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 بگیرید، هیچ اشکالی ندارد. ادیدر خانه  نتوانستید رمز و راز پیست شمشیربازی را نهیقرنط در دورةاگر 

 ندارد. یاشکال شمشیربازی کنید، هیچ هر روز ، شما نتوانستیدبود نوارونه شد در حال ایدن اگر وقتی

 ندارد. یاشکال هیچ ،توسعه دهیدخود را  یربازیشمش های مهارت نتوانستید ،نهیقرنط طیاگر در 

 ندارد. یاشکال تقویت کنید، هیچخود را  نتوانستید حرکات تهاجمی و دفاعی 91کووید  یاگر در دوران بحران جهان

 ندارد. یاشکال بدست بگیرید، هیچهم  بار کی حتیخود را  یرنتوانستید شمش 9318اواخر سال اگر از 

 

ا عرضه راز خود  یا نسخه نیبهتر یبه نوعبتوانند تا  شدبر همه وارد  یادی، فشار زشدشروع  یدیو فصل جد اول فرا رسید نهیقرنط پایان یوقت

 بشود ترزیبرجسته تر و چالش برانگ ندهیآ یهادر ماه  این موضوع میما انتظار دار به این دلیل که، هستهنوز هم بود و واقعاً دشوار  کار نی. اکنند

 .خواهد دادبه ما ارائه  یریهمه گ زمینة در یتردیجد یچالش هاآینده و زمستان  زییپا رایز

 ؟چیست تیموفقمعنای 

 هکنند ک یم حسرشد نکرده اند. آنها  یبه اندازه کاف یریکنند در طول همه گ یکه احساس م میا برخورد کرده یادیز یربازهایشمشبا ما 

 که ندکن ی، آنها احساس منیاز ا شتریب یاست. حت از بین رفته ادیبه احتمال ز ای ،است شدهرکود  موقعیت دچار نیآنها در بهتر یربازیشمش

حال  آنها در شرفتیپ ریمس رایاست ز صحیحدانند کدام راه  ینم گریدست آورند. آنها ددوباره ب آن را توانند ینم ورا از دست داده اند  یمهم زیچ

، کهضمن این. چندیبپ باید که به کدام سو تشخیص دهندتوانند  ی. آنها نمشود یممنتهی  قهقرا به است که شده یمنحن نوعی یحاضر دارا

 دشوار است. اریوجود دارد که مقابله با آن بس یتیعدم قطعآنچنان 
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به  نتا حد ممک میتا بتوان میبهتر شو ست داریمدوما مطمئناً همة ، یربازی. در شمشاست تیموفق اندازه گیریگی چگوندر  ما اصلی مشکل

 ازیامت ،امتیاز بگیردطرف مقابل  نکهیقبل از ا -ساده است  اریچشم انداز بس کی نی. اغلبه کنیم خود های فیحربر تر و راحت تر کارآمد صورت

 .دهد چگونه باید رخ یسخت در چنین فرآیند بسیاراتفاق  که این در این است فیظر ةنکت - دیریبگ خود را

مدال  کسب تنها یعنی تی. موفقبلکه ورای آن یک هدف واالتری وجود داردکسب مدال.  برای فقط ، اما نهو مهم است یکامالً ضرور شرفتیپبله، 

قات مساب هر را در کارن یو هم و به دنبال کسب مدال بودیم، کردیم می قیتشو امسال ورزشکاران خود را کیالمپ درست است که ما در. ستین

 .ستین یربازیشمش همه چیز سکو اما ،دهیم یم کشوری نیز انجام

 

 ییتوانادر  آن را ،می باشد ازیامت به معنای کسب یربازیدر شمش تیموفق میکه فکر کن نیا یبه جا ییر دهیم.غبیایید این طرز فکر را کمی ت

 !میکن یریاندازه گ خودمان بازگشت

 ربازانیمشغالباً ش ایستادندجهان  سکوهای نیتربلند ر فرازکه ب یایهربازی. شمشمیدید اریتابستان امسال بس کیالمپ در است که یزیچ نیا

 وردنخ نیمرساند. ز خود هدف نیآنها بود که آنها را به ارزشمندتر یریانعطاف پذ نینداشت و ا یروزیانتظار پ از آنها کس چیبودند. همعروفی ن

را در  نیما ا .شویم و بازگشت مجدد داشته باشیمه بلند دوباربتوانیم که چگونه  مطلب در این استبلکه ، ردندا یمشکل در طول مسیر هیچ

توانم  یحاال چه خواهند کرد؟ من م خوب ،. اگر آنها مدال نگرفتندنیز می بینیم ،که مطابق انتظارشان عمل نکردند ،فعلی ما ةبرجست ربازانیشمش

 یرو بازگشت مناسبی و قاطعیت تمام با قامت استوارآنها دوباره . نخواهند رفتخواب و به  عقب نشینیکه آنها  میکامل به شما بگو نانیبا اطم

 .پیست خواهند داشت

 داردفراوانی  تیسالمت روان اهم

 ةمطبوعات خأل چرخرسانه ها و . اگرچه درک نکرده باشد را امسال کیالمپ آوران در مورد مدال سالمت روانتواند موضوع  ینم کس چیه

ها  ه آمادگی ذهنی برخی از آن المپینو ب اشاره هایی نیز داشته اندمهم  موضوع گاهی به اینما ، ارا تنها با مقام های کسب شده پر می کنند اخبار

 .پرداختند

 سایشبه هر حال بدون آ رای، زبرخوردار باشد یاساس تیاز اهم دیما با یو عاطف یحفظ سالمت روحبنابراین  .بود یسخت سال همه یامسال برا

را دارد؟  ارزشش این کار ای، آدیلذت ببر خود ورزش از دیکه نتوان داشته باشید. اگر آنقدر استرس میببرلذت  یربازیاز شمش میتوان ینمذهنی 

 کامالً انتخاب خود شما باشد. دی، باداشتن چنین آزادی. باشد انه و در لحظهادآز پیستشان رویر وحض هستند که یکسان بازیکنان نیبهتر
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 تعهد ارسنگین کردن ب. دیو فشار را از خودتان بردار دازیدنبیخود  یربازیشمش ی بهمجدد شید و نگاهتاملی داشته با که دعوت می کنیمشما  از

 اندازد. یشما را عقب م این فشار . در واقعستین یضرور تان زیادموردنظر ربازیشدن به شمش لیتبد یبرا خود

فشار  میتوان یما م یبه حالت عادبرای برگشت  است که نیا تقی. حقمیخود متمرکز باش یسالمت روان روی دی، ما باپس از سال گذشته ژهیبه و

حضور  ةبه آن احساس فوق العاد دنی. راه رسخراب خواهد کردما را  یربازیمعکوس دارد و شمش ةجینت کار نیاما ا !میوارد کن به خودمان یادیز

 .میریخود را بپذ یها تیو محدود میشروع کن میکه هست ییاست که از جا نیا ی پیست شمشیربازیرو

 زیشما ن پس ،قرار دهند تیخود را در اولو یسالمت روان توانستند آن المپین های قهرماناگر  -شود  یموضوع خالصه م کیبه  مطالب نیا ةهم

ن دلیل است به ای ریشتب ندی رسیدقهرمان اگر آنها به اینو  داشتند می گیرندکه در آن قرار  یبا لحظه ا برخورد یبرا یدرست ةدی. آنها ادیتوان یم

 کنند. نییخود را تع تیگرفتند اولو میآنها تصم که

 

 شما هنوز هم یک شمشیرباز هستید

 یبرا ی"درست روش"هیچ ، قتیدر حقیعنی ندارد.  نداشته و گذشته وجود میسال و ن کیدر  یربازیشمش ارتقای یبرا "درستیراه " چیه

جود ودر جهان  یادیکه افراد ز میبه خاطر داشته باش دیبا و ،میا اکنون هستاست که م نی. مهم انداشته استوجود  خودسطح شمشیربازی حفظ 

 است. یواقع ةیهد کی نی، امیهست شمشیربازیما اکنون قادر به  و اگر. و االن در بین ما نیستند داشتند

سال و  کی ین هاطوفا نپشت سر گذاشتعلی رغم  فراموش نکنید که. است مند، ارزشندادید ای دیانجام داد یریکه در طول همه گ یهر کار

 یربازیشمش هب یچه ارتباط این که شاید بپرسید ،خوب .دیه اشد تر یو قو دیا خود را داشتهفرد رشد  کیبه عنوان اکنون شما  ،گذشته مین

 بار کی نتوانستیداگر  ی، حتدیدست آوردب از طریق مطالعه و روش های دیگر یریهمه گ در طی که یخاص آن رشدجواب این است که دارد؟ 

و با  دیشناس یماز گذشته  شتریب خود را . شما اکنونبشوید یبهتر ربازیشمش تا به شما کمک کند می تواند ، باز همبدست بگیرید ریشمش هم

 .ستیچ یربازیشما در شمش یازهایکه ن دیبدان شتریب دیتوان ی، مدانش نیا

 ،دیا انجام داده یریهمه گ این در طول ربازیه عنوان شمشاز آنچه ب شتریبکه  دیندار یتعهد چیکه شما ه میکن دیتأک یکاف ةبه انداز میتوان یما نم

خود را  یازربیشمش ساک پیز نتوانستید کننده ریهمه اتفاقات غافلگ به خاطر ایناگر  حتی دیهست ربازیشمش کی هم. شما هنوز بدهیدانجام 

به حالت  ر حال برگشتبه تدریج د جهان رای، زمیتر هست عیوس بصورت در جامعه های خاصی قضاوت برخی. ما در حال حاضر شاهد دیباز کن

این نوع قضاوت ها ، ورزش ما دوباره رشد کند میبخواه ، اگرندارد. در واقع ییجا یربازیدر شمش یقضاوت نیچناما . خود می باشد یقبل یعاد

 .زیان آور خواهد بود
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 وایز دعوتبرای توزیع جهر بار که  هم ، هنوزکیالمپ یالملل نیب ةتیکم یفعل سی، رئتوماس باخ. کنید توجه کیالمپ سطح مثال خوب در اینبه 

که شمشیربازی هاست  توان فرض کرد که او سال یبود و م 9191جهان او در سال  یقهرمان نی. آخرمی شود معرفی ربازیبه عنوان شمش شود یم

 صادق است. زیدر مورد تک تک ما ن نی. ااست ربازیشمشهم یک او هنوز  اما است. نکرده

 بازگردید مشیربازیبه ش

 تان یمرباز برخورد مجدد با  اینکه ای ،است شده شما اکنون چگونه و آمادگی که فرم نیاز ا و ،دیجدا شده ا یربازیاز شمش دیکن یاگر احساس م

ید شاو  ودیدبرا ترک کرده  یربازیشمش یریهمه گشروع اگر قبل از  ی. حترا به برگشتن تشویق می کنیمشما با قاطعیت  ما، خجالت می کشید

 .دیکه برگرد کنیم یمدعوت از شما  بازهم ،باشدگذشته  از آن سال چندین

 

 .ی در سر داریدفکرچه  ای دیه ابود و در چه سطحی یکه قبالً چه کس ستی! مهم نمیمی شو خوشحال اریشما بس دیدنما از  ة، همدر حال حاضر

 .دیخوش آمد ما یربازیانجمن شمش به، بکنید یا نکنید زیتوانسته اید شمشیربا ماه گذشته 98 مدت در که ، هرچقدردیکه هست یهر کس

ه دست در ب یربازیشما در شمش تی، موفق. در حال حاضردیده رییتغ را یربازیدر شمش تیموفق در موردکه نگاه خود  باشد دهیوقت آن رس دیشا

را  یربازیمشبار ش نیاول یکه برا یزمان آن رست مانند، دخواهد بودمجدد شروع  کار قسمت نیباشد. سخت تر سابر می ای، اپه شمشیر فلوره گرفتن

 .دیکرد غازآ

که ود ش یباعث نم، د داردووجکه در اطراف ما  ییها تیو واقع گرفتاری هابا  ةمقابل یورزش برا نیخود به ا اقیاشت یا از بین بردن کنار گذاشتن

وار  وانهید ندوست داشت. کند یمبهتری تبدیل  ربازیشمش کیبه شما را این مشکالت  فائق شدن بربلکه برعکس، . نباشید ربازیشمشدیگر 

 ازیبود که شما به آن ن یزیهمان چ نیا و، بود دورنی شمااحساسات  و ارضای بروز یبرا راه بهترین ریهمه گ پاندمی این در طول شمشیربازی

، اما باشد زیچالش برانگ ،ییفضا چنیندر  عشق نینگه داشتن ا که رسد ی. به نظر مدیاز پس آن برآمد زیکه شما ن میخوشحال اریو ما بس دیداشت

 .میخود کمک کن ةجامع شرفتیرشد و پ هتا ب میانجام ده دیاست که ما با یکار نیا

 ازینبه همدیگر  گریاز هر زمان د شی، اما اکنون بمیبود باهم شهی. ما هممیهست شریک کار نیدر ا یربازیانجمن شمش کیهم به عنوان ما همه با

به  دیفر مابرای تک تک  فرآیند است که ایندرست همه سخت بود.  یبرا نهی. قرنطمیکه هستند مالقات کن ییخود را در جا دوستانتا  میدار

و ، میصرف نظر کن گریدهمتا از قضاوت  یکدیگر کمک کنیم به و میتالش کن هیوبصورت گر دیابما  ةهمدر حال حاضر اما ، دیرس ینظر م

 .اشدنباید برای ما مهم ب مینکرد ای میکرد نچهآهر

Igor Chirashnya,  

Academy of Fencing Masters Blog 

https://academyoffencingmasters.us7.list-manage.com/track/click?u=07ff819bf025bcd10be698e9f&id=d6a0a160f7&e=11eac97619

