
 را جریحه دار کند! ما نباید باخت

 ترجمه: عباسعلی فاریابی

02/8/0022 

 دکن می فلج را ما نفس به اعتماد که هایی شکست اما ،کنیم تعریف آوریم می دست به که هایی پیروزی مورد در عادت داریم ما از بسیاری

 نباید مسابقه یک باخت در .کند می دور مان واقعی پتانسیل از و سردرگم را ما که است ورزشی معیوب ةچرخ یک این. گیریم می نادیده

 .کرد تقویت را او باید بلکه ،کند نابود را شمشیرباز

 

 هک است ترجمه قابل مهارتی موثر، روشی با ة برخورد با باختنحو یادگیری و است، مهم بسیار شمشیربازی کوران مسابقات در مسئله این

 را ما هک باشد ویرانگر آنقدر نباید هرگز اما دارد، وجود در زندگی ما همیشه شکست. ببریم کار به خود زندگی هایبخش تمام در را آن توانیممی

 در زمینة ما قدرتمند توانایی اساس بر مبتنی باید خودجلوی  هرو بمسیر  دادن ادامه مورد در ما تصمیم. دارد باز مانجلو به حرکت ةادام از

 .باشد انتخاب

 هست جا همه شکست

 .کنند برقرار ارتباط آن با توانند می همه تقریباً که است چیزی این زیرا کنید، فکر آن به اجتماعی های رسانه دید ازبیایید ابتدا 

ا دانش آموز ی که منفی های نامهکار یا کتابخانه در صرف شده طوالنی های ساعت اما آن بینیم، می را افراد التحصیلی فارغ عکسما  •

 .دریافت کرده است را نمی بینیم دانشجو

o نده بودنتوانست اما نده ادادی که شرکت کنندگان تست همه نا آام بینیم،می تلویزیون در را استعدادیابی مسابقة برندة ما 

 .را نمی بینیم قبال پذیرفته بشوند

 .شده است را نمی بینیم متحمل راه این در که سختی باخت صدها اما بینیم، می سکو روی را قهرمان المپیک ما •
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 و شود پاسر دوبارهاست پس از باخت توانسته  که مواقعیآن  تمام از و کنیممی نگاه اش گذشته به اغلب ما رسد،می اوج به کسی وقتی مطمئناً،

 او. ستکرده ا تجربه چگونه را شکست آن در واقع ببیند او که نیست آن دنبال به کسهیچ اما گیریم،می الهام ،کند تمقاوم شکست مقابل در

با  دوانتمی آیا که بوده است شهیاند این در یا بوده کناره گیری فکر به هم شایدو  ،استگذاشته  سر پشت سکوت درکامال  را سخت دوران آن

 .دبرگرد شکست دوباره به روال عادی خود این از ناشی عاطفی توجه به آسیب های

 مسیر زبرانگی چالش حقایق دیگران که است معنی این به این موضوع ندیدن که دارد، وجود واقعی مشکل یک اما است، خیلی ناراحت کننده این

 شمشیربازان بیشتر. دهیم می دست از است نهفته مسیرها این در که را ای العاده فوق ارزش معموال ما ةهم. دانند نمی را قله آن به رسیدن

 .است ارزشمند نیز آنها چالش های داستان ، اماآورند نمی دست به را آن طالی مدال جهانی قهرمانی مسابقات در شرکت کننده

 اسر در تواند می نفر یک تنها ،ورزش رقابتی موفقیت ماهیت به توجه با. رویم می که جا هر. همیشه. دارد وجود ما پیرامون در همیشه شکست

 ستنی معنا بدان این. است فراتر همه از آنجا به رسیدن برای تالش های آنها که است واقعیت این کند می متمایز را آنها که چیزی. باشد

یم و ارزش قائل باش ها باخت این برای باید اما ،رسیم نمی هدف به ما اوقات بیشتر. برعکس کامال - دندار کمتری ارزش هبازیکنان بازند که

 .باشد نیز انگیز هیجان تواند می حتی. باشد رضایت بخش تواند می. باشد کننده تقویت تواند میشکست . از آنها درس بگیریم

 .باشد بدی چیز نباید این و. است کرده احاطه را ما همیشه شکست که کنیم عبور ساده حقیقت این از توانیم نمی ما

 

 است مشکل اصلی شرمندگی

 شکست بر یتاکید اینکه هیچ بدون ،روی برد بگذارید را خود تاکید تمام وقتی. کند می تأکید اشتباه چیزیک  رب پیروزی مورد در زدن الف

های  یناراحت و یمه اریخت عرق برد در هم و باخت در هم ما. ه استنبود آسان یگاهجا این به رسیدن. دیکنمی پوچ را پیروزی در واقع ،داشته باشید

 واقعی ارزش و قائل بشویم اعتبار خودمان زحمات و برای کار باید بنابراین، برسیم فعلی داشتة جدید این داشته ایم تا اینکه به عاطفی مختلف

 !بدانیم را آن

 افتخارآفرین برای شما به عنوان یک لحظة باید ،ه استشد انجام خوب ورزشی ةروحی با و ایده جنگید سخت برای آن که شجاعانه باخت یک

 شما رضایت مطمئناً. داشت خواهد خوبی احساس باخت کنید، ة خود سرمایه گذاریمسابق روی بر وجودتان تمام با و توان تمام با اگر. تلقی شود

 .احساس شود قلب در خنجرفرو رفتن یک  مانند نباید باخت هرگز اما بود، نخواهد برنده شدن و روی سکو قرار گرفتن ةانداز به
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 آن می پردازیم: دلیل چندبه  اینجا در چرا؟. داریم شرم باخت از ما که است این ،ما بزرگ مشکل یک واقع در

 برد. برای شمشیربازها به فشار والدین •

 برای برد. شمشیربازان به فشار مربیان •

 است. زیاد حد از بیش ریسک که کنند می احساس شمشیربازها •

 کنند. می وارد خود به مورد بی فشار شمشیربازها •

 دارد. تاکید شدن برنده بر ورزشی ما فرهنگ •

. می کنندپیدا ن باالیی جایگاه رقابت یک در یا شوندنمی برنده مسابقه یک در که شودمی شمشیربازانی بیشتر شرمساری باعث موارد این ةهم

 اجازه به خودش او زیرا کند، دوراز اهداف خود  را او و تنزل دهد راحتی بهرا  شمشیرباز یک تواند می شدن بهترین برای یادز اضطراب

 رفتن ینپای و باال که است آن به این دلیل ارزش. است ارزشمند بازی یک نتیجه، به توجه بدون ،بازی هر. دکن رشد شکست طریق از د تاده نمی

 جودو زیادی دالیل. است یادگیری برای فرصت یک آن زیرا است ارزش با آن. بخش لذت هم و است کننده سرگرمهم  حریف رو پیست و دربرابر

 که است معنی این به دالیل ینة اهم و است،دار راخود  ارزش شمشیربازی بازی هر و ثابت کنیم که کنیم فهرست اینجا درنیم امی تو که دارد

 .ندارد وجود شرم برای جایی شمشیربازی ةمسابق هیچ در

 .دارد می باز باشد، که چه هر خود، های توانایی تحقق از را ما که است دشمنی شرم

 

 دودلی مورد برخورد با در یداستان

دور  خواستنمی و نداشت خوبی عملکرد دور پول در او پسر. آمد من سمت به کمک درخواست با مادری شمشیربازی، ةمسابق یک در اخیراً

آنچنان از نظر  او اما ،کنند تشویق به ادامه دادن را او تا نده بودکرد کاری هر مادرش و پدر ."بود بد بسیار او بازی" چونکه دهد ادامه حذفی را

 لکهب دهد، ادامه یانجسم نظر از توانست نمی او که نبود دلیل آن این. است شده ناتوان ناتوان که کرد می احساس که بود شده تضعیف روحی

 قاعدمت را او خواست تا من و از بودشده  ناامید مادرش. بود گرفتهاثر گذاشته بود که تصمیم به ترک بازی  او روی حدی تا باخت روحی تبعات

 .نکشد کار از دست و دهد ادامه رقابت به که کنم



 باخت نباید ما را جریحه دار کند!   ترجمه: عباسعلی فاریابی 

4 
 

 .و درک کند ببیند را خود های ارزش تا کنم کمک او به بتوانم که امید این به کردم، صحبت او با و ی بردمکنار به را او من

 "!هکن کنترل دادی تا تو را هموجود اجاز شرایط بهچطوری  که هاین آورد خواهی یاد به روز این از آنچه ،بشی تسلیم االن اگر"

 باشد، دهنش اصل موضوع متوجه او کامال بود ممکن اگرچه. بگیرد را مییتصم چه موقعیت این در که فرو رفت فکر به و ایستاد آنجا لحظه چنداو 

 موضوع این یادگیری به شروع معموال در حال جواناننو. شد خواهد مواجه آن با خود زندگی طول در بارها و بارها او که است موقعیتی این اما

 روی به آنها های چشم زودتر هرچهکردن  باز دلیل همین به. ایمکرده پاره راهاین  در پیراهن بیشتر چند رهاتبزرگ  ما که حالی در ،هستند

 .است مهم بسیار پذیری انعطاف رایندف

 زبعد ادرست  کنید، می احساس اکنون آنچه. مقاومت در برابر ترک میدان می باشد کار ترین سخت اما است، جا خالی کردن کار ترین ساده"

 و عملکرد و حس کنید، میدان را ترک اگر. کرد خواهید افتخار خود به خود تالش این خاطر به عوض، در. شد خواهد فراموش دادن کار ادامه

 ".نخواهد رفت بین از شما هرگز نونیک حال

 احساسات که یزمان خصوص به ،کنی هضم وبیبتوانی موضوع را به خ تا بنشینی تنها مدتی برای باید اوقات گاهی. رفت فکراین بازیکن دوباره به 

 احساس دوباره دور حذفی در شکست با خواست نمی و کشید می خجالت پول در خود عملکرد از جوان مرد این. هستند جوشش و غلیان حال در

 .دارد معکوس ةنتیج مدت دراز در متاسفانه این مسئله اما است، درک قابل این. دکنب بیشتری درد

 که بود این چیز ترین مهم اما بودند، شده زده هیجان خیلی والدینش البته. شد پیروز خود حذفی دور بازی اولین درمتقاعد شد و  او نهایت در

 خود را های واقعی ارزش حساس یک مسابقه لحظات ترین سخت در و برآمد تجربه این عهدة از او. نماند باقی باخت بی قراری حس آن در او

 رازی کند،می افتخار شکست آن پس از بازگشتش ةنحو به چقدر که اعتراف نخواهد کرد من به هرگز است نوجوان یککه  او تهبال .کرد درک

 !است این گونه نوجوانانویژگی 

 

 قدرتمند های انتخاب

 هرگزو ا ،بپردازد دیگری کار انجام به خود انرژی و وقت با و کند گیری کناره اینکه یا ،دهد ادامه ار ورزش که بگیرد تصمیم شمشیرباز یک چه

 بیعیط طور به که ،ایجاد شده عاطفی حال و هوای از فراتر چیزی از باید تصمیم اوبلکه . بگیرد تصمیم های خود باخت یا برد اساس بر نباید

 .شود ناشی ،است مسابقات ةچرخ از بخشی
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 این. داشت خواهد دوام کمی مدت برای تاثیر آن تنها دهیم، ادامه مان راه به اگر واقعدر . است کوتاه مسابقه در نشدن برنده ةصدمناک داثر در

. یدد خواهید را چیز نیهمحتما  کنید، فکر در برخورد با باخت خود های تجربه به اگر و است، شده داده نشان باال داستان در زیبایی به موضوع

 که یزیچ از که شوید می قدرتمند دلیل این به شما. هستند تر قوی بسیار که کنید می برخورد احساساتی به دهید، می ادامه راه خود به وقتی

 .اید گذشته بگذرید توانید نمی کردید می فکر

 

 عنوان هب چیزی هرگز ما. کند نفوذ نیز زندگی دیگر های بخش ریسا به سبب می شود که این رویه ،میدان ترک احساسات نیش برخورد باعدم 

 دست در را ماش کنترل باید احساسات که کنید می تلقین خودتان به کنید، رهاونه گاین  را میدان اگر بنابراین ،یمندار کننده منزوی ةتجرب یک

 عالیة اهداف به توانید می چگونه پس ،شود مسلط شما بر تواندب موقعیت و شرایط اگر. گیرد و این حس در وجودتان روز به روز تقویت می شود

، و شما گردی روابطسایر  یا کار یا شمشیربازی یا باشد مدرسه کند نمی فرقی داشت، خواهد وجود یناگونگو موانع همیشهدر زندگی  برسید؟ خود

 .آنها بگذرید همة وظیفه دارید تا از

مجبور  او زیرا دهد، ادامه خود راه به او باید. نه که است بدیهی نه، کند؟ رها را ریاضی باید آیا شود، مردود ریاضی امتحان در آموزی دانش اگر

و  د،کنن از مدرسه کناره گیری ورزش مانند توانندنمی هابچه. دبرو بعدی کالس به باید او زیرا بخواند را آن درس مجدد تالش او باید با. است

 ماست رلکنت از خارج ی و عاطفی کهاحساس هایی موقعیت برخورد با مسئولیت گرفتن یاد که است دلیل همین به. کنند متوقف را رفتن مدرسه

 .آن خیلی مهم است اما ،نرسد نظر به بزرگی کار مسابقه در شکست از پس پشتکار است ممکن. است مهم بسیار

 وقت آن ،است شکافتهشما را  قلبشود که گویا شمشیر  زیاد آنقدر باخت از ترس وقتی. نترسید از باخت که شما در این است قدرتمند انتخاب

 غلبه که بدانیم ویرانگر مشکل یک عنوان به باخت را اینکه جای بهحال . دهیم می دست از کامال را خود و اعتماد به نفس استقالل ما که است

 .بگیریم نظر در تر بزرگ بسیار پازل یک از تکه یک عنوان به را آن بهتر است است، غیرممکن آن بر

Igor Chirashnya 

 

 


