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كه  گ باديفنمن، با ت براي داستان تيراندازي
 تيرانـدازي  در. پدرم برايمان خريد آغـاز شـد  

  .داشت هميشه برادرم مهارت بيشتري با آن
اسـت   تفنگ، فرسـوده هنـوز در خانـه پـدري    

  ...پدر ولي
اين نوشته را از طرف خـود، همسـر و دختـرم    

در تهيــه آن نمودنـد، بــه   كـه كمــك بسـياري  
رحمـت   كنم و از درگاه الهي پدرم تقديم مي

  .نماييم او طلب مي و غفران براي
  مترجم

  
    



  
  
  
  
  

 از جملـه تيرانـدازي   اي حرفـه موفقيت در هيچ  براي هيچ رازي
. دارد ما بسـتگي موفقيت به روش كـار شـ  . اسكيت وجود ندارد

پيدا كنيد  رفع مشكالتي را براي كاملي فني حل راه توانيد ميشما 
امـا ابتـدا بايـد عامـل     . دهيد مياهدافي را از دست  ،كه بر اثر آن

مشكل  وقتي. مشكل را با مشاهده دقيق و تحليل عميق پيدا كنيد
گونـاگون   تشخيص داديد بايـد آن را از زوايـاي   كليبه طور را 

 يهـا  واقعيـت مورد آزمـون قـرار دهيـد تـا بهتـرين درك را از      
مربوط به آن پيدا كنيد و بـه محـض اينكـه مشـكل را      گوناگون

شـيوه  آن كار كنيـد تـا بهتـرين     حل راه ، رويدرك كرديدكامالً 
خـود را بـا اطالعـات     و عملكرد تيرانـدازي  بيابيدرا براي حل 

  .آمده كامل نماييد دست به
  بالسيتونينو 

بـه   وي ورزشـي  آغاز زنـدگي  .آمد به دنيادر تارانتو ايتاليا  تونينو بالسي
از وي پيش  .گردد برمي 1972يك تيرانداز تراپ و اسكيت به سال  عنوان

 1990يـك تيرانـداز فعـال در سـال      به عنوانآنكه دوره فعاليت خود را 
  .دنموشركت  مسابقه ورزشي در تعداد زيادي ،خاتمه دهد

بـه  مورد عالقـه خـود را    دوره زندگي تونينو بالسي 1993 در سال



كـه در مـديريت    اي تجربهبا  .آغاز نمودتيم اسكيت ايتاليا  سرمربي عنوان
آورده بود، بـه تـيم   به دست  ين كارخانجات فوالد ايتالياتر بزرگاز  يكي

در  پيـروزي  يعنـي  ]آتالنتـا [ 1996به هدف بزرگ سال  خود در دستيابي
ـ .  و برنز المپيك كمك كردكسب مدال طال بـود كـه در ادامـه    اي  هاين قل

در  اروپا و جهان، پيـروزي  از جمله عناوين قهرماني پيشين يها موفقيت
بالسي  .قرار داشت جهاني و ركوردهاي و فينال كاپ جهاني كاپ جهاني

دوباره به اروپا بازگشت  ،كوتاه المپيك و پس از توقفي يها بازيدر ادامه 
اسـكيت   تيرانـدازي  مربـي  تا امروز وي. كرد قبرس را رهبري و تيم ملي

  .از تيراندازان در سراسر جهان بوده است بسياري
اسكيت آغاز كنيد و  خود را از طريق هنر تيراندازي ييرؤيا سفر

 گـام  بـه  گاماسكيت  موفقيت در تيراندازي را براي تونينو بالسي
  .تعقيب نماييد

  يراندازيپايگاه خبري فدراسيون جهاني ت
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  پيشگفتار
  
  

  
]...[.1  

همـه   افراز و بالنده ديـدنِ سر بهمرحمتي را از روي عالقه  ةسالم، سفرنام
از اينكه در ايـن سـفر مـرا    . ميهن اسالمي خواندم و لذت بردم تيراندازانِ

اميدوارم بـه  . همراه خود كرديد سپاسگزارم و خداوند بزرگ را شكرگزار
آرزوهاي بربادرفته اين حقير را ي خود دست چيرهكمك دانش، آزمودگي و 

  .در مورد اين ورزش ايراني و اسالمي برآورده سازيد
پـرور   رجاء واثق دارم انتشار اين سفرنامه تحولي در ورزش پهلـوان 

نسـخه  تنهـا   نـه  اين سفرنامه. آوردبه وجود  به اهداف پروازي تيراندازي
ي هـا  رشـته گـر  ، بلكه ديباشد مي تيراندازان رشته اسكيت بسياري از آالم

قرار خواهـد داد   تأثيري ورزشي را تحت ها رشتهساير  تيراندازي و حتي
نـده در طـول ايـن سـفر     ب. نخواهد بود تأثير بينيز و در زندگي شخصي 

                                                   
در پاسخ اصرار . كتاب بنويسنداي براي اين  زاده تقاضا كردم مقدمه از استاد گراميم، امير ملك. 1

استفاده  ،شده ارسال فرموده بودند اي كه همراه با نسخه ويراستاري من فرمودند از بخشي از نامه
براي خود نگه  ،هايي كه از سر محبت مرا مورد لطف قرار داده بودند با اجازه ايشان بخش. كنم

  .داشتم
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  .كردم ميزندگي » خشك تمرينِ«بارها 
  :تكليفي كه از باب لطف، به اين حقير محول فرموديد درخصوصاما 

 .شماست اتخاذ تصميم با. ام ادداشت كردهـ در حد بضاعت مواردي را ي
در تنهـا  . ترجمه را با مـتن اصـلي تطبيـق دهـم     ةفرصت نشد همـ 

بـه مـتن انگليسـي     ،آمـد  مـي ي پـيش  سؤالمواردي كه در ترجمه ابهام يا 
  .نمودم ميمراجعه 
است كه ويراسـتاري ادبـي ممكـن     اي گونه بهمطالب فني سفرنامه ـ 

از بعضي نكات  ،لذا در بسياري موارد. است به ويراستاري فني لطمه بزند
ضمن اينكه نحوه نگارش متن اصلي و لزوم . پوشي شده است ادبي چشم

  .نمايد ميرا ايجاب  ها پوشي چشماين قبيل  ،تشابه متن ترجمه با آن
ـ  اگرچـه  ؛رساند م نميرا به اتماانتشار اين سفرنامه تكليف شما  ن اي

. ايـد  دادهو رسالت خود را با دقت و دلسوزي انجام  مأموريتقسمت از 
ان منـد  عالقهبا  »گام به گام«اين سفر را مجدداً  كند ميرسالت شما ايجاب 

  .كه زيبنده است تدريس نماييد اي گونه بهو بر شماست تا آن را  طي كنيد
]...[.  

دارد و به قول استادي فرزانه نيز وجود البته ناگفته پيداست نواقصي 
 گـاه  هـيچ دهيد شـايد   و نقص انجامعيب  بيكامالً  اگر بخواهيد كاري را

  .موفق به انجام آن نشويد
ي بعدي با راهنمايي استادان ارجمنـد نـواقص   ها چاپدر  شاءاهللا ان

  .برطرف خواهد شد
  با تقديم احترام

  زاده سعيد ملك
  1386اسفند  25



  

  

  مقدمه
  
  

  
 يمـدت با ترغيب و تشويق استاد ارجمندم امير سرتيپ اسداهللا حيدري از 

 ييعنـ  يبه اهداف پرواز يتيرانداز هاي رشتهرا در مورد  يپيش تهيه كتاب
هـاي ايشـان    و از راهنمـايي و اسكيت، آغـاز كـردم    يتراپ، تراپ دوتاي

هاي ملـي تيرانـدازي بـه     اشتغال به هدايت تيم. مند شدم بهره »گام به گام«
با فراغت از تـيم  . انداخت تأخيررا به كتاب سازي  آماده ،اهداف پروازي

 ينوشـته ارزشـمند آقـا   . ملي فرصت الزم را براي تكميل كار پيدا كـردم 
است كه يك تيرانداز اسـكيت بـه آن    مهمي هايچيز همه يحاو ،يبالس

 .كـرد  مي، كفايت مجموعه جلد دوم به عنوانترجمه آن  ةارائنياز دارد و 
هـا آمـاده شـد ابتـدا آن را تقـديم       چون اين ترجمه زودتر از بقيه قسمت

 يبـرا  ياستفاده ورزشكاران، اين كتاب محركـ بر  عالوهاميدوارم . دارم مي
 يورزش تيرانـداز  يبه توسـعه علمـ   باشد كه يشروع فعاليت ساير كسان

  .برگرفته شده استنام كتاب از آخرين جمله اين جلد . ندمند عالقه
زاده كـه از روي بزرگـواري    استاد ارجمندم امير سرتيپ سعيد ملك

زحمت مطالعه اين متن و انجام اصالحات ضروري از دو جنبه محتوايي 
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ةترجمـ  هـاي  نقصل كردند، سهم مهمي در رفع بسياري از و ادبي را تقب 
با مقايسه ترجمه اوليه و متني كه به قلـم ايشـان پـااليش    . اينجانب دارند

واضـح اسـت    ؛را مشاهده نمود هتوان مفاهيم ارزشمند آشكارشد مي هشد
  .شد مي ارائهكه بدون آن كاري ناقص 

 دارد يبسيار كوتـاه در كشور ما سابقه  يبه اهداف پرواز يتيرانداز
در  .بـريم  مـي  سـر  بهاين ورزش  يما در مرحله كودكو شايد بتوان گفت 

 شـوند،  مـي ناميـده   »تيرانـدازي «كه در ايران  ييها ي، رشتهالملل بينصحنه 
ـ ، سه فدراسيونتحت نظر   يورزشـ  يتيرانـداز  يفدراسـيون جهـان   ييعن

(ISSF) 1،  و مـاهيگيري   شـكار فدراسيون جهاني(FITASC) 2   و فدراسـيون
رشـته   42مجموعـاً  ايـن سـه فدراسـيون    . كننـد  فعاليت مي 3 (FITA)كمان 
  .دماين را اداره ميرشته  ISSF 32 كنند و از اين ميان ميرا اداره  يورزش

از  ييكـ  »اسـكيت  يهنـر تيرانـداز   ،تـا موفقيـت   گـام  بـه  گام«كتاب 
 از يبسـيار  .اسـت  ياهداف پـرواز  به يتيرانداز يين منابع آموزشتر مهم

 يشـده در ايـن كتـاب در تيرانـداز     تشريح يها روشقهرمانان المپيك از 
مرجـع   به عنوانبرخي كشورهاي پيشرو، اين كتاب را  .اند خود بهره برده

ـ نويسنده، با استفاده از  .برند مي كار بهآموزش   الشروش ابتكاري خود ت
كه  تيراندازي زيربناييين مشكالت تر مهماز  يرفع يك يبرا يراه كند مي

از پـيش  كـه تيرانـداز    يغلطـ  هـاي  آموزش ييعن ما نيز دچار آن هستيم،
  .نمايد يمعرف، ديده است يشروع فعاليت ورزش

توسعه  يبرا اي سرمايه تواند ميپرنده  يشكارچ يوجود تعداد زياد

                                                   
1. www.issf-shooting.org 

2. www.fitasc.com 

3. www.archery.org 



  19مقدمه     

اين حقيقـت حتـي در ميـان برخـي      انهتأسفماما  .گردد ياين ورزش تلق
 آورده كـه به وجـود   را »تصور«اين اندركاران ورزش تيراندازي نيز  دست

بـه   يتيرانـداز  هـاي  رشـته  هـاي  مهـارت با  يآشناي يامعن بهتجربه شكار 
از موانـع مهـم در آمـوزش     ي، به يك»تصور«اين و  است ياهداف پرواز

. تبديل شـده اسـت   يمقدمات هاي آموزش به خصوص ،مناسب اين رشته
 يدر تيرانـداز  يتجربيـات  ،تيرانـدازي ورزشـي  شروع از پيش افراد  اغلب

هـاي اوليـه، بـا تصـور      توجهي به يادگيري مهـارت  بي. ارنددورزشي غير
هـا   ول بنيـادين ايـن رشـته   اصـ مهمي در فراگيري مانع آشنايي با آنها، به 
  :تبديل شده است

ن رشـته آشـنا   يـ شـكار بـا ا   ياياز دنت ياسك راندازانيتهمه تقريباً «
ن يبا سالح از ا ييكه چرا مرحله آشنا دهد مي حين مطلب توضيا. اند شده

 كنند مي راندازان به اشتباه تصوريت ترتيب بدينورزش حذف شده است و 
  »!داند ميگرفتن سالح را به دست  همواره نحوه يك شكارچيكه 

و  »ورزشـي  تيرانـدازي «شايد وجود دو سازمان ورزشي جهـاني بـراي   
براي ترسيم ارتباط شكار پرنـدگان  . به همين دليل باشد »و ماهيگيري شكار«

  :توجه كنيدذيل  بد نيست به نكات ،با تيراندازي به اهداف پروازي
 يديـ ت از منظـر جد ياسـك  يرانـداز يد بـه ت يدر آغاز اجازه ده«

ـ  به عنـوان د آن را يبگذار. ميبنگر   يكـ يالمپ يك رشـته ورزشـ  ي
ن منظر ياز ا. ميك شاخه وابسته به شكار بشناسينه  ،)كه هست(

ن يبـ ي بندهااست كه  فني قدر آن يكين رشته المپيد ايم ديخواه
  .»گسلد مي در شكار را يراندازيخود و روش ت

  :يا
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رانـداز  يبـراون ت  يدكتر ل يآقافقط به اين موضوع فكر كنيد كه «
قهرمـان چنـدين    ،»ييامريكـا اسـكيت  «رشـته  يي امريكامشهور 

تمام تقريباً  ،تيدر مورد اسك يكتب متعدد مؤلفو  يمسابقه مل
ـ  .ت بـا د ياسك يراندازيت«كتاب راهنماي خود، تحت عنوان   يل

ايــن دو نــوع  در را بــه تفــاوت وضــعيت فنــي شــروع »بــراون
  .»اختصاص داده است، ]شكاري و ورزشي[ تيراندازي

ده محترم را به چند نكته واننتوجه خاين نوشته  مطالعهاز شروع به  پيش
  :مماين جلب مي

و روش طرح مسئله، نياز مـا   كار آقاي بالسي كيفيت بسيار بااليـ 
نيـاز نـدارد كـه     نمـا  قطـب بـه   قايقيتنها . كند ميرفع ن خوب را به مربي

اهميـت   دربارهالزم نيست « :گويد مي آقاي بالسي خود. رود نمي يجاي به
اگـر هربـار در   . صـحبت كنـيم   ورزشي خوب در هر فعاليت نقش مربي

 وقت هيچشروع كند  1كار خود را از مهبانگ هريك از علوم بشري كسي
اتـاق بحـث   ( .»از عملكـرد نخواهـد شـد    بااليي قادر به رسيدن به سطح

  )ISSFخبرنامه 
پايگاه  يالمپيك آتن رو يها بازياز  پيشآخرين فصل اين نوشته ـ 
قرار گرفـت و مجمـع عمـومي فدراسـيون جهـاني پـس از        ISSFخبري 

در مـورد   يبالسـ  يآتن پيشنهاد متخصصين اسكيت از جمله آقاالمپيك 
ايستگاه پنج و اضافه كردن يك  يحذف تك پايين ايستگاه سه و تك باال

  .معكوس در ايستگاه چهار را تصويب كرد يدوتاي
                                                   

ميليـارد   14عـالم در حـدود    ،براساس اين نظريه. مهبانگ نظريه مشهورِ پيدايش عالم است. 1
 سال پيش، بسيار فشرده بوده و در فرايندي ماننـد يـك انفجـار بـزرگ كـه آن را مهبانـگ يـا       

“Big Bang” اند دور شدن از يكديگر كرده نامند، همه اجزاي ماده شروع به مي.  
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نمودن اختصاصي  يچگونگ يدرك روش حل مشكالت و يادگيرـ 
 تقليـد از  تـر  مهـم ، انتيرانـداز از  هريـك  يخصوصيات فـرد آن برمبناي 

مـن   نظـر  بـه . شـده در ايـن نوشـته اسـت     يمعرفـ  يمو از راهكارها موبه
. فني اسـت  مسائلين امتياز اين اثر، روش علمي آن در برخورد با تر مهم

  .كنم مينيز توصيه  ها رشتهرا به ورزشكاران ساير  آن ةمطالع بنابراين
 يتيرانـداز  يفنـ  يمبنـاي  اصول يرو بر يبالس يكه آقا يتأكيدبا ـ 

مانند انتخـاب سـالح مناسـب،     ينكات مقدمات ياز بسيار اسكيت داشته
. عبـور كـرده اسـت    يو سـطح  يعمـوم به صورت  ...و يتمرينات فيزيك

از ايـن مراحـل    خـود مربيـان   يفرض اين بوده كه تيراندازان بـا همكـار  
  .اند گذشته

خواهم از كسي كه حق بزرگي بر گردن ورزش  پاياني، مياما سخن 
ســي كــه بســياري از ك ؛تيرانــدازي بــه اهــداف پــروازي دارد، نــام ببــرم

فهرســت ايــن . او ممكــن شــد دســت بــهايــن ورزش  »يهــا نخســتين«
 نخسـتين تيم تيراندازي، تهيـه   نخستينتشكيل . طوالني است »ها نخستين«

 24فشـنگ ايرانـي    نخسـتين مجموعه سالح ورزشي، حمايـت از توليـد   
... تيراندازي تراپ و درزمينهمطالعه بيومكانيك  نخستينگرمي، حمايت از 
نيازي به تقدير  »علي نورياني«آقاي . است »ها نخستين«تنها بخشي از اين 

 تيرانـدازي بـه   درزمينـه اثـر مكتـوب    نخستين توانستم در نمي اماندارند، 
  .اهداف پروازي ذكري از نام ايشان نكنم

  احمدرضا هاموني حقيقت
  فدراسيون جهاني تيراندازي Aمربي 

 26/12/1386ـ  عضو كميته فني و داوران كنفدراسيون تيراندازي آسيا
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  الف تصوير

  
  

ار يك بـه هـدف اول بسـ   يشـل  ياز بـرا يزمان مورد ن ،نمودار باال براساس
ـ كنتـرل مـورد ن   اجـراي ن امر ياست و ا يطوالن هـدف دوم در   ياز بـرا ي

عالوه بـر  . كند مي ستگاه چهار دشواريدر ا به خصوصرا  ييدوتااهداف 
ن يـ در ا. ز هسـت يـ ني گـر يد ةآزاردهندنقص  ةدهند نشانن نمودار يا آن

 سـر هـم انجـام    پشـت بـه صـورت    را يراندازيرانداز مراحل تينمودار ت
هـاي   توانايين تري بزرگاز  يكيب امكان استفاده از ين ترتيو با ا دهد مي

از  )اشـد ن كـار آمـاده شـده ب   يا يمغز او برا در صورتي كه( مغز خود را
بـه   اتيـ عمل يمغـز در انجـام تعـداد    قدرت يي،ن توانايا. دهد مي دست

  .است زمان همصورت 

  دهي مغز چگونگي سازمان
م و يانجام دهـ  خواهيم مي فهم بهتر آنچه يو برا سؤالن يپاسخ به ا يبرا

م تـا از وقـت خـود بـه     يـ م چقدر با مقصد فاصله داريآنكه بدان يبرانيز 
 ،تـر اهـداف   بهتر هدف و كنترل هماهنـگ  صين نحو همراه با تشخيبهتر

 يچنـدمنظوره بـرا  ي هـا  برنامـه نوشتن حاكم بر د منطق يبا ،مياستفاده كن
با نحـوه پـردازش مغـز انسـان در      ين فناوريا .ميدرياببه خوبي  انه رايرا

  .سه استيده را دارد قابل مقايچيك عمل پي يكه قصد اجرا يموارد
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شـتر  يب يانگشتانشان كم و ها دست ،كنترل بدن يمغزشان برا يها ظرفيت
 زين متمـا يريهـا را از سـا  آنچه آن. اند از سايرين استفاده كرده تر متفاوتو 
 يبـرا  ها برنامهاين . استبرنامه  يتعداد زمان همپردازش  ييتوانا ،كند مي

كـه بخـش   ي زمـان  هـم . ا آواز استيكنترل بازو، دست، انگشت، كالم و 
ا ارتباط يدر حال سرگرم كردن مردم آنها مغز  يا بخش منطقيكنترل مغز 

غول انجـام  شـ تحـت كنتـرل مغـز م    ،گـر بـدن  يد يها بخشنان است آبا 
  .هستند يگريد يها مأموريت
ـ يمز ،تيـ چند فعال زمان همل ت كنتريقابل ايم آينيبب خواهيم ميما   يت

در ارتباط  يد موضوعتوان ي ميراندازير؟ عمل تيا خيرانداز است يت يبرا
از  يبه خصوصـ ي ها بخش زمان همو كنترل هماهنگ و  يبا سازمان ذهن

ت يكـه مسـئول  باشـد   يستم عصبيس يبدن در ارتباط با بخش خارج هرم
  .را بر عهده دارد يارادغير اعمال

  :آيد مي در ادامهباشد كه ه به آنچه يشب يزيد چتوان مي الفر يتصو

  ب تصوير

  



  

  

  ومفصل س
  روش تيراندازي

  
  

  

  
  .مياموزيمان را بيمغزهاي  توانايياستفاده از  خواهيم مي

ر كه در يز »يراندازيات تيعمل« دو نمودارِ تر دقيقسه يد تا با مقاييايب
  .ميروشن كن يرا به نحو بهتر ها تفاوت، ميديفصل گذشته د يانتها

را  يمنطق ياجزا تك تك تر دقيق ين مرحله با نگاهيدر ا دياجازه ده
  .ميح دهيتوض

  الف تصوير
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  ب تصوير

  
  

  ؛ص هدفيتشخ. 1
  ؛گذاري قنداق. 2
  ؛ي مناسبريشگيپآوردن به دست  .3
  ؛كيشل يفرمان به ماشه برا. 4
  .كيادامه حركت پس از شل. 5

  عمليات يلتحل
ـ بنگرفـوق   يرانـداز يت بـه دو فـن   دقت بهاگر   ر آشـكار يـ دو مـورد ز د ي
  .شود مي

 يمـؤثر بـه نحـو    يراندازيات تيمجموع زمان عمل تصوير بدر  �
  .ديفراهم آ ييدوتااز اهداف هدف دوم  مؤثرافته تا امكان كنترل يكاهش 
 تـر  دقيـق و  تر نرمتر و حركت آن  زمان استقرار قنداق طوالني �

در اين وضعيت استقرار قنداق در ارتباط با باقي اعمال بخـش  . است
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سـبك   متـواني  مـي  چگونـه «: ميان بـرد يـ ك سؤال بـه پا يفصل دوم را با 
  »؟ميكن تبديل Bرا به سبك تيراندازي  A يراندازيت

  .توجه كنيمن موضوع يد به اياجازه ده
 يا از نظر فنيم آيديكه پرس ييد؟ آنجايآور ياد ميا فصل اول را به يآ

 تيرانـداز اسـك  يو ت )گريا هر ساز دي(و انيك نوازنده پين يب يچ شباهتيه
افتـه  ي د توسـعه يـ جد يها روشكه از  يتيرانداز اسكيت بهتر به عبارتا ي(

  وجود دارد؟) كند مي استفاده
الزم  يدر همـاهنگ  آيـا  Bم با توجه بـه نمـودار   يكرد سؤالن يهمچن

؟ تنهـا پاسـخ   شـود  ميرانندگي شباهتي يافت  و يراندازيتعمليات  براي
كه  Bنمودار  4تا  2ات ين عمليب ييها راستايي همقطعاً  .است »يبل«ممكن 

 وجود دارد ،يك حركت پيچيده توجه شوداز  يبخش به عنوانن د به آيبا
هم  به دنبالهماهنگ  يريات در مسين عملياز ا هريكمستقل هاي  و تكه
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آن  يوار بر رويو رنگ د لولة سالحمتضاد با  يبا رنگ مورب ياست خط
  .ر حركت بشقابك را نشان دهدياز مس يريم كه تصويبكش

. متر طول داشته باشد 9-10پهنا و  متر سانتي 20د حدود ين خط بايا
 يمتـر  3و از ارتفـاع   دادهر پرتاب از خانه باال را نشان يد مسين خط بايا

 ن تكـرار ييخانه پـا  يبرا ن كار رايا. باال رود يشروع و تا ارتفاع پنج متر
آغاز و تا ارتفاع پنج  يمتر سانتي 110ن بار خط ما از ارتفاع يااما  كنيم مي
  .رود مي باال يمتر

ـ بـا ا  يوارياگر د د بـا اسـتفاده از   يـ ن ابعـاد در دسـترس نباشـد با   ي
با  يكيپالست ي،فلز ر مواديسا اي( يخطوط رنگ جاي به يچوب يها ستون

 شـكل و رنـگ   ،د در اندازهين مواد بايا .ن كار انجام شوديا )شكل مشابه
اسـتفاده شـوند و بـر     ،ح داده شـد يوار توضـ يـ مشابه با آنچه در مـورد د 

 ،كه مشخص شد ييايكه گفته شد و با زواهايي  با ارتفاع يمساوهايي  هيپا
  .)دينگاه كن تصويربه ( نصب گردند

  

  
  

م كار دشوار خـود  تواني مي ن آماده شديمرنكه محل كوچك تيبه محض ا
ات يـ عمل يدر زمان اجـرا  لولة سالحت بهبود كنترل يم تا قابليرا آغاز كن

  ).خشكن يتمر( مييجاد نمايرا ا يراندازيت

  نيتمرگي استفاده از محل چگون
شـده در   نصـب  يهـا  سـتون ا يوار و يد يمتر 15كار در فاصله  نيا يبرا



  49     روش تيراندازي: ومفصل س

 يد به نحويبا .پيدا كنيم ،ه دست راستمان داردكرا  يم تا همان مهارتيده
بـه   شـود  مـي  استفاده از دو دست را تا آنجا كـه  ييكه توانا نماييمن يتمر

توان استفاده  يعني .)است يعملكامالً ن كار يا( ميكسان داشته باشيطور 
 نظيـر  اي ويژهتمرينات  ديهر روز با .ست راستد جاي بهاز دست چپ 

ما به سوي  كه يتوپ اراديگرفتن  اي با توپ يا بازيز يم يس رونيتبازي 
  .ميانجام ده را با دست چپ شود مي پرتاب

را ادامـه   ينـ ين تمرين در زمـ يد تمـر ين حال بايم در ايفراموش نكن
ـ ا. ميخود را در استفاده از دسـت چـپ بهبـود بخشـ     ييم تا توانايده ن ي

. دوره باشند يدر ابتدا شده انجامنات ياز تمر يد بخش اساسينات بايتمر
نـات مـا   يبخـش تمر  نخسـتين چند مرحلـه از   اي نات ممتديد تمرينها بايا

دا يـ پي آمـادگ  لولة اسـلحه ت يهدا يباشند كه با انجام آن عضالت ما برا
ن در ين كار و تمرياموفق، راندازان يراندازان از جمله تياز ت ياريبس .كنند

  .اند دادهنات خود قرار يفصل تمر يِژه را بخش اساسين ويزم
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نات يتمر. ديخود را آغاز كنمهم د كار يم تا بتوانيده ميان ين فصل را پايا

  .آغاز شودوه ين شيزمان ممكن و با بهتر نخستيند در يشده با هيتوص
 يره رنگيك دايم داد كه مانند ينشان خواه يشما عالئم ن بهيهمچن

 ينها برايم گفت اينده به شما خواهيدر فصل آ. خطوط وجود دارد يرو
ـ . ديـ ست و چگونـه از آنهـا اسـتفاده كن   يچ نـده بـه   ين در فصـل آ يهمچن
نكـات   ،سبك خود را بهبود بخشند خواهند مي كه ماهرترند وي راندازانيت

  .م گفتيرا خواه يديجد اساسي
  



  

  

  مفصل چهار
  ادامه سفر

  
  

  

  
 ...ميت ادامه دهيجذاب اسك يايد به سفرمان در دنييايب
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. شـود  مي نات شروعيار مهم تمرين كار مرحله دوم و بسيل ايپس از تكم

م يـ دتوضـيح دا در مـورد آن   ومكه در فصل سـ  يستگاه مجازيبر ا اكنون
ن تنها از حركـت  ين تمريا. كنيم ميآغاز را  يراندازين تيو تمر ايستيم مي

 يد هدفيابتدا با بلكه در شود مين لير تشكيمس يق و مداوم روينرم و دق
ـ   ،ميكه قصد زدنش را دار م سـپس لولـه را در امتـداد خـط     يانتخـاب كن

 يريشـگ يدن بـه پ يرسـ  منظور بهبا باال آوردن قنداق و  زمان همت و حرك
  .ميبه حركت درآور ،مداوم و نرم يشده و با حالت مشخص

 ،مكرر به هدفي كه قصد شليك بـه آن را داريـم  ن يتمر زج در ابتدا
سرعت هدف را در د يبا ن هنگاميدر ا .ستين يضرور يگريانجام كار د
الزم  .ميحفظ كن ،ميكه در آن قرار دار يمجازستگاه يا براساسذهن خود 

ـ با درهرحال. مين ماشه را فشار دهين تمريست در اين ن را ين تمـر يـ د اي
 يد تمركـز اصـل  ين باين تمريدر ا يتوجه اصل .ميبارها و بارها انجام ده

بـه   ن منظر تا زمانيد ما از ايد دهيمد اجازه ينبا. باشد لولة سالحبر نوك 
. رديـ شـده قـرار گ   ميباالتر از خـط ترسـ   ،مناسب يريشگيآوردن پدست 

آرامش  يعنيانجام گردد  به درستيات يم عمليد دقت كنين باينگام تمره
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ات چندگانـه را  يـ ن عمليد تا ايبر كار به خود را يياگر تمام توانا .شود مي
ت يـ واقع. شود مي بر شما آشكار يتيد واقعيبه انجام رسان زمان همبه طور 

ـ را در كنترل خود درآور يد بازيد كه قادريهست يشما كس«: ن استيا د ي
كـامالً  شما  .»رديار بگيشده شما را در اخت هدف پرتاب دهيد نمي و اجازه

 زمـان  هـم د كـه شـامل انجـام    يده را انجام دهيچيات پيعملن يا توانيد مي
. باشـد  مي يريشگيترل پكن و دستيابي به پيشگيري ،گذاري قنداقعمليات 

ـ را در  يرانـداز يات تيـ چند بخش متفاوت عملايد  هشما توانست يعني ك ي
بـه انجـام خودكـار     يابياز دست پيش يهنوز بخش مهم. ديزمان انجام ده

  .»فرمان به ماشه تفنگ« يعني Bنمودار  5نكته  ؛استاز يات مورد نيعمل

  كشي ماشهاهميت عمل 
ـ ا يـت خواهم اهم مي .ايم هديرس محاال به نكته پنج آن  تـأثير ن بخـش و  ي

از  ييل از دست رفتن درصد بـاال يدل. روشن كنمكامالً  را يينها درنتيجه
 دقـت  بـه را  سـاير عمليـات  رانـداز  يقت اسـت كـه ت  ين حقيادر اهداف 
در زمان دقيقاً فشار به ماشه  اما دهد مي شده انجام نيك تمريتكن براساس

  .شود ميسب يعني پايان عمليات انجام نمنا

  
م در يه كـرد يتوص )يريشگيو كنترل پ يابيدست( پيشين نيح تمريدر توض
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 ل بـود كـه  يدل ه اينن كار بيا .ديكن ين مرحله از فشردن ماشه خودداريا
بـه   يابيدسـت (م ين كنيرا تمر يراندازيات تيعمل م دو بخش ازياستوخ مي

ن يا يم در آن مرحله ذهن خود را رويمجبور بود). و كنترل آن يريشگيپ
 يعنـ يبخش سوم  يتوجه به معرف داديم مي د اجازهيم و نبايدو متمركز كن

  .توجه ذهن را به خود جلب كند ،كيات شليعمل

  كننده كنترل راهنما و اي لهيوس به عنواناستفاده از صدا 
ك يـ دن نمـو ن بخش مهـم را بـا اضـافه    يده است كه ايحاال زمان آن رس

  نيژه تمـر ين ويد به زمييايب. ارتقا دهيمفرمان به ماشه  يعني يانيمرحله م
ـ يــ   داديـم  مـي  انجـام قـبالً  كـه   ينيانجام تمر يبراـ  بـه   يابيدسـت « يعن
م يكـه مطمـئن شـد    هنگامي. ميگرد ازميب »يريشگيكنترل پ«و  »يريشگيپ

ك يـ م يو با آرامش كامل انجـام دهـ  به خوبي  ن دو بخش رايم اتواني مي
دن لوله بـه نقطـه مناسـب و    يبا رس. كنيم مي ن اضافهيژه به تمريمرحله و

ـ « ،»بنـگ « نظير يالبيس كيك كلمه ي ،حيصح يريشگيبه پ يابيدست و  »اي
  .آوريم مي بدون فشردن ماشه به زبانرا  مانند آن

  



  

  

  مفصل پنج
  !پيشگيري

  
  

  

  
 دهير شـن يـ دان تيداخل م يها صحبتكه در  هايي سؤالترين  جياز را يكي

سـتگاه  يتك بـاال در ا  يبرا يريشگيزان پيچه م«. است يريشگيپ شود مي
؟ »سـتگاه شـش  ين اييتـك پـا   يزان بـرا يـ چه م«ا ي؟ »از استيدو مورد ن

را  يرانـداز يح تيك عمـل صـح  يـ  ياديبن يازهايكه ن يراندازان از زمانيت
ـ تـا م  كننـد  مـي  ار طرحيت را بسسؤاال گونه اين ،بشناسند  يريشـگ يزان پي

  .آورندبه دست  ح آن رايانجام صح يدرست و چگونگ
 يو چگـونگ  يريشـگ يدر مـورد پ  يقيف دقيتعررانداز يك تياگر از 
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  الف تصوير

  
  ب تصوير

  
  ي،واقع يريشگيپ=  1خط 
  ند،يب مي 3ستگاه يرانداز از ايكه ت يريشگيپ( يظاهر يريشگيپ=  2خط 
  ند،يب مي 2ستگاه يرانداز از ايكه ت يريشگيپ( يظاهر يريشگيپ=  3خط 

  ،راندازياز منظر مقابل ت يريشگيپ= 4ره يدا
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ز يـ ك چيـ  يمتـر  3در فاصله  يمتر 5/1 يريشگين پين وجود، تخميبا ا
  .است يگريموضوع د يمتر 22و  20، 18ن آن در فاصله ياست و تخم

  ين موضوعتر مهمبه عنوان  پيشگيري
راندازان يت ةمورد عالق ياصل متر مسئله 24تا  8ن يبفواصل  يتصويرساز

 نگهـداري ك عكـس  يمانند هد در ذهن آنها يبا ها پيشگيرين يا. باشد مي
 از آنهـا  يذهنـ  يبـردار  عكسر و ين تصاويآوردن ابه دست  يبرا. دنشو

  .ميماياستفاده ن يريشگينقطه مرجع پ به عنوان ييها ستوند از يبا
آن را  ،آوردنبه دسـت   است و پس از ين كار موضوع فصل بعديا

  .كنيم مي متصل »منطقه كنترل«به نام  يگريد به عنوان
  

  
  

ت نصـب شـده و از   ين اسـك ينشانه است كه در زمـ  ها ستونر باال يتصو
  .دنشو مي دهيستگاه چهار ديا

  



  

  

  مفصل شش
  نقاط مرجع

  
  

  

  نقطه مرجع به عنوان ها ستوناستفاده از 
ن يفواصل در فاصله بي تصويرساز :ميان دادين جمله پايرا با ا پنجفصل 

د در ذهـن  يبا ها پيشگيرياين . صلي تيراندازان استا مسئله يمتر 24-8
ر و ين تصاويآوردن ابه دست  يبرا. شود نگهداري ك عكسمانند يآنها 

نقطـه مرجـع    بـه عنـوان   ييهـا  سـتون د از يبا از آنها يذهن يبردار عكس
  .مياستفاده كن يريشگيپ

  پرواز دوتايي ايستگاه چهار ها براي وضعيت ستون

  



  73نقاط مرجع     : فصل ششم

  .پرواز هدف فاصله دارد
 دهنـده  نشـان آن نصب شـده و   يروي واقع يه هدفك دوم ستون. 2

 2/1 ر پرواز و در فاصلهيد در همان مسيد زده شود، باياست كه با يهدف
ـ ا( ر پرواز خانه بـاال نصـب شـود   يدر مسي ستون اول متر ن مقـدار بـا   ي

  ).قابل محاسبه است افزار نرماستفاده از 
 دهنـده  نشـان آن نصب شـده و   يرو يگريتوپ د كه ستون سوم. 3

در ميدان  مرز قانوني ةدهند نشانپرچم  يمتر 9است در فاصله  يريشگيپ
  .شود مي نصب نيير پرواز خانه پايمس

آن نصـب   يرو يگـر يد يكه بشقاب واقع باالخره ستون چهارم. 4
 يمتـر  3/1 در فاصـله  ،د زده شـود ياست كه با يهدف ةدهند نشانشده و 

 افـزار  نرمبه ( شود مي نصب نيير پرواز خانه پايدر مس از ستون سوم قبل
  ).ديمحاسبه توجه كن

ر پرواز مربوط به خـود  يمس يروبه دقت  ديبا ها ستونهر جفت از 
بـا   تـوان  مـي  بهتـر  يابيجا يبرا. رنديقرار گ ،دنگذر مي دانيكه از مركز م

 يستگاه هفت برايار پرواز باال و از يمس يك برايستگاه ياز اگيري  هدف
  .ن كار را كنترل كردين ايير پرواز پايمس

آنها هاي  و اندازه ها ستون محل استقرار ،شدن موضوعتر  روشن يبرا
  .ر مشخص شده استيزطرح در 
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  ستگاه پنجين از اييپرواز خانه پا يريشگيپبه سوي  حيت صحيهدا

 
  
. دهيم مي كه عمل خود را در آن انجام ييجا يعني ؛است ن همان منطقهيا

  .نماييم مي نان و عالقه كنترليرا در آن با اطم يكه باز ييجا

  ستگاه چهاريا ييمنطقه كنترل در پرواز دوتا

  
  
مـورد  ي نـ يح چهار سـتون تمر يدادن صح قرار كنم مي تأكيدگر يبار د كي



  

  

  مفصل هفت
  تركيب اجزا

  
  

  
 ايـم  هآموختـ كـه تـاكنون    ييهاهمه چيزده است تا از ياكنون زمان آن رس

  .مييت خود را آغاز نماياسك يراندازيت فنّم و جهش ياستفاده كن

  
را  »گـام  بـه  گـام «ت بـا روش  ياسـك  ييجادو يايدر دنشما كه ادامه سفر 

 ايد دادهخود را ادامه  ياه نيتمر يمنطقبه طور  زمان هم ،ديا انتخاب كرده
كسـاني   به عنوان .ايد هكسب كرد ياه موازات اين تمرين هرا ب ياتيربجو ت

ـ نكن يراندازيت يطوالن يمدت توانيد كه عاشق اسكيت هستيد نمي د و بـه  ي
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بـه   را يعمليـات تيرانـداز   يتركيبـ  ياجـرا  يآيـا توانـاي   در حال پرواز؟
  دارم؟ گام همصورت 

و در  آورم، آن را كنترل كنمبه دست  را يتوانم پيشگير اين يعني مي
 ماشـه را بفشـارم؟ آيـا    ،صـورت  بـه با رسيدن قنداق  زمان همزمان معين 

كه گفته شود  يخودكار انجام دهم تا آنجايبه صورت  م اين كار راتوان مي
خودكار به طور كه كارها  يقابل تكرار است؟ و هنگام معمليات تيراندازي

  ؟كنم ميببينم چه  وضوح بهم توان مي آيا شود مي انجام
مثبت دهيم در مسير درسـت قـرار    پاسخ ها سؤالاگر بتوانيم به اين 

. استحكام ادامه دهيم با اعتماد و ييم به توسعه اسكيت فنتوان مي داريم و
نـاب   تقاضـايي و  شايسـته  يمراقب باشيد كه عمليات بايد با تعهدكامالً 

 سـپس آن را ثبـات   ؛دهـيم  مـي  را افـزايش ابتـدا امتيازمـان   . انجام شـوند 
  .بخشيم مي
  

  
  

براي كمـك  كه  يميدان تيراندازيك  .تمرين هستيم يحال در محل واقع
ين و تــر ســادهكنتــرل و شكســتن اهــداف بــه  يبهبــود توانــايبــه مــا در 

 بديهي است هنـوز بسـياري   .است تجهيز شده ،شكل ممكن ينتر منطقي
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  نقطه شروع حركت در پرواز تك باال ايستگاه يك الف ـ تصوير

  
  نقطه پايان حركت در پرواز تك باال ايستگاه يك ب ـ تصوير

  
  

اسـتقرار در   دربـاره  ،دور شـدن از موضـوع بحـث    ياجازه دهيد بـا كمـ  
بـه  چـه حـالتي   استقرار در ايستگاه بايـد   براي .صحبت نماييم ها ايستگاه

داشـته   به يـاد در مورد استقرار و ميزان تنش وارد بر بدن، ؟ خود بگيريم
و در خط  هستيم نه در استاديوم دووميداني باشيد ما در ميدان تيراندازي

  .صد متر آغاز مسابقه دوِ
 ستقرارابينيد، از جمله  مي كه در ايستگاه يعجيب و غريب هر استقرار

دون ب يبه اعمال صحيح و نرم تيرانداز يدستياب يبراتنها  نه خميده سنتي،
 عـالوه بـر آن  . آن شود يد موجب نابودتوان ميصرفاً  بلكه ستا هاستفاد

ديده و همچنـين   تواند دروني افراطي و آسيب افراطي مياستقرار غلوآميز 
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  توان وضعيت صحيح به خود گرفت ميهم  يسالگ 14در سن  يحت

 
  

انتخاب فاصله بين دو . تعادل استفاصله دو پا منبع كنيم  يبياييد يادآور
 متـر  سانتي 180 كه قد وي در مورد تيراندازي. باشد ميما  وابسته به قدپا 

در مورد تيرانداز . بين دو پاشنه صحيح است يمتر سانتي 20است فاصله 
تيرانـداز  طبيعتاً بيشتر باشد و  متناسب كميبه طور بلندتر بايد اين فاصله 

 تـر  عقب راست كمي پاي. به تناسب فاصله را كمتر خواهد نمود تر كوتاه
شـما بايـد احسـاس كنيـد ايسـتگاه را حـس       . گيـرد  چپ قرار مي از پاي

از ثبـات   از كنترل ايستگاه و احساس قوي شما بايد درك خوبي .كنيد مي
بايـد احسـاس كنيـد ايـن ايسـتگاه، ايسـتگاه       . را در خود گسترش دهيـد 

بـه  كـاهش تعـادل   سبب به هم نزديك باشند  كه خيلي پاهايي. شماست
از هم دور  زيادكه پاها هنگامي خواهد شد،  در اهداف دوتايي خصوص

بـر   شوند موجب سخت شدن بدن خواهد شد و دير يا زود تـأثير منفـي  
  .حركت شما خواهد گذاشت
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  .از دست شما خواهند گريخت ندرت بهشده  فراخوانده
  

  
  



  

  

  مفصل هشت
  جادوي دست مغلوب

  
  

  
  .كند مي خود را آغاز مؤثردست چپمان حركت  .هستيم دودر ايستگاه 

  ؛كند مي از خانه باال را كنترل آمده بيرونهدف  ،دست چپ
  طور همين نيز 1در طي مرحله نهايي

 
                                                   

1. Final 
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او پيشـين  در تصوير . خود پيوند داد يو آن را به استعداد بزرگ تيرانداز
  .دهد ميكنترل اهداف نمايش  ياين تمرين را برا وضعيت شروع

شده مربوط بـه   كه تصوير آن ثبتاي  لحظهبايد در اينجا اشاره شود 
 .مهم است يالملل بيناز مسابقات  يجلسه تمرين نيست بلكه در فينال يك

اهميت حفظ كنترل كامـل بـر دسـت چـپ     . ندارد يتفاوتواقعاً او  يبرا
ست كه چنـد لحظـه   وا يبنيادين عمليات براهمراه با ساير اصول، بخش 

  .بعد به اجرا گذاشته خواهد شد
  

  
  

توانيد ايـن تمـرين را    شما مي( ايستيم ميكه بخواهيم  يما در هر ايستگاه
مسـير پـرواز   به سـوي   دست خود را .)انجام دهيد نيزدر بيرون ايستگاه 

دسـتمان را  و  گيريم ميگذاريم هدف  كه نوك لوله را مي در جاييتقريباً 
  .كنيم ميتصور  حلولة سالنوك 
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  استاد فن و سبك :گاراگناني واحترام به رومان با اداي
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تر اسـت كـه زمـان     آرامگذاري  قنداقو  در عمليات تيراندازي Bبا سبك 
. نيـز در آن وجـود دارد   آوردن كنتـرل در پيشـگيري  به دست  الزم براي

 دقت و اطمينان بيشتر براي به معنيگذاري  قنداق صرف زمان بيشتر براي
  .كنترل آن است

مناسـب از مـچ    ةهم با موضوعِ اسـتفاد  ديگري و باالخره، منظر فني
وجـود   ،شـود  مـي توسط تيراندازان ناديده گرفته معموالً دست راست كه 

  .دارد
صـحيح   آوردن تواند به بـاال  صحيح از مچ دست راست مي ةاستفاد

كـه الزم نباشـد   بـه صـورتي    ؛قنداق تا استخوان گونه بسيار كمـك كنـد  
آوردن شانه و يا آرنج دسـت راسـت    باال، پايين آوردن سر براي فشاري

  .انجام دهيد

 تصوير الف
A Starting Position of the Right Wrist 
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 تصوير ب
Final Position of the Wrist  

  
  گذاري عمليات قنداقمنطقي نمودن 

در ابتـدا  ، مـچ دسـت راسـت    شود ميديده  تصوير الفكه در  طور همان
 منظـور  بـه گـذاري   شده را به خود گرفته تا عمل قنداق حالت توضيح داده

ايـن  . شـود  كاهش باالآمدن شانه و دست به حـداقل مـورد نيـاز منطقـي    
 110اي مشخص بين ساعد و كـف دسـت كـه حـدود      وضعيت با زاويه
 دسـتيابي  بـراي . مشخص شده است ،باشد مچ مي بااليدرجه در قسمت 

  :به وضعيت صحيح، بايد اعمال زير را دنبال كنيد
خواهيد  شانه قرار گيرد گويا مي قنداق را باال بياوريد تا روي ـ  الف

  .شليك كنيد
اي شكل بگذاريد و  تپانچه ةقبض روي به درستيدست خود را  ـ  ب

اسـت يـك    بـديهي . ت بگيريدتخت در دسبه صورت  تالش كنيد آن را
دن نمـو  بـه پيـدا   اي شكل كمك مهمي تپانچه اي با قبضه قنداق سفارشي

متناسـب بـا انـدازة آن     اي اگر قبضه تپانچه. وضعيت صحيح خواهد نمود
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ـ تمرينـات  نيستيم كه ايـن   پس از همه نكات باال، هنوز در وضعيتي ا را ب

با وزن قنداق و سالح و با بـاال  صرفاً  ر انجام دهيم، اين كار بايدسالح پ
 است كه بايد وقـت زيـادي   اين دليلي. آوردن تا شانه و گونه انجام شود

 تاكنون به اندازه كـافي  چراكه ؛اين كار در تمرينات اختصاص دهيم براي
ايـن كـار را    ايـم  گرفتهكه در دستمان  سالحي با وزن واقعي به درستيو 

انجام ساير  را از اين تمرين براي توانيم منافع فراواني و مي ايم دادهانجام ن
  .كسب كنيم عمليات تيراندازي منطقي يها بخش

گـذاري   هماننـد عمليـات قنـداق   كـامالً  اين قسمت از حركت بايـد  
يـك نوازنـده    گونـه دشوار است؟ پـس چ  كنيد ميآيا فكر . خودكار گردد

. كنـد  را در پنج صدم ثانيـه اجـرا مـي    SUS4 با كورد »لس«گيتار يك نت 
  دشوارتر است؟ يك كداممن بگوييد ه حاال ب
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  .است و بنابراين گسترش اعمال، متناسب با آن است

  در ايستگاه چهارضرورت توجه ويژه 
است كـه در ادامـه    مانند الگوهايي چيزي ما وضعيت تمرين واقعي براي

  :آيد مي

  الف تصوير

 
  

. كنـيم  مـي آغاز  مطابق معمول، كار را با تمرين خشك عمليات تيراندازي
مسـير پـرواز هـدف در نقطـه سـبز هـدف       بـه سـوي    انگشت را يا لوله
سوم اول فاصـله ميـان نقطـه شـروع حركـت       كه در حدود يك گيريم مي

  .ميدان است هدف و نقطه مركزي
 كه با دو تـوپ آبـي   »لمنطقه كنتر«هدف يگانه در  عمليات ما براي

در . گـردد  در مسير پرواز پرتابه انجـام مـي  ) الف تصوير(نشان داده شده 
كـه در سـمت    هنگام انجام اين تمرين، همواره بايد هـدف را در حـالتي  

 طـي ) لولـه ( بنـابراين ، در اختيـار داشـته باشـيم    ،كند چپ لوله پرواز مي
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  .كرديم از ايستگاه دو تا شش معرفي تيراندازي يها ايستگاه تمامي
امكـان اسـتفاده   و  درك بهتر مشخصات حركت آونگـي  بياييد براي

قـرار   مـورد بررسـي   تـر  دقيـق  موجود در عمل آن را كمي بهتر از مزاياي
تـوانيم دامنـه    مـي احتمـاالً  اگـر آونـگ سـاعت را مشـاهده كنـيم،      . دهيم
  .در نوسان را درك كنيم ينواخت يك به خصوصحركت،  نواخت يك

دامنـه و ثبـات حركـت     ،يعنـي ه مؤلفدقت ساعت وابسته به اين دو 
  .استآونگ 

  آونگ نگاه كردن به

 

بـه  ( آشنا هستند اهداف دوتايي فراوان در هاي همه تيراندازان با دشواري
ها وجـود   اين دشواري منشأ). سه، چهار و پنج يها ايستگاهدر  خصوص

. مبهم درباره محل هدف دوم پس از شليك بـه هـدف اول اسـت    نظري
كنتـرل هـدف   كه در موضـوع   از ضعف بدتري ،ضعف در فن تيراندازي

زمـان   هنگـامي كـه  بسـيار روشـن اسـت    . كند بروز مي ،دوم وجود دارد
نمـاييم، هـدف دوم از لولـه عبـور      را صرف كنترل هدف اول مي بيشتري
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بايـد  و  كنـد  كه هنوز تحت كنترل ما نيست فرار مي اي منطقهكند و به  مي
بـرخالف آن در   كـه  درحالي. تحت فشار زياد هدف دوم را جستجو كنيم

اگر اين . تحت فشار باشيم خواهيم مين هيچگاهگام عمليات تيراندازي، هن
تمركـز كامـل كمـك كنـد مـا آرام و آسـوده        به ما براي كيفي دو توانايي

  .خواهيم بود

  آرام و آسوده باشيم خواهيم مي

 
تـا  دهـد   كه در اختيار داريم به ما ايـن اجـازه را مـي    فنياكنون دريافتيم 
از پيش و دقت، يك تا سه متر  سودگي، خونسرديرا با آ اهداف پروازي

در اين لحظـه، هـدف دوم در همـين    . مركز ميدان مورد هدف قرار دهيم
در نيمه ديگر ميدان كه هدف از خانـه موجـود    فاصله از مركز ميدان ولي

در  كـه بـا پيكـان كـوچكي     به هدفي(در آن بيرون آمده است، قرار دارد 
  .)كنيد شده نگاهگذاري  عالمت تصوير ب

كنتـرل هـدف دوم در    را بـراي  مزيت بزرگـي  اين روش تيراندازي
 ديگر الزم نيست مجبور شـويم تحـت فشـار زيـادي    . گذارد ما مي اختيار
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در دقيقـاً  هدف  چراكه. بپريم هدف دوم به منطقه مبهمي جستجوي براي
اگر اين شرط را بپذيريم كه پس از شليك بـه هـدف اول،    .مقابل ماست
غلبه بر آن و شكستن  كه به منطقه كنترل هدف اول براي عتيبا همان سر

 بـدون جسـتجوي  (هدف اول رسيديم، به منطقه كنترل هدف دوم برويم 
ظهـور  «هماننـد احسـاس   با اين كار  ؛)به آن هدف دوم و بدون وابستگي

 ياسـت كـه دوسـت    ايـن اصـطالحي  . لـذت خـواهيم بـرد    ،»حمجدد مسي
  .الت ساختتشريح درست اين ح براي ييامريكا

لوله در حال پرواز  كشف خواهيم كرد هدف دوم درست در جلوي
 است كه پيشگيري اين بدان معني .است كارمان را تمام كنيم كافي ؛است

كـه   تـوانيم آن را هـدفي   شليك كنيم كـه مـي   را كنترل نموده و به هدفي
  .بناميم »هكشته شدن عرضه كرد خود را براي«

 عمليـات تيرانـدازي   كنيم در حال اجرايتصور : بياييد خالصه كنيم
  :در ايستگاه سه هستيم به هدف دوتايي

  به محل هدف دوم 1شماره پيكان تصوير ب ـ 
  كند مياشاره  در زمان شليك به هدف اول

 
  

حركت آونگي

2
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  .ايم مسير فرضي ادامه لوله را به توپ سبز نشانه رفته
و بدون شك لولـه را بـه   هدف آشكار شد، با قاطعيت  وقتي ـ  الف

. بـريم  خـط پـرواز مـي    روي) توپ اول از دو توپ(منطقه كنترل  ابتداي
آورده  نقطـة پيشـگيري  بـه  به دقـت   لولة سالح، گذاري قنداقبا  زمان هم
هدف هميشه در سمت چپ است و به آن اجازه عبـور از لولـه   ( شود مي

كرديم قنداق كه احساس  و همين كنيم ميهدف را كنترل  .)شود ميداده ن
  .كشيم مي با صورتمان تماس گرفت ماشه را به نرمي به نرمي
به محل هـدف دوم،   بالفاصله پس از شليك و بدون وابستگي ـ  ب
بـرديم،   كـار  بـه و سرعت كـه در مـورد هـدف اول     آهنگ ضرببا همان 

خط پرواز نشان داده  كه روي 2توپ (گرديم و به منطقه كنترل دوم  برمي
هـدف   روي 1كار شروع بـه كـانونش   در هنگام اين. شويم وارد مي ،)شده

  .نماييم دوم مي
انجام شود، هدف در سمت راست  به درستياگر اين عمل بازگشت 

ما نيز با همان سرعت و جهـت در   كه درحالي ؛ما خواهد بود لولة سالح
 بخـش آخـر يعنـي    اجـراي . از اينجـا شـروع كنـيم   . حال حركت هستيم

 الزم نيست دنبال چيـزي . اده و قابل كنترل استعمليات شليك بسيار س
بـه طـور   كه  هدف را در بهترين جايي. بپريم بگرديم يا به منطقه تاريكي

  .ايم يافته ،باشدقرار داشته توانست  ي ميمنطق
 آنچـه بـيش از   كه تحت عنوان الف و ب تعريف شد چيزي اعمالي

در  شـده  مشـخص پيكـان  ـ توضـيح داده شـده      تحت نام حركت آونگي
كشيده شده  است آونگ در مقطع افقي بديهي. نيست تصوير الف و ب ـ 

كـه   از آنجا: كنيم ميزير استفاده  اثبات تئوري از اين موضوع براي. است
                                                   

1. Focus 
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كـه   كنـيم  مـي فعـال در رقـص احسـاس     بخشـي  به عنـوان بدن خود را 

را احساس  تپش و تركيب موسيقيايي. كند اعمال مي و ريتم را بندي زمان
بـرخالف احساسـات   . اطمينان نتيجـه آن اسـت   و آرامش، عزم ؛كنيم مي

مانند احساس عدم اطمينان و يا شك به ميزان مهـارت مـورد نيـاز     منفي
زمـان كـه    از كمـي  نگرانـي  ،مناسب عمليات تيراندازي سازماندهي براي

كر و بدون كنترل اعمال ف بي يار به اجرارا واد و ما شود مي موجباغلب 
همه اين احساسات ناپديد و يا ضعيف خواهند شد اما ميـزان آن  . كند مي

خواهـد  هدفي و اعتبار  به درجه بلوغ عمليات، پااليش صحيح، استواري
فنـون   شـده و عقالنـي   تضمين اجراي ،ايم كه آن بود كه بر آن مسلط شده

  .خواهد بود تيراندازي
  

    



  

  

  مفصل ده
  ايستگاه چهار

  
  

  
  .يمداشته باشبه ايستگاه چهار  يتر دقيقآن رسيد كه توجه  زمانباالخره 

  يك كابوس :ايستگاه چهار

 

دانـيم، هنـوز تيرانـدازي     كه همه مـي  گونه همان .از ايستگاه چهار نترسيد
گـذارد   ايـن سـطح وقتـي پـا در ايسـتگاه چهـار مـي        با وجودنيست كه 

بـه  ، شـود  مـي فشاري كه به برخي تيرانـدازان وارد  . احساس راحتي كند
در زمان مسابقه به قدري زياد است كه براي آنها اعمال مقـدار   خصوص
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ـ است كه اغلب تيراندازان نخبه پس از آن ب جدي مجبـور بـه    أخيردون ت
 جهاني ركوردهايبه سوي  كار درها را گردند و اين خود مي ننوف اصالح

  .دنموخواهد  جديد در اين رشته باز
 فنـي  يهـا  ارزشرا ثبت كرد و  هاي جديدي آنكه بتوان ركورد براي

 ،حـل ممكـن   نمود، يك راه تأمينگذشته  ركوردهايرا نسبت به  باالتري
 رسـد  مـي به نظـر   كه(شونده در ايستگاه سه و پنج  حذف دو تك نزديك

در ايسـتگاه   »سمعكـو  دوتـايي «يك هدف  و معرفي) ين باشندتر مناسب
  .چهار خواهد بود

در ايسـتگاه   تواند با شليك به دو هدف دوتـايي  مي برنامه تيراندازي
  .به اهداف جذاب ايستگاه هشت پايان يابدچهار پس از شليك 

  در ايستگاه هشت) خانه پايين( يك هدف ديدني

  
  

 زيرا، ثبت كرديم »تأخيرصحيح و بال«را تحت عنوان  اين معيار ضرورري
را  ثبت كرد يا ركورد قبلـي  ركورد جديديدر آن كه ديگر نتوان  ورزشي

  .شود ميتبديل  ،»بدون اميد ياييؤر«عقيم مانند  شكست، به ورزشي
را  يسـؤال  مدر فصـل دو . اما اجازه دهيد به ايستگاه چهار برگـرديم 

كـه   اما مشكل بنيادي«: دهد ايم كه هنوز خود را به ما نشان مي طرح كرده
شـليك   اهـداف دوتـايي  بـه سـوي    وقتـي  تيراندازان بسياري هنوز براي
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تـا اسـتفاده   ) جزئـي ادامـه حركـت    1،به كنترل پيشـگيري  چپ، دستيابي
  .»يحركت آونگ«دقيق  و اجراي »منطقه كنترل«يح از صح

تحـت  ) مغز شما سامانه خارج هرمي(بگذاريد سامانه خودكار شما 
فرامـوش نكنيـد شـما بـا همـان      . شما كار كنـد  مغز براي كنترل عمومي

شــما مراحــل . ايــد آمــوزش ديــده دان موســيقيمهــارت و ذهنيــت يــك 
را بارهـا و   شما قواعد تيراندازي .ايد دهنموتمرين به خوبي  را موسيقيايي

رسيده كه اي  لحظهاكنون . ايد كردهبارها تمرين و آن را با قلب خود درك 
 لولـة سـالح  . اجرا كنيـد  آهنگ ضربو با همان به دقت  شما عمليات را

  .ايستگاه چهار شروع به رقص كند ترسناك شما بايد بين اهداف دوتايي

  ستگاه چهاردر اي نقشه تيراندازي ـ الف تصوير

 
  

روي كار را با قرار دادن لولـه  : بياييد يك بار ديگر عمليات را شرح دهيم
منطقـه  اين ( .كنيم ميآغاز  »منطقه كنترل«از  پيشدايره نقطه شروع، كمي 

                                                   
سوي هدف متحرك، با توجه به نسبت بين سرعت هدف و سرعت گلوله يا  بهشليك  هنگام. 1

در حقيقت اين دو در  ؛دهيم گيري قرار مي مورد هدف رااي  نقطهو مسير حركت هدف، ساچمه 
در لحظـه   ،گيـري  كه محل هـدف را روي مسير حركت هدف  ةفاصل. رسند آن نقطه به هم مي

  .ناميم لحظه دارد پيشگيري مي آنبا محل هدف در  ،گيري هدف
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منطقـه كنتـرل در سـمت     نشانه نخستين. طرح مشخص شده است روي
 رويتقريبـاً  شروع حركت لوله  ةداير هرحال به. چپ مشخص شده است

  ).انه باال و مركز ميدان قرار داردفاصله بين خ سوم يك
 عمليـات  هدف آشكار شد چشم خود را به آن بدوزيد و تا انتهـاي 

گذاريد، لولـه   كه قنداق را مي در هنگامي .شليك، به آن اجازه فرار ندهيد
  .منطقه كنترل هدايت نماييدبه سوي  را با دقت تمام به وسيله دست چپ

نقطـة  بـه  مستقيماً هدف باشيد، مواظب باشيد لوله را  ه جلويهميش
ايـد در  ، بكه قنداق شانه شما را لمس كـرد  زماني .هدايت كنيد پيشگيري

بالفاصـله پـس از آن،   . مل ماشه را بكشـيد أبدون ت .باشيد نقطة پيشگيري
  .حركت كنيد قسمت دوم حركت آونگي بايد به جهت مخالف يعني

با توجه به آنچه تاكنون (شده باشد  گام همبه خوبي  اگر حركت شما
هدف دوم تمركز  بايد بتوانيد رويمطمئناً ، )باشد طور اين ايد، بايد آموخته

نماييد كه به سمت راست لوله شما و در همان جهت حركـت آن پـرواز   
  .ارتباط ميان لوله و هدف را ببينيد به روشنيتوانيد  كند و مي مي

شـده،   آسـان و تضـمين  كـامالً  به صورتي  شما رايدر اين اوضاع، ب
 بـراي  هدف دوم حتي. شود ميصحيح انجام  پيشگيريبه سوي  عمليات

  .يك لحظه از كنترل شما خارج نخواهد شد
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 متـر  سـانتي چند  كه حتي هدفي .اين قانون هستند مراقب اجرايبه دقت 
. گردد انه خطا ثبت ميرحم بيپس از مركز ميدان مورد اصابت قرار گيرد، 

 حلـي  بايد بـه ايـن دليـل راه    هر تيراندازي .در اختراع است اما احتياج ما
بـه  عمليـات خـود را    دريـ گباين قانون را اجابـت نمايـد و يـاد     بيابد كه
ثابت و قابل  اين كار با خود امتياز .اجرا كند دقت و هماهنگي ، باسرعت
  .همراه آورده استبه  ياعتماد

به ايستگاه هشت بياندازيم، پـس از آن از   ايد، با هم نگاهي اگر آماده
 بـه عنـوان  شما خواهم خواست از اين امكان جديد زيبا، بـدون درنـگ،   

  .در ايستگاه چهار استفاده نماييد مهارت خود بهبود اجراي براي ابزاري

  تصوير ب

  
  

 .كنيم مي جا جابهايستگاه هشت را دو متر : انجام آن و اين است چگونگي
خـود را  . در مسير بين ايستگاه هشت و چهار) تنها در ذهن خودمطمئناً (

 .در اين محل قرار دهيد و شروع به شليك از اينجا بـه هـدف بـاال كنيـد    
در ذهن خـود  . هدف پايين انجام دهيد كار را براي هنوز الزم نيست اين

 هشـت را  هم هـدف بـاالي   متر حركت كنيد باز اگر دو مرور كنيد حتي
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منـد در   بـا رويكـرد روش   »گـام  به گام«كه در روش  جزئياطالعات 
عمليـات صـحيح    بـراي سازي  دو، سه و چهار با هدف آماده يها ايستگاه

پـنج و   يهـا  ايسـتگاه با همان روش در دقيقاً آورديم، به دست  تيراندازي
است كه به شما پيشنهاد كرديم فصل  اين دليلي. باشند ميشش قابل اجرا 

در مـورد   توانيـد اطالعـات دقيقـي    در آن مي زيرارا بخوانيد  مو ده منه
 رابهبود عمليات صحيح در اين دو ايستگاه  نكات مهم و مورد نياز براي

. كند همه روشن است و بنابراين به فهم سريع كمك مي اينك براي. بيابيد
در عمليات  نكات ضروري فراخواني به تصوير، براي اجمالي يتنها نظر

  .خواهد بود با روش درست كافي تيراندازي

  قابل مشاهده در ايستگاه پنج نقشه تيراندازي ـ الف تصوير

  
  

مربوط به  چند نكته اختصاصي خواهيم ميعمل آوريد،  حداكثر دقت را به
  :اين دو ايستگاه را بيان كنيم

لحظـه   نخسـتين دست را، از  شروع صحيح، تيراندازان راست ـ  الف
در . نمايـد  هدف رهاشده مـي  تر ساده مشاهدة قادر به ،دفنمايان شدن ه
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  ششنقشه تيراندازي در ايستگاه  ـ تصوير ب

 

  ي عمليامعن
از  نـام شـويم، بايـد تصـويري     دقيـق و جويـاي   اگر بخواهيم تيراندازي

از هر چيز، ايـن كـار   پيش . هر هدف در ذهن خود ثبت نماييم پيشگيري
متفاوت در  ديد متفاوت و ارزيابي حقيقي يعني اي مسئلهموجب توجه به 
 كـه  درحـالي در مسير پرواز خانه باال و پايين خواهد شد  اندازه پيشگيري

  .در واقع يكسان است
از سـاير   نظـر  صـرف خود در ايسـتگاه، بالفاصـله    با قرار دادن پاي

كـه فرمـان   را  كه بايد انجام دهيم، تصوير مرتبط بـا ايسـتگاهي   كارهايي
بايد اين . خود فرا بخوانيمپرتاب هدف آن را صادر خواهيم كرد به ذهن 

جا گرفته و در مغزمـان نقـش   مان كه در درون را به ذهنيتي متر سانتي 91
 »ايـن «ايسـتگاه و بـه    »اين«را در  يمتر سانتي 91اندازه  »اين« ،بسته يعني

ايـن   بايـد بـراي  « :نيست كه تنها فكر كنيم كـه  هدف متصل نماييم، كافي
  .»كنيم پيشگيري متر سانتي 91هدف 
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  ايستگاه هفت ـ ج تصوير

 
  

در يك فينـال مهـم، تحـت     به خصوص ؛است طبيعت رواني دومين دام
و روانـي   قابل اجتناب عضالنيغير تنش. رسيم فشار به ايستگاه هفت مي

  .، هميشه قابل كنترل نيستيابد مي رفشار ارتقاپ كه به وضعيتي
كـاهش  بـه سـوي    قبل مـا را  يها ايستگاهيافته از  تجمع تنش رواني

 كنيم ميكه تصور  در هنگام ورود به ايستگاهي شياريوناخواسته سطح ه
به خـوبي   از اين گذشته، تنش عضالني كه. كند هدايت مي ،است تر ساده

كه به نـوك لولـه منتقـل     كنترل نشده است، ممكن است به توليد لرزشي
 ييد و خطـا گردمنجر  ،شود ميدر مسير پرواز تشديد  درنتيجهگردد و  مي

از ايـن  پـيش  است كـه   بروز خطايي اين چگونگي. رخ دهد باورنكردني
. از اين وضعيت ويژه مصون نيسـت  كس هيچ. ايم درباره آن صحبت كرده

تيراندازان بزرگ به ياد دارنـد حـداقل يـك بـار در طـول عمـر        بسياري
كـه   اند دادهاز دست  خود هدف پايين ايستگاه هفت را در حالتي ورزشي

ايجاد نمـوده يـا    يالملل بينرا در فينال يك مسابقه مهم  وضعيت وخيمي
  .در يك مسابقه شده است وجب باخت آنهام

بينـي و سـخت تشـكر كـرد كـه       قابـل پـيش  غير بايد از اين خطـاي 
در مراحل آزمايشي مانع از پيشنهاد حذف ايسـتگاه  پيش از آن و احتماالً 
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 تك باالي هشت ـ تصوير ب  تك باالي هشت ـ تصوير الف

 
  

از وضعيت انتظـار  . در تصوير الف، تيرانداز هدف را تشخيص داده است
كند و همراه با باال آوردن قنداق، شروع به حركـت دادن نـوك    شروع مي

بـا فاصـله    خط قرمز،ـ منطقه كنترل   لوله در مسير پرواز هدف به ابتداي
زمـاني   توانيد ببينيد حتـي  اينجا مي. نمايد مي ـ  متر از خانه باال 10حدود 

آغاز نمـوده، بـا   هدف هنوز دور است، تيرانداز كار را  رسد ميبه نظر  كه
 و ديد دشـوار را تعقيـب كـرده    داراي نرمش و دقت زيادي، مسير پروازِ

است وي لولة سالحشده همراه با  خارج هدف.  
و در به اتمام رسـانده  را گذاري  قنداقتقريباً ر ب، تيرانداز در تصوي

هدف هنوز به منطقه كنترل وارد نشـده   .حال ورود به منطقه كنترل است
تيرانـداز  . دور نيسـت چنـدان  تيرانـداز   لولة سـالح از هم هم از آن و  اما

با هدف را كنترل  سرعتي هم و دهد حركت لوله را با دست چپ ادامه مي
  .جلوتر از آن است پرواز به نرمي ،در مسير .نمايد مي
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  هشت تك بااليـ  دتصوير  هشت تك باالي ـ جتصوير 

  
  

هـدف تحـت كنتـرل     اكنـون و ) جتصوير (تمام شده تقريباً گذاري  قنداق
منطقـه  «خواهد با عمليات شليك كار را تمام كند، به  كامل تيرانداز كه مي

 در پيشـگيري  لولـة سـالح   گيـري  پس از هدف. وارد شده است ،»كنترل
خواهيد به هـدف   كه مي اي نقطهبسته به  متر سانتي 20تا  15بين (صحيح 
هـدف   بـراي  با نرمش و دقت كنترل آن، هـيچ راه فـراري   ،)كنيد شليك

و  دهنده همـاهنگي  خواهد آمد كه نشانبه وجود  سياه ابري ؛وجود ندارد
  .)دتصوير (است  ات تيراندازيدقت در تكميل عملي
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  بدون شرح درباره تك پايين ايستگاه هشت دار دنبالهتصاوير 

  
  

  
  

 .كنـيم  مـي اسـكيت تمـام    جـادويي  را به دنياي با اين تصاوير، سفر خود
 براسـاس  بلكـه  ،»گـام  به گام«ات شما در اتاق بحث نظر بهبا توجه تنها  نه

توان  رسيده، مي من كه به صندوق شخصي پيغام الكترونيكي تعداد زيادي
اند، خـود را در برابـر    دهنمورا دنبال  كه اين سفر طوالني كرد آناني تأييد
  .يابند يافته و قدرتمند مي از فنون گسترش اي بسته

بـاقي   سـؤال اينك تنها يـك   .ابزار ارتقاي شما در دستان خود شماست
  ؟خواهيد كردبرداري  چگونه از اين ابزار به بهترين وجه ممكن بهره :است

 ورزشي در تيراندازي چند رويكرد رواني »گام به گام« در فصل پاياني
مواجهه بـا آن   براي تمريني قرار خواهيم داد و الگوهاي تحت بررسيرا 

مشـكالت   روي كـار  بـه است وظايف مربـوط   بديهي. خواهيم نمود ارائه
تر به متخصصين امر  اي و حرفه تر دقيقرتبط با تيراندازي، از منظر م رواني

    .شود ميواگذار 
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  :يمعادت كندو مرحله مهم  براي بياييد به استفاده از اين زمان انتظار

  در انرژي رواني يانفجار

  
  تمدد اعصاب

 رواني انرژي مقدار زيادي .ايم تازه عمليات خود را در ايستگاه تمام كرده
. بايد دوباره از اين تفكر بـه آرامـش برسـيم   . داريم كه آماده انفجار است

از  سـري در ك »كردن كامل ذهنمـان  خالي« برايفوراً است  حاال ضروري
در هشـت   در طـول جلسـاتي   شـناس  روانتنها با كمك . ثانيه اقدام كنيم

كـه   هدف اين است كه تا جايي. دست يافتبه اين حالت توان  هفته مي
و تنش مـرتبط بـا    چند لحظه از تيراندازي ذهن خود را براي داردن امكا

  :اند قابل جايگزينيبه خوبي  همچنين ها روالاين . كنيد آن خالي
  ؛ثانيه 15. بشماريد 10تا  بسته و به آرامي با چشم نيم. 1
ورود و خروج هوا از ريـه   صداي سه نفس عميق بكشيد و روي. 2

  ؛ثانيه 15. تمركز كنيد
 گـام  هم آن را با گام تنفس خود بشماريد و به آرامي 10بار تا  2. 3

  ؛ثانيه 30 .كنيد
اي كـه   صـحنه . (كند تجسم كنيـد  كه شما را خوشحال مي چيزي. 4

  ؛ثانيه 20). ايد كردهآن را با لذت تجربه قبالً 
  .ثانيه 80. مجموع تمدد اعصاب. 5



  179روانشناسي در تيراندازي     : فصل دوازدهم

  در راه

  
  

  ...در پايان
يي، امريكـا نويسـنده   درباره ماجراي خواهيم ميسفرمان، بندي  جمع براي

 »موتورسـيكلت زِن و هنـر هـدايت   « روبرت م پيرسيگ، در كتاب خـود 
باشـد امـا    عاديغير قدريبه نظر  عنوان كتاب ممكن است. صحبت كنم

  .انه استگر روشن آن موضوعاتي محتواي
كـه   شا سـاله  11قهرمان داستان در يك صبح تابستان به همراه پسر 

ــرك وي  ــر ت ــي   ب ــوار گروه ــته، در ج ــده    نشس ــه رانن ــتان ك از دوس
هستند، سوار موتورسيكلت كهنه مورد عالقـه   ديگري هاي موتورسيكلت

از پيش  رفتن به مقصدي براي در ابتدا، اين سفر به سادگي. شود ميخود 
 بـه تـدريج  در هم بود، اما  همه چيزدر ابتدا . شده انجام شده است تعيين

. تغييـر يافتنـد  كـامالً  هـا   ها، مزارع، درختـان و دره  ها، تاالب مناظر دشت
اي از  شـد و شـبكه   مـي  در هر ذهـن جـاري   اختصاصيبه طور خاطرات 

  .تنيد افكار استوار حول قهرمانان مي
دانست  گفت و نمي متوقف شد، ناسزا مي نقص فني به دليل دوستي

 از آنچه بـراي  يراو. شد و به موتور خود لگد زد عصباني. چه بايد بكند
كـه از   بـرخالف آنهـايي   چراكـه موتورسيكلت رخ داده بود متعجب شد 
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