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 کنم؟ این قدر هزینه فرزندم شمشیربازی برای بایدمن  چرا" این است که: ،زیاد می شنویم ما که هایی چیزییکی از 

 طیف و یاز استمورد ن بیشتری تجهیزاتدر این رشته  ،دو و میدانی یا فوتبال با مقایسه در. باشد قیمت گران ورزش یک تواند می شمشیربازی باشیم، واقع بین بیایید

 خصوصی های درس و هااردو ها، کالس. بپردازند تنهایی به باید همه ی هزینه ها را والدین ،ای مدرسهورزش های  خالف بر. دارد شرکت وجود برای مسابقات از وسیعی

 ؟دهند می انجام این کار را شمشیربازها والدین چرا پس. است مهم ها خانواده برای ها هزینه این. دارند هزینه همه

 !!!کنند نمی هزینه شمشیربازی برایتنها  آنها که است این پاسخ

ا وست روبرو شدن ب برای آنها. واقعی هزینه نمی کنند شمشیرهای ای غنائمبه دست آوردن  برای آنها. هزینه نمی کند شمشیر با جنگیدن برای کس هیچ ،است درست

 رحم شمشیرزنی بی درازمدت هنرتاریخ آن  از بخشی که دوست ندارند حتی آنها. هزینه نمی کنند غریب و عجیب های لهجه با مربیان یا و زمختهای مربیگری 

 ؟کنند می هزینه چیزی چه آنها برای پس ،نیست اینها از کدام هیچبرای  اگر. باشند

 د:کننهزینه  شمشیربازیدر کالس های شان  فرزندانبرای ثبت نام  والدینسبب می شود می پردازیم که  دلیل 01 به ذکر اینجا در

 . سرسختی7

همه چیز را  گیرند میتصمیم  که می شوند مستاصل و خسته چنانآن ها بچه گاهی وقت ها. کنند می هزینه خود های بچه برای آموزش سرسختی برای مادر و پدر

 .و به تمرینات خود ادامه می دهند دهند مین انجام را کار این که ممکن است ویحبه هر ن به سبب اشتیاق و عالقه اما ،رها کنند

 بلند کاری . روزهای2

ه هر ب اما تندهس خسته خیلی آیند می خانه به مدرسه از معموال وقتی کودکان. کنند می هزینه دنشو طوالنی شان ی فرزنداناینکه روزها برای والدین است درست

بت آن غمیل و ر با شمشیربازها که است یمهارت این و ،دارند طوالنیکاری  کسانی هستند که روزهای موفق افراد. روندب باشگاه به می کنند تا رحال خود را جمع و جو

 .دهند می توسعه را

 . تمرکز فکری3

 ستبر روی پی چگونه که آموزندبیهزینه می کنند تا آنها  خود فرزندان برای والدین. است یهوشتیز و سرعت ورزش ،جسمانیعالوه بر فعالیت های  ،شمشیربازی

 .پیدا می کند انتقال جنبه های زندکیسایر  بهاز سالن شمشیربازی مهارتی است که به خودی خود  این و حفظ کنند را خود تمرکز

 . حس مسئولیت4

 فلوره ،هشمشیر اپ یکداشتن برای . کنند مراقبت آن از باید که آموزند می ها بچه که استاین  گرانقیمت شمشیربازی تجهیزات همه یکی از بهره های مفید خرید این

 از اعم شمشیربازی تجهیزات. آن به خوبی عمل کند فنی های قسمتتا همه ی  کند تعمیر و نگهداری شیوه ی یادگیری صرف زیادی زمان بازیکن باید ،سالم ابرس یا

 .ببیند آموزش به خوبی از آنها ، برای مراقبتخود اهداف به دستیابیتا برای وادار می کند  را جوان تا سیم بدن بازیکن دستکش ،ماسک

 . روابط عمومی5

یکی . ستا ورزش هر اهداف واالترین از یکی و زیبا اصل یک این. کنند می ایجاد خود های تیمی هم و کاپیتان، مربیان با توجهی قابل شخصی روابط بازیک شمشیر

 .می شود وچندگانه درازمدت عمیق روابط ایجاد باعثکه  است این شمشیربازی رفیع و خاص بسیار از ویژگی های



 چرا والدین برای شمشیربازی هزینه می کنند   ترجمه ی: عباسعلی فاریابی

2 
 

 . باخت6

 سریع باری آتش سبک با همراه شمشیربازی، فردی طبیعت است؟ درست گی است! بله،دیوان این نیم کهکفکر شاید هزینه می کنند!  ی خودها بچه باخت برای والدین

 می ادیبله، موقعی که ما می بازیم  .است یخوببسیار  ویژگی یک این! و خود زیاد هم و خیلی. می بازند به راحتی شمشیربازان که دین معناستب ،آن های بازی

 .دهیم ادامهراه مان  راحتی به به دشوار در موقعیت های چگونه و ،باشیم فروتن ،شویم بهترچگونه  که گیریم

 . هدف گذاری1

 سابقاتم سیستم ساختار. به حساب می آید یکی از کلیدترین و مهمترین فاکتورها شمشیربازی برای اما ،و نیاز به بیان ندارد است آشکارخیلی  تقریبا مورد این

 بازیشمشیر در ریاگذ هدف رسد.ب ثمر به که زمانی تا برنامه آن از همه مهمتر اجرای مو به موی و ،مدت است دراز موثر ی برنامه یک کردن تهیه مستلزم شمشیربازی

  .ارزشمند است که خیلی است جدی کار یک

 زمان. 8

 ارد،ند وجود زندگی در یبرمیان راه هیچاز آن جایی که . به وجود می آید سخت کار ها و سال ها سال بر اثر موفقیت. نیاز دارد دراز مدت فداکاریوریاضت  به موفقیت

یاموزند تا ب خود بردباری در برابر سختی ها را به فرزندان و صبر تا هزینه می کنند خود های بچه برای والدین. ندارد وجود نیز موفقیت برای بریراه میان هیچبنابراین 

 .افتد نمی اتفاق یک شبهموفقیت  زیرا که .به خوبی در طول زمان به وظایف خود عمل کنند

 . رهایی از زندگی کلیشه ای3

و  یاقاشت با توانند می جوانان که است، رایگان ینمایش فعالیت یک شمشیربازی امروزی ماست. مدرن دنیای زندگی کلیشه ای با مبارزه حال در هامادر و پدر همه ی

 یایدن به کلیشه ای نمایش صفحه درون آن از راخود  ها بچه تا کنند می خصوصی شمشیربازی هزینه های درسای رب والدین. روند شیرجه به درون آن با آزادی کامل

 .نندبکشا واقعی

 . غرور71

 ای دور یک پیروزی در. حریف ضربه خوردن از از جلوگیری امتیاز. یککسب . دهد می غرور و افتخار به بازیکن که در شمشیربازی وجود دارد کوچکی های دستاورد

 آنها! تشکیل می دهد را هایمان بچه شمشیرباز شدن برای ما دالیل از بزرگی بخش شمشیربازی در انگیزغرور کوچک هایامتیاز این کوچک، چیزهای این. مسابقه یک

 کنند. درکبه خوبی  ، اگرچه اندک هم باشد،را ها پیروزی از یک هر که ارزش گیرند می یاد در شمشیربازی

 کنانبازی زمان و انرژی از زیادی مقدار ورزش این .باشد گران تواند می ورزش این بله،! کنند نمی هزینه شمشیربازی خود برای والدیندرواقع 

 مشیربازیش! است شمشیر یک کار با یادگیری از بیشتر خیلی آورند یمبه دست  آن از ما های بچه آنچه اما. را می گیرد هایشان خانوادهو همچنین 

 .است خود فرزندان آینده برای گذاری سرمایهیعنی 
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