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 است بوده برانگیز چالش ناباورانه طرزی به گذشته ماه دوازده گرچه. می باشد جدید فرصت های و جدید اهداف معنای به میالدی جدید سال

 چیز همه وامی دارد که فکر ما را به که دارد وجود زیادی یها دلیل ماا یم،بود ندیده جهانی سطح در گذشته ها دهه هرگز مشابه آن را در که

 .شد خواهد بهتر و متفاوت 0202 جدید سال در

 

 را یاریبس جدید زندگی های شیوه و یمآموخت زیادی یها درس ما. ای بشود العاده فوق این پتانسیل را دارد تا سال سال جدید بسیاری، دالیل به

 هب جدید کامالً تقویم در را همة این فرصت ها توانیم می اکنون و ،کر به وجود آمدن آن ها را به ذهن مان راه نمی دادیمف حتی که یمکرد کشف

 .کنیم تبدیل نقص و عیب بدون سال نو را به یک سال ببندیم و کار

 .خواهیم بود نآ دنبال به 0202 سال شمشیربازی در ما که هستند یهایچیز هااین فیلم، تا گرفته مسابقات از

 برگشت به تمرینات حضوری

 نما ناز سرگیری چشم انداز رشد بازیکنبرای ا ایمنی در نظر گرفتن مسائل با بتوانیم که است این 0202 سال برای ما امید پرارزش ترین و باالترین

کاهش خطر  و هوا در ابتدای بهار شدن گرم نشان می دهد که با که دارد وجود دالیل متعددی. برگردیم خود تمرینات به به شیوه ای منطقی

 .ی خود بازگردیمباشگاه ما خواهیم توانست دوباره به تمرینات ،21کووید 

 آینده سال برای عملی هدف یک می تواند این به هر حال اما دارد، وجود زیادی موانع آن به رسیدن برای زیرا رسدب نظر بهمسئله بعید  اینشاید 

 را اهشمشیر صدای چکاچک بتوانیم که داشت انتظار توان می اطمینان با اما داشت، خواهد وجود به قوت خود ایمنی داماتاق و ها پروتکل. باشد

 !بشنویم دوباره شمشیربازی های سالن در

 راه اندازی مجدد مسابقات کشوری

 .یمهست امیدوار اما ،باید داشته باشیم انتظاری چهنمی دانیم  21کووید وضعیت یا بهتر شدن شدن بدتر به توجه با و نیستیم مطمئنهنوز  ما
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رگزاری این ب ةنحوالبته . شده است تنظیمنیز  کشوریلیگ  شده است، ضمن اینکه برنامة اعالمجهانی  مسابقاتفصل جدید  تقویم حاضر حال در

 رد حداقل برگزاری مسابقات احتمال که است نای دانیم میتا حدودی  آنچه اما ،بر سر ما بیاورد ویروس که دارد بستگی یشرایط به رویدادها

ل غیر قاب هنوز ایمنی احتیاطی اقدامات با چه و مکان، چه در شمشیرباز می توانند شرکت کنند، تعدادچه  اینکه. دارد وجود تابستان بهار یا

 .بینی است پیش

 ن، بدون در نظر گفتعادی وضعیت به بازگشت برای ما اقعیو امید و صحبت کنیم ملی مسابقات می توانیم در مورد احتیاط با حاضر حال در ما

 .باشد انگیز هیجان آنها هم می تواندکردن در مورد  فکر حتی صورت، هر در. می باشد 0202 سال پاییز بهاری، محدود مسابقات

 

 برخط آموزش

 شمشیربازی های کالس دادن ادامهراه اندازی و  هستیم آن مشتاق واقعاً  ما که موردی و نبود، بد اتفاق افتاد 0202 سال در که چیزهایی همه

 نهاآ اینکه ویژه به دارد، انگیزی شگفت مزایای یلة برنامه های قابل دسترس مجازیبرخط بوس شمشیربازی های کالس اجرای. است آنالین

از  ما. اشندب داشته دسترسی ورزش این به توانند نمی آنهاچنین برنامه هایی  بدون که کنند باز دوردست مناطق به را شمشیربازیتوانند راه  می

 .هستیم زده هیجاناینکه از طریق درس های مجازی می توانیم با شمشیربازها، صرف نظر از شهر و مکان آنها، ارتباط برقرار کنیم، 

  شمشیربازی مهم فیلم دواکران 

 ها مفیل این دوی هردر  گرچه. )اکشن های فیلم نه البته باشد، سازی فیلم زمینة در بزرگ سال یک شمشیربازی برای است قرار جدید سال

 (.هستند مشهور کمیک های فیلم در بازی خاطر به که هستند بازیگرانی

 آماده خواهد شد، که در آن ،هست نیز شمشیربازی که خود کارگردان-نویسنده Jasmine McGlade که توسط است درامی ،Fencerفیلم 

Zoe Saldana  است درامی این. یابد راه کشورش المپیک تیم به عضویت تا می کند تالش که کند می بازی باال سطح شمشیرباز یک نعنوا به 

 بررسی لم. این فیدارد را اهدافش ترین بزرگ به بخشیدن تحقق رویای که نشان می دهد را ملی قهرمان یک و المللی بین بازیکن یک زندگی که

 گذشته بهاردر  فیلم این فیلمبرداری. گذاردمی  سر پشت را ها سختی و گذرد می از سد موانع مختلف راه این در چگونه قهرمان فیلم که کند می

 .شود اکران امسال است قرار و به اتمام رسیده است

 روش به مربوط مهیج فیلم این. را عرضه می کند شمشیربازی های فیلم از یمتفاوت کامالً نوع Tessa Thompson بازی با ،Balestraفیلم 

 در خود ةمصاحب در تامپسون. دهد ادامه را خود تمرینات خواب هنگام تا دهد می اجازه قهرمان فیلم به که است فناوری یک تجربی آموزش

 آن - است موثری و نافذ فیلم یکو  ،می باشد کاوش مورد ورزش خود شبیه بهدرست  بالسترافیلم ": گفت گذشته سال تابستان در فیلم مورد

 ".با مشکل مواجه شودمان  هویت و ها واقعیت ،ها ارزش در کنار توانند می گونهچ ی مارویاها اینکه و ،دارد شدن برنده بهای به جذاب نگاه یک

 .بود خواهد کننده سرگرم بسیار آن دیدن اما ،نخواهد بود که قصد شرکت در آن را داشته باشیم آموزشیآن یک کالس  قطعاً
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 باید که است بزرگی یک اتفاق اینها بنابراین ایم، ندیده این دو فیلم مانند رقابتی شمشیربازی دنیای از طوالنی این قدر فیلم یک تا به حال ما

 .گیخان سینمای در یا ببینیم سینماروی پردة  را آنها خواه. باشیم شمنتظر

 گفتگوهای آزاد

 های ایده سخت بود، زیرا آن در برخی موارد این کار بسیار. کرد آغاز را یکدیگر با ما روابط ماهیت ةدربار زیادی جدید گفتگوهای 0202 سال

 کاتالیزوری وقایع بلکه نبودند، جدیدی مشکالت اینها. را مورد تهدید قرار داد جامعه سطح در موجود هایی نابرابری با مواجهه برای ة مادیرین

 متوجه که جایی شد، باز نیز شمشیربازی جامعه در هاگفتگو این که دیدیم ما. کردند می آگاه خود نوعانهم احوال و اوضاع از را ما که بودند

 .دارد وجوددادن  انجام برای زیادی کارهای هنوز شدیم

 .هستیم رشد این ةادام منتظر ما 0202 سال درو 

 

 بازیکنان جدید

 ازیشمشیرب به جدید افراد ملحق شدن شاهد ما ذشته،گ سال. است دیگران با آن گذاشتن اشتراک به شمشیربازی، مورد در مهم نکات از یکی

 چه بینیمب که هستیم مشتاق آن 0202 سال در و ،یمداد دست از را شمشیربازی جدید های خانواده با ارتباط واقعاً ما. به تعداد معمول نبودیم

 .داشت دنخواه دوست ش داریمدوستما  که روشی به را آن و دنشو می ما ورزش وارد یانکس

 ارتباطات داخلیروی  بیشتر تمرکز

 و شده گیری تصمیم موارد این خوشبختانه اما کرد، می جلب 0202 سال در را ما توجه باید لزوماً که داشت وجود بسیاری ملی و جهانی موارد

 .اند شده فصل و حل( عمدتا)

ی نوع قطعاً گذشته سال در ما. ایم داده دست از جود آورند راة شمشیربازی ما را به وجامع ما کمک کردند تا به که یافراد با رو در رو ارتباطات ما

 .باشیم نداشته ملی های صحنه هیچ گونه جداسازی در آینده سال در امیدوارم اما ایم، داشته دیگری سازی جامعه

 المپیک توکیو

 رگزارب قیمتی هر به را ها بازی باید ما کنم یم فکر من": اعالم کرد سپتامبر ماه در هاشیموتو، سیکو ژاپن، المپیک های بازی مسئول اجرایی

 .افتاد خواهد اتفاق این که کرد تصور منطقی توان می جهان، نقاط برخی در واکسن توزیع با اکنون ".کنیم

 از وگیریجل برای ای سختگیرانه های پروتکل نوع چه یا ،داشت خواهند وجود تماشاگران آیا - بود خواهد شکلی چه المپیک که دانیم نمی ما

 این رویدادها که مبگویی توان می اطمینان با اما .شد خواهد در نظر گرفته تصور، قابل بیماری کننده پخش رویداد ترین بزرگ به آن شدن تبدیل
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 ابترق شاهد لامسا ما امیدواریم وجودمعقول م هایانتظار و موضوع این به نسبت کننده امیدوار های بینی خوش با توجه به خواهند افتاد. اتفاق

 !(ما در آرزوی رخ دادن این اتفاق هستیم. )باشیم جهان رقابت ترین بزرگ در شمشیربازان ما

 

 .کرد خواهیم آن زمان حبس  تا را خود نفس هیجان با ما. شود برگزار آگوست 8 تا جوالی 02 از است قرار توکیو المپیک

 خشن های واقعیت علی رغم که است ورزشی شمشیربازی. خواهیم شد ترقدرتمند اشیمب هم با وقتی اما دارد، وجود هایی چالش همیشه اگرچه

 الس یک از بعد! هستیم آینده سال در شمشیربازی تحوالت و امکانات منتظر مشتاقانه ما. دهیم ادامه را آن توانستیم حدی تا ،یگیر همه این

 .بود خواهد باورنکردنی جلو به ما حرکت مکث،

Igor Chirashnya, Academy of Fencing Masters Blog 


