرکتبه  خود، اهداف به رسیدن برای را ورزشکاران از بعضی که است یاحساس شعله ور برانگیختگی ساده، عبارت به

 نگیزها که است ورزش یک بهشوق شور و  نوعی آن. کنند پیشرفت خود والدین و همساالن مربیان، انتظارات از فراتر تا کند می تشویق را آنها

  .را ایجاد می کند بازی برای

 یربازانمبتدی گرفته تا شمشبازیکنان  از ،ام دیدهشمشیربازان سطوح مختلف  در را آن من و است، آسان بسیار شعله وربرانگیختگی  تشخیص

تنها  مشیربازیش به شیفتگی این و ،هستند عالقمند خود ورزش در موفقیت به به سبب این میل شعله ورکه  هستند کسانیاینها  .تر پیشرفته

 .خالصه نمی شود ،مسابقات برای شرکت در سفر و تمرین به آنها اشتیاقدر 

تمرین  به فکرها تن ،مشغول تمرین نباشند وقتی. کنند فکر شمشیربازی مورد در توانند می و فقط فقط دارای براگیختگی شعله ور، هایزشمشیربا

 .کنند می فکر خود بعدیتنها در مورد مسابقه ی  ،مشغول بازی نباشند وقتی و .هستند
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حاضر هستید  ،یربازی داشته باشیددرون خود میل شعله ور به شمش در که وقتی و ،عشق می ورزید دهید می انجام آنچه به شما که هنگامی

 ترین طبیعییا  ،بهینه استعداد داشتن به شما ،بازی این به عشق و اشتیاقبرای  حقیقت، در .انجام دهید راهر کاری  خود تکنیک بهبود برای

 .نداریدنیاز  نیز مدت تمرینی طوالنییک دوره ی  به، و حتی ها توانایی

 ؟فرق دارد ذاتی با استعدادچرا برانگیختگی 

 موارد، زا بسیاری در اما .است یبزرگ متیازا نیز قوی ذهنیداشتن  و کار بودنورزش طبیعی طور به. است مفید همیشه طبیعی استعداد داشتن

برانگیختگی  .می سازد متفاوت، نتایج ضعیف کسب می کنندکه از آنهایی را  سطح باال قهرمانان که است امتیازی مربوطه ورزشبه  شعف و شور

 ،کنند تمرین دیر وقتتا  ،دهند انجام بیشتری فعالیت ،را کسب کنند بهتری نتایج نیز انرژِی می دهد تا ترین بازیکنان مبتدیبه  حتی ،شعله ور

 کنترل بازی و تماشا کردن از بلکه ،چیزهایی بیاموزند آموزش و تمرین ازنه تنها  و محدود کنندهای روحی خود را فشار ،کار کنند تر سخت

 .دنکن تغذیهشمشیربازان دیگر نیز خود را 

 خسته ازیب چندین اگر حتییا  ،حذف شده باشند آنها اگر حتی ،. آنهادارند راشعله ور  میل این که هستند کسانی موفق، شمشیربازان از بسیاری

 ند،دار براگیختگی که افرادیا رزی. دهندمی  ادامه حاضرند، مسابقهآن  درانی که کس همه ی تماشا و بررسی به باشند، داده انجامای را  کننده

 .شوند خانه راهی راحتی به توانند نمی

خاص  های یژگیو چه تا ببینند ،می نشینند تر پیشرفته شمشیربازان تماشایبه  ،می کنند تحلیل و تجزیهحذفی را  تابلویول ها و پنتایج  آنها

ود از فیلم های موج و کنند می تماشا را یوتیوپ آنها. گردند می مشاوره دنبال به و کنند می سؤال آنها .وجود دارد دیگر رقبای رد و قابل توجهی

انان قهرم آنها. وجود دارد، هستندکه در گوگل  جهان سراسر مسابقات های فیلماز به دنبال فراگیری مطالب جدید  آنها .گیرند می یادچیزهایی 

ژرف  واقعا اینکه مطالب برای بلکه ،می برند لذت بازی آنها از که دلیل این به فقط نه ،کنند می دنبال اجتماعی های رسانه در را خود محبوب

 .بیاموزنداز آنها  تری را 

 چرا باید براگیختگی شعله ور را تقلید کرد؟

 گیبدون داشتن ویژگی برانگیختهمه و همه داشتن،  رقابتیه ی روحی ،شمشیربازی را دوست داشتن ،بالقوه استعداد داشتن ،شدن عالی بازیکن

 .امکان پذیر است نیز

 هرچه ،ختمابه محض اینکه براگیختگی را شن کنم می سعی من .شعله ور باشد، سخت است براگیختگی دارایواقعا  که شمشیربازی کردن پیدا

 به خصوص به همه، از مهمتر اما. است یرقابت روحیه ی آن یکی از شاخص های ،ی خودم تجربه با توجه به زیرا ،در خودم بپرورانم را آن ترزود

 .دهند توسعه و بگیرند یاد رام آن فرزندان دوست دارم من که استی العمر مادامهنر یک و  مهارت یک آن ،والد یک عنوان

 .بهره برداری کنید ،هستند میل این دارای کسانی که ابزارهایی از توانید می ،یدندار را حس این فکر می کنید که اگر حال، به هر

  براگیختگی شعله ور را تقلید کرد؟ چگونه باید

 را وتیوبی شمشیربازی های فیلم ،هستید تان ستودیا موقعی که در ایستگاه منتظر اتوبوس  بیایید. به باشگاه بروید و دیر از آنجا بیرون زود

ذف ح از بعد. کنید دنبال اجتماعی های رسانه دربازیکنان معروف را . باخته اید که را آنهایی ویژه به ،مرور کنید را خود بازی های .دیکن تماشا

 . همیشهبرخورد کنید باز روی خود با همساالن و مربیان از بازخوردگرفتن  برای .کنید را دنبال مسابقهآن  بازیکنان برترشدن در یک مسابقه، 

 .نمانیدعقب  تمرینات ازتا  ،را به موقع انجام دهید مدرسه تکالیف .بگیرید شمشیربازی خصوصی درس. گرفتن نهراسید کمک از

 .بخشد بهبود را شما بازی می تواند ،تمرین معمول روال از فراتر اضافی تالش کوچکترین حتیفراموش نکنید که 
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 شعله ور پرورش براگیختگی

 شورز به او که نیستید مطمئن که وقتی اما .خواهد بود راحتپرورش آن  ،به وجود آمده است در فرزند شما این میل دادید تشخیص که وقتی

 و درش یادگیری، برای را متنوعی های گزینه و فضا که است این م دهیدانجا باید که کاری بهترین ؟نیدک می کار چه ،یا خیر دارد عالقهخود 

 .نیدسرکوب نک بیش از حد انتظارات با را او اما کنید، تشویق را این مسیر او از گام هردر تالش کنید . کنید فراهم او برای بازی از بردن لذت

 و لی سعی کنید .است خوب باز هم دهد، نمی انجام را اضافی هایکار این اما ،داشته باشد دوست را شمشیربازی شما کودک اگر حال، عین در

 هک کنید کمک او به محلی، مسابقات تقویم و باشگاه از فراترو  ،او آموزشی برنامه ی از فراتر ورزش، جنبه های دیگر این کشف در زمینه ی

 .دکن درک را این رشته وسیع تر سیمای

 .دببر لذت بیشتر ودر نتیجه بتوانند از آن ،انجام دهند یانتخاب ورزش در این را تری عمیق سرمایه گذاری که کنید کمک او به همچنین

 

 می تواند مضر باشد! برانگیختگی شعله ور

 این به شخودباید  کودک ،دداشته باش مشوقی و گر حمایت والدین وای  العاده فوق مربی یا ،باشد داشته استعدادچقدر  بازیکن که نیست مهم

 .به زور به خورد بازیکن داد را آن توان نمی و. برسد شعله ور میل

 .ریشه دوانده است ،مسری مانند یک بیماری ،باشگاه یک کل درکه  دیده ام برانگیختگی شعله ور را حس من حال، این با

 ازی هایهم ب و ندک ایفارا  رهبری نقش در باشگاه او که ببینیم است طبیعی باشد، شور و هیجان داشته ی نسبت به این ورزشخاص کودک اگر

 .ندک القا است تماس در او با که کسی هر این احساس براگیختگی را به توانند می حتی او. ندک ترغیبکردن  کار بیشتربرای  را خود

به  ود راکشیدن خ فسنشیوه ی  زندگی و حتی هنر توانند می ،منتقل کنند به دیگران را خود هیجانشور و  بتوانند اگر شمشیربازها،گونه  این

 .دهند انجام دارند، دوستخود  که کارها را به همان شیوه ای تا کنند تشویقخود را  انیاطراف دهند وسرایت نیز  دیگران

تا به  مدهی توسعه را خود مناسب های توانایی و ابزارها چگونه مبگیری یاد که است این مهم. ه باشندداشتنی ایکس برانگیختگی توانند نمی همه

ا نهایت و ،آینده ای روشن در شمشیربازیکار، شیوه  اینبا . مکار کنی خوداصلی  از تمرینات تر سختتا  مگیزینبرا و خود را آنقدر مبرسی حداین 

 .شد خواهد زده رقمبرای همه  ،در زندگی
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