
 !یممانند المپین ها زندگی کن می توانیمچگونه 

(81/11/1938ترجمة: عباسعلی فاریابی )  

 در آن که باشیم شاهد را جهان ورزشی رویداد ترین بزرگ است قرار امسال کنید؟ تمرین یالمپیک بازیکن یک مانند توانید می چگونه

دارند  دوست والدین از بسیاری و شمشیربازها از بسیاری ی است کهطبیع. توجه قرار گرفته است مورد دیگری زمان هر از بیشتر شمشیربازی

 .کنند تمرین المپیکی شگفت انگیز و فوق العادة بازیکنان مانند توانند می چگونه شان فرزندان که بدانند

نائل  حوةن هرگز آنها. کسب کنیم گزینش شده ورزشکارانگی نحوة زند از فراوانی ما می توانیم اطالعات زیرا است یجالب بسیار رویداد المپیک

د مور اطالعاتو  دهید،فرا  گوش آنهاصحبت  بهبصورت مستقیم  توانید می شما. دارند نمی را بصورت راز نگه یگاهجایبه چنین خود  شدن

 زندگی و درسیدن اییجچنین  به چگونه که تخواهند گف شما به آنها کنید، می گفتگو یالمپیک شمشیربازهای با وقتی. کنیدرا دریافت  ازتانین

 .است آشنا و متعارف بسیار مطالب آن از برخی که دارد وجود آنها های داستاندر  نیز هایی شباهت. است چگونه آنها

 

 داشته باشید های بزرگ آرمان

 .کنیدهای بزرگ تشویق رویارا به داشتن  یا فرزند خود خود ،هستید شمشیرباز یکوالد در صورتی که 

 المپیک یکوروی س کسیباالخره  که است این واقعیت. است مرتبط نیز زندگی ی ازرة دیگبه هر جنب بلکه شود، نمی مربوط المپیک به فقط این

 از دور ما و آنها رویاهای که با صداقت بپذیریم باید ام خود و ها بچه. اتفاق نمی افتد ورزش در تنها داشتن چنین آرمان واالیی و. دخواهد ایستا

 .نیست دسترس

تالش  و کوشی سخت هوشمندانه، کار طریق از که هستند عادی افراد آنها. هستند شما من و مثل دقیقاً راه پیدا می کنند المپیک به هک افرادی

 .نیستند انسان های خارق العاده یا مافوق بشری آنها. رسیده اند اینجا به خستگی ناپذیر

برای  ؟ویدبش پویانماساز دوست داشته باشید یک شماخوب، اگر . ی را بیابیدبزرگ های اندیشه مسیر داشتن چنین که است این اهمیت دارد آنچه

 .بروید هنر به دانشکدةسپس  و ،کنید ثبت نام هنر در نهایت باید در یک مدرسة و کشیدن تصاویر کارتونی را تمرین کنید، روز هر باید ،این کار

 .بسوی موفقیت پیش ببرید را خود راه و دکنی شروع پایین از باید که پذیرفته اید اینکه شمایعنی 
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 روی سکوی توانند نمی همه. باشند بزرگ شرکت یک مدیرعامل توانند نمی همه. بشوند هنرمند یک یا مشهور بازیگر یک توانند نمی همه

 از یک یچه به ،برود رویای آن دنبال به و باشد داشته را کار آن رویای ابتدا در آنکه بدون کس هیچواقعیت این است که  اما. قرار بگیرند المپیک

 .باشید داشته رای آن رویا بایدابتدا رسیدن به این جایگاه برای بنابراین . ه استنرسید جایگاه ها آن

 هب. باشید شخص همان توانید می شما. کرده است می تشویق را آنها رویاپردازی و داشته ایمان آنها به که را داشته اند کسی ها المپین ةهم

 وانیدت می شما حتما ،ة امکانات خود را اختیار آن بگذاریدهم و کنید پیدا دارید دوست را آنچه اگر. وجود دارد یغیرممکن که یینگو هرگز ها بچه

 .واقعیت تبدیل کنید به را آن

 

 ه را ترغیب کنیدانضباط روزان

 .شود می رعایت انهروز بصورت که هستند یانضباط و نظم دارای یالمپیک ورزشکارانهمة . بگذرید یکی این از هرگز نباید شما

 کمک واندت می که البته کند، کمک تواند می طبیعی استعداد. رسانده باشد ورزش سطح باالترین به را کسی که ندارد وجود یخام استعداد هیچ

 تاوردهایدس رسیدن به برای جهان ورزشکاران بزرگ ترین و بهترین. نمی رسد یجای هیچ بهانسان  روزانه، انضباط و نظم بدون ،وجود این با. کند

ز ا آنها. شوند نمی غافل خود انفرادی های سدر از آنها. تمرینات خود را کنار نمی گذارند شدن خسته دلیل به آنها. کنند می تالش سخت خود

 .استفاده نمی کنند طوالنی تعطیالت ازیا  یتابستانتعطیالت 

 هر بویژه برای و همه برای ی دیگرها فعالیت سایر و دانشگاهیتحصیالت . دارد تعطیالت به نیاز گهگاهی کس هر و ،است مهم مطمئناً تعادل

 نیستند ای حرفه ورزشکاران آنها. دارند یروزهای کار نیز یالمپیک هایشمشیربازبیشتر  تقریباً که باشید داشته خاطر به. است مهم شمشیربازی

 به ،ییکالمپ هایشمشیرباز مورد در العاده خارق موارد از یکی. کنند سپری تغذیه متخصصان و بدنسازی شمشیربازی و مربیان با را روز تمام که

 .هستند عادی افراد آنها که است این ،نداریم مان ورزشکاران برای تمرینات سازمان یافته که ،شور مادر کخصوص 

 که یروزهایدر حتی نها آ. دهند می سختی را انجام واقعاً تمرینات المپیک سطح به رسیدن برای که هستند معمولی افراد باید بگوییم که آنها

ین و ا. دهند می قرار فشار تحت را خود بدن هم هستندو نگران  ناراحتمواقعی که  آنها. می روند شمشیربازی های باشگاه به نیز دوست ندارند

بال در ق که است این دهید گوش یا و بخوانید ها مصاحبه در توانید میآنچه  و ،گفت خواهند شما به کلی طور به آنها آنچه. نیست آسانی کار

بلکه  ،بران کندرا ج ود مدال و مقام کسب شدهارزش خ نمی تواند ها اشو این پاد. می گیرند پاداش گهگاهی سخت های تمرین و کاراین همه 

 .های آن همه تالش فردی بازیکن باشد زخمتا اندازه ای می تواند مرهمی بر 

 تدرس نیز داد کردن آنمقل ممکن غیر اما. نیست مفید هیچ کس برای قهرمان شدن برایمورد نیاز  انضباط و نظم واقعیت کردن یماست مال

 .استماجر یرینش نقطه ،است دستیابی قابل که سختی کارنوعی  اما ،است سختی بسیار کار این اینکه درک بین بینانه واقع تعادل ایجاد. نیست
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 را کشف کنید خود استعدادهای نهانی

 کنند تا به ورزش می امتحان را ورزش چندین یالمپیک ورزشکاران از بسیاری. نیاز دارد نیطوال زمان کاری به پیدا کردن اشتیاق اوقات گاهی

 پسس ،روندمی  بسکتبال آنگاه به ،شوندملحق  رزمی های ورزش به سپس ،کنند شروع بیسبال با است ممکن آنها. رسندبمورد عالقة خود 

 .کنندمی  پیدا اشتیاق شمشیربازی به واقعیبصورت  سرانجام

نتخابی ا موارد همة بین در آنچه. باشد کننده ناامید والدین و هاآن برای است ممکن ندبا مشکل روبرو می شو رشتة ورزشیانتخاب  دربچه ها  وقتی

 .است وشیسختک و ورزشکاریرعایت اصول  به اشتیاق است مشترک

 

 بصورت شود می باعث که دارند خته ایوفربرا آتش خود درون آنها. هستند مشترکخود  و نقاط ضعف های نهانیدر کشف استعداد ها المپین

 و الدینو. شود می ترغیب افراد پیرامون خود توسطبلکه  – افتد نمی اتفاق ین به تنهاییآتش اشتیاق این. دهند ادامه خودمداوم به تمرینات 

 رسد یم نظر به زیرا هستند تیغیر و هپر انگیز هاالمپین . کنند دنبال خود آرمان های که کنند می تشویق را ورزشکاران این ،خانواده اعضای

 .است پر اهمیت و توجه قابلویژگی  اینو . هستندچه کسی  که دانند می آنها

 شود باعث که هستیم چیزی دنبال به ما همة. می تواند به نفع مان باشد است ورزشخود  حتی یا شمشیربازی از فراتر که العاده فوق درس این

یافتن آن زمان  اگر ندارد اشکالی. کنید القا کودکان به را عالقه چیزهای مورد یافتن اهمیت. باشیمو سرزنده  زده هیجاندر دورة زندگی خود 

 تا یددرگیر کاری باش مدتی برای باید شما بطور طبیعی البته. کنند امتحان را مختلف مورد چندین ندشو مجبور آنها اگر ندارد اشکالی ببرد.

دین ب. هست یا نه مورد عالقة شما خاص ورزش آن آیا بفهمید اینکه تا نیاز دارید فصل یک حداقل و ،یا خیر دارید دوست را آن آیا که دریابید

 .باید بروید سراغ گزینة بعدیبسیار خوب،  ،ندیدید مناسب ورزشی را اگر ،ترتیب

می  آنها اآی که دریابند تا دهید فرصت آنها به. زمینه ای است چهدر  پتانسیل آنها که نیست مهم. دهیم پرورش افراد در را پتانسیلاین  باید ما

 .شوند شمشیربازی قهرمانتوانند 

 شکست را تشویق کنید

برد . کنیم تمرین قهرمانان مانند توانیم می که است هایی راه ترین مهم از یکی این واقع در اما ،رسدب نظر به نابخردانه مشاوره یک اینشاید 

 شما ،دهید انجام را کار این اگر. است پس از شکست بازگشت تواناییداشتن  ،واقعی قهرمان یک عالمت. نیست واقعی قهرمان یک ةنشان مداوم

 ما ،قتحقی درزیرا . این است که همیشه برنده نباشیم ،یادگیریآموزش و  برای راه بهترین! شکست به میدان باز خواهید گشت زمان از تر قوی

 .ز پیروزیاتا  شکست پند می گیریم از بیشتر
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 که است معنی این به ،باشد موفق خود مسابقات در وقت همه او اگر. ندک می رشد و دگیر می یاد بیشتر ،بخورد شکستبیشتر  شمشیرباز هرچه

. کشندب چالش به موثرتری طور به را او توانند می که دبگیر قرار بهتری های حریف مقابل در و دکسب کن را تریباال ردة باید زیاد احتمال به او

 حتی. واگذار کند بیشتری هایامتیاز یا امتیاز او برابر در و شود روبرو آن با بتواند شمشیرباز یک که باشد داشته وجود حریفی باید همیشه

 .نیست برنده کامالً کس هیچ می شوند، و کشیده چالش به نیز جهان برتر شمشیربازهای

 معنای هب شکست به تشویق. هستند شکست مجدد تکرار و تکرار به محکوم ،کنند تحمل را شکست توانندمی ن که ورزشکارانی از دسته آن

 بعد سابقةم در پیروزی برای رفته دست از مسابقة یک یا امتیاز درس گرفتن از یک. یابند بهبود آن از توانند می شمشیربازها که است این

 .است مهم بسیار

 :است گفتگو حال در پسرش با راکی که جایی ،نمفکر ک راکی فیلم از خوبی قول نقل به که شود می باعث همیشه شکست مبحث

 نیدبز ضربهمی توانید سخت  چقدر اینکه درموردبحث  اما. به کسی ضربه بزند زندگی نمی تواند مانند کس هیچ یا ،من ،شما"

تا چه . دهید ادامه جلو به به پیشروی خود ومی توانید آن ضربة سخت را تحمل کنید  چقدر که است این هدف بلکه ،نیست

 "!این گونه به دست می آید پیروزی. دهید ادامهبه حرکت به جلوی خود  و سختی ها را تحمل کنید توانید می ای اندازه

حضور رای ب ات آمادگیتمرین اندازة رین نحوة شکست بهتم ،صادقانه بگویم. کند می صحبت شکست از بازیافت توان پس اهمیت مورد در اینجا او

 آموزشبه  ودوباره سرپا بایستیم  چگونه و ،درس بگیریم شکست ازه چگون ما باید یاد بگیریم کهزیرا  ،است مهم باال سطح در مسابقات

 .ادامه دهیم خود رشد و

 باشیدو هدایت پذیری  مربیراهبری  ،مشاورهدنبال 

اصل  به شدیدا ،راه پیدا می کنند المپیک به که ورزشکارانی. از آن گذشت به راحتی توان نمی و استو عمدة موفقیت  مهم هایکلید ی ازیک این

لکه بحث ب. کنیم نمی صحبت بلند آوازه مربیان یا معلمان بهترین یافتن مورد در تنها ما. وابسته هستندو هدایت پذیری  رایزنی، راهبری مربی

. داردن وجود جامع الصفاتی در دنیا مربی هیچ. کنند شعله ور یکدیگر در را قهرمانی آتش می توانند که است مربیانی و ورزشکاران مورد در ما

 .برسانند خود توانایی باالترین به را شمشیربازی هر توانند نمی جهان شمشیربازی مربیان بهترین حتی

 

 شما ندفرز از مربیاگر قرار باشد  ،بله. است مهم افزایی هم این. شود می ایجاد مربی و شمشیرباز بین که است ای رابطه به مربوط روند این

می  برقرار شما فرزند با که است ارتباطی ،تخصص این از رت مهم .باشد داشته شمشیربازی زمینه در خاصی مهارت باید او ،بسازد قهرمان یک

 .کندارتباط برقرار  مربی هر با نمی تواند شمشیربازی هرضمن اینکه، . کند
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ویژگی  ترکیب این. شود می ایجاد جادویی تقریبا رابطة یک ،همگن باشند مربی و شمشیرباز نگامی کهه که است این مورد این در جالب نکتة

 نهاآ با که دارند مربیانی همه که ،بینیم می یالمپیک بزرگ هایشمشیرباز در را ویژگی این ما. است خصوصیت فردی هر دو فرد زواالتر ا

 .اند داده شکل را آنها و کنند می برقرار ارتباط

 مربیک ی کردن پیدا. دانیم می ضروری سطح باالترین در موفقیت برای را قدرتمند جهت مند و مربیگری معموالً ما ورزش دنیای در کلی طور به

 .کند ایجاد را ی مورد نظرها تفاوت همة تواند می مناسبمشاور و هدایت گر 

 نگاه تان فراتر از المپیک باشد

 و ازهابه شمشیرب ،المپیک همراه با رویایکردن  زندگی. است این پازل از قسمت یک تنها المپیک. باشد روند این بخش زیباترین شاید این

 .راه پیدا نکنند ها بازیاین  به اگر حتی ،دموزمی آ زندگی مورد در یمهم بسیار های درس شان های خانواده

 یا .قهرمان کشور بشود یا. آنقدر خوب شمشیربازی کند که بدون کنکور وارد دانشگاه بشود شما کودک شود باعث است ممکن المپیک رویای

 شتیاقا به آن که یگرید واقعی رویاییک از این طریق به  بتواندبکند که  سازیخودآنچنان  وادار به را شما فرزند است ممکن رویااین  کهاین

 لوغبدوران  احتمالی در افتادن به دام مشکالت مختلف از تا دپیدا کن نفس به اعتماد کافی اندازه به او شود باعث است ممکن این. برسد دارد،

 کیفرصتی فراهم شود تا  است ممکن کهاینضمن . دی سوق داده شواشتباه به مسیرهای احتمال دارد صورت این غیر در که ،ندک جلوگیری

 .کند اوصیب ن العمر مادام خوب دوست یک یا انجمن

 

. شود نزدیک نتواند به آن هرگز شمشیرباز اگر حتی! نیست کردن تلف وقت شمشیرباز عنوان به المپیک به رفتن رویای مثل رویایی کردن دنبال

 .ط است، مرتبافتد می اتفاق مسیر طول در که است شادی و شور مورد دربیشتر  بلکه ،نیستشدن  برنده در آن تنهابهرة زیرا 

 ینکهدلیل ا. دارد دیگری نیز تعددم های جواب بلکه ،داردن وجودتنها یک پاسخ  ،کنیم زندگی المپیک یک مانند چگونه که سؤال ایندر مورد 

 نوع ینا ن اینکهمض به جایگاه واالتری برسیم، کنیم آرزو که دآموز می ما به آن که است این شده است مهم و بخش الهام بسیار برای ما المپیک

 .دهد می سوق های زندگی جنبه سایر در موفقیت سمت به را ما زندگی
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