
 یمانتظار داشته باش می توانیم برای شمشیربازی 0011آنچه در سال 

 بر شما شمشیرباز گرانقدر مبارک 0011فرارسیدن بهار 

 (0/0/0011عباسعلی فاریابی )

همه گیری محدودیت های  ، به دلیلگذشته ماه چهارده گرچه. باشد می جدید امکانات و جدید اهداف معنای بهایرانیان  برای همة ما جدید سال

با چنین پدیده ای روبرو  هرگز تاکنون جهان است، زیرا ما و کل بوده برانگیز چالش عجیبی برای ما طرزی به کورونا که هنوز هم ادامه دارد،

 .شد خواهد بهتر و تر متفاوت 0011 جدید سال در چیز همه وا دارد که فکرمی تواند ما را به این  که دارد وجود دالیل فراوانی اما ،یمبودنشده 

 

 مای کرده کشف را فراوانی زندگی های شیوه و ایم آموخته را بسیاری ها درس ما. ای باشد العاده فوق می تواند سال سال جدید ،زیاد دالیل به

م و داشته باشی مانخود بصورت یک برند جدید برای را آن شیوه ها توانیم می اکنون و دارد، وجود هم یامکان که چنین دانستیم نمی حتی که

 .کنیم ایجاد را نقص و عیب بدون و جدید کامالًورزشی  تقویم یک ببریم و کارب آنها را

 برگشت به تمرینات عادی شمشیربازی

 لییدال. برگردیم خودعادی  تمرینات به رشد، نظر از و ایمنی نظر از ظرفیت مناسب، با بتوانیم که است این 0011 سال برای ما امید ترینبیش

 ها دوباره باشگاه از برخی در بتوانیم 01کاهش آمار مبتالیان کووید و گرم هوای واداشته است که با رسیدنبه این اعتقاد ما را  که دارد وجود

 .حضور پیدا کنیم تمرین برای

 جدید سال برای ما عملی فاهدا ی ازیک این اما ،داشته باشد وجود زیادی موانع آن به رسیدن برای و رسدب نظر به دور خواسته اینشاید 

وانیم بت که داشت انتظار توان می اطمینان با اما ،رعایت کنیم را کماکان ایمنی اقدامات و ها پروتکل کهالبته ما مجبور خواهیم بود . بود خواهد

 !بشنویم دوباره را شمشیربازی های باشگاه صدای چکاچک

 0011مسابقات کشوری سال 

مسابقات لیگ برتر در سال گذشته با شیوه ای جدید روزنة امیدی به راه اندازی مجدد مسابقات کشوری باز کرد،  محدود خوشبختانه با برگزاری

 .مامیدواری به هر حال اما ،باید داشته باشیم یاتانتظار چهبیماری کووید  وضعیت شدن بدتر احتمال به توجه با که نیستیم مطمئن مااما 
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برای ما تعیین خواهد  ویروس که دارد بستگی شرایطی به آن اجرای ةنحوو  ،صوری به نظر می رسد ما کشوری مسابقات تقویم حاضر حال در

اند شمشیرباز می تو چند اینکه. دارد وجود ،تابستان در حداقل ،برگزاری چند مسابقة جایزه بزرگ احتمال که است این دانیم می ما آنچه اما ،کرد

 که توسط ستاد ملی مبارزه با کورونا ای و شرایط ناشناخته ایمنی احتیاطی اقدامات برگزار شود، همه و همه به رعایت مکانی چه در شرکت کند و

 تعیین خواهد کرد، بستگی دارد.

بتوانیم چند مسابقه را  0011 پاییز قبل از یا داریم در پایان بهار و امید و کشوری هستیم مسابقات مشتاقانه و با هیجان منتظر حاضر حال در ما

 .باشد انگیز هیجان نیز می تواند آنها مورد در فکر کردن صورت، هر در. برگزار کنیم

 

 تمرینات شمشیربازی مجازی

 شمشیربازی های کالس دادن ادامه شروع و هستیم آن منتظر واقعاً ما که موردی و نبود، بد ظهور کرد 0911 سال در که چیزهایی ةهم

 ایبررا  شمشیربازی مسیر آموزش اینکه آن می تواند ویژه به دارد، انگیزی شگفت مزایای آنالین شمشیربازی های درس اجرای. است مجازی

 زا خوشحال می شویم تا ما. ندارند ورزش این به دسترسی ، زیرا آنها هیچگونهباز کند نندکزندگی می  و محروم روستایی مناطق در ی کهافراد

 .کنیم برقرار ارتباط باشند، هرکجا که ،شمشیربازها با مجازی های سدر طریق

 ارتباطات جدید

 های نابرابری با مواجهه و دیرینه های ایده تهدید. کرد راه اندازی انسانی بینمافی روابط در زمینة متعددی جدید شیوه های ارتباطی 0911 سال

 .کرد آگاه در سراسر گیتی خود نوعان هم احوال و اوضاع از را ما بلکه نبودند، جدیدی مشکالت اینها. بود سخت خیلی جامعه، سطح در موجود

 .دارد وجود انجام برای زیادی کارهای هنوز شدیم متوجه که جایی شد، باز نیزجهانی  شمشیربازی ةجامع در ارتباطات این دریچة که دیدیم ما

 .هستیم رشد ة اینادام منتظر ما 0011 سال دربنابراین، 

 شمشیربازهای جدید

ای هموفقیت  شاهد ما گذشته، سال پایاندر  .است دیگران با این ورزش زیبا و مفرح گذاشتن اشتراک به شمشیربازی، جالب نکات از یکی

 هب جدیدی افرادباعث خواهد شد تا مسلما روشن کرد و  را در قلب های ما شادی ةجرق های بین المللی بودیم که نظیر قهرمانان ما در صحنه بی

امیدواریم که  ، امایمداد دست از تا اندازه ای را شمشیربازی های خانواده باخود  ارتباط متاسفانه 0911در سال  ما. ملحق شوند شمشیربازی

 .رندلذت بب داشتنیاین ورزش دوست  ازتا بتوانند  ، ضمن اینکه منتظر افراد تازه وارد نیز هستیمبینیمب 0011 سال در بتوانیم آنها را دوباره
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 روی همزیستی و همکاری بیشتر تمرکز

زمینة  هایی در گیری تصمیم خوشبختانه و کرد، می جلب 0911 سال در را ما توجه باید لزوماً که داشت وجود بسیاری ملی و جهانی اتفاق های

 .اند شده فصل و حل ة مشکالتعمد و انجام شده است موارد این

 گروه های مجازیاما خوشبختانه  ،یمداد دست از تا حدودی ة شمشیربازی راجامع تشکیل دهندة افراد با در رورو  ارتباطات گذشته سال در ما

 سال در را ملی های صحنه در فاصله های ایجاد شده میامیدوار به هر حال ما .که توانست بخشی از ارتباطات ما را زنده نگه دارد یمداشت زیادی

 .باشیم نداشته جدید

 

 توکیوالمپیک 

 را ها یباز باید ما که معتقدم من": اظهار کرد سپتامبر ماه در ژاپن، المپیک های بازی سازمان برگزاری رئیسو  المپیک وزیر هاشیموتو، سیکو

 اتفاق ینا که کرد تصور منطقی توان می جهان، نقاطبرخی از  در اسیون های انجام شدهنیواکس توجه به با اکنونو  ".کنیم برگزار قیمتی هر به

 .افتاد خواهد

یا مسابقات بدون تماشاگر برگزار خواهد شد،  ،داشت خواهند حضور زنده بطور تماشاگران آیا - داشت خواهد شکلی چه المپیک که دانیم نمی ما

 جلوگیری ،بیماری کننده پخش رویداد ترین بزرگ به این بازی ها شدن تبدیل از بکار بسته خواهد شد تا ای سختگیرانه های پروتکل نوع چه یا

 این به نسبت معقولی انتظار و کننده امیدوار های بینی خوش برگزار خواهد شد.باالخره  المپیک این که گفت توان می اطمینان با اما ،شود

به باید  بازهم )هرچند که. باشیم جهان رویداد ورزشی ترین بزرگ در ما قهرمان شمشیربازهای رقابت شاهد امسال ما که وجود دارد موضوع

 !(متوسل شویم های ماندعا

 .منتظر فرا رسیدن این لحظه خواهیم بود هیجان با ماو . شود برگزار (آگوست 8-جوالی 39مرداد ) 01اول تا  در تاریخ است قرار توکیو المپیک

 هک است ورزشی شمشیربازی. شدخواهیم  قدرتمندترتر و قدرتمندروز به روز  باشیم هم در کنار وقتی اما دارد، وجود هایی چالش همیشه اگرچه

 سال در شمشیربازی منتظر تحوالت مشتاقانه ما. است به راه خود ادامه دهدتوانسته  حدی تا ،ی موجودگیر همه خشن های واقعیت علی رغم

 .بود خواهد باورنکردنی ی ماجلو به حرکت مکث، سال یک ازمن مطمئنم که پس ! هستیم جدید


