
 

 

  خاطرات شمشیربازی ثبت

 (18/7/1937ترجمه ی: عباسعلی فاریابی )

ه این است کبزرگ  های چالش ی ازیک اما! است والدین طبیعی خصوصیات از یکی اینزیرا  ،بنویسند را خود فرزندان خاطرات دوست دارند مادری و پدر هر

بازی شمشیر ره یتنظیم دو. می کنند دنبال را فصل به فصل را خود فرزندان که یوالدین برای ویژه به ،محذف کنی را چیزی چه و مداری نگه چه چیزی را

از طرف  .خواهد شد نیز در نهایت چیز خیلی جالبی و است آسان خیلی ،و تهیه ی یک کلکسیون شمشیربازی خاطرات ی فرزندتان از طریق نوشتن دفترچه

 بنویسند! خاطرات خود را خودشان بگیرندیاد  و مشارکت کنند این پروسه در توانند میهم  ها بچه خود ،دیگر

 .توجه فرمایید تانفرزند شمشیربازیت و کلکسیون خاطرادفترچه  تهیه ی برای نکته چند حاال به

 نکنید! زیاده روی. 1

 را اند شمامی تو کودکان خاطرات حفظ به توجه. باشد کامل خیلی دفترچه ایننیست  نیاز که است این داشته باشید یاد بههمیشه  باید که چیزی اولین

 .شویدگمی ردچار سرد آن گردآوریای بر که است آن از بهترناقص  یکلکسیون یجمع و جور کردن یک دفترچه  اما ،دست پاچه کند خیلی

 مالکایک کار  شمشیربازی خاطرات دفترچهشیوه ی تهیه ی  کاغذ های ویژه ی ثبت خاطرات نیست. یا و های برچسب برای تهیه ی زیاد پول صرف هدف

 .می باشد مکان یک در را آنها و قرار دادن مهم جزئیات آوری جمع آن مهم و بخش ،است شخصی

 است. یکلکسیون خاطراتیکی از خصوصیات اصلی یک دفترچه  این و در عین حال منظم باشد! ساده آن که است این فوت و فن کار در

 . خاطرات شمشیربازی خود را مرتب کنید2

 سازماندهی را خود کودک شمشیربازی خاطرات خواهید می چگونهابتدا مشخص کنید که 

نها از آ یک انجام دهید که هر کوچکتر دفترچه ی چندیندر را  این کار توانید می شما. کنید

ت خاطرات ثب برای بزرگ کالسور یکاینکه  یاباشد،  شمشیربازی فرزندتان فصل مخصوص یک

 .باشد شما کودک مناسب که کدامهر  ،یه کنیدته به صورت کلکسیون چندین فصل

 ودکک شمشیربازی ای حرفه دوره ی اگر! دباشی پذیر انعطاف کار این در می کنم که توصیه

 ایی کهاز آن ج .نگران نباشیدزیاد هم  ،شدید روبرو اضافیخالی با کاغذ  اگرو . کنید اضافه به آن کالسور هرچه بخواهید توانید میشما  ،ادامه پیدا کرد تان

 .آماده کنید پذیری انعطاف خود را برای بنابراین ندارد، وجود آینده بینی پیش برای راهی هیچ

 .جدا از هم تنظیم شودبه صورت این است که دفترچه های بچه ها پرجمعیت  برای خانواده های و ثبت وقایع خاطرات نویسی شروط مهمترین از دیگر یکی

 فرزندانزیرا که . بازی می کنند یکسان مسابقات در و اسلحه در یک آنها اگر حتی ،عادالنه تر است کودک هرمجزا برای  خاطراتدرست کردن دفترچه 

 !دهند نشان فرزندانشان به را آنها یروز داشته باشند تا را آنها که خواهند خواستو آنها . داشت خواهند ای جداگانه زندگی و مجزا های خانه بعدها شما

 . عکس های شمشیربازی را چاپ کنید9

 حال، این اب. تسچند روز صبر کنیم، گذشته ا آنهابرای چاپ  و عکس بگیریم بودیم مجبور ما که روزهایی. کنیم می زندگی دیجیتال عصر در قطعا ما بله،

 داستان کی از بخشی تصویر اینمی بینید  ناگهان. داردن وجود مادی روزمره ی زندگی در این آن به کردن نگاه و عکس یک زیباتر از به دست گرفتن چیزی

 .شد پر ماجرا برای شما
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 ابقهمس همان مدال کنار در را آن سپس و ،را چاپ کنید صبح مسابقه کردن گرمبرنامه ی  یامسابقه  یک روی سکوی قهرمانی شما کودکعکس ایستادن 

 .فراموش نکنید را درآیدبه عنوان خاطره  می تواندچیزی که در آینده  و هریادداشت تبریک مربی . دفترچه ی خاطرات بگذارید صفحاتیکی از  در

 

 که دهد یم امکان ما بهزیرا که  هم باشد بهتر می تواند حتی ویوید. است العاده فوق چیز یک داریم، دیجیتال تصاویر هزاران به ما که ای گسترده دسترسی

 این فظح برای مفید راه یک این اما کنیم، نمی فکردیگر  فیزیکی های عکس چاپبیشتر ما حتی در مورد . کنیم زنده ای العاده فوق یروش با را لحظاتآن 

 .شده است تر ساده و ارزان نیز از آنها در هر زمان مورد نیاز ضمن اینکه آپلود کردن عکس های خود در یک سایت و استفاده. است خاطرات

 جانبی موارد. 4

آن را نیز ضمیمه کنید. شاید این کار آالن احمقانه به نظر برسد، اما  یط هایبلآیا با اتوبوس به شهر محل برگزاری مسابقات رفتید؟ یا با قطار یا با هواپیما؟ 

 برایش یک خاطره خواهد ساخت!هم وقتی بازیکن شما بزرگ شد، قیمت این بلیط ها 

 در اینجا به ذکر چند مورد جالب می پردازیم:

 بلیط مترو  

 عکس جدول مسابقات 

 قه گللخشک شده ی دسته گل قهرمانی یا ح گل های 

 کاغذ یادداشت اهداف دلخواه 

  برنامه ی تمرینی 

  پیشنهادی مربی نکاتیادداشت در مورد 

 تقدیرنامه ی باشگاه 

 حکم قهرمانی 

 ،نگاه کردن به عکس صحبت نمی کنیم مورد در ما تنها باشید، داشته یاد به. به وجود بیاورند را خاطرات بزرگترین بعدا توانند می اغلب کوچک چیزهای

 ،ی دهدبه ما م مستندعکس های  تماشای از تر متفاوتحس  ها موزه بازدید از که است دلیل همین به. خاصی که به ما خواهد داد مهم است احساس بلکه

 .اهمیت دارد که است واقعی اثر یک به شدن نزدیکحس کردن و  زیرا
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 دستکش ناولی. نیاندازید از قلم  شمشیربازی را نیز از خارج چیزهای ،هستید خود فرزند شمشیربازی کلکسیون در حال فکر کردن درباره ی شما که هنگامی

شما ممکن است خریدهایی را انجام دهید،  ،مسابقات از بسیاریدر . باشد کلکسیونی دفترچه یک برای متناسب و صاف راحتی به تواند می شمشیربازی

 !دهید قرار دفترچه در رسید خریدهای مورد عالقه را نیز

 نحصرم دیدگاه باید به خود آنها و موارد این باشید، داشته خاطر به همیشه .شود اضافه کلکسیوناین  به می تواند است، مهم شما فرزند برای که آنچه هر

 .باشد مرتبط جهان مورد در آنها فرد به

 ط به شمشیربازیب. یادداشت های مرت5

 یم را یادداشت دفترچه که هنگامی. ثبت آن رویداد را به یاد نیاورید دلیل است ممکن بعد سال ده. مطالب ثبت شده بنویسید مورددر  های یادداشت

 .بدهید سایر جزئیات مهم توضیح در مورد نویسید،

 به این چند مثال توجه کنید:

 "موجود در کلکسیون نوشته شود مدال کنار در ".آورد دست به مسابقه این در را خود ملی امتیاز اولین آرش. 

 "در تهران در آن غذا خوردیم! رضا قهرمانی پس ما ی کهرستوران مرطوب دستمال" 

 "آن مسابقه نوشته شود از عکس یک کنار در ".توانست به جدول حذفی صعود کند اما ،مقدماتی را باختجدول  اول بازی سه علی. 

 " ودنوشته ش او با مربیش عکس کنار در ".را داشته باشد برنده یک حس او شدمی  باعث همیشه او بود، مرتضی عالقه مورد مربیآقای حمیدی. 

، دهآین نسل کنید حاصل اطمینان که است این مهم دفترچه خاطرات یها بخشیکی از  آورید، می خاطر به را موارد این اهبعد که کنید می فکر اگر حتی

 .شوندآنچه را در آن ثبت کرده اید متوجه  بدون حضور شما،

 . ابتدا و پایان فصل را مشخص کنید6

 دو هر ای و فصل، پایان فصل، آغاز از سوال لیست یکتان این است که فرزندخاطرات  ی دفترچه کردن کننده سرگرم برای آسان العاده فوق های راه ی ازیک

 آنها پاسخ ونهچگ که آنگاه خواهید دید ،بپرسید سواالت را آن سال هر و بنشینید خود فرزند با تنها کاری که باید بکنید این است که کنید. اضافه به آن را

 !کند می رشد با مرور زمان چگونه آنها تفکر و خط دست که ببینید توانید میآنگاه  بنویسند ها را پاسخبخواهید که خودشان  آنها از .کند می تغییر

 :، توجه کنیدبپرسید خود کودک از توانید می که سواالتی در مورد ایده چندبه  اینجا در

 چیست؟ شمشیربازی مورد در شما ی عالقه مورد خصوصیت 

 چیست؟ آینده فصل برای شما هدف بزرگترین 

 ؟کرد چیست زده هیجان بیشترشما را  فصل این ی که درمورد 

 ؟بازی کنی فصل ایندر  دوبارهتصمیم گرفتی  چرا 

 یگرد چگونه می تواند به سایر جنبه های شمشیربازی کنی می فکر 

 کند؟ کمک شما زندگی

 سخت ترین بازی این فصل کدام بود؟ 

  ؟چه بود فصل این در شماپر افتخارترین دست آورد 

  بود؟ در این فصل چه شما چالشسخت ترین 

 بهترین خاطره ی شما در این فصل چه بود؟ 
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  شما در این فصل کی بود؟ دوست شمشیربازینزدیک ترین 

ای بر که شمشیربازی در طول دوره ی آنها تفکرطرز ویژه به . کرد دخواه خوشحالبزرگ شدن آنها شما را از پس  که است چیزهایی کوچک مطالب نوع این

 !بودخواهد  جالب شما خیلی

 . تهیه ی دفترچه ی خاطرات را فراموش نکنید!7

ن را آ که است این من نهایی تاکید. لم بیاندازیداز قرا  آن توانید می راحتی به که است چیزهایی آن از یکی خود کودک یورزش خاطرات دفترچه تهیه ی

 .شروع کنید را کار این و همین حاال ،فراموش نکنید

 کافی ،یباز بسیار شمشیربازی ی ساده ی دفترچه یک برایوسایل  این. وسایل زیر را تهیه کنید محل کتاب فروشی از، کنید شروع کجا از اگر نمی دانید

 !کنید پیدا کجا هر در توانید می که وسایلی ،است

 کوچک کالسور چند 

 کاورهای پالستیکی 

 یک بسته کاغذ یادداشت 

 نوار چسب  دوطرفه 

 .کنید شروع همین جا از فانتزی خیلی توانید میبه همین سادگی  شما. دارید کلکسیونی یادداشت دفترچه یک شماحاال  وسایل اولیه، اینبا 

 

. ه کنیداضاف کالسور به سپس آنها را ،گذاشته کاورداخل  برگه ها را ،کالسور استفاده کنید به خود خاطره آمیز چسباندن وسایل برای طرفه دو چسب نوار از

 .داری کنیدهنگ آنها و بطور مرتب و امن از کاور های پالستکی محکم کنید خلامی توانید در د نیز را شمشیربازی های مدال مانند بزرگ اقالم حتی

 به را آنها و دضبط کنی فلش یا سی دی یک روی بر را خودتان تصاویر و ویدیو فصل، پایان در. ی خود را نیز اضافه کنیددیجیتال خاطرات: دیگر نکته ی یک

 ای رسانه های فایل این نمایش تکنولوژی آینده در که باشیم امیدوار باید. است فیزیکی خاطرات داشتن نگه بخش هدف از این. کنید اضافهاین کلکسیون 

 .داشته باشد را

ید خواه لذت آناز  حتما ها بعد سال و جمع آوری کرده اید سادگی به خود را کودک شمشیربازی کلکسیونی خاطراتحاال شما دفترچه ی ! بسیار عالی

 .برد
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