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 والدین گرامي

 است ورزشی شمشیربازی. اید زده ی را رقمانگیز شگفتشاهکار  شمشیربازی یالمپیک ورزش و فراگیری انتخاب در خود فرزند از پشتیبانی با شما

 که تاس ورزشی آن .آموزد میرا به بازیکن  ها سختی بر غلبه چگونگی منجر می شود و شخصی پذیری مسئولیت نظیر، بی انضباط به که

 شخصیت فعلی و کردم شمشیربازی به شروع سالگی 9 از من. کند می فراهم برای فرزندتان را انگیز شگفت ویژگی های فردی از ای مجموعه

 .به شمشیربازی ارتباط داشته است زیادی حدود تامن 

 

 تمحبوبی و برق و زرق به هرگز آن. کنند می معرفی "اص پسندخ" یک ورزش عنوان به را شمشیربازی احتماالً ورزش این در کنندگان شرکت

 نسبتری بی نظی حال و شور تشکیل شده است که انگیز هیجان و شور از افرادی پر شمشیربازی جامعة اما رسید، نخواهد والیبال یا لیگ فوتبال

 .دارند دوست وجود تمام با را آن شمشیربازها بیشتر و دارند ورزش این به

 ارک ةادام از که ی پرداختندمشاغل به برخی. روند می و آیند می که ام دیده را زیادی دوستان ،خودم مربیگری و شمشیربازی های سال طول در

 سطح سادگی هب آنها از برخی. بروند زندگی بهتر و تر بزرگ چیزهای سمت به که گرفتند تصمیم دیگر برخی. کرد می جلوگیری آنها شمشیربازی

صمیم تناگهان که بازیکن شما  مبرخورد می کنی با پدیدة استعداد سوزی نهاسفامت ،گاهی اوقات اما. آورده اند پایین ورزش این در را خود تالش

 زعزی مادرهای و پدرنامه را برای شما  اینمن تصمیم گرفتم  که استاحتمالی  دلزدگی همین بخاطر و. ش را کنار بگذاردسالح می گیرد که

 .بنویسم

 یشترب در اما ،مسابقات گنجانده می شود ةبرنام در تیمی مسابقة یک هم اوقات گاهی. است انفرادی شمشیربازی مسابقات ٪99پدر و مادر عزیز، 

 شکست آن خاطره ب او را نباید کسی د،خور می شکست او که هنگامی. است شما فرزندفردی خود  عملکرد نشان دهندة شمشیربازی موارد،

 کلش زندگی کلیة مراحل برای را او شخصیت زیربنای که ستاو عزم و سخت کار این د،می شو موفق او که هنگامی و. خودش بجز ،بداند مقصر

 رزشو موفقیت در این تحقق برای واقعی کاتالیزور که هستید اولیا شمااما این  ،دارد نقش شمشیربازی موفقیت در مربی که حالی در. خواهد داد
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های  ایینارس من. دهید گوش آنهاهم به  دقت با خیلی خوب و و دهید فرا گوش فرزندتان باارتباط  مورد در زیر قوانین به لطفا بنابراین. هستید

 بپذیرید: قلب از صمیم را سخنان این امیدوارم ،استسوزی شده  استعداد به منجر که در روابط والدین با شمشیربازها دیده ام را زیادی

 

 در را هایشان بچه که بینم می را والدینی اوقات، خیلی - شود قهرمان باید در شمشیربازی او که تحمیل نکنید خود فرزند به .9

ی یک که رسیدن به قهرمانحدودی بشود گفت  تا شاید .برسند خود آرزوهایی جوانی به به این امید که کنند می ثبت نام شمشیربازی

 ستدو آنچه از بیشتر من که است چیزی این متأسفانه،. نیست خود فرزند آموزش به برای مناسبی درس درستی است، اما این هدف

 لذت خاطر هب نباید آنها که کند می ارسال نیز را پیام این بلکه کند، می وارد شمشیرباز فشار روانی به تنها نه این کار .بینم می دارم

 از دوران من. نکردند وارد من بر را فشارهایی هم چنین بار یک حتی من زندگی در مادرم و پدر. کنند دنبال را چیزی یادگیری،

بنابراین اجازه دهید قهرماني مسیر طبیعي خودش را طي  .هم به دست آوردم خوبی نتایج ورزش را آغاز کردم و این دبیرستان

 کند.

ورد خ را او باخت از بعد هرگز اما کنید، ستایش پیروزی بخاطر را او کنید، ستایش و تمجید شتالش بخاطر را خود فرزند .2

 غلبه بر چنین برد، می رنج بخاطر یک باخت شما فرزند که هنگامی و. ستیا پیچیده و سخت ورزش یک شمشیربازی - نکنید

 نفرزندشاخود  یهافریاد انی که بامادر و پدر از ام، دیده را یوالدین برخوردهای از ای گسترده طیف من. است سخت او برای یاحساسات

دم برخورد کر ای هدر یک مسابقه با بچ آید می یادم) کرده بود ی که فرزندش را مستاصلمادر گزندة زبان تا ،انداخته اند گریه به را

حداکثر  شما فرزند اگر!( ؟!؟!! ؟می کنم تا تو ببازیاین همه پول خرج  من بدبخت،" و به او می گفت زدمی  فریاد سر او  مادرش که

این  نوالدی نقش در این صورت ،گذاشته باشد نمایش به را خوبی انضباطی و نظم و باشد کرده تمرین سخت ،می کند را تالش خود

چه  ،کردندمی  ضبط را من های بازی تمام دبیرستان در من والدین. کند غلبه ها سختي بر تاکنند  کمک کودک بهاست که 

 شودب بهتر تواند می حرکت من که کدام فهمیدم می . از این طریقکردیم می تماشا هم باآنها را  و نشستیم میبعد  باخت،برد و چه 

 شدم.ن سرزنش هم به خاطر باخت بار یک من حتی برای .مدآور می دسته ب بعدی مسابقات برای را ترفندهایی و

 است ممکن که می رسد زمانیبه  شمشیربازی ورزش ما هر در - کنید استفاده خود فرزند به وفاداری آموزش برای ورزش از .3

هر  خود رضایتدوست دارند برای  که دیده ام را انیمادر و پدر اوقات، خیلی اما. کند کار دیگری با مربی و عوض کند را خود مربی

ن حالی در عی خوب مربیان. تر به نتیجه برسند سریعبا چنین تغییر و تحولی  که دارند انتظار و کنند، را عوض فرزندشان روز مربی
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های  زحمت شما شاگردانبه  شمشیربازی برای آموزش خوب مربی یک. هستند نیز شما فرزند معلمان می شوند، شما ةخانواد که عضو

 .است هممو تالش با وفاداری به آنها بسیار  و جواب دادن به آن همه لطف زیادی می کشند،

 شما رزندف داشته باشید که انتظار اگر. است پر فراز و نشیبی ای چرخه بازی یک شمشیربازی .نداشته باشید فوری نتیجة انتظار .4

ه بشود، باید بگویم که شما در این زمین  جوانان المپیک در مسابقات کشوری قهرمان بشود، یا اینکه عضو تیم خود مسابقات اولین در

 یلیاو خو مسابقه اگر فرزند شما توانست از دور پول صعود کند شما  اولین در .شد خواهید ناامید نخواهید داشت و کامالی شانسهیچ 

 رقابت تجربه شما کودک هرچه و دارد گذاری سرمایه یک برای فرزند شما حکم شمشیربازی مسابقة هر. د بودیخوش شانس خواه

 نیز دخو مربی به ،باشید داشته ایمان خود فرزند به. گیرد می یاد تر سریع را بازی ظریف های تفاوت باشد، داشته را تریبیش

 .باشید آنها پشتیبان همیشه خطا و آزمون طریق از و داشته ایمان

 یشمشیرباز - بزنید محک خود همساالن مقایسه با در را آنها و کنید، نیابتي زندگي تان کودک طریق از نکنید سعي .5

 ابه در رابط شما ةروحی اگر. است سخت کار او به تشویق و پشتیبانی ارائه ،تامین هزینه شما کار. است شما کودک ورزشی فعالیت

 زندفر" بازیکنان من عادت داشت عنوان کند که پدران از یکی. بمانید خانه در است بهتر ،دچار جزر و مد می شود فرزندتان موفقیت

 ای بطور ناباورانهغیر مجاز  یهادارو دوپینگ به خاطر استفاده از تستدر پس از مدتی نوجوانان  خدای این و "!ی نوجوانان استاخد من

 چون ؟اینچنین شده است چرا. است بوده لیگ فوتبال فالن تیم معروف بازیکن کرده است که می فکر گویا او روبرو شد. شکست با

علی  توانند در فوتبال نمی همه باشید، داشته یاد به اما همیشه. دانتظار داشته است که فرزندش یکباره مجتبی عابدینی شو پدرش

 او مورد در ،نیست خود همساالن به سرعت شما کودکآموزش  اگر بنابراین. یا ...  دایی شوند یا حسین رضا زاده در وزنه برداری

 .می کنند شکوفه دیر شمشیربازها از بعضیزیرا . نکنید بیجا قضاوت

 
 

. داد آموزش خواهد فرزندتان به را مورد نیاز حرکات مربی. شما باشکوه ترین ورزش را برگزیده ایدواقع  در، اید کرده انتخاب را عالی ورزش یک شما

 و انضباط و نظم شما کودک که دید خواهیدشما . ات شما را برآورده خواهد کردانتظاررفت و احتماال گاین ورزش را یاد خواهد  شما کودک

 و .ندک حفظ را مادام العمر آنها تواند می که پیدا خواهد کرد ای العاده فوق دوستاندر این سفر طوالنی خود  و گیرد می فرا را پذیری مسئولیت

 لح،صبرای شما آرزوی . نپردازیم فوق مشکالت از یک هیچ به با این شرط که – ما باشد داستانای برای  کننده خوشحال پایان می تواند این

 .می کنم شمشیربازی و عشق
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