
  یگیر همه پایان از بعد شمشیربازی با شدن سازگار

 (8/4/0411ترجمة: عباسعلی فاریابی )

. ستا ی در حال اتفاق افتادنکند مجدد به بازگشایی لی به هرحالو ،تعطیلی باشگاه ها گذشت طوالنی قرنطینه و یک سال و اندی از سال یک

ا م کتاب خود رتوانی می کهداریم  را طالیی فرصت این در آن که ی قرار گرفته ایمجدید دورة یک در ما که است این کرده تغییر اکنون آنچه

 .خواندن آن را ادامه دهیم ةگذشت های درس و پس از مرور مبزنیورق 

 

 یمتوان می ما ةهم اما هستند، فرزند دارای که هایی خانواده برای مخصوصاً ،به خاطر بیاورد آسان را گذشته سال روند تواند نمی کس هیچ گرچه

 موفق کار این در یکدیگر از حمایت طریق از در گذشته ما. خوشی است پایان یک و سختی مصیبت آن همه پس مجدد بازگشایی که کنیم توافق

 .داد خواهیم ادامه مانجلو رو به حرکت به می توانیم مشابه حمایت همان با مسلما و بوده ایم

 است گیری مهم همه از پس برای شمشیربازی تمرین چرا

های روزمره، وسیله ای برای رهاسازی  استرس دهندة تسکین شمشیربازی. بود سخت ها بچه از بسیاری برای رو در رو های ورزش دادن دست از

 .است کودکان برای مناسب فیزیکی فضای یک و عاطفی احساسات

 کمرنگ و زیان در حال ضرر این که سپاسگزاریم ما! کرد دور بسیار از هم را ما واقعاً اجتماعی ةفاصل رعایت و دنیای مجازی طریق از آموزش

در حال آماده  ها واکسن و ن استشد برداشت در حال ها محدودیت که اکنون اما دوباره از سر بگیریم. را می توانیم تمریناتمان و شدن است

ان هیج جهات بسیاری از که بود آلودی مهسال  گذشته سال. ادامه دهیمخود  زندگی چگونه باید به ببینیم که دوباره باید ما ،شدن هستند

 .را از ما گرفت شمشیربازی موفقیت های

، نیست ژیمناستیکمانند فوتبال و  شمرده می شود. شمشیربازی هویت یک همچنین و سرگرمی یک شمشیربازها از بسیاری برایشمشیربازی 

 ختس هرچند که برخی استان ها. ات خود را ارضا کننداحساس نمی توانند آنها ،با سایر حریف ها رقابت و ها باشگاه به رفتن توانایی بدون زیرا

 وضعیت ما ،در مسابقات حضوری ارتباط و رقابت بدون اما ،کنند حفظ آن از خارج خود را در باشگاه و یا در و تمرینات آموزش تا ندکرد تالش

 .باشد گذشته مانند تواند نمی
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 کانیم می تواند ورزش این جدید، هایشمشیرباز برای. است مهم بزرگسال هایشمشیرباز برای و ها بچه برای هویت این با مجدد رتباطا برقراری

 نیمببی و کنیم خارج مانخود آسایش محدودة از را خود باید ما. یگیر پساهمه جدید هویت یک ایجاد وفعالیت ورزشی  مجدد تنظیم برای باشد

 .این رابطه باید بکنیم چه کارهایی در

 

 ماست آس برندة سازگاری

 .شویم سازگار یکدیگر نیازهای با باید ما ،بازگشایی هنگام

 اند، ردهک و آماده خود را شدیدا درگیر ،تابستان توجه به شایعات موجود دربارة برگزاری مجدد مسابقات در با شمشیربازی های خانواده از بسیاری

ة عجام یک عنوان به ما. ندارد مشکلی هم هیچ این و برگردند کم کم دارند تصمیم دیگر های خانواده برخی. است العاده فوق اتفاق یک این و

در این  حوصله و صبر اما ،حرف اول را می زند مهارت درست است که .کنیم می حمایت خانواده ها راحت باشند و از آنها ورزشی دوست داریم

 توانندبه هم شمشیربازی به حضوری بازگشت با که دهند ارائه را حمایت نوعی توانند می شمشیربازی های باشگاه و مربیان. است مهم نیز زمینه

 .کنند اعتماد آن به

 همه ورةد .اند داده دست از را شمشیربازی جمله از جوانانویژة  های ورزش انجام به خود ةعالق ها بچه از بسیاری که است این بزرگ مشکل یک

. ه باشیمی داشتترجدید زندگی نوعی داریم تا اگر تالش حتی ،را دست کم بگیریم ها بچه روی بر آن تأثیر دوست نداریم ما و بود، دشوار گیری

 پذیری، انعطاف عبارتند از دهد می ما کودکان به ورزش که قابلیت هایی. شوند موفق و کنند ورزش نهایما بچه دوست داریم ما حال، این با

 در ها هبچ که کنیم درک و باشیم صبور باید ما. است مهم العاده فوق کودکان کلی رشد برای می باشد، که جسمانی آمادگی و نفس به اعتماد

 .شوند سازگار به شیوه ای جدید دوباره باید آنها اکنون و .شوند سازگار جدیدی کامال زندگی شیوه با مجبور بودند گذشته سال

 به دنز ماسک. کشوری واکسیناسیون میزان افزایش با حتی داد، نخواهد رخ فوری عادی حالت به برگشت روند بفهمیم که است این قدم اولین

باید از فرزندان  ها خانواده. هنوز خیلی زود است گرفتن آغوش در و دادن دستبرای . باید کامال رعایت شود مخصوصا در برخی فصول خصوص

 گیری مهه چهاگر. نیست ایستا چیز هیچ تهبال .کنیم پشتیبانی آن از باید ما ةهم که است انتخابی این و بزنند ماسک خود بخواهند که حتما

 ازگارس و گرفتیم یاد را چیزها خیلی در سال گذشته ما. است تغییر همه چیز قابل آموخت که را به ما چیزفشار آورده است اما یک  ما به خیلی

 وضعیت کنونی در در صورت حمایت ما و کرد خواهد کمک آینده به که است مثبت مهارت یک این. کردند را کار همین نیز هایمان بچه و یم،دش

 .کرد خواهد کمک همچنان به ما
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 می کنیم رارتک و ما این را مرتبا است، شده گفته والدین به و بارها بارها گذشته سال در که است عبارتی این. هستند مقاومدر برابر تغییر  ها بچه

ونه هم همین گ بزرگساالن. شوند می سازگار به خودی خود باشیم، نیازهایشان دنبال به و بدهیم فضا ها بچهبه  اگر. است درستآن کامال  زیرا

 هخان در کرده ایم تا عادت ما ةهم. می شویم پذیر انعطاف ما هم هستیم، خود نیازهای دنبال به و دهیم می فضا خودمان به که هنگامی هستند و

 مدهی آموزش را خودمان باید اکنون و بودیم، مجبور زیرا تا دربرابر این همه گیری هوشیار باشیم دادیم آموزش هایمان بچه و خودبه  ما. بمانیم

 .بیرون برگردیم جهان به دوباره تا

 

 چه؟ بشود متفاوت شمشیربازی اگر

. ندا محدودیت ها بسته شده دلیل به شمشیربازی های باشگاه از برخی که است این واقعیت. بود خواهد متفاوت گیری همه از بعد شمشیربازی

 دست زا را آزاد دانشگاهجایزه بزرگ و  شمشیربازیمانند مسابقات  دیگر مسابقات و سایر رده های مختلف مختلف کشوری مسابقات همچنین ما

 یتعطیل. برد می زمان وضعیت فعلی اصالح و دارد زمان به نیاز خود خودی به اتتغییر این. دارد وجود برگزاری آن امید هنوز هم اگرچه ایم، داده

 یاد هب باید و هستیم قدرتمند هنوز ورزش یک عنوان به ما. ندارد اشکالی اما هیچ بود کننده ای ناراحت و انگیز غم اتفاق یکمسابقات  ةبرنام

 دیگری های راه باید فقط! همه سر جایشان هستند و نیست مربیان بازیکنان واز دست دادن  معنای به بسته شدن باشگاه ها که باشیم داشته

 مشیربازیش ةجامعکردن  تر گستردهتر کنیم و به  را روان بازگشایی مسیر  یمتوان میما با حمایت از یکدیگر . کنیم پیدا و تمرین آموزش برای

 .ماست انتظار در هنوز آینده ما مطمئن هستیم که .یمکن کمکخودمان 

 ورزشکاران از برخی. باشیمهم داشته  نظیر بی کامالً المپیک یک( امیدوارم) و خواهیم بود مسابقات قهرمانی در برخی رشته ها شاهد تابستان، این

از  یضمن اینکه بعض. مسائل ایمنی کورونا این فرصت را از دست بدهند دلیل دیگر ممکن است به برخی و می شوند مند بهره مزیت این از

 ،و ردبندی خود در رده های پایین تر را از دست داده باشند از ردة سنی خودشان خارج شده باشند وقفه بازیکنان به دلیل این یک سال و نیم

 .البته فرصت شرکت در رده های بعدی را خواهند داشت

 توانیمب فرادا عنوان به که باشیم هایی روش دنبال به و بپذیریم را تغییرات توانیم می ما. است بوده والدین برای زندگی مهم درس یکاین فرایند 

 عنوان هب دهید، می دست از را امتیاز یک وقتی که گوییم می همیشه شمشیربازی، در. باشیم بهتری افراد و شمشیرباز ،نامالیمات طریق از

 باید ما. شوید هترب توانید می چگونه که بفهمید توانید میاز این طریق  زیرا ،را ببرید امتیاز یک اینکه تا کنید می رشد بیشتر شمشیرباز یک

 .شویم بهتر بتوانیم در وضعیت فعلی که باشیم هایی راه دنبال به

 رصتف یک دهیم می انجام تفاوت این با ما که کاری. است متفاوت آن که داریم اطمینان مازیرا  نیست، شمشیربازیبودن  متفاوتدر  مسئله

 .است دیگر زمان هر نسبت به مانخود ورزش کردن بهتر متحول کردن و برای انگیز شگفت
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 پس از دوران قرنطینه نتنظیم مجدد خودما

 .شود گرفته نظر در باید زیادی فاکتورهای ،دورة قرنطینه از پس شمشیربازی به بازگشت در

 مختلف ه هایربتج ها خانواده. عایدمان شده است نیز زیادی مثبت چیزهای اما ،ه و هنوز هم وجود داردداشت وجود زیادی های چالش اگرچه

 در. ردک خواهند تجربه مجدد سالن ها نیز بازگشایی مورد در زیادی مختلف های تجربه آنها بنابراین ،کرده اند تجربه قرنطینه مورد در بسیاری

 .کنیم می را باهم بررسی مهم ةنکت چند اینجا

 ذراندنگ معنای به شمشیربازی شلوغ برنامه یک. کنند سپری هم با را بیشتری زمان ها خانواده که شد باعث قرنطینه پایین سرعت •

وقت  از بخشیباید توجه داشت که  اما بگیرد قرار استقبال مورد به دالیلی که شاید گاهی اوقات است، خانواده از بیشتری به دور زمان

 .داد خواهیم دست از نیز را خانواده دور هم بودن

 .بود خواهد همین طور نیز مدرسه از بعد های فعالیت و ،ی باشدبزرگ مجدد تنظیم یک می تواند حاضر حال در مدرسه به بازگشت •

. کند یم شیرین تر گذشته به تمرینات را نسبت شروع مجدد شمشیربازی بنابراین ،"دوستی! و دوری"از قدیم گفته شده است که،  •

 زینهگ دانیم که میهمة ما  زیرا ،لذت ببریم خود زندگی تمرینات و سختگیری های قرنطینه ازهمه  از اینبتوانیم پس  که امیدواریم

 .نداشته ایم دیگری جایگزین

 مجبورند ها خانواده برخی که باشد معنی این به تواند می گیری همه طی درو درآمد  شغل دادن دست از به دلیل مالی فشارهای •

 شارهاف از این برخی روند این با که بود امیدوار توان می بنابراین است، در حال انجام با کندی بازگشایی. بگیرند سختی تصمیمات

 .شود داده بازگشت اجازة به شمشیربازها و یابد کاهش

 نچهآ و باشد ما زندگی کننده غنی عامل می تواند شمشیربازیدرست است که . است مهم شما ةخانواد نیازهای که است این مهم ی از نکاتیک

 به بازگشت برای شما تصمیم زمان و نحوه. ستما شمشیربازهای شخصی پیشرفت غنی سازی اوقات فراعت و برای ما مهم است چیز هر از بیش

 با ،اقیاتفموضوع یا  هر به توجه بدون شمشیربازی ةجامع که بدانند همه دوست داریم ما و دارد بستگی شما خود به کامالً رقابت و شمشیربازی

 .بود خواهد در انتظار شما باز آغوش

 !مینیرا در باشگاه ها و مسابقات بب مانربازانیشمش دوست داریم قلب از صمیم ما
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 ة شمشیربازیجامعبا  ارتباطباال، فشار کم و  یاستانداردها

رعایت  ،ندارند نانیخود اطم یربازیشمش یبازگشت به باشگاه ها یکه در مورد چگونگ ییخانواده ها یبرا یربازیمجدد به شمش برگشت دیکل

 ةبه انداز جایگاه قبلی بازیکنبه  دنیسرعت رسبه فشار کم است.  باشروع تمرین  اما ،ی ایمنیباال یداشتن استانداردهاپروتوکل های بهداشتی و 

 .ستین درست ریدر مس ، ایمن واستوارحرکت اهمیت 

طح باال س ربازیشمشبه یک  دیتوان ینمماه تمرین  کی در عرض شما. مینیب یم نیز یربازیشمش آموزش هایاست که ما در  یهمان فلسفه ا نیا

 دیر داشته باشانتظا با یک بشکن دیتوان ی، شما نمصورت نیهم به. دیکن نیتمر ایدن انیمرب نیبا بهتر و ده ساعت یاگر روز ی. حتدیشو لیتبد

 نیباال تمر یو با استانداردها حی. اگر به روش صحبودند برگردند یریکه قبل از همه گ سطحیدر  تانیبچه ها ای ،دیکن یربازیگذشته شمش نندما

 .ستشما یکار برنامة از همه مهم است شتری. آنچه بدیرسببه آنجا شما می توانید به تدریج ، ببینیدآموزش  و

ذشته تعطیل سال گ. اگر باشگاه شما دیریتماس بگ خود یمرب ای، با باشگاه ستیچ باید بردارد شما ةخانواد که یکه قدم بعد دیستیاگر مطمئن ن

 . دیو مسابقات را ادامه ده ناتیتمر دیتوان یچگونه م دیتا بفهم دیدر تماس باشبازیکنان  بقیة، لطفاً با بوده است

مجبور کردن همه برای ، سال گذشته پشت سر گذاشتنارد وجود ندارد. پس از به همراه د تمرین که یو شاد مسابقه جانیمانند ه زیچ چیه

ما ز هر یک اآن بر  ریو نحوه تأث داشته ایم یریهمه گ خاصی برای گذر از ةویش هرکس از ما. ستین و نتیجه بخش دیمف سالن هابازگشت به 

 زیانگ جانیه یربازیو بازگشت به شمش یی. گرچه بازگشاز بردباری کنیدهای شمشیربازتان نی و با بچه دیصبور باش کمی. لطفاً بوده استمتفاوت 

 باشد. دهیچیپ کمی تواند یم روند آن ، امااست

 

 زیانگ رتیح یربازیشمش ةد بود! جامعنخواه در خدمت شماهمچنان  و مربیان آن یربازیشمش ،گشتازعادی خود ب روالهر زمان که جهان به 

 تاو تمرین آموزش انی، به جریریهمه گبرطرف شدن تا پس از  میکمک کن گریکدیتا به  میهست نجایما در ا ةو هم نخواهد رفت ییما به جا

 .میبازگرد خود یربازیشمش
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