
  حریف بازی جریان شکستن برای کوچک تاکتیکی های وقفه از استفاده

 ترجمه: عباسعلی فاریابی

22/11/1011 

ما  هانپن ةحافظ. شوند می مسلح تر و جدیدترچشمگیر هایابزاربه روز به روز  مداوم، یادگیری و تجربه طریق از شمشیربازانپر واضح است که 

 رایب آنها از گاهی و ایم کرده ذخیره خود ذهنی های پرونده در که انباشته شده است گوناگون یها واکنش و فعال ةبالقو حرکات از شمشیربازها

 و مشوییم غافلگیر وقتی افتد؟ می اتفاقی چه می کنیم مصرف را ی ذخیره شدهها فایل آن ةهم وقتیحال . کنیم می استفاده حریف دادن شکست

 ؟هدد می رخ اتفاقی چه شود می تمام انهای مایده وقتی ؟خواهد افتاد اتفاقی چه مدهی پاسخ خود حریف به مؤثر طور به چگونه مدانینمی اصالً

 

. تاس شمشیربازی بازی حذفی یک راند دو ةانداز به اینو  کشد؟می طول دقیقه شش حدود متوسط طور به مقاله این خواندن که دانیدمی آیا

ل غرق به دلی و این اتفاق .که احساس می کنید همه چیز به سرعت باد گذشته است رسند می پایان به سریع نانچآن شمشیربازی بازی هایاما 

راحتی  نفس و دهیدنجات  را خودتان توانیدمی که دارد وجود هاییراه خوشبختانه،اما . رخ می دهد حریف ایجاد شده توسط جاموا شدن در

 .بکشید

 خوبی دارد خوانی ذهن مهارت حریف وقتی

 همیشه او که دیرس می نظر به بردارید، قدمی کردید می سعی که بار هر. اند ی قوی داشتهخوان ذهن شده ایم که روبرو هایی حریف با ما ةهم

 .داشت برمی شما حرکت با مقابله برای قدم یک ،قدم جلو را بردارید بتوانید اینکه از قبل لحظه یک درست و داند میاز قبل  این را

 !و ذهن شما را به درستی می خواند شما قرار دارد سر داخل ایشانگویا که 

 نطورآ شما حرکت که است این افتدمی اتفاق واقعاً که چیزی تنها. رسد می نظر به اینطور اما ،.نیست شما سر درون واقع در او که است بدیهی

 است ممکنضمن اینکه . کنیدنمی اجرا درست کامالً روشی به را حرکات اینکه یا نیست، مناسب کامالً شما ةفاصل نیست، خوب خواهیدمی که

 شما یروان قابلیت های به آنها از کدام هیچو . شود انجام شکل این به شما حرکت باعث می شود که که باشد داشته وجود دیگر نیز دلیل هزاران

 .ندارند ربطی

 هنگامی و ،کند می متوقف را شما ضربه بزنید بتوانید اینکه از قبل عمالً حریف. است روانی قدرت دارای او گویی که است همان نتیجه حال، این با

 .می شود دشوار تانبرای آن از شدن خارج شوید، می بازی ریتمچنین  وارد که
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 درهم شکستن جریان بازی 

 هک دهیدمی اجازه تمرینتان و بدن به و یدکشمی بیرون دوموجدرگیری های ذهنی  از خود را یابید،می خود را شمشیربازی روند سلیس وقتی

 رایب دیگری شیوة. شوید خوب جریان یک وارد توانید می و هم بد جریان یک وارد توانید میهم  شما که است جااین مشکل. شود مسلط شما بر

 .می شوید حریف بازی جریان گرفتار شما که است این بیان این پدیده

 

 هوسوس هم و است قدرتمند جریان هم این. باشید شده جارو اقیانوس امواج جریان در که است این مثل ،می افتد جریان روند به این که زمان هر

 ریعس خیلی اینها ةهم. بکشاند اعماق به را شما کند می تالش حریف که بطوری ،کشند می به این سو و آن سو را شما امواج این .است کننده

 .برسد سرعت به تواند می کار پایان ، بنابراینهستند کوتاه لزوماً شمشیربازی بازی های از آنجایی که و .افتد می اتفاق

 را خود بازی جریان توانید نمی و شوید می گرفتار حریف جزر و مد جریان در وقتی. شود می ذهن بهمربوط  شمشیربازی مشکل ترین بزرگ

چگونه  هک هستید فکر فقط به این و در آن لحظه فرو رفته باشید دریا در که می ماند این مثل. به شدت درگیر می شودشما  ذهن کنید، پیدا

 .تا خفه نشوید بگیرید هوا کمی آب برسانید تا سطح را به خودتان توانیدمی

 چگونه هک بگویید خود به تا دارید کمی بسیار زمان شما. دارید یذهن فعالیت برای کمی بسیار زمان ،قرار دارید مسابقه پرتالطم امواج در وقتی

 شما. رود یم بین از به کلی شما تمرکز در نتیجه و ،بروید جابه آن دوست ندارید که کشیده شوید هایی مکان به و ممکن است. دیکن رفتار باید

 .گیریدب دست در را بازی کنترل تا کند رفتار باید چگونه که بگویید خود ذهن اینکه به به ، چه رسدنداریدکشیدن هم  نفس برای وقت حتی

 رایب توانیدباقی مانده است تا ب ای دقیقه یک استراحت رسیدن افر تا زیادی زمان ضمن اینکه ،بارد می شما سر بر حریف امتیازهای امواج

گیری تیازام حریف ید،ه انرسید آنجا به هنوز که زمانی تا. کند پرتاب تانبرای خود را نجات چتر تواندب مربی و بیرون پیست بروید به گیریهوا

 نو از و گارد برمی گردید خط به که بار هرو . می کند ترگرفتار های تیز خود چنگال در و کرده دورتر ساحل از را شما و می دهد ادامه خود را

 .دشومی کوبیده بر سر و روی شما دوبارهو جریان امواج حریف  ،ی برخورد می کنیدیکسان ةنتیج با کنید،می شروع

 حریف بازی روند شکستن

 .ندارد وجود اوت تایم شمشیربازی در که دلیل این به عمدتاً نیست، ممکن اوت تایم یک با گرفتن فشار حریف جریان از شدن خارج

 "ةآل" و "تهال" هایدستور بین اضافی ةثانی چند تا کنید استفاده کوچک تاکتیکی هایاستراحت از که است این دهید انجام توانیدمی که کاری

 ذهن و افکار کنید، تحلیل و تجزیه افتد می اتفاق واقعاً که را آنچه که دهد می را امکان این شما به گرانبها لحظات این. بخرید خود برای داور
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 ،یدهست ندر حال غرق شد وقتی که است این مانند. بشکنید را خود حریف تفوق جریان تالش کنید تا به گونه ای و ،کنید آوری جمع را خود

 تغییر وةبرای فکر کردن در مورد نح لحظه چند از آن باید بلکه نیست، شما واقعی نجات راه این البته .کنید یگیرهوابه سرعت باال بیایید و کمی 

 .شوید خارج باتالق حریف ازبازی خود استفاده کنید تا بتوانید  روند

 ت داریمدوس در واقع ما. نمی کند نقض را شمشیربازی قوانین وجه هیچ به زیر های تاکتیک که باشید داشته توجه! است قانونی کامال کار این

 .دیده سوق خود را قصد دارید که سمتی به بتوانید تا بهره را به شما برسانیم حداکثر

 :مثال توجه کنید چند به این

 دلیل روشن نشدن  اوقات گاهی زیرا است در شمشیربازی رایج کار یک این .کنید عوض را خود اسلحة از داور اجازه بگیرید تا

 ورط به شمشیر اشکال موجود واضح نباشد، بعنوان مثال، است ممکن. باشد اسلحه می تواند از اشکال موجود در واقعاً ضربه های شما

 زچی همه فیزیکی از نظر شاید. با آن احساس راحتی نمی کنید و هماهنگ نباشد شما دست با اسلحه شاید. کند می عمل متناوب

 را خود تا دهد می فرصت شما به لحظه چند اسلحه تغییر هرچه باشد، دلیل! می آورد "یبدشانس"برای شما  سالحآن  اما باشد، خوب

 .دهد انجام را کار می تواند این سالح ةساد کردن صاف یک حتی. بشکنید را حریف بازی جریان و کنید و جور جمع

 افتد زیرا گاهی اوقات نیاز  می کارگر واقعاً این مورد دارید بلندی موهای اگر .کنید تنظیم را خود از داور اجازه بگیرید تا ماسک

 داور، ةاجاز با. داد انجام را کار اینمی توان  نیز ماسک داخل موهای درآوردنو حتی به بهانة  ،دارید تانبلند موهای به مرتب کردن

 کج کماس زیرا ،باشد مسابقه توقف برای موجه دلیل یک می تواند این. کنید تازه دوباره را خود نفس و بگیرید وقت لحظه چند تنها

موی پراکنده در داخل  زیرا است درک قابل کامالً این مورد بلند، موهای در مورد. کند بدتر را شما عملکرد تواند می راحتغیر  یا

 .دشو می ماسک دید از پشت مانع اوقات گاهی ماسک

 داشته  انکفشت بند نیاز به باز و بست کردن جمع شده باشد و تان جوراب شاید .ببندید را خود کفش اجازه بگیرید تا بند از داور

 داور و فتدا می اتفاق شمشیربازی مسابقه طول در که است عادی بسیار اتفاق یک این. باشد شده شل تانباشید یا اینکه بند کفش

از پا  شمشیربازی ةمسابق طول در کسی کفش که ندارد دوست کس هیچزیرا . دهد می شما به آن انجام برای زمان کمی معموال

 ادنافت باعث تواند می شُل کفش زیرا است رحمط نیز ایمنی موضوع اینجا در اما نیست، خطرناکی ورزش شمشیربازی اگرچه! درآید

 .شود پا مچ خوردگی پیچ یا بازیکن

 

 خود یمرب با مدت این در توانیدنمی مطمئناً و ،فراهم کند شما برای تاناستراتژی سازیدوباره برای کافی زمان تواندرد نمی امو این از کدامهیچ

 فکر کمی ات بدهید زمان خودتان به که باشد این باید در شما تالش تمامبلکه . نیست نکته دو این از کدام هیچهدف ما  البته. کنید مشورتنیز 

 .کنید تنظیم دوباره روند کار خود را و کنید
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 مسیر دهید تغییر تاکتیکی نظر از را بازی

 خود گیعقب افتاد ریتم از شما که طور همانو . است کافی نفر یک روند پیشرفت شکستن برای اغلب ثانیه چند برای مسابقه توقف ةساد عمل

 ار خود بتوانید تا است هوا کمی دارید نیاز به آن که چیزی تنها اوقات، اغلب. خواهد شد خارج خود ریتم از حریف هم ناخواسته ،شوید می خارج

 .بکشانید خواهید می که سمتی به

 

 تواند یم می شوید گرفتار دیگری شمشیرباز بازی جریان دروقتی . است صادق کنید می نرم پنجه و دست ناامیدی با کهزمانی  ویژه به امر این

 یک شمشیربازی ةمسابق یک در وقتی. است آزاردهنده بسیار و این کندمخدوش  رادر مورد بازی  شما قضاوت که کند ایجاد را احساساتی

. یدشمارب ده تا. برانداز کنید را خود اطراف محیط و کنید پر را خود هایریه ،بکشید عمیق نفس سه دهید،می انجام کوچک تاکتیکی استراحت

 طمسل خود ذهن بر را خود. کند تکرار را آن تاندرونی مونولوگ دهید اجازه سپس کنید، فکر است داده شما به مربی که ایتوصیه آخرین به

 .دارند تسلط اشم بازی بر که بگیرید قرار احساساتی تأثیر تحت اینکه نه کند، فکر دهید می انجام که حرکاتی به تا کنید مجبور را آن و کنید

 پا زیر ای قوانین خالف وجه هیچ به این. است شمشیربازی ةمسابق در فضا ایجاد برای اخالقی و قانونی کامال راه یک ایندوباره تکرار می کنم که 

فتاده است ا اتفاقی چه ماسک یا کفشما متوجه نمی شویم که برای شمشیر، سیم بدن،  اوقات، گاهی. مسابقات تلقی نمی شود سیستم گذاشتن

 .مگر پس از تعمیر آن

 از هاآن در واقع "!یکن عوض شمشیرتو اجازه بگیر تا داور از": زنند می فریاد خود شاگردان سر که شنوید می را مربیانی صدای گاهی از هرشما 

. دنک نظر تجدید است دادن رخ حال در آنچه ةدربار د،برو پیش بازی بد جریان با اینکه جای به و توقف کند کمی تا خواهندمی خود شمشیرباز

 ی درو حت جهانی مسابقات تا گرفته محلی تورنمنت ترین کوچک از ،بینیدتوانید ب می سطح هر در و ممکن نوع مسابقة هر در معموال را این

 !تاس مسابقه جریان شکستن دلیل به دقیقاً اوقات اغلب و کنند می عوض را خود ةاسلح مسابقه اواسط در شمشیربازان. المپیک های بازی

 نیدک استفاده از آن حد از بیش که نکنید تبدیل عادتی به را در بازیاستفاده از وقفه 

 را خود وهایم یا کنید باز را خود کفش نباید ضربه هر از پساما ! نیست آنها از استفاده سوء معنای به تاکتیکی های وقفه این از استفاده البته

 توسلم تاکتیک نوع این به زمانی تنها. کرد دیخواه بیگانه خود از را همه و ورزشی تلقی می شود غیر رفتار یک قطعا این. مرتب کنید دوباره

 .دارید نیاز آن به کامالً که شوید
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 بسیار شما برای ناگهانی طور به سپس. شود می عادت یک به تبدیل کنید، استفاده چیزی از بارها و بارها اگر، زندگی در دیگری چیز هر مانند

 به که جایی تا ،تاکتیکی های وقفه نوع این بر تکیه. کنید عمل مؤثر طور به منفی ةمقابلاین نوع  مکانیزم از استفاده بدون که شود می سخت

 .کند می ضعیف را شما شمشیربازی و داشت خواهد شما روابط بر مخربی تأثیر قطعاً شوند، تبدیل عصا

 

 چرا که دهید توضیح کسی به نیست الزم و ندارید نیاز دلیلی هیچ به خود ةاسلح تغییر برایشما . است شده شمشیربازی ء الینفکجز هاکار این

 شده لش کمی واقعاً آن اتصاالت اینکه یا است شده نفرین واقعاً شما سالح که شود معلوم شاید داند، می کسی چه. دهید تغییر را آن خواهید می

 نیاز ونیقان طور به و وسایل ما. است پوشیده کامال بدن بازیکن اینکه ضمن استفاده می شود، پیچیده تجهیزات از شمشیربازی ورزشدر . است

 .دارند گاهی از هر تنظیم به

اشته د کردن فکر متفاوت برای بیشتری زمان تا دهد می اجازه شما به شود، استفاده لحظة صحیح در و درستی به کوچک ترفندهای این از اگر

 ةثانی چند ینا از استفاده یعنی است،همین  دقیقاً هدف. کنید تحلیل و تجزیه تر عینی و موثرتر طور به پیست را روی موقعیت در نتیجه وباشید 

 .بازی مسیر متفاوت برای تغییر طرحی ایجاد و کردن فکر برای اضافی

 کنید شروع شدید آماده وقتی

 اردگ خط سمت به ،خوردن ضربه از پس شمشیربازان از بسیاری. برنگردید گارد خط به شدن آماده بدون که است این اینجا در چیز ترین مهم

 جای نوزه وقتی. تکرار می شود دوباره و دوباره و این اتفاق .می کنند دریافت دیگری ضربة اما کنند، اصالح را وضعیت سرعت به تا شتابند می

 یان یکجر در وقتی که است این برای توصیه ها این ةهم. شتابیدبسوی حریف  به و کنید عجله نباید محکم نکرده اید درستی پای خود را به

 .پیش بروید درست فکری طرز با ،گیرید می قرار مسابقه

. دهید اصاختص آرامش کسب وتاکتیکی درست  تفکر برای را( ها دقیقه نه کنیم، می صحبت ها ثانیه مورد در اینجا در) فوق العاده ةثانی چنداین 

 .هیدد ارائه به خوبی می باشد تانحریف و شما تا آنچه شایستة شوید آماده و برای رویارویی برای امتیاز بعدی شوید، بازی وارد دوباره سپس

Igor Chirashnya 


