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 یاگهانن بطور سپس. شوند می روبرو هم با سکوت در مبارز دو. شود می انجام کوروساوا آکیرا سامورایی دوئل مانند سابر حرکات متبادل در اکثر

روی  ییک .افتد می اتفاق دراماتیک مکثیک یا اینکه . روندهم می  افمص به ی شانها تیغه گاهی! می کنند اتک به هم انفجاری سرعتیک  با

 !شودنمی منجر به ضربه  اتاتفاق کدام از این هیچمتاسفانه، گاهی  و. ماند می روی گارد ایستاده حمله می افتد اما دیگری

 

 اما ،ندک می دفاع را او حریف و کند می اتک شیربازشم یک اوقات گاهی. یابندنمی پایان تندی این به و سرعت این به حرکتی مبادالت ةهم اما

و  در هم با را ضربه های خود و شوند می درگیر هم با دو هر یا. دهد پاسخ فوراً تواند نمی حریف که انجام می شود دوری بسیار فاصله این کار در

سته و خ روانی و جسمی نظر از شمشیرباز دو هر که ابقاتمسبرخی  در. شوند نمیبه گرفتن امتیاز  موفق کدام هیچ نوعی به اما کنند، می بدل

 باهم حفظ فاصله کمی کنند، می حرکت جلو به خود گارد خطوط از ناخور تلو تلو آنها. بازی دچار تاخیر و لنگش می شود ،درمانده هستند

 .دهد انجام را حرکت اولین که ندک مین جرأت شمشیرباز و هیچ کدام از دو ی مواظب هم می شوندچشم زیر ،کنند می

 منتقل دوم متمایز فاز به مبادله نخورند، ای ضربه خود ابتدایی حرکات با شمشیربازان از یک هیچ اگر ،می افتد اتفاق چگونه کارزار که نیست مهم

 "مهاجم" بازیکن هب تبدیل و آورد می دست به را حق تقدممعموال  ،ه استداد شکست را خود حریف اتک بار آخرین که شمشیربازی. شود می

 در اام ،است شمشیرباز کدامحق تقدم با  که گیرد می تصمیم نهایت در داور فنی، نظر از. )شود می "مدافع" او حریفبدین ترتیب . شود می

 .(است این گونه همه برای معموالً روال بازی عمل

به  رآیندف. کند می نشینی عقب ضربه نخوردن برای مدافع. دبزن ضربه کند سعی و کند حرکت مدافع سمت به باید مهاجم ،حق تقدم حفظ برای

 .شودمی نامیده "مارش" ،پیست انتهای و گرفتار کردن او در مدافع روی فاصله بستنة نتیج درکه  مهاجم توسط وجود آمده
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در . مورد نیاز نبود تر پیچیده رکاتح. آورد می هجوم جلو به مدافع، به زدن ضربه برای مهاجم. انجام می شد ساده مارش خیلی روزگاری روزی

 ای کوچک های پرچمبا دیدن ضربه خوردن شمشیرباز  و ندایستاد می پیست کنار در . آنهاشد می اعالم کنار داوران توسط ضرباتروزها  آن

 . نداشت وجود الکترونیکی دستگاه های ،0891 ةده دور بسیار دوران در زمان، آن در. باال می بردند خود دستان

 دیدرا محکم می ز ضربه کافی ةانداز به باید شما به صورتی که – بود ثانیه نیم تقریباً ضربه 2بین  موثر زمان ،دست داورهایزمان استفاده از  در

 ،ببرد یورش جلو بهبود تا  کافی تا اندازه ای مهاجم برای زمان مدت این اما رسد، می نظر به کوتاهی زمان ثانیه نیم. شوند متقاعد داوران تا

 .بزند موقع به خود را ةضرب و را به صالبه بکشد حریف

 

. اشتدنیز تصمیم به این کار  اگر حتی، دهد انجام تری پیچیده بسیار کار ستتوان مین مهاجم این بدان معنا بود که بازیکناما در عین حال، 

 د،ش می متوقف یا کرد می لحظه ای درنگ مهاجم که شد داده می مدافع به را اولویت زمانی که بود صورت این به زمان آن در داوری رسم

 .کردندمی ن را کار این هرگز مهاجم انبازیکن اکثر بنابراین

 از هک داد می جواب زمانی فقطبازیکن متدافع  – حمله ضد و بتمان ،دفاع - آنها های گزینه اکثر. نداشتند خوبی های پاسخ مدافعان مقابل، در

ی هاالس طول در. چاره ای جز باخت نداشت مدافع و یورش می برد مهاجم اوقات، بیشتر بنابراین. بود مهاجم از برتر بسیار فنی یا فیزیکی نظر

 ،می کردند هحمل یکدیگراز پشت خطوط گارد به  بارها و بارها بصورت متهورانه بیشتر و ،پیدا کردند دفاع به کمتری تمایل شمشیربازان ،متمادی

ی نوع هیچ به و نبود کننده سرگرم بازی نوع این. بدهد آنها به را امتیاز داور تا کنند اتک حریف از قبل ثانیه از کسرید با بتوانن که امید این به

 .نداشت شباهت واقعی شمشیر با مبارزه به

 طرفبر را مشکل ،تقدم( حرکت)حق  اولویت زمینة در خود داوری قراردادهای تغییر با کردند سعی این حرکات مذبوحانه از جلوگیری برای داوران

 افعمد - معین مقدار به دقیقاً - دهد می انجام زیادی حرکات رو به جلوی بازی، شروع از قبل مهاجم وقتی که رسیدند نتیجه این به آنها. کنند

 رکتح جلو به باید همیشه که مهاجم دستتوجه به حرکت  مانند کردند وضع را خاصی قوانین آنها. ضربة خود را بزند حمله ضد یک با تواند می

 خود دنب نزدیک را خود از بتمان و دفاع حریف دست مسلح جلوگیری برای توانستندنمی مهاجمان بنابراین شود، قضاوت حرکت او اتک تا کند

 .را به وجود آورد جلو به ی ضربدریپا حرکت ممنوعیت مانند یجیهتو غیرقابل قوانین وضع ةزمین این. دارند نگه

 برای قدم های جهشی مانند هایی تکنیک مربیان و شمشیربازان. نکردند عملدرست  بود، شده گرفته نظر در که آنطور قراردادها و قوانین ینا اما

 مدت برای آن حفظ و ایجاد حق تقدم برای آهسته سرعت با خود دست کردنراست  مانند حرکاتی آنها. کردند اختراع را دور فاصله از حمله

 .کردند اب میپرت در نهایت اتک خود را و. کردند ابداع پیشروی حین در تر طوالنی

را   بین دو ضربة( یزمان )فاصلة ثانیه میلی 051 زمانیقفل  با سابر برای را الکترونیکی امتیازدهی دستگاه FIE 0891 ةده پایان در سرانجام

 رد ضربه سنسورهای دربرگیرندة تجهیزات این ابتدا، در. بود کنار داوران توسط اعمال شده زمان از ترثابت و ترکوتاه زمان این. کرد معرفی

 هایتکنیک اب ضربات ثبت از حسگرها این اما. شوند ثبت دستگاه روی کردندمی برخورد کافی ضرب با که هاییضربه تنها تا شدمی نیز شمشیرها
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ا سطح صاف ب ضربة برشی مانند خاصی هایتکنیک باتنها  دادندمی اجازه شمشیربازان هب و کردندمی جلوگیریضربه با نوک  مانند قبلی معتبر

 .ندشد مختلف خراب و باید تعمیر می مسابقات طول در و ،بودند ناتوان ها ضربهبرخی  ثبت در اغلب همچنین سنسورها. بزنند ضربه تیغه

 شد منصرف FIE نهایت در آنها، با تطبیق برای قوانین سنتی تنظیم یا سگرها،ح تعمیر برای هاییراه یافتن برای تالش سال چند گذشتن از پس

 .کرد ممنوع را سنسورها و

 

 واضح و بکس هایبرش با را هاضربه ندستتوانمیبازیکنان  اکنون. شوند شناسایی ساده الکتریکی تماس با ها ضربه که شد باعث وضعیت این

ربه ض حریف خود به شمشیر از بخش هر با ندستمی توان شمشیربازان این دورهدر . دندکرنمی استفاده آن از اغلب شمشیربازان که ،دهند انجام

با دور  ای وارد کنند، "مالپاره"او به  از روی دفاع حریف بر اثر انعطاف تیغة خودآنها می توانستند  حتی. دشو ثبت و ضربة آنها به راحتی ،بزنند

 .بودشده  تر ساده بسیار ضربه ثبت آن زمان در به هر حال .ضربه بزنند حریف به دار، زاویه زمیور یک با زدن دفاع حریف

با زمان بیشتر مانند آنچه در  یا دفعات به مهاجمان یورش و تهاجم از مانع ،بود ثابت مانده ثانیه میلی 051 به اندازة در آن زمان که ،یزمان قفل

 در چندانی تتفاو ابتدا در الکترونیکی داوری سیستم ، زیراکردند خنثی را یکدیگر زیادی حد تا عامل دو این اما. بودشده  ،توانستند میگذشته 

 .ایجاد نکرد سابر شمشیربازی ةنحو

 .داد تغییر کامل طور به را بازی کار این. داد کاهش ثانیه میلی 025 به را یزمان قفل FIE سپس

 را هاآن وداتک خ حین در و کردندمی بینیپیش را ضدحمالت باید بلکه ،نار بیایندها ک ضدحمله با به راحتی توانستندنمی دیگر مهاجمان حاال

 شد حذف بود، حاکم داوری بر مهاجمان یورش از جلوگیری برای 0881 و 0891 هایدهه در که مقرراتی تمام سال، چند عرض در. کنند خنثی

 .شدند منسوخی جدید زمان قفل با و

 سیاریب و حق تقدم قانون دارای فلوره نیز. بودم بازی کرده فلوره دهه یک من در حدود قبال. کردم شروع را سابر بازیشمشیر که بود دوره این در

 ر سادگیاز نظ زمان آن در سابررشتة . است حریف ةتن نیم به محدود فلوره ضربات زیرا بود از سابر کندتر اما بود، سابر مشابه حرکات و قوانین از

ربازی جامعة شمشی – جاذبه کمترین و مهارت، کمترین ،پیچیدگیآن دارای کمترین : شدمی گرفته نظر در شمشیربازی رشته آخرین عنوان به

 .ندیکدیگر به دنبال خورد کردن که هستند ییغرغرو و ردن کلفتافراد گ سابر بازیکنانبودند که  معتقد

 ةده در - داشت یتبلیغخود  در او مهارت با ارتباط مستقیمی شمشیر در مهارتش که بیستم قرن اوایل ایتالیایی شمشیرباز یک - نادی آلدو

 ازیشمشیرب یادگیری ةنحو مورد در خود کتاب در او. )بازی می کند خوب یستسابر یک از بهتر سابر در خوب فلورسیت یک که نوشت 0891

 را حس مینه تقریباً بعد، قرن نیم ،واتس ویوین من، فلورة مربی.( بود نخوانده شیربازیشم کتاب یک خود زندگی در هرگز که نوشت افتخار با

 ابرس مسابقات در مرتباً اپه و فلوره شمشیربازان ؛ زیراکردمی تأیید را آنها هایارزیابی زمان آن از موجودو اسناد  شواهد. کرد بیان سابر مورد در

 .شدندنمی هرگز برنده تقریباً یست هاسابر خود که حالی در شدند،می برنده
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 سال در ،نوشتم را مقاله این که زمانی در. داد نشان را خودش سابر سرانجام کرد، تغییر ثانیه میلی 025 به ی سابرزمان قفل اینکه از پس اما

 زمانی سابر لقف که بود لیلد این به بیشتر و .است شده شمشیربازی شکل ترین محبوب احتماالً و ترین برق و زرق پر ترین، سریع سابر ،2121

 .مارش را سر جای خود نشاند

 ثانیه،میلی 025 در. است کمتر یپوست تماس برای و کمتر کمی شنوایی برای که است ثانیهمیلی 251 بینایی برای انسان واکنش زمان میانگین

 .کند تمام موقع به را خود اتک اینکه به برسد چه ،بخورد ضدحمله تواندمی سختی به شخص

 .خود ادامه می دهند تالش به این همچنان سابریست ها اما

 التتباد در سپس،. برسانید ثمر به را حمله ضد یک ابتدا. داده است تشکیل را سابر در دفاعی های تاکتیک از ای مجموعه اساس و پایه این

ر ت کوتاه را خود اتک تا دهد می فریب را مهاجم کار این. یلبفاصلة ق از دورتر کمی و زودتر کمی اما کنید، اجرا راکاذب  حمله ضد یک بعدی،

 .کنید (noخنثی ) را آن یا کنید دفاع را آن دهد می امکان شما به که ،کند

 کاذبی را ةدحملض یک توانیدمی. کنید استفاده دیگر ترفندهای بکار بستن برای آن از توانید می کنید، عملی را ترفند این توانستید که هنگامی

 ،کرده اید no بار یک را این حرکت شما - را النسه کند شما تا دهد حرکت جلو سمت به را اشتیغه تا دهید فریب را مهاجم تا کنید، اجرا

ر بتمان ا توانید می شما. آن بتمان بزنید به رسید، ة مناسبمحدود به تیغة او وقتی آنگاه - کرد داجرا نخواه کوتاه دوباره او حملة خود را بنابراین

دفاع  یک یدتوانمی حتی. کنید او کونتراتک به سپس بیاندازد، تعویق به را خود ةضرب تا دهید فریب را مهاجم تا کنید به عنوان فریب استفاده

 این سسپ ،خوردب فریب هبه اجرای یک اتک کوتا تا کنید فریب را اجرا ضدحمله یک آنگاه مهاجم، شدن مردد با مشاهدة کنید، اجرا نیز فریب را

 !وجود داردنیز ی دیگر فراوان گزینه های. کنید no را اتک

 .دهد فریب را مدافع باید نیز مهاجم پاسخ، در

 سبک و بود آموخته لهستان در 0881 ةده در را شمشیربازی او. کنم مارش سابر در که گرفتم یاد واتس تونی از بار اولین برای که بود این گونه

 .می کرد غرغرزیاد در بازی  ضمن اینکه ،گشاد ةتیغحرکات  ،ریز یحرکات پا: کرد می منعکس را این او

او را گرفتار  ،یافتدب فریب به فکر ندبتوا اینکه از قبل و ،دکن ضدحمله دبتوان اینکه از قبل تا رفت،می  پیش مدافع یکنبازبه طرف  مقتدرانه تونی

 یب رافر یبرش ضربة چندینمسیر اتک  طول در ،مارش می کرد که بعد ةدفع کند، دفاع را تونی اتک توانستمی نحوی به مدافع اگر. می کرد

 .بود اشتباه هدفیک  از محافظت برای زودهنگام دفاع یک انجام برای مدافع فریب منظور به کار این. کردمی ایجاد
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 اگر تا مواظب بود پیشروی حین در او. کرد می اجرا ه بود،دیگری، که باز شد هدف به را خود اتک تونی ،داد می انجام را کار این حریف وقتی

ل دورة قف و داور کنار دورة استفاده از در سیستم این. برساند تمامچهارچوب قفل زمانی به ا در را اشاتک بتواند هم باز کردمی ضدحمله مدافع

 .روندمی بین از سختبه  هاعادت اما د،افتامی گرکار ثانیهمیلی 025 دورة از بهتر ثانیهمیلی 051 زمانی

 

 اپدیدن هفته چند یا روز چند برای اغلب او - نبود غیرعادینیز  خود خودی به این. شد ناپدید بطور ناگهانی سپس. بود من مربی ماه چند تونی

 دیدم را وا که بعد ةدفع. است کرده عیدتب استوایی داروین ةدورافتاد پاسگاه به را خودش او که فهمیدم بعداً. برنگشت دیگر بار این اما. شد می

 .زیارت کردم بچه تا سه خانم ویک که او را با  بود، بعد دهه یک تقریباً

 لورهف ةمسابق یک درداوطلب  داور عنوان به من. شدم آشنا هلد جیسون با که بود اینگونه. کردم می پیدا را جدیدی مربی باید زمان من این در

 ربیم جیسون. لطف کرده بودم ایالتی شمشیربازی انجمن اندوست یکی از به که در واقع ،ام وظیفه می کردمانج خصوصی مدارس از یکیدر 

من  .روی پیست های شمشیربازی می کشید نوجوانان اما زحمت زیادی برای مجموعه ای از ارتباط داشت مربیگری به کمتر او شغل. بود فلوره

 .شد جیسون با ی من گفتگو اولین آغاز کنندة همین که ،می کردم صحبتشمشیربازی  در رابطه با یک تخلف شاگردانش از یکی با

 راه، این لطو در. گرفت هوافضا دکترای و رفت دنیا دور نقاطیکی از  بهو  گرفت، گاز را او فضایی حشره یک سپس. بود سرباز یک قبال جیسون

 فلوره مربی یک واقعا او من، از نظر حداقل ،اینکه تر مهماز همه . کرد أسیست را ای ماهواره آپ استارت یک و کرد ازدواج محلی دختر یک با او

 زمان آن در نیسید مربیان یا شمشیربازان اکثر از اما ،نبود خوب خیلی در این رشته خودش اعتراف بهالبته . بود سابق سابریست یک بلکه نبود،

 .بهتر بود

 برابر در اما ،بود گرکار کارها تازه روی بودم آموخته تونی از که مارشی. آموخت نم به مارش کردن )پیش روی( برای دیگری روش جیسون

 ارش کردنشیوة م. عملی نبود بپردازند، حمله ضد به مناتک  از دورترلة اصف از توانستند می یا بودند، من از تر متحرک بسیار که شمشیربازانی

 دفاع اینکه از پس - را مدافع تا کرد می استفاده نامیدمی  "انداختن هرا صدا و سر" وا آنچه از او. زد دور را ها موقعیت این دوی هر جیسون

 ندچبا  را او اغلب، یا،. دشو خارج خود انتهای پیست خط از تا دهیم فریب را او که بود این ایده. وادار به فرار کند فریببا  – کرد اجرا می را خود

 ستد به عقب فرار از او آنگاه. برسانید پایان به را خود اتک ندارید قصد واقعاً شما دشو متوجه که ریبطو ،شتن فریب دهیمبرگ عقب به بار

 .داشت را نتیجه همانکه د کن ضدحمله شما به محدوده، از خارج از ،کرد می سعی شاید یا. ماندمی ثابت برای اجرای اتک شما بنابراین ،کشیدمی

ما در آن فریب ش. بزنم را او فرار هنگام کنم سعی اینکه نه ،بشود ساکن مدافع که برسانم پایان به زمانی تنها را اتک که گفت من به جیسون

 رفرا معموال مدافع ،می کنید را کار این که بار هر. دهیدمی  انجام ساختگی چند اتک ،پیشروی )مارش( حین در شما که شیوه این گونه بود

 ببه عق دوباره او اگر و .کنید اجرا را دیگری یک اتک کاذب و را ببندید فاصله دهید، ادامه روی خودپیش به توانیدمی شما سپس. کند می
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 خودداری اشم اتک های کاذب به بیشتر دادن پاسخ از اینکه یا برسد خود عقب خط به که زمانی تا کنید، تکرار را روند این توانید می ،کرد فرار

 .بزنید ضربه او به بشود خود اشتباه متوجه اینکه از قبل و کنید تبدیل واقعی اتک یک به را خود اتک کاذب توانید می آنگاه. کند

 مهنگا جیسون. تر فعال بیش اما تونی، مانند درست ،حریف را فریب دهم شمشیرحرکات کاذب  از انبوهی اجرای باکه  آموخت من به جیسون

 لیلد به را او داور تا کردمی استفاده اشتیغه دادن حرکت برای انگشتانش از و اشتد یمنگه  نزدیک خود بدن به را خود بازوی کار، این انجام

 رساب سابق قهرمان ،لوگاچوف نیکوالی خود، مربی از را آن که گفت و نامید "ارتعاش" را تکنیک این او. نکند جریمه اتک (noکوتاه بودن )

 .است گرفته یاد بود، کرده مالقات او با کلورادو هایکوه در که شوروی

 یا مقدماتی ةمرحل اینبه . انجام دهید خود ةتیغ با هم و خود پاهای باحرکت فریب را هم  باید کننده، متقاعد کاذب ةحمل یک انجام برای

 یگآماد تکحر. کنید اجرا را واقعی اینکه یک اتک بدون کنید تهاجم خواهید می که رسدب نظر به که معناست این به. گفته می شود "آمادگی"

 فشار تحت مسابقه یک در اگر - که تر آهسته و تر بزرگ قدم یک آن دنبال به و سریع کوتاه قدم جلوی یک: بود قدم جلو یک واقع در جیسون

 .به نظر می رسید حمله یکبه  شبیه - بودید ذهنی

 و نیدی را اجرا کفریب کنید سعی اول ةوهل در که بود نای بود مهم آنچه. نداشت اهمیتی یدکرد می استفاده ترفند این برای که خاصی تکنیک

ک های ات پرید، می خود پای روی که حالی در مونتانو آلدو. کند باور را آن مقابلتان طرف تا دهید انجام متقاعدکننده کافی اندازه به را کار این

اهای روی پبدن خود را  ببر یک مانند ناگهان سپس و کرد می پیشروی با قدم جلو یونسئوک اوه. داد می انجامپای ریز  ضربات با را خود فریب

 داد یم او به بیشتری قدرت واقع در که داشت را جانبی مزیت کار این این. با فشار حرکت انفجاری بعدی را اجرا کندتا  کرد می جمع و جور خود

 اکنون هک پرش نیم یک: کردندمی استفاده نیز سترابال از ،گذشته هایدوره بازیکنان. دهد انجام را واقعی اتک یک بتواند ،تمایل صورت در ،تا

 .باشد واقعی اتک یک برای ایمقدمهچنین حرکتی  که کندنمی باور کسهیچ اکنون زیرا است، نادر بسیار

 

. نه یا دفرار می کن مدافع ببینید تا بدهد زمان شما به بلکه به این منظور نیز هست که. نیستیک اتک کاذب  یتنها برای اجرا یآمادگ حرکت

 به پایان را خود اتک توانید می ،نکند را کار این اگر. می دهید ادامه خود پیشروی به و می گذرید خود اتک از خیر شما ،بکند را کار این اگر

 حرکت آمادگی خود بگذرید و از از عقب به سَر خوردنبا  توانیدمی ،ه باشدداشت شما ةتیغ به بتمان زدن یا ضدحمله قصد مدافع اگر. برسانید

 .آورید دست به دوباره را حق تقدم تا کنید حرکت جلو به فوراً سپس ،حریف فاصله بگیرید

 "اردئونآک" جیسون هچآن از توانید میشما  ،استفاده کنید و تست حریف اجرای اتک فریب برای از یک قدم جلوی آمادگی توانیدب که هنگامی

 بینید، می را مدافع فرار وقتی. کند می فرار مدافع کنید، می اتک فریب را اجرا یک وقتی بود. گونه این نیزکارکرد آن  .کنید استفاده می نامید
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 یزن را سرعتش و کند می متوقف را فرار خود بیند، می را شماکاهش سرعت  مدافع وقتی. دهید ادامه خود پیشروی به و کنید کم را خود سرعت

 .به همین صورت کار را ادامه دهید. او دوباره فرار می کند. کنید اتک کاذب را اجرا یک بینید، رعت او را میکاهش س وقتی. کند می کم

 مسیر امتم در هماهنگ کامالً هرگز و شود فشرده و منبسط آکاردئون مانند مدافع و شما بین ةفاصل که شودمی باعث پویا و دینامیک حرکت این

 دارد، نیاز زمان به مدافع واکنش کنید، می حرکت فریبی را اجرا شما وقتی که است دلیل این به این. نکند پیدا ادامه پیست خود تا انتهای

 ماش و کند، می صدقنیز  شما مورد در امر همین ند،ک می او فرار وقتی. ندک می دویدن به شروع شما فریب حرکت از بعد لحظه چند بنابراین

 .کنید می سرعت هشکا به شروع تاخیر لحظه چند با

 

 همان و ،شد خواهید ناهماهنگ کامالً شما نهایت در. یابد می افزایش مدافع و شما بین سازی هماهنگ شکاف سرعت، کاهش و دو ةچرخ هر با

. دهد می کاهش را خود سرعت مدافع دهید می افزایش را خود سرعت که طور همانو  شود، می کم شما سرعت کند می فرار مدافع که طور

 آل ایده زمان این و .کردن حریف مچالهیعنی  – شود می فشرده خود حداقل به آن از پس و یابد می افزایش خود حداکثر به شما بین ةاصلف

 .است اتک به دادن پایان برای

 عمداف کنیم بینی پیش که بود این بهتر یآکاردئونیک حرکت . می شود ساخته ها عکس العمل از که است اصلی یآکاردئون ن حرکتاهم این

 فرصتی ماش به نتیجه در و ،دنیک اجرا شدمی آنچه از ترسریع را آکاردئون ستیدتوانمی ترتیب این به. کند می نشینی عقب چگونه و زمانی چه

 .می داد زدن ضربهزودتر  برای

 ی،گآماد قدم هر در مثال، عنوان به. دکن می نشینی عقب یمشخص روش چه به بیشتر که مدافع تشخیص بدهیم که بود گونه این کار روش

 ای بازی اوایل در را الگو این اگر. دهد کاهش را خود سرعت دیگر قدم آهسته تر دو با سپس دهد، انجام عقببه  سریع قدم دو است ممکن مدافع

 انجام ار ودخ نشینی عقب اولین حریف تا بمانید منتظر دهید، انجام رای آمادگ قدم توانیدب که بعد ةدفع شدید، متوجه خود پیشروی طول در

 کاهش و به محض کنید، شروع رساند پایان به را خود نشینی عقب مرحلة دومین که طور همان درست را خود بعدیی آمادگ قدم سسپ د،ده

 .او را گیر بیاندازید ،فرار کند دبتوان اینکه از قبل و دهید، افزایش را او سرعت خود سرعت

 کشور زا خارج در که بهتری بازیکنان دفاعی برابر در نه اما بود، کافی استرالیا بازیکنان دفاعی راکث برابر در یآکاردئون و یارتعاشروش های 

 دتربلن قدشان چه هر. گردانند برمی من به را آکاردئون بلکه ،خوردند نمیرا  من فریب حرکات فریب تنها نه مدافعان این. بودند دیده آموزش

 هایی تکنیک از بسیاریو . هستمآنجا  شمشیربازان ترینکوتاه از یکی من که مشد متوجه زمان آن در .بود تر راحت برایشان کار این انجام بود،

 .نبود عملی من در مورد افتاد می گرکار بلندتر قد مهاجمان برای که
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 شما که روبروی ةمنطق: منامید "خطر ةمنطق"آن را  من که بود چیزی به مربوط ،بودم 0891 ةده کودک یک که ،من مشکل ترین بزرگ

ما ش وقتی. بمانید دور مدافع خطر ةمنطق از بایدشما  ،پیشروی )مارش( هنگام .را مورد اصابت قرار دهد شما خود ةتیغ با دتوان می مدافع

 این هب بستگی نه، یا دباش آمیز موفقیت شما اتک اینکه. حملة خود را اجرا کنید خطر منطقهاین  در باید شما ،کنید تمام را خود اتک بخواهید

ر حین اجرای د کند، کونتراتک شما به موفقیت با یا بتمان بزند، شما ةتیغبه  یا فرار کند، بتواند اینکه از قبل را حریف توانید می آیا که دارد

 .بزنید ضربهبه او  حملة خود در منطقة خطر

 

ودن با توجه به دورتر ب .است سختکار برای تان کمی  بودند، من برای آنها که نهگو همان باشد، بلندتر شما از توجهی قابل طور به مدافع وقتی

. رمبگذ آن منطقة خطر از به سالمت ،باشد سریع ه قدر همچ هر ،حمله با قبل از گریختن آنها توانستمنمی من ،بلند قد مدافعان رمنطقة خط

 به رام دم،بو حملة خود پرواز میانة در من که حالی در عقب تسم به حرکت با توانستند می قدبلند مدافعان برسم، آنها به توانستم می اگر حتی

ورود  آنها رخط ةمنطق به شروع حمله قبل اگر اینکه یا. مرا دفاع کنند اتک یا بزنند بتمان ام تیغهبه  ،دارند نگه خود خطر ةمنطق در کافی ةانداز

 .چراغ کونتراتک کنند تک مرا با ،کنم

 خطر ةنطقم وارد شوند متوجه اینکه از قبل که کنم گیج آنقدر را مدافعان تا کنم استفاده یآکاردئون فریب مالتح از توانستممیمن  تئوری، در

 اما. اع بشومدف یا بتمان برای آنها تالش خنثی کردن به مجبور اگر حتی بزنم، را آنها بتوانم که بمانند ثابت آنقدر تا دهم فریب را آنها و شوم، آنها

در  و ،خوردند نمی ی فریبآکاردئون حرکات و اتک های کاذب اب ،نمی شدم آنها خطر ةمنطق وارد من که زمانی تا بلند قد مدافعان راکث عمل، در

 .بودم پذیر آسیب آنها حرکات برابر در نتیجه

 افعمد. یابد می گسترش زهاندا چه تا مدافع خطر ةمنطق که نبود مشخص مهاجم برای همیشه که بود اینمی کرد  تشدید را مشکلچیزی که 

 نقدرآ مدافعان از برخی. هست واقعاً که است چیزی آن از بیشتر یا ترکوتاه منطقة خطر که ندک وانمودباید  تله ست که برای ایجاددانمی خوب

 این. زندب ضربه آنها به طرة خمنطق از خارج از تواندب مهاجم بی آنکه بمانند بی حرکت توانند می خود بلند خطر منطقة باکه  ندهست بلند قد

 هم ها بسکتبالیست ةاندازبه  2101 ةده یست هایسابر قد ونبودم  کوتاه قد آنقدر ،قد اینچ 7 و فوت 5 با من،. افتاد می زیاد من برای اتفاق

 .نبود غیرعادینیز  بود، نیم و فوت 6 قدشان که بازیکنانی دیدن اما ،نبود

 طوری ،مارش جای بهآنها . "(skip) پرش": کردند ایجاد مشکل این برای حلی راه - یونسئوک او رهبری به - ها ای کره ،2111 ةده اواسط در

 امهنگ هاآن پایین، هایسرعت در. بود اسب تاختن مشابه دو نوع یک گویا ،بصورت ضربدری نمی شد شان پاهای که پریدند می پیست روی

 شمشیربازی در سختی به که کردندمی استفاده کوچکی جهش های ایجاد برای اپ ساق عضالت از و کردندمی جدا هم از را خود پاهای پرش

 .دافرست می جلو حریفان سمت به متر چندینهر بار  را آنها ها پرشیکی از این  هر ةدامن باال، های سرعت در. بود مشاهده قابل سنتی
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 نوانع به پرش این .داشت نیز دیگری مزایای پرش این نوع اما. کرد استفاده نهایی خود بزرگ حمله های برای توان می را دهنشتاب این حرکت

 هوا در باال سمت به حرکت به جلو سمت به حرکت از را خود پرش حرکت تا دده می اجازه شمشیرباز به و دکن می عمل قدرت ةذخیر یک

 به ور حرکت به دوباره را خود پایین به رو حرکت توانندمی گرداند،می باز زمین به را بازیکن نیروی جاذبه که طور همان سپس،. کند منحرف

 کارایی با ار خود انرژی تواندمی شمشیرباز یک کانگوروها، پرش شیوة مشابه ،این حرکت با. دکن تقویت را خود بعدی حرکت تا ندک تبدیل جلو

 .منتقل شود بعدی قدم جلوی به قدم جلو یک از اینکه تا، کند بازیافت بعدی پرش به پرش یک از بیشتری

 رژیان تا دهدمی اجازه شمشیرباز به و د،اندازمی کارب را شمشیرباز پای ساق عضالت بیشتر ران، چهارسر عضالت جای به ،کوچک هایپرشن ای

 رارآمدتک را پرشحرکت   تنها نه این. کند تخلیه خود پیشروی طول در را آن اینکه نه ،کند حفظ هاحرکت مرحلة نهایی برای را تربزرگ عضالت

 توانند می آنها اهآنگ .کنند ایجاد جنبشی انرژی توجهی قابل مقادیر تا بتوانند پرش چندین با که داد را امکان این شمشیربازان به بلکه کرد،از قدم 

 ودخ عتسر ناگهانی توقف بدون برای شارژ حرکات پیشروی خود منتقل و استفاده کنند، را خود ران سر چهارذخیره شده در عضالت  انرژی این

 .کنند حمله را اجرا یک انفجاری صورت به یا ،دنده کاهش را

 ،دروی گار متعادل نسبتاً استقرار جای بهاین قدم اتک کننده  رد .قدم اتک کننده: کرد فعال را دیگر نوآوری یک همچنین Skipپرش های  

 را خود مسلح دست و ،ردنگه می دا باال درست را شمشیر و کند، یم متمایل عقب به را خود ةتن نیم ،کند می نزدیک هم به خود را پاهای مهاجم

 یبیشتر برد مهاجم به و کند می دشوارتر مدافع برای او ةتیغ گرفتن که دهد می قرار موقعیتی در را مهاجم حالت این. قرار می دهد لگن بغل

 درتق ة اوحمل باشد، تر نزدیک هم به حمله پرتاب از قبل درست شمشیرباز هایپا چه هر که باشید داشته یاد به - دهد می خود اتک های برای

 .داشت خواهد بیشتری برد و

 دوشمی خم عقب به او. شده است شناخته او شاخص یگانة عنوان به بود جهان 0 شماره سابریست که چنیدن سال بونگیل گو جدید نوآوری این

 کافی ةانداز به کند احساس که زمانی تا دپرمی هم از پاهای دور با و ،ردادمیه گن لگن بغل اخود ر شمشیر د،هد می جلو به را خود باسن و

 هم به ار پاهایش ،داجرا می کن را نهایی جلوی مقد یکبا شتاب  و ناگهان برای به پایان رساندن اتک خود سپس. کند تمام را کار تا است نزدیک

 .دنرا اجرا می ک باورنکردنی یک حملهغیر طور به و ،دنک می نزدیک

. ندوده بشد زده وحشت پرش این از ،کره در گو خانگی های باشگاه بازیکنان حتی ،مربیان و شمشیربازان از بسیاری گو، ظهور اولیه روزهای در

 پریدن به دنبال یینپا و باال با گو، سبک به که را تماشا می کرد دیگری ایکره که حالی درجهانی  A کالس یکی از مسابقات در مربیان از یکی

 ".حیوانات مثلدقیقا . زدن هستند جفتک در حال فقط آنها !نیست شمشیربازی که این": گفت ،حریفش بود

 جوانان ردندک کپی ای کره قهرمانان از که را شیوه این که کسانی اولین. پذیرفتند را آن ،دبودن گرا عمل که یمتخصصان و. این شیوه عملی شد اما

 کردن کپی به شروع بزرگسال نیز شمشیربازان سپس. شدند دنبال نیز اروپا در خود همتایان توسط شیوه این سپس .بودند آسیایی نوجوانان و

 .دبو شده تبدیل تمرینی سابر مدار استاندارد ةمجموع از بخشی به این جست و خیز 2102 سال حدود در صورت، هر در. کردند حرکات این



 مارش چیست!  دنیای پر روز و راز شمشیربازی ترجمه: عباسعلی فاریابی 

10 
 

 

 گو لیاص هایپرش ةپذیرند ترینبرازنده احتماال هومر داریل. است یافته تکامل گو اصلی ةنسخ از ها پرش انواع از یبسیار حرکات، تمام مانند

 کردی م استفاده اینسخه از مونتانو آلدو. کرد انکار را آنها از استفاده ،پرسیدم آن مورد در او از وقتی ویدیویی مصاحبه های برخالف اگرچه بود،

 پرش های سرعت تا کردمی کمک مهاجم به بود حملة کاذب یک شبیه که ،"لی لی" بود، کرده رایج را آن قبل سال چند وویونگ وون که

: شتاد همخوانی او سبک با خوبی به اما داند،می خودش فقط ،کرده بود نمونه برداریاز کسی  یا کرده اختراع را آن او آیا که این. دهد کاهش را خود

های  ضربه مشابه عملکرد ترتیب، این به. کنداجرا  دور خیلی از راه و زود خیلی را ضدحمله د تا یکرستفاده می کا مدافع فریب برای آن از او

 .کرد یم اتک ،زیر از با ردکن فقط و بود، تنبلدر این کار  گو اما کرد، می عادف را ها ضدحمله اغلب مونتانو که حالی در. داد می انجام را گو باسنی

 یقهرمان مسابقات در پرشاین  از استفاده برای من شانس اولین. من این گونه شد (مارش) پیشروی جیسون مربیگری شروع از پس ماه شش

 به آرام ابتدا در او. کردم گرفتار را ملی تیم ی از اعضاییکمن  حذفی، آخر جدول دورهای از یکی در. که با عصبانیت آن را اجرا کردم بود کشور

 این و. کرد می فکر خود بعدی حریف به قبل از انگار که کرد رفتار طوری او. بودم کار تازه من صورتی که در. بود انقهرم یک او. رسید می نظر

 .کرد عصبانی رام کمی

، یزگر و تعقیب کوتاه، اتک ،no کوتاه، اتک: کردیم می استفاده استاندارد الگوهای از و کردیم می مبادله را امتیازها بازی اول ةنیم طول در ما

 هاپرش زا استفاده با و بردممی پیست انتهای به را او برسانم، پایان به را اتک خود اینکه از قبل گرفتم،می حق تقدم را به دست که بار هر. الخ

 تا را وا بیشتر ماا کردم،می او را غافلگیر ایستادمی وقتی یا کردم،می تماماتکم را  او ةضدحمل روی اوقات گاهی. کردممی گرفتار را ی اوآکاردئون

 .نشد دفاع هم موفق به بار یکحتی  او. زدممی ضربه او به بلند حملة با و بردممی عقب پیست خط

 در انتهای پیست ملی تیم سرمربی در استراحت بین دو راند، .کرد می غرشبرای گرفتن امتیاز  و زد می جیغاو . شوکه کرد بود را او این کار

 "م.کن یاتک م فقط. کنمنمی دفاع دیگر": بخوانم را آنها ذهن توانستممی تقریباًاما من . نمی کرد هیچ اعتنایی ت اما اوخیلی چیزها به او می گف

 های و سعی می کرد اتک ،نمی رفت یعفادبه هیچ وجه به حالت ت پس از حرکت از پشت خط گارد او ،بازی دوم ةنیم در .بود دقیقی نتیجه گیری

 سرمربی. به سمت من هجوم آورد بارها و بارها او. دهد انجام، کرد می دفاع به مجبور را او و داشت وجود آنها ادند دست از خطر که را کوتاهی

 اشتد قصد حریفم. دش می ختم تساوی به همه چیز .سیمولتانه اعالم شد چراغ دو با روشن شدن. می گفت داور چیزهایی برعلیه آرام ملی تیم

 .سعی می کرد مرا تا انتهای پیست بدواندبنابراین  .کند گیر زمین رام

. آوردم به او فشار می فقط من بهتر، های ایده غیاب در بنابراین،. رخ داد ،کنم برخورد ظرافت با دبای چگونه مبفهم اینکه از قبل مدتها اتفاق این

 حرکت دترزو ثانیه از کسری را پایم من. آقا لطفاً لطفاً": داور به متعدد های التماس بود. زیاد هاگارد درگیری. ضربه فریاد، م،وب ،محکم می کوبیدم

 چرا امتیاز را به بگو من به - دارم رانم روی را کشورم آرم و امکرده شابلون پشتم روی را نامم یا دادم، حرکت زودتر لحظه یک را مه اتیغ یا دادم،

 تکان را سرشان اپه و فلوره مربیان. نده بودآمد ین جنگ و جدالی اتماشا برای دیگران. ه بودشد تبدیل دعوابه یک  بازی ".دهیمن نمی 

 ".است بد سابر که است دلیل همین به ببینید، ها بچه": و می گفتند دادند می

 .قدیم خوب روزهای مثل درست


