
 م!یامسال آغاز کن زییرا در پا شمشیربازی می توانیم چگونه

 (1/7/1011ترجمة: عباسعلی فاریابی )

 ما ناراحتاباشد.  کمی نگران کنندهتواند  یم در عین حالاست و  زیانگ جانیه او تیبسته به سن و شخص یربازیدر شمش فرزند شماشروع کار 

 نیا ةربتج یبرا یزمان مناسب زییپاضمن اینکه . می گذاریم تاناریرا در اخت این کارانجام  یچگونگدر مورد  ازی! ما تمام اطالعات مورد نیدنباش

 ورزش است.

 

 دیبسنج را یربازیفرزند خود به شمش ة. عالق1

 دنید لیبه دل از بچه ها یاری. بسچقدر است یربازیفرزند شما به شمش ةعالق زانیم دیکن نییاست که تع نیا دیانجام ده بایدکه  یکار نیاول

 یافک شمشیربازی یریادگی عنوان کردن وزده هستند.  جانیه اریبس نبرای امتحان آ ی داستانکتاب ها برخی ةها و مطالع لمیدر ف یرزنیشمش

به  کهنیا به محض، اما است خوشایند بازیریشمش ةدی، اگرید یبچه ها تعدادی از یبپرند. برا نییباال و پا جانیبا ه اناز کودک یاست تا برخ

 .شوند یمو ترس  دچار نگرانیو  شده یخجالت ی، کمبرسد تیواقع

کودک  دیکن ی. اگر فکر مباشد سویه نیزدو فرایند  یک تواند یمآن ، اما کنند یم القا نیوالد بهرا  دهیا نیبچه ها هستند که ا اوقات این اغلب

 .دیصحبت کن اوبا  ، در مورد آناجرا بشوید ةمرحل وارد نکهی، قبل از اعالقه داشته باشد شمشیربازیشما ممکن است به 

 مجازی را تماشا کنید یربازیشمش فیلمچند . 2

اشا را تم یکه چه سالح مهم نیست، دیندار ییورزش آشنا نیوجود دارد! اگر شما و فرزندتان کامالً با ا یربازیشمش یتماشا یبرا یادیمنابع ز

 نیزتریانگ جانیه کیالمپ یها یباز یمی، مسابقات ت. به نظر منحائز اهمیت استی هیجانات موجود در خود شمشیربازی تماشا بلکه دیکن

 در ،دیگر، مانند هر نوع ورزش یربازیاست. ظرافت شمش نیقوان برای آشنایی باسالح  نیساده تر اپهو  ها می باشد، یاول دفعه یبرا دادهایرو

 .ی باشدم ازیامت کی در نهایت کسبو  عیسر اریحرکت بسچند  دیکن یکه مشاهده م یموارد ینشتریبو تماشا کامالً مشخص نخواهد شد.  نیاول
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خارق  ییبایز مگر اینکهسخت است زیرا شروع شمشیربازی بدون دیدن صحنه های آن برای بچه ها  مندی به این ورزش بود.عالق جادیا روش نیا

را ور عزیزمان کش یضمن اینکه مسابقات سابر تیم، دیکن یبررس را کیالمپ بازی های یربازیشمش مسابقات نی! درخشان ترالعادة آن را ببینند

 .ما کامال آشنا شوید قهرمان ربازانیشمش تا با نیز حتما باید ببینید

 

 دیخود فکر کن ی. به تعهدات زمان3

چه شدن در  ریدرگ که در حال دیبدانمهم است  به این فرایند جدید فرزندان خودقبل از وارد کردن  ، ودارد یمتفاوت یهر خانواده تعهدات زمان

ه در هفته و ب میساعت و ن کی ایساعته  کیدو کالس  ای کیمعموالً  یمبتد ربازانی، شمشیچند هفته ا یمقدمات ة. پس از دوردیهست یزیچ

 گذرانند. یم را در هفته یا قهیدق 02 یدرس خصوص کیطور بالقوه 

که  ردیبگ میتصم ی، اما اگر بچه اخواهد شد ایجاد یشتریب ی، تعهد زمانجلوتر برودورزش  نیدر ا ربازیشمش کی، هرچه یگریمشابه هر ورزش د

در  زشمشیربا است که تر این یمنطق البته. ابدی یم شیافزا یربازیشمش اول سال نیچند یط جیامر به تدر نی، اشودب یجد بازیکن کی

 .دنبال کندرزش را و نیا یبه صورت عاد یسرگرم یند و فقط برانک شرکت نیسنگ های رقابت

 یلینسبت به سال تحص یشتریزمان و انعطاف ب که دارند لیتما نیو بنابرا می شودبچه ها تازه شروع  تحصیلی های تی، فعالسالهر  زییدر پا

 لیة کقسمت منظم از برنام کیتواند به  یم یربازیمعناست که شمش نیبه ا تمرینات در این مقطع زمانی داشته باشند. شروع به کار خود

 کمتر. فشار با اماشود  لیتبد موزآ دانش

 دیکن دنید یربازیباشگاه شمش کی. از 0

وانید شما می ت. شمشیربازی هستندشروع  یبرا یکه مکان خوب معدودی داریم یباشگاه هاما ا ،یمندار در کشور باشگاه یادیتعداد ز متاسفانه ما

 یبازریباشگاه شمش دارایبزرگ  ی. اکثر شهرهاختلف را در همین وبالگ پیدا کنیداستان های م یربازیشمش های باشگاه اطالعات مربوط به

ه باشگاه توانید ب شما می. استکمتر  اریبسوجود باشگاه شمشیربازی در آنها  احتمالدارند  یکمتر تیکه جمع ییهاشهرستان ، اما هستند یخوب

 .آشنا شوید یربازیبا شمشهیئت های استانی مراجعه کنید و 

 لیبه دال شرکت در تمرینات راوجود دارد که  ی هنوزریهمه گ یها تی! اگرچه محدوددیآن برو دنی، به ددیکرد دایپ را باشگاه یک که یامهنگ

 دیتوان یم نی. همچندینیبب احتمالی را کالس یک یو حت دیصحبت کن ی، با مربدینیداخل باشگاه را بب دیبتوان دی، اما باکند یمحدود م یمنیا

 یبرا شمشیربازی واقعی دنی. دآشنا شوید یربازیشمش با چگونگی ی بازی هاتماشا با و دیکن حضور پیدا سطحیهر  یربازیشمشدر مسابقات 

 گام مهم است. یک بچه ها

که  یانکودک یبرا ژهیامر به و نی. ابترسندورزش کمتر  نیتواند به بچه ها کمک کند تا از ا یم هادارید این نوعدر  این رشتة زیبا اتیمرور جزئ

امکان را  نیا اوبالقوه به  ،یفرزندتان با مرب امکان صحبتمهم است.  اریمستعد اضطراب هستند بس دیجد یها تیموقعهنگام حضور در در 

 مهم است! زین نیوالد اما رضایت ،میبچه ها تمرکز کن یروبیشتر  میدار لی. اگرچه ما تمادیبپرس زیدهد که سواالت خود را ن یم



 چگونه می توانیم شمشیربازی را در پاییز امسال آغاز کنیم!   ترجمة: عباسعلی فاریابی

3 
 

 دیثبت نام کن یالس مقدماتک ی یک. برا5

. دیندار زاتیتجه یرو یگذار هیبه سرما یازی، نفرزند شما هست یا نیستمناسب  ورزش نیا بفهمید نکهیقبل از ا و ،یربازیشمش امتحان یبرا

تا  دنها استفاده کنناز آ یمقدمات یدر کالس ها بتوانند شاگردانکه  دارند همگانی یربازیشمش وسایل معموال بزرگ یربازیشمش یباشگاه ها

 ،به عهدة خود بازیکن است یربازیشمش وسایل و تجهیزات مورد نیاز تهیة ةنیهزنجایی که آاز کنند.  هیرا ته خود شخصی زاتیکه تجه یزمان

 است. بهتر شهیهمقبل از خرید  تهشاین ربنابراین امتحان کردن 

 

 ش، کفراحت ورزشی شلوار یک موارد کودک شما به شتری، اما در بکند ییراهنماشما را  مندی های این رشتهازین در مورد تواند یمباشگاه 

فاده در معمولی برای است ریشمش جلیقه وماسک  وسایل اولیة شمشیربازی مانند ها باشگاه ةدر هم باًیدارد. تقر ازیبلند ن یک تی شرت و ورزشی

 دهد. یارائه م یمقدمات آموزش دورة

رد نیاز مو زاتیتجه ید روتوان یم او، ندیبرود و به طور مداوم آموزش بب یبه سطح بعد یمقدمات ةگرفت از دور میتصم ربازیشمش نکهیپس از ا

بچه ها قبل از  رای، زها کمک کند نهیتواند به کاهش هز یم دست دوم زاتیتجهالزم به ذکر است که  نیکنند. همچن یگذار هیسرما خود

 .کنندمی  سایز عوض ،لباس هافرسوده شدن 

 نهایدهند. ا یاستفاده از سالح را پوشش م ة، حرکت پا و نحو، آداب معاشرت، کنترل فاصلهنیمانند قوان یاساس یها دهیا یمقدمات یها کالس

به  که ییبچه ها را تشکیل می دهند. ضمن اینکه نباید فراموش کرد که یربازیشمش ی ازقدرتمندجنبه های اما  ای هستند ساده یها بخش

 قرار دارند! یت فوق العاده ایدر ذهن دیورزش جد کی یریادگی یشروع کرده اند برا زییمدرسه را در پا یتازگ

توانند  یبچه ها م ة، همتحصیلة دوبارمدرسه و شروع  به شوند! با برگشتن یربازیشمش ریبار درگ نیاول یاست تا بچه ها برا یزمان خوب زییپا

کامالً  دده یدر طول روز در مدرسه انجام م دانش آموز که یکار آموزش شمشیربازی با رای، زرا امتحان کنند ی دیمف اریبس و دیجد یزهایچ

 .است و هیجان انگیز متفاوت

 بدان معناست که فرزند نی. ان پرداختآبه در طول سال ی است که می شود ورزش یربازی، شمشمانند فوتبال یفصل یها ورزش ریالف سابر خ

چه  یرندتصمیم بگاست که  نیوالد ةبر عهد نیلذت ببرد. اکنون ا یربازیو از شمش کند میک باشگاه ثبت نا ردتواند در هر زمان از سال  یشما م

 رایست زا این کار شروع ناسب ترین فصل سال برایم ترین و یعیطب زییشرکت کنند. پا ورزشی ةتاین رشدارند فرزندانشان در  دوست یزمان

 یرفتن به کالس هاانتظار  معموال !ندرگرم کنس خود راو  لذت ببرند مدرسه یروزمرگ یبرا ینیگزیبه عنوان جا نآاز  توانند یبچه ها م

 .برای کودکان تبدیل می شود زیانگ انجیه فرایند یک بعد از مدرسه به یربازیشمش

Igor Chirashnya 

 


