
 

 

  (3) یربازیشمش ورزش ذاتی ملزومات

  گی تکنیکیآماد

 (24/4/0411ترجمة: عباسعلی فاریابی )

 حرکات اساسی هستند کهدر خدمت دوی این دو مورد هر  کارپا و کار با تیغه می شود اما به آنها محدود نمی شود. شامل تکنیکی یآماده ساز

 کونتراتک() ، ضد حمله(پوستیر جواب کونتر )کونتر، اره(پدفاع کونتر )کونتر، (پوستیر) جواب ،)پاره(دفاع ، اتک: دینام این گونه  را آنهاتوان  یم

 .زمان )کونترتایم(و ضد

 

 ربازی. هر شمشتجهیزات ینگهدار یها و مهارت ها غهی، تانواع دسته ها. کنونی نیز بشود یرقابت یسالح ها ةخچیتار ةشامل مطالع دیبا آن، در واقع

 .بلد باشدسالح را مجدد  یکش میس نیکند و همچن زیو تم نگهداریرا  ة خودبتواند اسلح دیحداقل با قهرمان

 .میبحث کن یربازیشمش یاساس حرکت، الزم است که به طور خالصه در مورد هفت میکنب را غهیکار پا و ت شروع به بررسی نکهیقبل از ا

دانست  هیاول یتهاجم یک حرکت توان آن را یم یبه طور کل( انگلیسی - attackیی، ایتالیا - attaque، یفرانسو - coup) اتک .1

 یفیتعر نیکند. اگرچه ا دیرا به طور مداوم تهد فیکه هدف معتبر حر بصورتیشود  یانجام م ریبازو و سالح شمش راست شدنکه با 

یرا ز این تعریف زیاد گسترده و دارای شمول نمی باشد، سندهیموجود وجود دارد، اما به نظر نو قوانین یها کتاب شتریاست که در ب

با انند تو ی، مدست مسلح ای نوک شمشیر یةاول تیبدون توجه به موقعو شوند، می اجرا  حرکاتی که با فاصلة قدم جلوحملهشامل  آن

کب مر ایت( و حرک کید ساده )توان یماتک است.  ها زاویه دار )شالقی( یکی از ایناتک . نمی شوند ،به هدف ضربه بزنندیک تمپو 

 نیو همچن حرکت های تهاجمید به عنوان نتوان یم "اتک اوفر"و  "فردوپریز" غهیت حرکتد. هر چهار )حرکت چندگانه( باش

 د.ناستفاده شو دفاعی حرکات

با  شود، فیتعر حرکت سد کنندة اتکتواند به عنوان  ی( که مانگلیسی - Parryیی، ایتالیا – parata، یفرانسو -parade) دفاع .2

 شود. یم اجرا غهیت انغطاف ناپذیر بخش

 نیا از انواع دیگر .دهند ی، خاتمه ممد نظر مسیررا در  مهاجم ةغیعملکرد تیه و  اجرا شوند تمپو کیبا  موثر باید ساده دفاع های

 حمله ةغیتبرخورد با  با که دفاع های بلوکه کننده، کنند یمنحرف م فشاررا با  متهاجم ةغیکه ت هستند اپوزهی دفاع ها حرکت
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هدف ر مسیآن را از  و ،برخورد می کنند تیغة حریف بصورت افقی با که ی بتمانیها دفاع، و کنند یآن را متوقف م ویشریپ کننده

 کنند. یخارج م

 کنند. یبرعکس حرکت م ایچهار  دفاع شش به دفاع از میبه صورت مستق دفاع های جانبی

 نند.ک یم مانند را اجرا قوسحرکت  یکدفاع کننده  غهی، با نوک تگرید مسیربه  مسیر کیهنگام عبور از  ای رهیدا مین دفاع های

 غهی( نوک تانگلیسی - counterparry، ییایتالیا - circolazione، یفرانسو - contre parry) دفاع های دایره ایدر اجرای 

 د.کن یم یک دایرة کامل را طیدفاع کننده 

 شوند. یم میبه فوالد تسل ه، در برابر فشار وارداتک یا سد کردن آنمقاومت در برابر  یبه جا تیرمقاومیغ یها دفاع ای دفاع های سدان

 .می نامند "یانتقال دفاع"کند،  یمنتقل م گرید مسیربه  مسیر کیرا از  مهاجم ةغیکه ت دفاعیاست که هر  جیامروزه را

 د.ناستفاده شو دفاعی حرکتد به عنوان نتوان یم "فراتک او"و  "فرودپریز" ةغیت حرکتهر چهار 

است که  یمعن نی( که به اییایتالیا - stesso Tempo) -باشد  پاره ریپوست تک زمانهتواند  یم حرکات دفاع و جواب نیهمچن

 Dui) - اجرا شوند زمانه دوپاره ریپوست  بصورت توانند یم ای، ستندیو از هم جدا ن در یک زمان اجرا می شوندبا هم  دو حرکت

Tempi - هستنداز هم جدا  دو حرکتکه  است یمعن این ( که بهییایتالیا. 

 

 یا تواند یم ریپوستشود.  یانجام م فیحر دفاع اتکبالفاصله پس از  که)ضد حمله( است  یتهاجم حرکت کی (riposte) جواب .3

 میرمستقیغ جوابمثال اما است.  "با کوله جواب" جواب مستقیم یبرا مثالیک باشد.  میرمستقیغبصورت  ای میمستق بصورت

 است. "کوپه جواب با"

 .کنندة مقابل می باشد ضد حمله جوابمتقابل  دفاععبارت است از  دفاع ریپوست .4

 .اجرا می شود فیحر دفاع جواباست که به دنبال  اتکی (counter Riposte) کونتر ریپوست .5

شود. به طور  یانجام م فیحر اتکدر پاسخ به  ای حریف حق تقدم هیاست که عل یتهاجم یک حرکت (counterattack) ضد حمله .6

 .زدن روی اتک حریف می باشدبگوییم که آن به مفهوم اتک  خالصه

ة حمل ضد از دفاعپس یک جواب  ن شاملآ معموالدهد،  یپاسخ م فیحر ةاست که به ضد حمل اتکی (countertime) زمان ضد .7

 دانند. یرا ضد زمان م "ثانویهقصد  حرکات با" سندگانیاز نو یاست. برخ کونتراتک حریفبه  اتک یبه عبارت ای حریف می باشد،

 ادامه دارد ....

Richard Howard 


