
  (4آموزش مهارت های فلوره )

 (21/21/2911ترجمة: عباسعلی فاریابی )

 پریزدوفر )از خود کردن تیغة حریف(

 برخورد و از عرض هدف خود حریف ةتیغ دنکشان خطر ،بایند از استفاده هنگام. می باشد بالعکس و پایین به باال از مورب حرکت یک - بایند

 از بایند کونترکوارت استفاده ،دروبمان کند را شما کوارتدفاع  کند سعی دست چپ حریف یک وقتی. وجود دارد حریف هدف ضربه به خارج از

 .است موثر اکتاو، به

 

 .شود می استفاده اپه در عمدتا آنولپمان. که تیغة حریف را به مسیر اولیه برمی گرداند ای دایره حرکت یک - آنولپمان

 .می باشد بالعکس و پایین به باال مسیر از عمودی صورت به تیغه گرفتن - کرویز

 ک ردکنی با معموالً اپوزه. می باشد حریف ةتیغ تغییر دادن مسیر بدون ة خودی روی تیغة حریفتیغ رانشبا  مستقیم ضربه یک - اپوزه

 .ردکن کنید انگشتان نگه داشتن شل با لحظه آخرین در. مسیر خود نگه می دارد در را حریف ،ردکن-کوله. است همراه

 به است تربه آن. است دشوار دربرابر بخش انعطاف ناپذیر حریف بخش انعطاف ناپذیر تیغه کنترل زیرا داد انجام دست جمع با نباید پریزدوفر را

 دانید یم شما و کند می کنترل را حریف ةتیغ ،اجرای حرکت هنگام در زیرا است مفید پریزدوفر. دشو انجام رمیز یا حمله ضد ،ریپوست صورت

 یعنی رید،بب پی بخش انعطاف ناپذیر تیغه کنترل اهمیت به ،مسیرها مناسب دفاع های اجرای با باید ابتدا شما. قرار داردکجا  در مخالف ةتیغ که

 ریفدربرابر بخش انعطاف ناپذیر تیغة ح بطوری که بخش انعطاف ناپذیر تیغة شما ،باشد داشته قرار خود گارد باالی در باید حریف ةتیغ کوارت در

 تیغه ،به باال بچرخانید وکف دست را ر اگر و ،بلغزد دیگر ةتیغ که دهید می اجازه بچرخانید، رو به زمین را خود دست مچ اگر باشد.قرار داشته 

 .به وجود آمده نفوذ خواهد کرد شکاف از

 شود مطمئن تا گذارد می در محل قرار گفتن پوینت شاگرد را خود انگشت مربی. دهید انجام را( کامل ةدایر یک) آنولپمان سیکس کنید سعی

 این. کنید بررسی را ضربه از قبل آن پایان سپس ،حرکت شروعپریزدوفرها  این ةهم در. برگردد مکان همان به دوباره جواب دادن از قبل که

کرویز و کار را با  ،کوارتآنولپمان  ،کوارت به بایند سپس ،اکتاو آنولپمان ،اکتاو بهبایند  ،سیکس به کوارت از ،کنید تمرینپریزدوفرها را  

 .به پایان برسانید سبتیم
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ست را د حرکات ساده دروبمان. شود تبدیل فشار به است ممکن زیرا ندهید، انجام بزرگ خیلی را جانبی حرکت که باشید مراقب باید همچنین

 چنینکردن  دفاعبه نحوة  است بهتر حاال کنم می فکرا ام ایم، کرده استفاده یآمادگ حرکت عنوان بهپریزدوفرها را  ما چهاگر. می کند ریز

 :از عبارتند آنها و ،میبپرداز حرکاتی

 .دفاع .2

 .دروبماناجتناب از تماس با تیغه بوسیلة حرکت  .2

 سه روش برای دفاع وجود دارد:

 را دست نی،پایا حرکت سیکس گرفته و ضربة مستقیم اجرا کند، آنگاه روی بگیرد، را تا تیغه دهد می اجازه حریف به که ،اپوزهصورت ب .1

 بگیرند، ار تیغه چگونه ندندا می واقعاً که ها، روس برابر در حرکت این از استفاده من نظر به. بپوشانید را و مسیر کنید، خم سیکس به

 .می باشد مفید بسیار شمشیربازهای دیگر اکثر با اما است، دشوار

غه را تی کنترلبه پایان رسیدن پریزدوفر  ةلحظ آخرین در بطوری که ،انجام می شود تیغه با یدرگیربا حفظ  که ،دفاع سدان با .2

 .کنند دانبه سبتیم س دارند دوستبیشتر  ها دست چپ. به کوارت سدان می کنیم ،زدوفر کوارت به اکتاوریدر پ یعنی ،دست می گیریمب

 ، بعنوان مثال، دفاع کونتر سیکس دربرابر اپوزه کوارت.دفاع کونتربا  .3

 

 حمله وری به تیغه

 بتمان

 کوتاه باید شود، می انجام حریف پذیر تیغة انعطاف بخش برابر در تیغه وسط با که بتمانی. دآی می وجود به واکنش یا انحراف صورت به بتمان یا

 .خواهد رفت دست از بتمان اثر و شد خواهید کشویی حرکت دست شما ،بچرخانید را خود دست اگر. ساعت کیت صدای مانند باشد، خشک و

حرکت توسط دو انگشت  روش دو هر در. باشد سبک و نرم واکنش برای حال عین در را به وجود آورد و انحراف آنچنان باشد که باید بتمان شدت

ا استفاده از در مقایسه ب گوشة تیغه با زدن ضربه تیغه، وسط با بتمان زدن هنگام. انجام می شود سه انگشت کمکی دیگر کمک با کنترل کننده

رار سپس همین کار را با سطح صاف تیغه تک کنید، امتحان را خود انگشت با تیغه ةگوش هبتمان زدن ب. کند می ایجاد تیزتری ضربة صاف سطح

 .شد خواهید متوجه را تفاوت خودتان ،کنید

 حریف ،دست حرکت صورت در. دست حرکت نه ،کند می اجرا را هضرب تیغه که داشت توجه باید اما ،مسیری قابل اجراست هر در بتمان

 صدایبه  باید تمرین، با. دهید گوش تیغه ضرب صدای به و کنید تمرین را بتمان ،یار تمرینی یک با. کند اتک و داده فریب را تیغه تواند می

. ما ضربه بزندبه ش حریف می تواند قبل از برگشت تیغة شما با ردکن ،نداشته باشد را ساعت اگر بتمان شما صدای تیک. برسید ساعت تاک تیک

 .دنآرام و رلکس باش و انگشت های کنترل کننده باید کامال ،باشد مشاهده قابلنباید  دست از حرکتی هیچ
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دون ب ،پس از ردکناز وضعیت های گوناگونی اجرا کرد:  را می توان بتمان. شود دنبال مرکب حرکت یک یا ساده اتک یک د باتوان می بتمان

 .مسیر درگیری تغییر با ،در نهایت و ،کند می منتقل دیگر موقعیت به موقعیت یک از را خود ةتیغ حریف وقتی ،تماس تیغه ها

 یا مرکب دوبله

 قدم یک اب یترکیب یحرکت آمادگوقتی  که به این صورت ،شود می اجرا تیغه به بتمان با بلهدو. دارد پا و دست هماهنگی این حرکت ها نیاز به

 با. هره بردب مسافت و زمان بتوان از امتیاز تا باشد تیز و کوتاه باید حرکات. شود می انجام عقب پای زدن بتمان با بلند شدن می شود،شروع  جلو

 ضد با ر اتک حریفبدربرا بتواند تا کند حفظ را خود تعادل که است این مهم ،داشته باشد حرکتییک  تحریک در سعی شمشیرباز اگر حال، این

 .دهد نشان واکنش ،دفاع و جواب یا زمان

 

 فشار

 واکنشی دایجا برای را فشار توانید می شما. شود می استفاده واکنش یک ایجاد یا یک مسیر کردن باز برایو  ،این حرکت مشابه بتمان می باشد

 را( سیضربه های ح) تیغه حس که آنجایی از فشار تمرین. ببرید بکار اجرای یک اتک دنباله رو یا یک ردکن انجام دهید آن دنبالکه بتوانید 

 .خیلی مفید است ،حریف دفاعی های العمل عکس جمله از ،دده می شما به

 که دیگری اشتباه. نیاندازید جلو پای روی زیادی وزن همچنین،. تکیه نکنید او تیغه به خیلی ة حریفتیغ برگشت فشار در :توجه قابل نکات

 .می باشد سمت زمین به دست چرخش از ناشی آرنج آوردن باال است، توجه قابل مبتدیان بین در

 فرویسمان

رانش تیغة حریف از مسیر و اجرای متعاقب  و به باال رو خود دست مچ چرخاندن با که است، حریف تیغه روی بر تیزتند و  عمل یک فرویسمان

 در است ممکن دست اگرچه که ،می باشد ضعیف گارد دارای که شود می انجام حریفی مقابل در حرکت این. انجام می شود مستقیم ضربة یک

 .نوسان دارد داخل سمت به پوینت او اما باشد، داشته قرار خود موقعیت

 )ضدزمان( کونترتایم

 شکست اب اتک های خود که متوجه می شود گیرد، می قرار برتر های توانایی بازیکن دارای یک برابر در باتجربه شمشیرباز یکوقتی  اوقات، اغلب

حملة حریف و دفاع  ضد تحریک برای عملی ضدزمان. دارد ثانویه قصد یا ضدزمانبرای اجرای حرکت  فرصت یک او اما شود، می روبرو

 تعادل عدم وضعیت در یا ،دفاع و جواب گارد، وضعیت در تعادل، هنگام داشتن توان می را زمانضد. می باشد فلش یا پا حرکات با کردن آن

 .اجرا کنند را انعطاف پذیری زمان ضد یک توانند می هستند خوب رفلکس یا دست دارای ی کههایشمشیرباز. هنگام اجرای حمله، اجرا کرد
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 ضدزمان دفاعی

 .دهد می دفاع و جواب انجام یک A شمشیرباز ؛کند می اجرا را دفاع و جواب یک B شمشیرباز. دهد می انجام را ییک اتک آمادگ A بازیکن 

 :قصد ثانویه با کونترریپوست

 دفاع و جواب می دهد، اما این بار ضربه را با قدرت A بازیکن  دهد؛ می پاسخبا دفاع و جواب  B بازیکن  ؛می کند ی را اجراکوتاه اتک A بازیکن 

 .به سوی هدف روانه می کند

 

 ضدزمان تهاجمی

 .دهد می ادامه رپریز با حرکت خود را  Aبازیکن . ضدحمله می کند عقب قدم یک با B بازیکن . کند می یک اتک کاذبی را اجرا A بازیکن 

 و ساده را زمان ضد حرکت های بنابراین،. خود قادر به ترمیم حرکت خود نیست اشتباهاتبه دلیل  زیرا حریف است یمفید حرکت ضدزمان

 .کنید تماس تیغه اجرا بدون یا تیغه تماس با مستقیم غیر یا مستقیم بصورت جواب

 دهد، می فریب را تیغه دروبمان با مربی. گشاد بردارید درگیری یک قدم جلو با ،زمانضد مکانیسم مرور کردن از پس. کنید تمرین خود مربی با

 عنوان به آن از سپس. اما این بار باید با حمله عمل کنید ،نیز تمرین کنید مربی رفتن عقب رویآن را سپس . دفاع و جواب می کنید شما سپس

 اضافه را ک دفاعی مربی که هنگامی. باشد هماهنگی بر باید تاکید. کند حرکت پا از قبل پوینت که با این اطمینان ،کنید استفاده انتخابی واکنش

 اضافه یآمادگ یک اتک تواند می مربی کردید، عادت حرکات این به که هنگامی. اجرا کنید را مستقیم غیر هستید یک اتک مجبور شما ،کند می

 را ودخ تمرکز باید اکنون دفاع و جواب اجرا شود. سپس ،کند تحریک را جلو پای با کوارتیک اتک با درگیری  تواند می او مثال، عنوان به کند،

 دضگوناگون  مسیرهای و دست مختلف سطوح در باید مربی شوید، میورزیده  تمرین این در که طور همان. بگذارید هماهنگی و فاصله روی

 یت بادر نها و در حرکت، سپس تحرک، بدون انتخابی بدهد، ابتدا واکنش باید مربی کنید، می کسب بیشتری مهارت که طور همان. کند حمله

 خودکار طور به شما زمان، گذشت با. برگردید ی تمرینابتدا همان به کنید کار باال سرعت با اینکه از قبل کردید، اشتباه اگر. ای مسابقه سرعت

 .شد خواهید موفق

 اعثب امر این باشد، کند خیلی است ممکن حمله ضد مثال، عنوان به. دارید انتظار شما که نیستند چیزی آن همیشه حرکات شمشیربازی، در

کار  بمرک اتک یک با و بدهدپاسخ  راحرکت فریب  است ممکن حریف یا د،انیبرس پایان به ساده اتک یک بتوانید کار خود را با که شود می

 .هستید تپیشرف حال در بدانید که شما شود، می اضافه ،پا حرکات آن دنبال به و ی،انتخاب واکنش به احتماالت این وقتی. دانبرس پایان به را خود

واب دفاع و ج یک با را ضدزمان حرکت یک تواند می مربی کار، این انجام برای. باشید داشته تعادل کامال باید شما حرکات این موفقیت برای

 به یپاسخ هیچ یعنی دهد، انجام منفی یک حرکت تواند می مربی همچنین،. می کندکونترریپوست  که شاگرد در مقابل کند، دنبال نهایی
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فاصلة  رد کوپه ،ة حملهفاصل در جواب-دفاع کوارت: ، بعنوان مثالکرد تعیینمی توان  فاصله با توجه به را پوستیر نوع. ندهد نشان شما تحریک

 .کوتاه ةفاصل در یمپر و بلند،

 کونتراتک )ضدحمله(

 مبتدی د،باش ناموفق مهاجم اگر. کنند دفاع توانند نمیآنها  زیرا کنند می حمله ضد کورانهکور اضطراب مسابقه به توجه بااغلب اوقات،  ،مبتدیان

 :ندنمی ک استفاده بهره می برند، زیرحرکات  از که یبازیکنان مهاجم دربرابر حمله ضد از ورزیده هایشمشیرباز. زند می اوقات ضربه را بیشتر

 .کند می استفاده زمانه دو حرکت های از .1

 .کند می اجرا ی رابد اتک های .2

 به مسیرهای باال اتک می کند. .3

 عبارت هب ،اصابت کند شمشیربازی یک زمان زمانی ةفاصل با اتک نهایی حرکت از قبل است که معتبر ضد حمله زمانی که گوید می قانون

 .باشد معتبر هساد اتک یکروی  نمی تواند هرگزبنابراین آن . به هدف اصابت کند اتک بازیکن متهاجم نهایی حرکت شروع از قبل باید ضربه دیگر،

 

 تعابیر داوران نیز. دارد نیاز مهارت و زمان از عمیقی درک بهآن  زیرا ،نیست دهم می آموزش مبتدی افراد به من هکجزو حرکت هایی  حرکت این

 نند،کمی  دفاع اجرا بدون وبا راست کردن دست  مضطربانه حرکت را بصورت نیز مبتدیان از بسیاری ضمن اینکه .دارند ضدحمله از متعددی

 .است مهم ارسیب و جواب در مرحلة نخست دفاع یادگیری بنابراین

 قابلم در اگر اما دارد، زیادی ارزش روانی نظر از شود، انجام درستی به اگرالبته کند،  اتک دارد دوست که حریفی مقابل در حملهضدبکار بردن 

 خواهد چه حریف که کنید بینی پیش باید حمله، ضد اجرای برای. باشید او ضدزمان حرکت مراقبباید  شود، استفاده باتجربه شمشیرباز یک

 زمانی چه زمانحرکت ضد که بگیرید یاد باید شما ابتدایی، مراحل در مرکب؟ های ریپوست یا مرکب اتک های شکسته، زمان با حرکات: کرد

 .است تاکتیکی حرکت یک بیشتر ضدحمله. قابل قبول نیست زمانی چه و است موقع به

 به اتک نبی تفاوت. داد انجام عقب قدم یک با قدم جانبی ، وپایین مسیر به زانوها کردن خمبا  یا باال به مسیر تحرک، بدون توان می را ضدحمله

 خوب را خود حریف که است شده داده آموزش شمشیرباز به اگر. بسپارید خاطر به را( نیستند حمله ضد که) یآمادگ روی حرکت اتک و اتک

 تیوق که است ایناین کار  عیب یک ،کند نشینی عقب سپس و کند ضدحمله تواند میجمع کردن دست  و به محض کند، مشاهدهبررسی و 

 مچنینه. با دفاع و جواب واکنش نشان دهد زمان ضد آنقدر رلکس نیست که بتواند دربرابر حرکت شمشیرباز اجرا شود بصورت قدرتی ضدحمله

 شود می باعث موقع به ه با ضدحملة خوب وضرب یک. شود انجام پایین یا باال مسیر در ضدحمله که کند می تعیین حریف دست موقعیت ةمشاهد

 .میخکوب شود خود جای در مهاجم که بازیکن
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 ضدحمله های مرکب

 دنش کوتاه دلیل به ،مهاجم یک برای. می باشد ضدزمان حرکت فریب آنها هدفو . هستند باتجربه هایمخصوص شمشیرباز واقعاً هاحرکت  این

 اب ضدحمله یک مثال، عنوان به است، سخت حرکت فریب نیز یک از بیش انجام. است دشوار در هنگام اتکدفاع  یک از بیش اجرای فاصله،

 خواهدن کشیده ضدحمله ندفاع کرد به مهاجم بازیکن نکند،بصورت فریب راست  زود خیلی را خود دست کننده ضدحمله که زمانی تا. دو و یک

 از استفاده ،فریب به واکنش به مهاجم کردن وادار برای مفید بسیار روش یک. دارد نیاز انگشت ماهرانه بسیار حرکت به دفاع فریب. شد

 قیقد بندیزمان بهآن  اما کنید، هماهنگ عقب قدم یک با را آن ،ة مرکبحمل ضد بیشتر موفقیت به کمک برای. است جلو پای با اپل حرکت

 .دارد خود دفاع های سرگیری از برای بیشتری فضای مهاجم زیرا دارد نیاز

 

 ضربة ایست زمانی اپوزه و ضربة ایست زمانی بازدارنده

 :دارد وجود هدف دودر این باره 

 زدن حریف. .1

 .مخالف ةتیغ کنترل و انحراف .2

دست  آن الدنب به و ،دهند می قرار نهایی مسیر در را پوینت ةانگشت های کنترل کنند. بندد می را اتک پایانی مسیر ،اپوزه ضربة ایست زمانی

 ةجلو تقویت برای. یا حرکت را از دست خواهید داد یا حریف بر شما مسلط خواهد شد دهید، انجام برعکس این کار را اگر. راست می شود

 آن جرایا. نیست موثرروی دست جمع یا کوپه  اپوزه ضربة ایست زمانی. کنید دنبال جلو قدم یک یا حمله نیم یک باآن را  ،ة حرکتغافلگیران

 .است تر راحت اکتاو و سیکس در

یر پایین و اتک را در مس باال، حرکت فریب را در مسیر. گیرد می راجلوی آن  برسد نهایی مقصدبه  اینکه اتک از قبل ،بازدارنده ضربة ایست زمانی

 حرکت روی باید شروع آن حمله ضد بودن ثروم برای. ضدحمله کنید دیگرمسیر  به مسیر یک از عبور در حین یا مسیر تغییر روی. اجرا کنید

 و بوده قموف بار یک اتک او کهبازیکنی  برابر در توان می را حرکت این. کند برخورد مناسب مکان و زمان در متهاجم ةتیغ بتوان با تا باشد اتک

 .کرد استفادهمی کند،  امتحان را آن دوباره بالفاصله سپس

فاع د کنید، آنها را دفاع دیر خیلی اگرو . داد فریب را هاآن توان می ،آنها را دفاع کنید زود خیلی اگر که است معنی این به حرکات این دشواری

 .شما با بخش انعطاف پذیر تیغه خواهد بود

با سیکس راه را سد  سپس دهید، پاسخ با فریب کوارت تا کند مجبور را شما و کند، کار به شروع مرکب اتک های با تواند می مربی عمل، در

 .شود دوم مسیر وارد مهاجم تا دهید پاسخ با فریب کوارتآنی  بطور باید شما. کنید
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 دروبمان

 خودکشی به اماتک کند بدون اینکه آن را منحرف کند، در واقع اقد به اقدام روی دست راست حریف شمشیرباز یک اگر گویم می همیشه من

دست . دهد می دست از را خود تقدم حق کند، اتک حریف دست خود را جمع اجرایزمان  در دستش راست هست که شخصی اگر. کرده است

 ت،اس داده انجام او دروبمان ،فرار کند خود ةتیغ گرفتن برای مهاجم تالش از شمشیرباز اگر. شود خمنمی تواند  اما کند، حرکتمی تواند 

 دایجا شروع اتک از قبل باید الین مسئله، این شدن روشن برای. دهد می دست از را خود تقدم حق کند، دور معتبر هدف از را پوینت او اگر اما

 .باشد شده

 

 دست تحرک هرچه بحثی، جلوگیری از هرگونه برای. دارد اهمیت فقط پوینت و دست موقعیتبلکه  ندارد، الین روی مستقیمی تأثیرهیچ  کارپا

 .شود انجام انگشتان با باید . ضمن اینکه دروبماناست بهتر باشد، کمتر

 او. دهد جامان را دروبمان بتواند شاگرد تا کند شروع آهسته جانبی حرکت یک با باید مربی. کنید شروع مستقیم ضربة از ،دروبمان تمرین برای

 تفادهاس افزایش برای. دهد تغییر را مسیرها تواند می اما ،عمل می کند موفق در اجرای حرکت بزرگ حرکات انجام با که شاگرد شود مطمئن باید

 انگشت ها اب کار و باشند شل شانه و بازو که کنید بررسی. کنید تمرین پس از یک درگیری و یک بتمان، را ،پی در پی دروبمان دو انگشتان، از

اجرای دروبمان  نتیجه در و قوس پیدا خواهد کرد، حد از بیش دست مچ زیرا باال نبرید حد از بیش را دست. شود انجام دست چرخش بدون و

سبب  واندت می جلو به شدن خم. بیاید پوینت شما سمت به دشوخ حریف دهید اجازهنبرید بلکه  جلوپوینت را . می شود دشوارتردربرابر بتمان 

 .گمراه شدن پوینت شود

 .دفاع و جواب دهید باید شما ،و دست خود را راست کند بتمان بزند مربی اگر انتخابی، واکنش تمرین در

 و ت،نیز همین طور اس بینند می حمله حالت در او را وقتی حتی ،شوند می گیج ،روی الین می بینند را بازیکنی هنگامی که اغلب هاشمشیرباز

 حرکت یب توانید می. نشینی نکنید عقب حتی یا ،ندهید انجام را کاری هیچ که است این کار ترین ساده. دهند انجام باید کاری چه دانند نمی

 .شود می خسته حریف بازوی کار این با. ادامه دهید را دروبمان خود برای تالش و دهید انجام را تیغه حرکات و بایستید

 حریف ةیغت یافتن در اگر. است دشوار آن از فرار که مسیر بتمان می باشد، تغییر سپس و دروبمان، تحریک منظور به بتمان زدن دفاع، دیگر شکل

 کنید حاصل اطمینان ،تمرین طول در. است دشوارتر ها تیغه ةزاوی دلیل به دروبمان کردن آن زیرا ،بتمان سبتیم باال بزنید ،داشته باشید مشکلی

 .انجام شود پا حرکات از قبل تیغهحرکت  که

 اتک و شویدن موفقاین کار  جامدر ان ،منحرف کردن آن برای حریف راست دست یافتن برای تالش و اتک کردن هنگام اگر که کنید درک باید

 را یغهت که است کرده تالش مهاجم اساساً. کننده تعلق می گیرد بازیکن دروبمان هضربه ب کنند، اصابت همزمان ضربه بطور دو هر و یابد ادامه

 .است خورده شکست اما در این کار کند پیدا

 انبیج آمادگی با حرکت های ضمن اینکه اجرای آن. دارد کنترل و آرامش ،بندی زمان ،بینی پیش ،انگشت خوب عملکرد به نیاز دروبمان

 .است تر راحت
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