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 دگیزن از بخشی گیر همه بیماری این که است شده واضح که برای ما کامال رسد می نظر به ،کرونا ویروس اخیر های جهش و تحوالت به توجه با

 هب باید یم،کرد عادت مرغان آبله یا آنفوالنزا به در گذشته که طور همان. است درآمده جدید واقعیت یک بصورت عمال و بود خواهد ما ةآیند در

 تر تفاوتم ة ماآیند بنابراین است، متفاوت ایمکرده عادت آن به ما که دیگری بیماری نوع هر با اساساً کووید. کنیم عادت این بیماری جدید نیز

 .کند می صدق نیز شمشیربازی در جوانان یورزش ةآیند و کار، ةآیند ،مدرسه ةآیند برای این. خواهد بود ایمدیده قبالً آنچه از

 

کنواخت ی نما برای پس از مدتی و ،هست ما زندگی ةنحو در تحول یک این و .نخواهد بود موقتی فعلی ما زندگی شیوة که ستاین ا در اصلی ةنکت

 .ندارد وجودهم  در آن برگشتی و .خواهد شد

 هانناگ و .شدن است پخشدر حال  قبلی انواع از تر راحت و تر سریع بسیار أُمیکرون که است این داشت توجه آن به باید که دیگری ةنکت

 .است کرده ماندن ایمن برای مضاعف تالش و بازاندیشی به مجبور را ما جدید سویه این انفجار. درگیر آن شده اند همهبینیم که  می

 .باشد وحشتناک اینقدر نمی تواندزیرا آن . خیر، اینطور نیست ؟!باشد اینطور باید آیا اما ،است وحشتناک خیلی این سویه که می شودگفته 

 کنید فکر متفاوت جلو به رو حرکت برای

 .کند تغییر باید زندگی به ما رویکردراه حل ما در این است که تنها راه حال ما چیست؟ بنابراین 

 وقتی. دداشتی عادتزندگ می کردید  که جایی به ،اسباب کشی از قبل. اید کرده مکان نقل دیگر خانه به ای خانه از که کنید فکر زمانی به

 آلودخواب انتذهن وقتی حتی برود، باید کجا دانستمی تانبدن بروید، آشپزخانه به آب لیوان یک خوردن برای تا شدیدمی بیدار خواب از شبیمهن

 باید و. نیدک فکر سختی به هستید که جایی مورد در ثانیه چند برای یدناگزیر شوید می بیدار خواب ازوقتی  جدید، ةخان به مکان نقل با اما .بود

 .دهید آموزش دوباره را خود بدن و مغز
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 که تاس مجدد بسیار مهمی ذهنی تنظیم یک این. است کرده احساساین را به خوبی  باشد، داده تغییر را خود شمشیربازی سالح که کسی هر

 ییردر تغ. جایگزین کند خود ناخودآگاه ضمیردر  تر اپه و قوانین آن گسترده با هدف آن را تقدم حق قوانین و فلوره محدود هدف بازیکن باید

شیر به ثبت شم نوک ضربه باید با که جایی ،فلوره به ،به ثبت می رسد تیغه سطحی تماسیک  یبرقرارتنها با  ضربه که جایی ،فلورهبه  سابر

 !برخورد می کند سختی بازیکن با وضعیت بسیار ،برسد

 کوچک های پیچک و. می باشد جدید ارتباطات ایجاد حال در دخو مغزمی توانید حس کنید که  شما ،چنین وضعیت هایی باخورد بردر 

 یاد به یدتوانمی شما و ،می شوند کار این موفق به انجام سرانجامآنها . کنند میهمکاری  یکدیگر اب تغییر ایجاد این برای شما عصبی های رونون

 .باید باشد چگونهجدید  سالح وعن داشتن نگه یا و د،به کجا بروی باید جدید خانه در شدن بیدار موقع که بیاورید

 تغییر ای جدید خانه یک به مکان نقل مانند تغییر این که بپذیریم باید ما. کنیم فکر متفاوت باید ما. است طور همین هم گیری همه مورد در

 .است شده متفاوتکامال  ما زندگی شکل و شده متفاوت بندی زمان ،شده متفاوت قوانین. است شمشیربازی سالح

 

 بیندازیم تعویق به را زندگی توانیم نمی ما

 یگذارفاصله و رعایت ماسک با باید همچنان ما زندگی که یمبینمی و ،هستیم گیریهمه آغاز گرد دوسالگیسال بهشدن  نزدیکدر حال  ما

. باشد هم کننده خسته تواند می و رسد می نظر به آشنا بسیار ما اکثر برای 0011 زمستان. باالست همچنان ابتال نرخ و باشدهمراه  اجتماعی

 .برگردد لقب حالت به زندگی ممکن است که ایم عقیده این بر هنوز ما که است این باشد کننده خسته ما  برای زندگی شود می باعث که دلیلی

 .شود می تر آسان بسیار چیز همه کامل، طور به نه حداقل گشت، نخواهیم باز آن وضعیت به هرگز که کنیم قبول وقتی اما

 اریمد دسترس در واکسن زیادی تعداد که است سال یک از بیش .موجود های واکسن وجود با حتی ،کنیم متوقف را زندگی توانیم نمی ردیگ ما

 .هستیم مواجه تلقیح پایین نرخ با هم هنوز و

کننده  فتضعی برای مان واقعیت این که کنیم احساس نیمتوا میبه خوبی  ما. دیرس نخواهیم جاییهیچ  بهشیوه ما  این با که است این واقعیت

 طفق و ،شده است که راه دیگری نداریم بدیهیبرای ما  دیگر! ببرد جلو بهدیگری هم وجود دارد که می تواند ما را  مسیر و در عوض ،ه استشد

 .فکر کنیم مثبتکنیم و  قدردانی داریم آنچه از باید



 پذیرفتن واقعیت جدید کووید91!    ترجمه: عباسعلی فاریابی 

3 
 

 تنیاف حال در ای فزاینده طور به و ایم بوده این ارتباط دلتنگ خیلی ما ةهم. است یکدیگر با و آن ارتباط هستحیاتی نیاز  یک ما درون در

 اضافهز نی را بیشتری احتیاطی اقدامات نیاز صورت در و دهیم، ادامه وضع موجود با خود تطبیق به باید ما. هستیم بوده و آن تحقق برای هایی راه

ا م زیرا که .دهیم ادامه خود زندگی به تا دهد می امکان ما به که است چیزی این. کنیم تنظیم هست نیاز که جایی در را مان رفتارهای و کنیم

 .یمدرآور تعلیق حالت به را زندگی یمتوان نمی

 

 است مهم همه برای بودن هم با

. ستا صادق ما های بچه مورد در بیشتر این. است مضر همه برای مردم از دوری و انزوا که آموخت ما به یروش بهخود  سختی تمام با قرنطینه

 فعالیت، ورزش، به آنها. هستیم جوانانکودکان و  روان سالمت کاهش ای در کننده خیره های نرخ شاهد ،مجازی شدند مدارس که زمانی

 .دارند نیاز خود همساالن با روابط و مدرسه

 و آموزشی های کالس لغو. بودیم دور آنها از ،کنیم تکیه آنها به نیاز داشتیم تا دیگری افراد به که زمانی در. زد صدمه همه به ارتباط فقدان

 شده تهساخ این برنامه ها از ما زندگی و هستند، ة مابرنام فوق های فعالیت اینها. بود مضر بسیار جوانان از بسیاری برای شمشیربازی مسابقات

 .است مهم هانداز همان به، نباشد تر مهم اگر ،هاآن ذهنی ةجنب ،مهم است هاآن فیزیکی ةجنب ضمن اینکهو . است

 برای یگیرهمه هایمحدودیت. بود واقعی طوالنی های ماه آن در فشار. شده ایم مجازی ما. کرد مهار را جنبه های زندگی ما از خیلی گیریهمه

 .شد دور راه از آنها ةمدرس کالس های آموزش که زمانی در ویژهبه بود، سخت بسیار ما جوان شمشیربازان

 دندآم می بیروناز قرنطینه  آنها و وقتی .شد ایجاد کودکان در بیرونی و درونی بد عادات اجتماعی تعامل فقدان دلیل به مجازی در مدت آموزش

 ادامه ودخ بلوغ و رشد به هابچه زیرا بود،ی ایجاد نشده مکث در فرایند زندگی هیچ. باشند داشته تعامل هم با یدبا چگونه دانستند نمی لزوماً

 .دادندمی انجام آن ضروری ءاجزا ی ازیک بدون را رشد این هاآن و دادند،می

 است ضروری جدید اقدامات

 .داشته باشید خاصی پزشکی دالیل اینکه مگر ،است مهم بسیار آنهرچه سریع تر انجام دادن  ،هستید زدن واکسن شرایط واجد اگر

 به شما ابتالی از و زدن بوستر و زدن نواکس. است سالم و ایمن یامر واکسیناسیون که دهد می نشان ما به موجود علمی های مدرک تمام

 برای دنز بنابراین واکسن. شود تر خفیف توجهی قابل میزان به بیماری ةدور که کند می تضمین حالت بدترین در و کند می جلوگیری کووید

 .است خوبو برای آحاد مردم  شمامن و 



 پذیرفتن واقعیت جدید کووید91!    ترجمه: عباسعلی فاریابی 

4 
 

 قدم یک این می کنند، PCR منفی تست و واکسیناسیون درخواست جاری مسابقات در شرکت برای شمشیربازی فدراسیون بینیم می که اکنون

 اما ،زایدافمی مسئولیت شما  باربه  این کار اگرچه. دهیم ادامهشمشیربازی  به راحت خیال با توانیم می ما که است معنی بدان این. است مثبت

 .باشیم داشته کنترل بود داشته نگه انزوا در طوالنی مدت برای را ما که ویروسی بر حدی تا که فرصت را به ما می دهد این

 انواع گسترش از جلوگیری به که مورد استفاده قرار می گیرد بیشتری N95 هایماسککه  بینیممیاکنون . فراموش شود نباید نیز زدن ماسک

 .شوند میاستفاده  شمشیربازی های ماسک زیر نوع ماسک در این. کندمی کمک اُمیکرون مانندویروس  ترخطرناک

 ،نیمببی موقتی یک نوع چارةبعنوان را  آنها اینکه جای به. دمان خواهند باقی با ما حال حاضر در زدن، ماسک و واکسیناسیون مانند اقدامات، این

. واهد ماندبا ما خ بینیپیش قابل غیر ایآینده برای جدید عادی نوع زندگی این که بپذیریم باید گردانند،بر عادی حالت به را ما می توانند که

. اشتد خواهد وجود نیز بینی پیش قابل ای غیر آینده و برای ،ضروری است برای شرکت در رویدادهای شمشیربازی آینده واکسن مدرک به نیاز

 .مشیربازی ما خواهد بوداز زندگی ش بخشی اینو . است خوبی چیز این

 

 محتاطانه است بازگشایی در روزنة امید ما در

 باعث گیریهمهاین  اواسط و در دوران این در اجتماعی ةدایر بازسازی .دارد وجود حضوری ورزش و تمرینات به بازگشتبرای  یک روزنة امیدی

 چیز مهه! است امیدوارکننده بسیار اما ،کوچک در رفتار اجتماعی ما می باشد تعدیل یک تنها این. شودمی مان فرزندان بیشتر سالمتی و شادی

 کمتر تعطیلی اب فصل، این در شمشیربازی مسابقات به بازگشت. باشیم پذیر انعطاف توانسته ایم چقدر ما ةهم که بینیم می اما نیست، قبل مثل

 .ستا کننده احیا هم و انگیز هیجان که هم! دارند مشارکت برای  بیشتری مثبت احساس ما ههم. بسیار امیدوار کننده است تر منظم فعالیت و

 بازیشمشیر. کنند زندگی واقعی تجربیات و واقعی ارتباطات با که اهمیت دارد بسیار ها بچه برای. است مهم خیلی ها بچه برای کردنگی بچ

 اینکه. برسند خود فیزیکی رشد به موجود در آن اجتماعی ارتباطات با همزمان تا دهدمی امکان آنها به که دارد یانگیزشگفت خروجی یک

 .خواهد بود مثبت واقعاً ة ماآیند که ستمدعا این بر گواهبهترین  بمانیم، امان در گیرهمه ویروس از همچنان و دهیم ادامه کار این به توانیممی

 این به همه گیری این. خوب زندگی کنید را خود زندگی تا کنید، دنبال را ایمنی های پروتکل تمام و دهید انجام را احتیاطی اقدامات تمام

 بازیشمشیر طریق از رشد و گرفتن جشن برای توانیممی هم هنوز جدید واقعیت این با پذیرش !ندارد هم اشکالی هیچ و ،شود نمیتمام  ها زودی

 .شویم جمع هم دور معاشرت و
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