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(72/11/8131: عباسعلی فاریابی )ترجمة  

 "است؟ بیشتر سالح کدام پرستیژ اسلحة شمشیربازی 3در بین ": است این شمشیربازها والدین بین متداول یها سؤالیکی از 

ربارة د تا تالشند در آنها بنابراین ،ندارند شمشیربازی مورد دراطالعات آنچنانی  افراد این زیرا ،می شود گفت که این یک سوال منطقی است

 آنها زا یکی است مجبور فرزندشان و دارد وجود مختلف سالح سه در شمشیربازی که دانند می آنها. آگاه شوند ناآشناست ی آنهابرا که چیزی

. دهند انجام را کار این چگونه که دانند نمی وجه هیچ به اما کنند، راهنمایی صحیح جهت در را خود فرزندان خواهند می آنها. کند انتخاب را

 به نظر می رسد. مهم برای آنها چنین سوالیو . است معنیپر شانخود برای که کنند می مطرح را سؤاالتی آنها بنابراین

 بسیار والس این ؟اعتبار بیشتری دارد اسلحه هااین  از یک کدام ابر؟س یا ، هفلور ،اپه است؟ پرآوازه تر سالح های شمشیربازییک از  کدامراستی 

از این  خاصی درک خواهند می شوند می تازگی وارد شمشیربازی به که افرادیزیرا ! باشد داشته وجود آن برای پاسخی باید که است مهمی

 .باشند داشتهموضوع 

 

 متفاوت و جدید کامالً روشن و دالیل ارائه

 .دهم می پاسخ آنها به سؤال یک با همیشه د،پرس می من از را سؤال این کسی وقتی

در  ؟ تفاعار پرش یا ،است تر پرآوازه طول پرش ،یمیدان و در دو ؟متر پروانه صد یا ،آزاد متر صد یشنا است، بیشتر یک کدامبرای شما پرستیژ "

 "؟ویولن یا پیانو ،است معتبرتر یک کدام :ورزشی غیر زمینة

 زشور یک رشته های مختلف .ندارد وجود ترینپرآوازه  عنوان به چیزی که است این واقعیت. ددار زیاد دیگری نیز وجود یها نمونه اینکهضمن 

 ظیرن بی در حد خودش خاص شیوه ای به آنهاهر یک از  زیرا ،هستند ارزشمند هاآن ةهمو . تفاوتبا اندکی  کلی هستند موضوع یک دربرگیرندة

 ظریف یها تفاوت اندکی کند می متمایز را آنها آنچه. است بهتر دیگری از یکی این نیست که کند می متمایز را اپه و ابرس ،فلوره آنچه. است

 .، وجود نداردکنداز دیگری  بدتر یا بهتر رااز آنها  یکی که ویژگی خاص قابل توجهی هیچ. که بین آنها وجود دارد است
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 عهتوس با توجه به مجموعه ای تحوالت تاریخی آنها. کند می صدق دارند، را تنوع نوع این که یالمپیک های ورزش از یک هر مورد دراین ویژگی 

 ها تفاوت این به کس هیچ کنونا بخواهید، را راستش. اند پا به عرصة وجود گذاشته ورزش از درون یک های متمادی دههو در طی  اند، پیدا کرده

نیازهای خود  اکتشافبه  تا دهد می امکان ما به که هایی نوعت ،باال برده است را ها ورزش این ارزش ها تفاوت این اینکهضمن . دهد نمی اهمیت

فنن علی رغم تو . هستند انگیز شگفت و زیبا خود خاص هرکدام به شیوة مختلف های سالح شمشیربازی، چهارچوب در. باشیم خالق و بپردازیم

گونه  این که یالمپیک های ورزش ةهم مورد در تقریباً این. هستیم ورزش یک جزء همه ما ،و ویژگی های خاص موجود بین رشته های مختلف

 .عضو یک پیکریم ما ةهمهستند صدق می کند، و 

 وجود می آید تیژ از آنچه به آن عشق می روزی بهپرس

 و زانگی شگفت برای یک فرد سالحیک  که است دلیل همینبه و . شود می دارد حاصل دوست و دهد می انجام شما فرزند که آنچه از پرستیژ

 .شود می خاص

سلحة به ا کس هیچبشوید،  قاره، جهان یا المپیک، ملی قهرمان یکاگر شما . دهد می سوق جلو به را شما فرزند که است سالحیک  به عشق این

 نآ یا سالح باشد این در که نمی کندبرای آنها فرق . ببینند آن را که مردم دوست دارند استتنها چیری  "یقهرمان". کند نمی توجه شما

 .یکی

 

 تیجهدر ن و ،هستید شمشیربازی عاشق شما اینکه یا. کنیدمی  بازیتان خود ةعالق مورد اسلحة در اهمیت دارد این است که شما چیزی کهتنها 

 .جزو شمشیربازی هستند آنها اما همة دارد، وجود سالح سه این بین زیادی اختالفات گرچه. شوید می نیز ی خودانتخاب سالح عاشقبه مرور 

 .شوید روبرو خود حریف با تا ریداگذ می روی پیست قدم و در دست می گیرید شمشیر شما این است که مهم

 آن ه نیاز باشدو هرگا ،در یک بطری بریزم را دنکن می احساس ما شمشیربازهای که اشتیاقی و عشق احساس بتوانم که را دارم آرزواین همیشه 

. است رتگیزنهیجان ا بسیار خاص سالح یکتعیین  از حس اینزیرا . بچشند را آن طعم جدید یهاشمشیرباز جدید والدین بگذارم و مکن باز را

 به شقعرگیر د تنها اوذهن  بلکه ،ندک نمی فکر پرستیژ مورد در هرگز او. اتفاق خواهد افتاد جادواین  ،شد ورزش این عاشق شمشیرباز یک وقتی

 !خواهد بود پیروزی مسیر تعیین کنندة خودی خود به که. می شود ورزشاین 
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 ،نندک نمی شروعآن رشته را برای کسب پرستیژ  آنها. رسند می صدر به آن رشته به عشق دلیل به شوند می قهرمان ورزشی هر در که افرادی

 را مرینت سخت روزهای نخواهید توانست هرگز هستید، پرستیژ تعقیب درشما  اگر. کنند میقهرمانی  روند به عشقبلکه این کار را به دلیل 

 یم کهبه نتیجه می رس بنابراین! دارد کمتری فشارهم  و تر کننده سرگرمهم  حال هر به که ،دیگر را انتخاب کنید مسیر بایدلذا . تحمل کنید

 .زیاد مهم نیست اسلحهنوع 

 شمشیربازی یژةو فاکتورهای تعیین کننده

در  کنید، یم انتخاب را اسلحهیک  وقتی. ه باشندتداش تخصص سالح یک در نمی توانند افراد که نیست معنی بدانبه هیچ وجه  گفته شدنچه آ

 به را دارد وجود آن پیرامون در که یاتیئجز ةکلی و سالحآن  از تری عمیق درک تخصص، این باو . خود هستید تخصصواقع در حال انتخاب 

 .دکن می متفاوت بسیار ی دیگربا سایر اسلحه ها را سالح هر که دارد وجودبی نهایتی  ظریف های اختالف شمشیربازی، در. آورید می دست

 ارقخ های مکان عالی های کلوپ این. کنند می تمرکز سالح یک روی فقط که دارند وجود هایی باشگاه سالح، هر در تخصص به نیاز دلیل به

 زهایمرآنها را به  و رسانند می سطح باالترین به را خود هایشمشیرباز غالباً ها مکان گونه این. هستند شمشیربازی یادگیری برای ای العاده

 به ار سابر موفق بوده اند و این رشته سالح در در کشور تنها موجود باشگاه چند مثال، عنوان به. می رسانند شمشیربازی قدرتمند قابل دسترس

باشگاه های دیگری نیز در . مطرح شوند جهان سطح در و المپیک در ما شمشیربازهای که شده است باعث این و اند، رسانده خود حد باالترین

 .دارندنیز وجود دارند که در هر سه سالح فعالیت  هایی باشگاه البته. دارند اسلحة اپه تخصص

 

 د آنبنابراین ناگزیر هستی دهد، می ارائه را خاصی سالح تنها باشگاه آن و ،وجود داشته باشد باشگاه یک که زندگی می کنید ای منطقه در اگر

 آن یا الحس این در اینکه نه. ه باشیدداشت یمتخصص و دلسوز مربیانی شما که است این است مهم آنچه! اسلحة خاص آن باشگاه را انتخاب کنید

 .کرده اند انتخاب شان معلمان دلیل به را خود اسلحة ما شمشیربازهای ترین بزرگ از بسیاری. تخصص داشته باشند سالح

 لدر ک آنهاباشگاه های . استدر اپه فعال  تنها سوئیس مثال، عنوان به! کنند می کار اسلحه یک در فقطکه  یی هم وجود دارندکشورها حتی

ن خود در اشمشیرباز تقسیمعدم  و سالح یک روی داشتن حساسیت ،کشورکوچک بودن این  دلیلبه شاید . هستند متمرکز اپه روی تنها کشور

 به بلکه ،پرستیژ آن بیشتر است یا معتبرتراز سایر اسلحه ها  که نده انکرد انتخاب دلیل این به را اپه آنها. بقیة اسلحه ها منطقی به نظر می رسد

 هاآن که ه استبود راهیتنها  سالح یک انتخاب و دهند قرار بزرگ شمشیربازهای رشد برای را خود منابع تمام خواستند می آنها که دلیل این

 .دیدند می کار این انجام برای
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 تاریخچة پرستیژ شمشیربازی

رگزار ب مدرن همة مسابقات شمشیربازی در ما سالح سه. شته استتاثیر دا مورد این در ی است که کمیعوامل یکی از نیز شمشیربازی تاریخچه

ز نی !(ی به آن پرداختدیگر زمان باید در ی است کهداستان) چوببا  شمشیربازی المپیک های بازی که در اولین هرچند ،و می شود می شده

 .است وجود داشته

 شمشیربازی حسال معتبرترین که کردید می سؤال خانمی از وقتیو . اسلحة فلوره می توانستند رقابت کنند تنها در زن شمشیربازان پیش، ها سال

سابر بازی  توانستند نمی بانوان ،9111 سال تاو . با آن به شمشیربازی بپردازد توانست می که سالحی بود تنها این زیرا !فلوره گفت می چیست،

 ندهست مساوی با هم همه اکنوناما . هرچند که چنین حسی درست نبود ،می شد احساس تبعیض تقسیم بندی گونه ایناز آن زمان در . کنند

حضور  جا همه در همة میادین و در و هستند، برابر و آقایان در شمشیربازی بانوانامروزه . و همه در اسلحه های فلوره، سابر و اپه مشارکت دارند

 .دارند

 یک مپیکال بازی هر در سیستم اینبا . می شد ها حذف اسلحه ی از مسابقات تیمی یکی ازیک چرخشی سیستم لطف به گذشتههای  المپیک در

 نای. انجام می شدی چرخش بصورت سالح سه بیناین کار  و می شد کنار گذاشته بانوان( ردةآقایان و هم در  ردة)هم در  تیمی در بخش سالح

به میدان  انفرادی هم در و تیمی هم در بخش رشته سه هر ،0202 المپیک های بازی اما در! شده بوداسلحه  3ایجاد عدم توازن بین  باعث امر

 انییکس شانس واندت می اسلحه به توجه بدون کسی هر. ه انجام شودنعادال کامال بصورت که مشارکت برای همه شود می باعث این. خواهند آمد

 کامال ضروری به نظر می رسید. انگیز هیجان تغییر اینو . باشد داشته

 از بخشی ما همه. بینیم می شمشیرباز عنوان به را خودمان ما همة پایان در اما دارد، وجود فراز و نشیب هایی مختلف اسلحه های بین همیشه

همة  بین و حریفان بین تیم، یک اعضای بین رفاقت شمشیربازی، ویژگی های منحصر به فرد ترین انگیز شگفت از یکیو . هستیم ورزش یک

  .ها می باشد سالح

 

 نطقةم شمشیربازی باشگاه بهترینهر آنچه  یا، اند کرده نام ثبت شما برای والدین آنچه هر یا دارید، دوست آنچه هر که است این من پند آخرین

 مهم داین مورد زیا .باشید داشته دوستبه دلیل پرستیژ آن  را سالحآن  یا سالح این باید شما که نکنید فکر. را انجام دهید دهد می ارائه شما

 .است شمشیربازی به شماو عشق  اشتیاق است مهم آنچهبلکه ! نیست
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