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 نی. ایذهن تیزبینیو  یجسمان یآمادگ از جمله ،میکن یصحبت مزیاد آورد بیما به ارمغان  یبرا می تواند یربازیکه شمش ییزهایمورد چ ما در

 نیبهتر تا دهد یبه ما امکان مشمشیربازی . میکن خود را تامین یشخص شرفتیغلبه بر چالش ها رشد و پ قیکند تا از طر یبه ما کمک م ورزش

 یوستددهد  یبه ما م یربازیکه شمش یا هیهد نیتر بزرگ میگو یهستند اما من م و بی نظیر یعال ویژگی ها ة این. همبیابیمخودمان را  ةنسخ

آن را ندارد و این زمانی کس انتظار  چیکند که ه یم یغن ییها ما را از راه یزندگ ی کهمادام العمر ی، بلکه دوستمعمولی یدوست تنهااست. نه 

 بر روی پیست می گذاریم.پا شمشیر بدست می گیریم و بار  نیاول یما برا یوقت اتفاق می افتد

 

 یم!ستیمدال نبه دنبال  ما

 یزیگافراد شگفت ان فهمیدیم هنگام تمرین در باشگاه خود با چهآنجا بود که سوق داد.  ناخواسته یمجاز دنیای کیما را به  کووید، سال گذشته

د که از بو ییها یدوست نمیم ببتوان یکه م یزی، تنها چمی کنمنگاه  آن زمان هابه  ی. وقتایم محروم شدهآنها  با مصاحبت از همنشین بودیم و

 .و هنوز هم ادامه دارد هاشتادامه د نیز باشگاهها پس از ترک  روابط مدت نیا نکهیبودند و ا آمدهبه وجود  یربازیشمش قیطر

 دست نیا هرچند که ند.بود ، آسیایی و جهانی خود را فراموش کردهیمل های یمدال آور و کلیة آن نتایجها قهرمان  آنهمة است که  نیمسئله ا

 هم، خانواده، دوستان. گردن شما آویخته می شودبر  مدال تنها با یک چشم برهم زدن، اما کار است یطوالن یو سال های وردها حاصل ماه هاآ

، مدال برمی گردیدبه خانه  کهروز بعد اما . رندیگ یجشن م مهمانی هاو  یاجتماع یشبکه ها بصورت حضوری و دربا شما  انیها و مرب یمیت

 اما همیشه، میریگبخود را  یوردهاآ دست جشن مدال ونمی توانیم . ما هر روز دیگذار یکشو م کیآن را در  ای دیکن یم زانیآو جایی خود را

 یها نامهیپر از گواه وارید کی یو حت ،شود یشما نم مادام العمری باعث درخشش رده بندی کشوری یا جهانی. میهد یبه حرکت خود ادامه م

 به شما ارزش دهد. دوستیو دیپلم های افتخار نمی تواند به اندازة  یمل های تیموفق
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 یزیچیک اما  ،است فتادهین یاتفاق چی. انگار هبرمی گردیدخود  زندگی عادی ، شما به روالو باال رفتن از سکو زیشگفت انگ ةمسابقآن از  دروز بع

 .است دوستیمی ماند، و آن  یشما باق یبرا

حاصل از تجارب مشترک  یها یاست. دوست خود با دوستان ماند ارتباط یم یشما باق ی، آنچه برامسابقات بزرگ همه در آن یروزیپ اوجبعد از 

 ةسابقم کیدر  یینها ازیگرفتن آن امت جاه و جاللشوند.  یدارتر ماتر و معن قیبا گذشت زمان عم این دوستی ها ،روند. در واقع ینم نیهرگز از ب

 مدت هستند. یطوالن یدوست یوندهای، اما پستزودگذر ا یقهرمان

خواب هر روز از  دی. آنها بافتدیب بعدی به خودی خود و منتظر بمانند تا اتفاقات نندیبنش آوردهای قبلی خود تو دس با نتایجتوانند  یقهرمانان نم

ما در واقع  ادامه دهند.  شده اند را مدال ها نیا کسب سبب که ای کار سخت کوشانه آن دیرا انجام دهند. آنها با خود سخت ناتیو تمر برخیزند

فاصله  تاز پیس هاربازیشمشوقتی است که  لیدل نی. به هممیکه به دنبال آن هست وجود دارد یگرید زیچ بلکه - میستنیمدال تنها به دنبال 

 ما اصلی ، اما مقصدهستند ما از سفر یکنند. مدال ها بخش یکار را نم نیاز آنها هرگز ا یاریو در واقع بسبا مشکل مواجه می شوند،  رندیگ یم

 .ستندین

 د.کن ینم فیشما را تعرماهیت وجودی مدال 

 

 یربازیشمش یدوست مورد تأمل در

ی که قبال با ما تمرین های بچه که آن می شودمن کامالً روشن  ی، براخاطرات اولین تمریناتمان بعد از قرنطینة اول را مرور می کنم یوقت

ن بزرگساال و تعدادی از آنها به ردة انجوان و برخی به ردة نوجوانان برخی وارد ردة، دیگر بزرگ شده اند. آنها ستندین کردند دیگر کودک می

 در حال یمنحصر به فرد ةویند. هرکدام از آنها به شه اباز کرد انجه این . هرکدام راه خود را درملحق شده و به انسان های کاملی تبدیل شده اند

ه ت ماند. آنچه ثابعالقمند شده اند گرید یها تیفعال به گرید یو برخ ستندعجین ه یربازیشمش هنوز بااز آنها  ی، برخهستندخود  یزندگ خلق

 .شده است جادیا یربازیشمش قیکه از طر است یوندیپ

امال ک، آنها روابطو  شادی ی. با تماشااما دوستی آنها فراموش نشده بود ،نبودند برای مدتی باهم یربازیسابق شمش یها یمیگروه از هم ت نیا

 قی. آنها دائماً از طرهمدیگر هستند. آنها به فکر به خوبی حفظ کرده اندرا  خود یدوست آنها، گی اجباریپراکند علی رغم این بود کهمشخص 

. کنند یم باهم رد و بدل را داستان های مربوط به روابط درون سالنی. آنها دارندارتباط  باهم یاجتماع یها رسانهو  مجازی یها گروه های پیام

 .می رسند او به داد عیسر خود ، دیگران با پیام هایداشته باشد نیاز یبانیپشتو به  با مشکلی برخورد می کنداز آنها  یکیاگر 
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که با اتک و پاره ریپوست در  ینیتمر یطوالن یروزهاو هنوز آن . هنوز وجود دارند گریکدی یدوستان در زندگ نیاهمة ، یربازیفراتر از شمش

  می گذراندند، علی رغم مرور این یک سال و اندی، هنوز به خاطر دارند. نسال

به وجود  داوران زیر چترمسابقات و  ایجاد شده درروابط  با توجه به محفل نیشده اند. ا لیتبد محفل دوستانه کی، آنها به یربازیشمش قیاز طر

 نیاه می بینیم کبه وضوح شود.  ینم فیتعر گرید بودکرده  کیبار آنها را به هم نزد نیاول یکه برا یزیچآن با  ة دوستانهحلق نیاست. ا آمده

 است.نداده  تیماه رییتغ به هیچ وجه یریگ همهاین توسط  اهایروو آن  محفل

 

 نکرده نشینیکس عقب  چی. هو آن را جشن بگیرند خود برگردند یمیدوستان قد منتظر هستند تا به جمع آنها همة است که نیا زیچ نیتر مهم

 و، ستا یقو محفل بسیار نیبرسانند. ا ببرند و تجربة خود را به نسل بعدیخود را به جلو  توانایی هایهستند که  نیاست و آنها به دنبال ا

 کند. یبانیپشت در خارج از این فضا قرار دارندکه  یافراد ازتا  خود ادامه دهدرشد  به تواند یم

 قیکه از طر جزو اصول اولیة آموزشی ماست یربازی. مهارت شمشمیده یقهرمان شدن آموزش م یرا برا بازیکنان، ما یربازیشمش خانوادة نیدر ا

به  یابیدست یخود برا داناییکه از استعداد و  میآموز یم شمشیربازها. ما به در اختیار عالقمندان گذاشته می شود ما با استعداد و فداکار انیمرب

بود که  نیا دانستم ینم ة قبلکه من تا آخر هفت یزی. چماست یقلب هدف نیآن را دارند. ا ییدانستند توانا ینم قبال کنند که ادهاستف یاهداف

عطیل به دلیل همه گیری تکه  آن محفلیو  یمباش گریکدی و لحظه شماری می کنیم تا دوباره کنار تشنة تمرین هستیمچقدر شمشیربازها ما 

 .اندازی کنیمشده است دوباره راه 

 وجود به را یاز شاد دنیایی می، برامی شوندجمع  و قرمزسبز  یها چراغو  به پای پیست شمشیربازیکه با عشق و خنده  یمیدوستان قد دنید

 افتد. یما اتفاق م یربازیدر باشگاه شمش است که یواقع یکی از همان ارزش های نیآن سخت است. ا فیآورد که توص می
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