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کنید توجهتان  های بندی حریف سید بهباید نچرا   

 نوشته ی: ایگور چیراشینا

علی فاریابیترجمه ی: عباس  

81/3/8331  

 

و نیروی فیزیکی به تمرکز فکری و ذهنی باالیی نیز احتیاج دارد.   تبسیار سختی است که عالوه بر استقام ورزش فکرییک  شمشیربازی

حریف های خود، می توانند به طریقی به پیشرفت برسند. آنها فکر می کنند با  رده بندیبعضی شمشیربازان به غلط معتقدند که با کنترل 

تشخیص دهند که در راند بعدی با چه کسی مبارزه خواهند  وسیله ی آن می تواننده این شیوه می توانند به یک فرمول سحرآمیزی برسند که ب

 راند بعدی را نیز پیش بینی کنند. 4یا  3کرد و گاهی اوقات 

اما چک کردن رده بندی حریف های خود نشان می دهد که شما روی مطلب اصلی تمرکز ندارید. و در عوض دچار پریشانی و سرردگمی 

 .هستید

 باشدسید بندی می تواند گول زننده 

سید بازیکنان دیگر نیاز دارند.، با این مضمون که اکر رده ی با  رتبه ی خودمقایسه ی  به اغلب اوقات بازیکنان جوان احساس می کنند که

 پایانی جهنتیاما  بگیرند، جشن مسابقه آغاز از قبل را پیروزی است ممکن حتی آنهاحریف از آنها  پایین تر باشد، بازی درپیش ساده خواهد بود. 

 آید. می در از آب آسان احتماال بازی یک از تر متفاوت کامال

 در رحاض حال در آنچه مثال، عنوان به. باشد آمیز فریب تواند می موارد بعضی در رنکینگ که دانند می تجربه با شمشیربازان ،وجود این با

 .بگیرید نظر در را در جریان است بانوان بزرگساالن سابر های رقابت

ه سبب یکا بآمر متحده ایاالت ازیونیس کنار رفتند: ماریل زاگها سابریست های جهان از رقابت  بهترین از نفر دو ریو، المپیک های بازی از پس

  ولیکایا برای مدتی از مسابقات خداحافظی کردند. تولد دخترش و سوفیا
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تمام امتیازهای ه کقلمداد شدند. ولیکایا  "ضعیف" به عنوان حریف های ابتدانداشتن رنکینگ  سبب ه ب و بازگشته رقابت به تازگی به دو هرآنها .

 باید بازی خود را از دور مقدماتی )پول( آغاز کنند واقع در آنها بازیکن بدون رنک وارد مسابقات شد!  عنوان بهبود قبلی خود را از دست داده 

 !(بودند کرده فراموش پیش ها مدترا  ای بازی های پنج ضربه ی نحوه ی اداره آنهاکه  کنم تصوربخوبی می توانم  من و)

ی مدال  برنده لیکایا، وخودو با غلبه بر حریف های  ،جبران کردند را خودنداشته ی  ینگرنک آنها ،رفت می انتظار همام گونه که ،وجود این اب

 شکست را خود باالی رنک حریف های از بسیاری این مسیر شدند. آنها در جایزه بزرگ مسکو مسابقات برنده ی مدال برنز  طال و زاگونیس 

 .بود گول زننده بسیار مورد این دررده بندی . داده و مسیر خود را به سوی پودیوم هموار کردند. 

 بهترین از یکی مسلما اریگو .است ایتالیا از آریانا اریگو است، معمول غیر مدرن شمشیربازی در که ،قابل توجه های نمونه از دیگر یکی

 مدال  8 برنده ی وا ،آورد دست به راانفرادی  ی نقره وی تیمی طال لندن، 2102 المپیک در او. است گذشته دهه در جهان های فلوریست

 .است فراوانی تجربه و متعدد های مدالدارنده ی  او. می باشد جهانیتیمی و انفرادی  طالی

 ازبشمشیر یک که او به همه ثابت کرد. شگفت زده کرد را جهان کرد خواهد رقابت نیز سابر اسلحه ی درکه  این اعالمبا  اریگو گذشته سال

عنوان بازیکن بدون رنکینگ وارد شد و ه او در مسابقات سابر ب . باال محسوب شودسطح بازیکن  یک باید به عنوان ، به هر حالی جهانباال رده

در  هره بالمنازع بوددر فلو گذشتهی همان گونه که در دهه  که داد نشان خود رقبایبه  بالفاصله و قرار گرفت مسابقهدر انتهای لیست 

 .سابر نیز قدرتمند است

 

 نکینگر سپس مسابقات رده بندی مقدماتیابتدا : رخ می دهد بار سید بندی دومعمولی  مسابقه یک طولدر  که باشید داشته یاد به همچنین

امادر مسابقات قهرمانی جهان، جام جهانی و جایزه بزرگ بزرگساالن، سید بندی، عالوه بر موارد ذکر شده ی  .(پول هادور مقدماتی )پس پایان 

  پایانی است! 44وآن هم در جدول بار دیگر نیز تکرار می شود، یک فوق، 

کایا و ای ولیه حریف مورد در) تر قوی حریف رویارویی با یک بد، قرعه ی مانند، مختلف فاکتورهای از بسیاری با توجه به شما اولیه رده بندی

 خواب از تسخکه صبح روز مسابقه  این حتی یا و کردن بد گرم برنامه ی یک داشتنیا  ،!(زاگونیس در پول فکر کنید که چه حالی داشته اند

 گرشنیک  با توانید می اما ،باشد پایین کمی شمارده ی  است ممکن! (شما حریف های طورهمین ) کند تغییر تواند میه باشید، شد بیدار

 .دهید تغییر دوم دور در را آن درست،
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 چک کردن سید بندی حریف ها می تواند به بازی شما زیان برساند

  آنها  از اریبسی با قبالکه بفهمید  این ویژه به است، کننده وسوسهکه در دورهای بعد با چه کسانی رقابت خواهید داشت،  دانستن این مطمئنا

سادگی  هب باشید، رسیده های قابل توجهی موفقیتمسابقات به  ی در زمینه و باشید را تازه شروع کرده بازیشمشیرشما  اگر. اید کرده رقابت

 .شناسانه رقبای بعدی تان را شناسایی خواهید کردحریف های تان می روید و روان بینی پیش و دنبال می شوید ااگره ودچار این اما 

 کچ ایده شایددر حقیقت آنچنان مسئله ی بزرگ و مهمی نمی تواند باشد. . است ضرر بی به طور نسبی خود حریف سیدبندی کردن چک

 است ممکن ،پیش بینی ها این خود در مورد وقت هدر دادن اما. خوب باشد بازی ها بین زمان گذراندن برای راه یک حریف سید بندی کردن

 .کمک نکند تاندلخواه محاسبات تاکتیکی برنامه ی  به اجرای

با  رگزه شما که باشد یحریف هم شاید. باشید آماده برای بازی مجدد با اوو اید کرده مبارزه او با آن از پیش که باشد کسی بعدی حریف شاید

 .چیزهایی در موردش شنیده اید که اشتیاق بازی با او را دارید اما او بازی نکرده باشید

ترس به قلب تان رخنه خواهد کرد  ،مورد حریف دارای رنک باالتر از خودتان بیشتر توجه کنید در که زمانی ،متناقض هم وجود دارد مثال یک

 .بشویدبازنده ی آن  ذهنی لحاظ از بازی شروعقبل از  است ممکن حتی و

 .به خوبی بازی شما نباشد تر پایین بازی بازیکن رده و از شما بهتر باشد احتماال باالتر حریف رنک یک است ممکن ،بله

طبیعتا تمام  ، دور مقدماتی هم حضور داشته باشددر قهرمانی کشور شرکت کند و در  ریس امبودن قرار باشد که هنگامی مثال، عنوان به

سعی کنید از آن  ،قرار بگیرددر پول شما  او که باشید شانس خوش آنقدر شما اگراحتماال  وبازی های خود را باید خیلی خوب برگزار کند. 

 !عملکرد خود را نشان دهید بهترینتالش کنید  اما ،خواهید باخت را بازی آن احتماال شما. بازی لذت ببرید

 

اگر در این  و. کند مبارزه شما با کسی چه که معین کنید توانید نمی شما و. کنید بینی پیش را آینده توانید نمی شما که است این واقعیت

 مورد در تنها که تا این ،خواهد کرد تر خسته شما را ذهنی لحاظ به کهطی نموده اید  ای لغزنده و خطرناک شیب کنیدو تالش ب سعیزمینه 

 .داشته باشید تمرکز بعدی بازی برای خود آمادگی

 بندی حریف های خود دست بکشید سیداز کنترل 

 در اگر. باشید داشته ی ٪811 حضور خود فعلی ی مبارزه در باید ،محکم، پایدار و قوی باشید شمشیربازی در ذهنیکه از نظر  این لحاظ به

 ماش بعدی حریف است ممکن کسی چه در صورت پیروزی در این بازی، که این ارزیابی در حال یا هستید  ریاضیمشغول محاسبات  خود مغز
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ن با فکر کرد می شود گفت که. زدن به پتانسیل و موقعیت خودتان هستید صدمهشما مشغول  حقیقت در ،دارد قرار جدول جایو او ک باشد،

 نای در شدن برنده برای آنچه و خودتان به نه و ،آنها هستید به کردن کمک شما به صورت غیر سازنده ای در حال های بعدی، حریف ی درباره

 به آن نیاز دارید. رقابت

یز هستند به دنبال آن ن ،پیگیری رنکینگ و نتایج خودکه عالوه بر  ،تابلوهای اعالن نتایج می بینم اطراف درجمعیت فشرده فراوانی را  اغلب من

 بود. خواهند کسانی چهحریف بعدی شان  که بفهمند که

 برایتان ایجاد خواهد پرتی حواس نوعی ،نهکنید وشاید هم  مبارزه آنها با شاید که کسانی ،بعدی خود های حریفرنکینگ  روی تمرکز برای

. نیدک نمی فکر فعلی خود ی مبارزه مورد در شما که است معنی بدان این ،باشید خود بعدی مبارزه باره ی درکردن  فکردرحال  شما اگر. کرد

 ببازید.در نهایت بازی را نیز شاید  و بدهیدامتیازهای متعددی را از دست عمال سبب خواهد شد که  این و

 پیش گویی آینده اجتناب کنیم برای تالش وسوسه ی از چگونگه بتوانیم

 .و سریعا از یک بازیکن به بازیکن دیگر گسترش پیدا می کند ،است مسری بسیار درست مانند یک سرماخوردگی حاد، اگر اما و بازی متاسفانه،

 را نآ کنند می تالش همه موج عظیمی از بازیکنان را دربر می گیرد کهجرقه ای است که به تدریج  افتد، می اتفاق بعدا چه که این کشف

 د،کنی اجتناب ها زنی گمانه از شما اگر حتی. ایجاد شود دوستان از گروه یک میان در است ممکن ،هیجان زا آدرنالین این موج. کشف نمایند

 !دهند انجام شما برایاین کار را  است ممکن تان دوستان

تان  باحریفقبال به ویژه اگر آنها و تالش خواهند کرد مطالبی را بهتان گوشزد کنند، داشته باشند،  هیجان شمابازی  برای ممکن است آنها

 .باشد زیان آوربرایتان  واقع در تواند می هم ضرر بی ظاهرا چنین دلسوزی های اما .بازی کرده باشند

 

 ازی باب اگر حتی. خواهید کرد مبارزه شما با کسی چه یا دهد می رخ آینده در اتفاقی چه کنید بینی پیش بتوانید که ندارد وجود راهی هیچ

رخ  است ممکن یبد اشتباهات. بفهمیدنمی توانید نیز  را روز نهما بعدی دورکامل  جزئیات ،رسانده باشید پایان به ی راخاص شمشیربازی یک

 ممکن نهاآ. باشند نخورده کافیبه اندازه ی  صبحانه یا یده باشندخوابشب خوب ن حریف ها شاید یا ،بیفتد اتفاق است ممکن یبد حوادث ،دهد

 !است بهتراز خودشان  واقعا که کنندمی  مبارزه جدیدی فرد با اینکه آنها یا کنند، مبارزه نتوانند با حد اکثر توانایی شان است



5 
 

 !کنید کنترل خودتانجز  را کسی توانید نمی شما

 کار این انجام برای زیادی های راه. کنید تمرکز کنونی لحظه روی ٪011 که است این شما پرتی حواس رساندن حداقل به راه تنها و بهترین

 .ایم صحبت کرده مباحث قبلی در موارد این از برخی مورد در ما و دارد وجود

شیوه  یدتالش کن ،یافتید آشفته را خودتان بعدی، های حریفاز  ییکروی  بر تمرکز به سبب درصورتی که در بدترین و منفی ترین حالت اما

 .کاهش دهید مثبت به گونه ای آشفتگی تان را توانیدب که کنید پیدا را ای

 حد از شبی را خود اما) کنید گرمخودتان را . بپردازید یتمرین به بازی . مدیتیشن کنید.انجام دهید تمرین دم و بازدم گوش بدهید. موسیقی

 .ات قبلی تان بوده باشدتمرین کنید مخصوصا اگر جزوتصویر سازی (. خسته نکنید

 بر تمرکز و ،بازی را می توانید به پایان برسانید یکو در هر دور تنها  ،بزنید را ضربه یک فقط توانید میهر بار  شماهرگز فراموش نکنید که 

 .می باشد ارزش بیبوده و کامال  انرژی و وقت اتالف ،بعدی های حریف مانند ،است شما کنترل خارج از که چیزی روی

 چگونه به فرزندتان کمک کنید تا در آمادگی کامل باشد

 او به وتا جلوی این کار را بگیرید   حد اکثر تالش خود را بکنید باشد، شدهمحاسبه ی رنکینگ و نتایج دیگران  وسواسدچار  شما فرزند اگر

 های یتوانای کار اینزیرا  .پیروز شود خود بعدی های رقابتدر  یا و بازی کند بهتر او تا کند نمی یکمک وی هیچ به امر این که دهید توضیح

 .کند می منحرف های بعدی رقابت برای او را واقعی

 

 ماش مهارت تصویر سازی را.  یا. نباشد آشنا آن بابه ویژه اگر  کنید معرفی او به را مدیتیشن جمله از مختلفی های تاکتیک توانید می شما

 امالک که چیزهایی ی درباره او با هست خود بعدی بازی منتظر که حالی درو  ،سرگرم کنید را با او هم صحبت شوید و وی توانید می همچنین

 .کنید صحبت نیست مرتبط شمشیربازی به

شما برای تنظیم و اداره ی بازی  ذهنی چالش دهید، می ادامه خود شمشیربازی بازی مهارت های ی و توسعه بهبود بهشما  که طور همان

 ،آینده های رقابت مورد در وسواس مانند چیزهایی با مقابله برای خود آستین در راه حل های مختلف داشتن با اما. شود می تر سختسخت و 

 هستند. خود ی آینده رقیب های کردن چک درگیر هنوز خیلی جلوتر از حریفانی خواهید بود که شما


