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 خود را تماشا کرد جدول مقدماتی های بازیچگونه باید بازی هم 

 (9/01/0398: عباسعلی فاریابی )ترجمة

 تنها که نمی توان گفت ما ورزشدر . تاکید کرده ایم شمشیربازی در تاکتیکی تفکر اهمیت مورد در نما مقاله های گوناگون در بارها

کسب  رایب که استبازیکن  تاکتیکی و ذهنی ذکاوت اینبلکه  ،کند مشخص را بقهمسا نتیجة یک تواندمی  ورزشکار یک بدنی های ویژگی

 .است مهم یموفقیت چنین

 که میهنگا. ببرند را استفاده نهایت ها فرصت از تا دهد می را امکان این شمشیربازها به بازییک  محدودة از فراتر تاکتیکی تفکر گسترش

 کانیم مقدماتی دور. به دست می آورند را یزیاد بسیار ممکن های شانس کنند، می انتخاب خود شدر برای را رقابتی فکر طرز این شمشیربازها

 هاشمشیرباز اغلب توسط تا حدودی شمشیربازی رقابت از بخش این که دلیل این به دارند، رشد شانسدر آن  شمشیربازها که استای  ویژه

 .انمبتدی به ویژه شود، می گرفته نادیده

 

 بازی های پول طریق از ارتقا

 شمشیربازی هر. دارد وجود شمشیرباز هفت یا شش پول هر در و ،انجامد می طول به ساعت دو تا نیم و یک معمولی جدول مقدماتی دور یک

 . بازی کند جداگانه بصورت باید با همة بازیکنان آن جدول

 در 3 ،5 مقابل در 2 ،4 مقابل در 1: ورت خواهد بوداین صبه  ازی هاب ترتیب و. بازی انجام می شود یک و بیست ،تایی هفت یعنی در یک جدول

 شمشیرباز اول، بازی در که معناست بدان این. است یافته اختصاص انبازیکنیک از برای هر  شماره هر آن در که ،... الخ ،1 مقابل در 7 ،6 مقابل

 سپس ند،خوا میبرای بازی فرا  5 و 2 بازیکنان شمارة داورایان بازی اول ز پا پس و پردازد، می رقابت به 4 شماره شمشیربازی برابر در 1 شماره

 .الی آخر و ،1 و 7 و آنگاه ، 6 و 3

 بهتر از همه ،باشید 7 بازیکن شمارة اگر و. دید خواهید را ،خود بازی اولین جز به ،بازیکنان پول شروع بازی دوم خود بازی تمام تا شما یعنی

 .حریف خود را خواهید دید 6 همة یک بازی از ،پیست بگذارید رویپا  اینکه از قبلخواهد بود، زیرا 

بازی دیگر شما بیکار  15 در مدت که است معنی بدان این ،داد خواهید بازی را انجام 6 بازی تنها 21 مجموع از خودتان شما این، بر عالوه

 به سطح قطعاً این دهند؟ می انجام کاری چه مدت این در معمول ورط به هاشمشیرباز. هستید و تنها کاری که می کنید انتظار کشیدن است



 چگونه باید بازی هم بازی های جدول مقدماتی خود را تماشا کرد   ترجمة: عباسعلی فاریابی

2 
 

 ادند گوشتا  ،های سرگرم کننده گرفته بازی ، ازدهندمی  انجامرا  کاری هر زمان این اندنگذر برای ها مبتدی. دارد بستگیفنی و سابقة شما 

 .خود دوستان با زدن گپ یا صوتی، کتاب یا موسیقی به

 .کنند می خود حریفان بررسی بازی صرف را پول مان کشتةز این جدی اما بازیکنان

 شیوه های بررسی بازی حریف ها

ر در اختیارتان بگذاریم تا بتوانید د خود حریف های پول تماشای چگونگی مورد در هایی ایده خواهیم می ما. نیست کافی تماشا کردن به تنهایی

 طول در خود بازی روش در را هاشیوه  این است مجبور شمشیربازی هر زیرا است، نماییراه تنها یک این. عمل کنید تانبازی های  بهبود جهت

 ه،عالوب. باشدمی  موجود در هر بازی شمار بی ها موقعیت و بین آن همه حرکات از مواردشامل تعداد اندکی تنها  و ببندد، کار به بازی های جدول

ة اهدمش شیوة که گرفت خواهید یاد زمان گذشت با اما کنید، استفاده است شده بیان اینجا رد که مواردی همة از بود نخواهید قادر شما ابتدا در

 .کنید سازی درونی کرده و آن را بهتر و بهترخود را 

 

 باید ربیشت شما. کنید را بررسی خود حریف های بازیشما باید به دقت  ،بازی نمی کنید آن در شما که بازی پول هر با که است این اول ةنکت

. دنشو یم مترک بازیکنانی که هنوز با آنها رقابت نکرده اید ،بازی های جدول پیشرفت با. اید نشده روبرو آنها با هنوز که کنید تمرکز حریفانی روی

 .کنید معطوف می ،بازی نکرده اید آنها برابر در هنوز که بازیکنانی طرف به را خود توجه بنابراین شما

 .می باشد که از همه چیز مهم تر است حریف های پول خود تماشا و مطالعة شیوة ،انیدو بد بررسی کنید باید آنچه

 ویژگی های آشکار حریف .0

ه گرفت دهنادی راحتی به در پیچ و خم بازی این فاکتورصادقانه باید گفت که گاهی اوقات  .بکنید حریف برجسته و عمدة حرکات به زیادی توجه

کن بازی اگرو  ضدحمله؟ ، دفاع: چیست او عالقه مورد دفاعی حرکت های ،تدافعی بودن در صورت ؟تهاجمی یا است عیتداف حریف آیا. می شوند

 ؟فلش یا حمله یک با: چگونه به پایان می رساند معمول طور به را خود حمله ،تهاجمی است

 ریتم حرکتی .2

 آیا. اموزیدبی را زیادی چیزهای آن است انجامحریف در حال  از تشخیص آنچه توانید می بلکه نیست، موضوع یک بر مبتنی صرفاً یک بازی ریتم

 که رسد می نظر به آیا ؟اینکه در اجرای حرکات عجله دارد یا ،کند می استفاده خود اجرای حرکات اصلی برای را دقیقی حرکات آمادگیاو 

 نای دنبال همچنین ؟است چگونه حریف بهسبت واکنش او ن ؟انجام می دهد سرعت را با خاصی حرکات برخی یا کند می مکث گاهی بازیکن

 .کنید تکرار را آنها بتوانید شاید حریف، همین با شدن مواجه هنگام در تا بشکنند، را او ریتم توانند می چگونهحریف های او  که باشید
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 الگوهای حرکتی .3

. کند یط را حریف تسلط بر از مسیر زیادی راه تواند می الگوها این رمزگشایی. است آن گیردر که دارد خاصی حرکتی یالگوها شمشیربازی هر

ینی نش عقب هر او ممکن است در همچنین. دباش داشته یمشابه آمادگی پای حرکات انجام به تمایل حمله هر از قبل است ممکن مثال، عنوان به

 ها حریف عادات شناخت. است تکراری تیغة او با کار یا ،کنددستگاه آپاره نگاه  به مرتب طور به اینکه یا و ،جایی از هدف خود را باز نگه دارد

 .کنید برداری بهره آنها از که بتوانید به راحتی شود می باعث

 

 نحوه و نقطة ضربه زدن .4

 امکد .به کجا تمایل دارد ضربه بزند حریف ببینید. کنند می روانه هدفاز  نقطه خود را بارها و بارها  به یک نهایی ضربة شمشیربازها از بسیاری

 از معمول طور به او آیا! کنید جلوگیری از این نوع ضربه ها ریزی برنامه با توانید می بنابراین دانید،ب را این اگر ست؟او عالقه مورداز هدف  بخش

 .کنید توجهبه ضربه زدن او با دقت  ؟استفاده می کند ثانویه قصد یا یهاول قصد حرکات با

 دفاع .5

 ،)کوارت( 4کدام دفاع او خوب است، چیست؟ او عالقه مورد دفاع. است که می توانید با آن ضربه بزنیدتنها راهی  حریف دفاع از گذشتن

 یک بررسی کلی داشته باشید. حریفتدافعی  عملکرد نحوة درباره ؟اجرا می کند ای دایره یااده او دفاع را س آیا ؟)اکتاو( 8 یا )سیکس( 6

 فاصله .6

 آنها که هنگامی ؟کنند می اتک کوتاه بلند یا با فاصلة بیشتر آنها آیا. است بازی کنترل فاصله از ضروریات کنترل. کنید دقتخوب  آنها فاصله به

 ؟است آنها چقدر کارآمد فاصلة حفظدر حرکت های دفاعی  ؟کنند می شروع مسافتی چه از کنند، می آغاز را خود حمله

 جهت بدن .7

 ازیب چگونهدست ها  راست یا دست ها چپ برابر در شما حریف. کند ایجاد را فراوانی تفاوت ندتوا می آن جزئیات اما است، ساده بسیار مورد این

 ؟شود می ختم کجا آنها به دفاع یا حمله ،دست چپ بازیکنان در مورد ؟کند می
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 پاهای به نسبت متفاوتی فاصله کنترلنیاز به  بلند پاهای. کنند می کار چگونه قدبلند  یا قد کوتاه حریفان برابر در آنها که باشید این دنبال به

 .کند دایجا تان برایرا  مزیتی یا کشیده چالش به را شما کار تواند می که نیز صدق می کند بلند بازوهای مورد در کار همین و ،دندار تر کوتاه

وجه مورد ت باید مقابل حریف و شما بینموجود  جسمی های تفاوت کدام یک از کنید، فکر شمشیربازها این مورد ردر هماهنگی با بدن خودتان د

 .شد دخواه تان بازبرای  دهید انجام باید آنچه برای یارزش با پنجرة یکاز این راه، . شود واقع

 خطاها .8

 خود که هدف دارند تمایل هاشمشیرباز اوقات بعضی. کنید توجه آنها ماسک و مسلح غیر بازوی به ،فلوره در. نمی شود سالح تنها شامل این

 !(وندش می جریمه دلیل همین به آیا اینکه و) دهند می انجام را کار این آنها آیا که کنید دقت. بپوشانند خود ماسک یا غیر مسلح دست با ار

 

 نتیجة بازی .9

 یارک چه است و هنگامی که جلو هست عقب و ببینید موقعی که کنید بررسی! است مهم بی نهایت در مورد نتیجة بازی عکس العمل حریف

دریافت خواهید  اواز  را ها پاسخ نهمی خواهید کرد شمشیربازی او مقابل در وقتی زیرا کند، می ایجاد را بزرگی تفاوت مورد این. دده می انجام

 را ضربه ای اگر. دهد می از خود نشان خاصی هایرفتارحریف چه  که موقع امتیاز گرفتن و یا امتیاز دادن به باید ببینید همچنین شما. کرد

 د؟کن می تنظیم ردااین مو اساس بر را خود بازی چگونه و او ند؟ک می پردازش را اطالعات این چگونه ،دریافت کند

 وضعیت های استاندارد .01

 ربازیشمشی مسابقات در مشترکی می شود که عکس العمل هایو این شامل  دارد، وجود شمشیربازی شیوه های حرکتی تکراری فراوانی در

 وند،پیست گرفتار می ش انتهای در که هنگامی مثال، عنوان به. نامیم می "استاندارد" ها را حرکاتاین ما. افتد می اتفاق یکسان شرایط تحت

 چه داور "آله" فرمان پس از ،بگیرد صورت )سیمولتانه( همزمان حملة یک اگر د؟ده می ادامهخود  یدفاعحالت  به یا ندک می حمله او آیا

لبته با ا .نشان می دهد را چه واکنشیو  چگونه خود حریف تصمیمات در برابر کهتا کشف کنید  باشید این نبالد به ؟می گیرد را های تصمیم

 .دارد وجودیاد زخیلی  شمشیربازی در فاکتورها از این قبیل زیرا شمشیربازی آغاز کنید، استانداردوضعیت های 
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 زمان .00

جلو  هنگام در او استراتژی است، تماما در حال زمان وقتی. دهیم می انواکنش نش شمشیربازی زمان سنج به مختلفی های روش به ما همه

 به ای می شود متوقف او تحرک آیا ،جلو هست اگر عقب افتادن یا جلو افتادن چگونه است؟ صورت در اوواکنش  ؟چیست بودن یا عقب بودن

 ودخ حریفبه  دکن می اینکه تالش یا داو ساده از آن می گذر اآی ،شبودن عقب میزان به بسته د،باش عقب اگر د؟ده می ادامه خود یمعمول بازی

عکس  دباش شحریف اولویت با اگر ند؟ک می کار چگونه پایانی دقیقة یک این در او ؟شودمی  پایانی اولویتیک دقیقة وارد  او بازی آیا ؟دبرس

 ؟چیست العمل او

 

 ریسک پذیری .02

 مؤثر ردیمو اگر ؟ندیک مدل بازی می ک اکثرا اوقات یا ،کند می تغییر مختلف حریفان برابر در او بازی آیا ؟یا خیر استپذیر  ریسک حریف آیا

 آیا. دهد می نشان واکنشفریب ها  به نسبت چگونه اوببینید  ؟دده می تغییر چیزهایی را چهو  د؟ده می تغییر را خود بازی چگونه نباشد،

 ند؟ک می )کونتر اتک( حمله ضد یا ،دنک نمی کاری هیچ ند،ک می نشینی عقب ،ندک می دفاع او

 سازگاری .03

 همچنین،. ذیر استپ تغییرکمی  اسلحه بستگی به این لیست البته کنید، بررسی خوب ها راآن باید که است کارهایی در بر گیردة باال اساسی لیست

ازی ب یکسان حریف ها مةه با پول در بازیکنان ینا. کرد نخواهد تضمینرا  شما پیروزی موارد، این به دقیق توجه تنهاتوجه داشته باشید که 

 تماشا و بررسی را آنها بیشتر هرچه حال، این بااما . شتدا خواهندی تر های متناسب واکنش حریف های مختلف بهنسبت  آنها. کرد نخواهند

 .داشت دخواهی یبهتر عملکرد ، واطالعات بیشتری به دست خواهید آورد کنید،

 ببرید حد اکثر استفاده را خود جدول فانحریبازی  تماشای از

 نو این بدا د،ویش خواهید روبرو این بازیکنان همة با باید که دانید میشما . دارد وجود زیادی فایده های خود بازی حریف های پول تماشای در

 ،ی استار بسیار سنگینهمین این موارد ک کردن پیگیری بنابراین .شود می تقسیم نفر چند بین مرحله این در لزوماً شما توجه که است معنی

 !باشد زا استرس نباید اما

بازیکنان پول خود ایجاد مشخصات  مورد در ذهنی دفترچة یک کنید تالشو  ،گردآوری کنید ذهنی های یادداشتهر کدام از حریف ها  مورد در

 و نیدک یادداشت را شمشیرباز نام که است این دهید انجام دبای که کاری تنها. کنید استفاده دفترچة یادداشت یک از توانید می اگر. کنید
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روی پیست  زمان رفتن وقتی سپس. کند تحریک را شما حافظة بتواند که بهره بگیرید کلماتیاز  در مورد او بنویسید. سریع یادداشت چند سپس

 تمام ردنک فهرست به معنی این. وریدآ یاد بهآن نیاز دارید را  آنچه به و مرور کنید سرعت به را خود یادداشت توانید می ،برسد آنها برای بازی با

آنچه . تاس بعدی مسابقه از چندین و چند مسابقه یک تنها این و را می کشد انتظارتان فراوانی بازی هایدر آینده زیرا  ،نیست حریف ها جزئیات

 .کند می کمک شما بهمی تواند  یادآوری و تمرکز ایبر که باید یادداشت کنید چیزهایی است

 .رخ خواهد داد برای تان های متعددی اتفاقبازی های پول را از نزدیک تماشا و بررسی می کنید،  موقعی که تمرین، و زمان گذشت با

 پیست روی را خود پای حتی اینکه از قبلدرست  و ،کنید تماشا موثر طور بهبازی های پول خود را  چگونه که خواهید آموخت شما 

 .بسازید خودجدول  بعدی حریف مقابل در را خود بازیبرنامة ، بگذارید

 بخشید خواهید بهبود شمشیربازی جهت از را خود تاکتیکی درک شما. 

 دانید نمی که یدستدان نمی تا به حال که یهای جنبهآن ویژه  به. خواهید شد هماهنگ بیشتر شمشیربازی جزئیات با شما. 

 .واهد بودتان خ سطح شمشیربازی برای ارتقای راهبردی ،خودتان شخصی ةتجرب و بازیبه با توجه  و است، زیربنایی شروع یک واقعاً باال لیست

 

 شتباها مرتکب خود مشاهداتدر  شما ابتدا، درواضح است که پر . یابد می بهبود زمان گذشت با شما های تحلیلداشته باشید که تجزیه و توجه 

 یزن اشتباه گیری نتیجه به را شماگاهی اوقات  که متاسفانه شد، نخواهید متوجهآنچه می بینید را  واقعاً شما گاهیو  .خواهید شد فراوانی های

. دش خواهد تر دقیق شما های تحلیلو  تر آسان برای تان رفتارها و الگوهای شناخت دهید، انجام را کار این بیشتر هرچهالبته . خواهد داد سوق

 جصحی و تر پررنگ تان مشاهدات زمان گذشت با که شما خواهید دید کنید، ثبت شمشیربازی ةدفترچ یک در را خود پول مشاهدات اگر

 .جهی در آنها لمس خواهید کردرشد قابل توو ، شود می تر

 ساساتاح که گرفت خواهید یادشما  کار این انجام با که است این مبتدی، شمشیربازهای برای ویژه به ،این کار اضافی پنهان مزیت

 ننگرا حتیشما  .برد نخواهید رنج انداور نادرست های داوری یا و خود بازی باختة از شما. کنید خارج معادلة بازی از را خود

 ،کنید متمرکز است، مهم واقعاً آنچه به را خود توجه بود خواهید قادر شما درعوض،. شد نخواهید نیز مقدماتی دور احتمالی نتیجة

 .است هوابست به آن بطور مستقیم تاکتیکی رقیب یک عنوان به تان پیشرفت و شمشیرباز یک عنوان به شما رشد که

 ی کندم فراهم شما برای عالی فرصت یک آن زیرا .است مهم بسیار ازشما بعنوان یک شمشیرب برای پول ها طریق از خود بازی بهبود

 .به آن توجه ندارند همیشهشمشیربازها برخی  که جایگاهی قرار گیرید در و باشید، داشته واقعی پیشرفت تا
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