
 شمشیربازی در حریف "ساده گرفتن"معضل 

(61/11/8131: عباسعلی فاریابی )ترجمة  

ما زیرا ! هن که البته": بگوییم که باشد این پاسخ غیر ارادی است ممکن ؟درست است ها حریف برابر برخی در "ساده گرفتن" بعضی اوقاتآیا 

 .نیست هم این کار به همین آسانی هن است ک. اما حقیقت ای"!ارائه کنیم را خود بازی بهترینباید  همیشه

 موقعیت های پیچیده

 ردمو چندبه  اینجا در. مشاهده کنیم مختلف های موقعیت در هایی تفاوت توانیم می ،مسابقات دراما . است کوچک جامعة شمشیربازی خیلی

 :نرسند نظر به ساده خیلی شاید که می پردازیم

 ؟چه می کنید محلی رقابت یک در بهتجر بی کامالً حریف یک در بازی با .1

 می سر پشت را سختی اوقات که بدانید و باشد شما دوست که شوید روبرو یحریف با است ممکن باشگاهی مسابقات در اوقات بعضی .2

 ؟دشو برنده دهید اجازه او به باید پیدا کند بهتری احساسبرای اینکه  آیا گذارد،

 شود؟ پیروز بگذارید باید او نفس به اعتماد تقویت برای آیا تجربه، کم ازشمشیرب یک مقابل بازی تمرینی یک در .3

باید  آیا د،رانتخاب شدن نیاز به این برد دا برای که یک بازی با دوست تان قرار گرفته اید در و اید شده ملی عضو تیم شما از قبل اگر .4

 ؟ببرد را شما دهید اجازه به او

 

 هک دوست داریم و هستیم انسان ما همة. وارد بازی نمی شویم امتیاز کسب و پیروزی برای همیشهما  و. هستند حساسی و پیچیده شرایط اینها

 .دهیم اهمیت عنوان یک انسان به خود های همنوع بهنسبت  شمشیربازیک  عنوان به

 است؟ مهم چیزی دقیقاً چه که، است این سوال حال،

 زنیدب گول را یکسنمی توانید  شما

 نظر به اول، سناریوی در. نیست گونه این واقعاً اما  کنید، می کمک طرف مقابلدارید به  که رسد می نظر بهبازی یک گرفتن موقع ساده  اگرچه

 اما به هر حال. بیشتر می شود او نفس به اعتماد ،بگیرد امتیاز یک دهیدمی  اجازه او به زیرا وقتی ،باشد خوب که رعایت حال حریف رسد می
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حتما می دانند که به  شمشیربازها این ،صدق می کند نیز 3 و 2 هایمورد دراین ! بیفتد اتفاق این اشته اید تاشما گذ که ددان می طرف مقابل

 .امتیاز از شما بگیرند یککه  داده اید اجازه آنها

 بگویند ماش به توانند می همه. خود را نمی کنید شمشیربازی حد اکثر تالش شما که نیست شیدهوبر کسی پ حقیقت اینچنین بازی هایی در 

 به کمک امقصد شاید لبته ا. از این حرف هاست بهتر خیلی شماعملکرد  که دانند می آنها که دلیل این به ،هیشه بازی نمی کنیدمانند  شما که

 .نیست آن راه قطعاً این اما ،باشد خودپایین تر از  شمشیربازان

شما دارید بازی را به  که دانند می بیچیان نیز به خوتماشا. هستید حریف به امتیازدر حال دادن  شما که دانند می شما بازی داور و مربیان

 ربهت جای به آنهاکه حس  شود می باعث این و ،ی از عهده شان برنمی آیدکار هیچ بر این مسئله واقف هستند اماهمه . کنید میواگذار  حریف

 .بدتر شود ،شدن

 

 هرگز به کسی بازی ندهید

 یدباش داده انجام را کار این شما اگر. ما آخر یسناریو در خصوص به است، ردانه و غیر ورزشیمیک عمل ناجوان دلیلی هر بهبازی دادن به کسی 

در  ما. اشیدب داشتهبرای شما  جدی عواقب تقلب دلیل به تواند میمچ شما را بگیرند، مسئولین مسابقات  و کنید کمک دوست یکانتخاب  به تا

 د.مرتکب آن شوی بخواهید شما که نیست چیزی این و ،می کنیم جدی بسیاربرخورد  شمشیربازی با چنین عمل ناشایستی

 نیدک یاری او به که است این بلکه راه آن کنید، کمک او به تقلب طریق از که نیست این جواب ،است شدن دچار چالش انتخاب شما دوست اگر

 پیشنهاد است، کرده کمک بیشتر تان پیشرفت در شما به که آموزشی های تکنیک از برخی یا ،بدهیدبیشتر  تمرین پیشنهادبه او . دشو بهتر تا

 .نیست شما دوست او ،کنید می لطف او به که رسدب نظر به اگر حتی کنید، کمک او به تقلب طریق از بخواهد شما از کسی اگر. یدده

 – اشیمب واضح بگذارید. است خط قرمز عبور از یعنی نوع این اما شویم،می  روبرو آن با شمشیربازی در زیاد که نیست چیزی شنوع هر از تقلب

 ینا هیچ وجهبه . مقدماتی دوربازی از  یک در حتی. باشگاهی درون مسابقات در حتی. محلی ةمسابق یک در حتی است غیرقانونی بازی دادن

 .ابدا. نکنید را کار
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 خودتان را ارضا نکنید ،با ساده گرفتن بازی

مان هستیم، وهیچ توجیه دیگری نمی تواند داشته غرور و شخصیت خود از مایشیندر واقع در حال ارائة  ،درگیر این مسئله می شویم که هنگامی

 ،هستید متریک تجربة با شخصی در حال لطف به که نشان دهید یانگیز شگفت شمشیرباز خودتان را آنچنان که هستید فکربه این  یا شما. باشد

 بازیشمشیر با روح هاروحیه  ینا از یک هیچو . شده اید اینکه در جهت مقابل دچار خودنمایی و پز دادن  یا کنید، تاسف می احساس او برای گویا

 .نیست سازگار

 

به اید ش ،امتیاز بگیرد یک از شما که دهید می اجازهوقتی به بازیکنی  ؟اینطور نیست ،حس خوبی به انسان می دهد دیگر افراد بهدادن چیزی 

بلکه در حال ارضای خودتان  ،او لطف نمی کنید مورددر  وجه هیچ به شما که است این واقعیتاما . رسد که در حق او خوبی کرده ایدشما بنظر 

در  ،نیدک خوشنوداینکه طرف مقابل را  جای به شما. کنید می فکر شما که نیست چیزی آن نتیجة باشد، واال کامالً شما هدف اگر حتی. هستید

 .هستید خودتاننفس در حال راضی کردن واقع 

 را چیز همه. دهید قرار نمایشدر معرض  را خود های بهترین و یدشو میدان وارد موارد، این از یک هر ان درتجلوگیری از درگیر شدن  منظور به

 های توانایی که هنگامی حقیقت، در. نیست دیگران نجات برای شما جای جااین. نباشید کسی نجات دادن نگران و ،دارید نگه تمرکزم و تمیز

 ازهاند به او که گویید می حریف به خود عمل با شما. دیکن می توهین خود حریف بهدر واقع  ،تنزل می دهید شمشیربازی روی پیست را خود

 .وارد هست تازه اگر حتی او ذاتا بازیکن بزرگی باشد شاید داند؟ می کسی چه. نیست خوب شما

 اب کنید فکر شاید هم. زده کنید خجالت را خود احتمال آن هست که دهید، انجام اشتباهی ةمحاسب به دلیل غرور بخواهید اگر دیگر، طرف از

 ،باشد بهتر کردید می فکر آنچه از او و باشد اشتباه محاسبات شما اگر خوب حاال. ی می کنیدمهربان به او در واقع داریدبه بازیکن  دادن امتیاز 

اوقات  غلبا اهشمشیرباز. است شطرنج شمشیربازی که باشید داشته یاد به. در نهایت شما را شکست دهد و نتوانید از عهدة او برآیید است ممکن

 .نیست خوب سطح بازی او آنچنان که ندک فکر حریف تا کنند میپنهان  را خود های مهارت بلوف می زنند و

 هر امتیازی اهمیت خودش را دارد

 رده جدول در امتیازها این ةمحاسب ،)پول( مقدماتی دور در. هستند مهم امتیازهای شما تک تک ،در حال بازی هستید تورنمنت یک در اگر

 .از دست بدهید راناقابل  امتیاز یک حتی نباید شماو . کند می را تعیین دور حذفی برای شمامقدماتی جایگاه  ندیب
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 ضربه ای که می زنیم هر با از ما هرکدام. است ورزش این دیافران ماهیت شود، می شخصخودکار  رشدشمشیرباری که باعث  ماهیت از بخشی

ما  هک معناست بدان این. دارد خود های پیروزی ایجاد در ای العاده فوق وظیفه شمشیربازی هرو . پیش می بریم جلو به را خودپیشرفت  مسیر

 .تر شود شیرین بسیار ما یها پیروزی سبب می شود که این و ،کنیم مقابله نیز خود باخت های با باید

 بهتری جایگاه برد هر صعود به دور بعدی کافی باشد، ایبر نتیجة فعلی شما اگر حتی. ببرید را آن باید شوید، برنده را مسابقه یک توانید می اگر

در همة  که است خوب محلی، مسابقة یک در حتی. کند می کمکشما  بهتر رشد به همچنین و ،به شما می دهد مسابقاتصدر جدول  در

و . دنببی را شما واقعی های نقص کهد نیاز دار او و ی بازی تان هستتماشا در حال شما مربی باشگاهی مسابقات در. شوید پیروز خود های بازی

 به زینیا که د کردخواه شروع را کارهاییاصالح  بالقوه طور به شما مربی زیرا بنابراین خودتان ضرر خواهید کرد، ،بازی شما نمایشی باشد اگر

 .د رفتخواه سوال زیر شما قضاوت بازی یا تمریناینکه برنامة  یا ،نیست آنها روی کار

 

 ارزشمند زنید می که ای ضربه هربنابراین . خواهید داد زیادی را امتیازات و داشت دیخواه به اندازه کافی باخت خود شمشیربازی دورة در شما

 درا از شما خواهن زیادی یهاامتیاز و هستند بهتر شما از که شد خواهید روبرو شمشیربازهایی باشما . دست داد از را مورد یکحتی  نباید و است

 .ی به کسی بدهیدامتیاز نیست که نیازی و در حال حاضر. گرفت

 چه کار باید کرد؟ ،به جای ساده گرفتن بازی

ه با حسی ک همان با درست کار تازه با یک بازیکن باید شما که نیست معنی بدان این حریف، نگرفتن آسان مورد در مطالب فوق همة رغمعلی 

 .قابت کنیدهم سطح بازی می کنید، ر حریف یک

 به را مسابقه آن که است بهتر شما برای دارد، شما به نسبت کمتری توانایی یا و است دچار کشمکش که هستید یحریفدر حال بازی با  اگر

برای  ژهوی به مورد این. تمام کنید تا آن بازیکن بتواند به بازی های بعدی بپردازد را آن و هرچه زودتر ،شُل نگیرید. به اتمام برسانید سرعت

ار را ک و بروید پیشسریع  بنابراین د،چیزی بیاموز شما از توانست دنخواه امروز او. است خوب اوست بسیار روز بد جاری تورنمنتدوستی که 

 .ی می کنیدمهربان حق او در بلکه ،نیست نمایش معنای به کار این. کنید تمام

 می احساس اگر. کند می کمک حریف شرفتپی به امر این کنید می فکر اگر ویژهه ، بکنید کار تر آهسته توانید می که است این مقابل نقطة

ز موقعی که در حال بازی با بازیکنان نوآمو. دبیاموز چیز جدیدی مسابقه طریق از تا دهید فرصت او به ،برد خواهد سودمقابل  شمشیرباز که کنید

 .ددارن نیاز چنین موقعیت هایی به رشد و یادگیری برای مبتدیان زیرا ،است کارساز واقعاًکا  اینهستید 
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 وضوح به هک هستید یشمشیرباز با در حال بازی اگر. نگیرید سخت خیلی فیزیکی نظر از که است این دهید انجام توانید می که دیگری کار

 و است ضربه یک یک ضربههر حال، به . استفاده نکنیداو  بر علیهتان شمشیراز لبة تیز  و کمی کوتاه بیایید ،ندارد مطابقت شما قدرت بدنی با

  .ندک احساس راباخت بد آن او تا چندین روز  که ندارد وجود دلیلی هیچو  ،است پیروزی یک پیروزی یک

 

 راحتی هب را خود حریف اگر .!(ندک استقبال امر این از او اگر البته) داشته باشید مراوده خود حریف با مسابقه از پس که است شایسته ،در پایان

ه ب او از و دهیددست باو دوستانه با . بپردازید ،داده است انجام او به خوبی ی کههایکاربه  پس از پایان بازی توانید می هم هنوز ،یده اداد شکست

 او به یازامت یک اینکه تا داشت خواهد او رشد در بهتری بسیار تأثیر این کار. بودن یعنی همین خوب ورزشکار. کنید تشکر خوب آن بازی خاطر

 .بدهید

 ره وبرویر و بازی هردر  شمشیربازها که هنگامی و ،است بد همه برای ،وقتی ما بهترین عملکرد خود را ارائه ندهیم که است این اصلی ةنکت

 .خواهد بود خوب همه برای ،بازی کنند و با صالبت احترام بانقش خود را حریفی 
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