
 اپه ی در موردتاکتیکسوال  یک

(6/1/9139ترجمة: عباسعلی فاریابی )  

 سوال: 

 خودش الک درون حریف که است این برایم رخ می دهد آنچه. اپه مشکل زیادی دارم خاص تاکتیک یک برابر در که ام شده متوجه تازگی به

در  .کند می پیشروی من سمت بهبا شدت  نها کاری که می کند این است کهتو  ،کند نمی آغاز را خاصی تهاجمی حرکت گونه هیچ و خزد می

 کیهتحفظ فاصله  بر دفاع همراه با در امان بودن از حریف بیشتر برای و کنم تأکید پاکار روی دارم دوست بیشتر در بازی منخود  صورتی که

 یادیز زمین شود می باعث ،دادم توضیح باال در که طور همان ،حریف شدید یپشت الک حرکت برابر در کار این انجام ،ترتیب این با. کنم می

 قابل بازی درمن  حرکات شود می سبب که ،ممی شو خودم پیست یانتهایبخش  در دفاعی اقدامات انجام به مجبور بیشتر و بدهم دست از

 د.نشو بینی پیش

پیشروی  کنم سعی که است این من اول گزینة است؟ موثر تهاجمی یپشت الکحرکت این چنین  با مقابله برای تاکتیکی نوع چه شما نظر به

ز سر افلش  این د کهبه نظر می رس اما. کند می پیدا معنا درستن م به نظر که ،یک فلش انجام دهم ،موقع بهبا تغییر جهت  ع کنم ورا قط او

رای من ب دیگری های ایدهحال بفرمایید آیا شما . است نبوده یموفق واقعاً تاکتیک برای من حاله چونکه تا ب ،انجام می شودو استیصال  ناامیدی

 دارید؟

 

 جواب:

 این دهید انجام خواهید می واقعاً آنچه که گفتید شما. مشغول چه کارهایی هست و ببیند او کنید دقت دهد می انجام نچه حریفآ بهباید  ابتدا

ه انتهای تان ب و نزدیک کردن شما حریف به آوردن فشار در واقع .کنید باز را فاصله و کرده فراریر فشار زاز  ،حملة حریف هنگام بتوانید که است
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 به باریکال ابتکار عمل تان می باشد.ب و سل شما نقشة در حال خراب کردن جدی طور به به این مفهوم است حریف ،حملهاجرای پیست قبل از 

 .ی هستیدباهوش افراددر حال بازی با  شماباید اعتراف کنم که . یچنین حریف

ی اجرا. باشید تهدیدی ی اوروی قدم جلو توانید می که دهید نشان او به که است این دهید انجام باید شما که کاری. است درست شما نظر

در حین پیشروی شما در برابر  آنچه به این در واقعالبته  .(هست هم یخوب راه یک که هرچند) است هدف این به رسیدن برای راه یک تنها فلش

حرکت شما برای شکستن  او اگر ،مثال عنوان به. آن انتهای در چه و پیست وسط در چه ،دارد زیادی بستگی ،افتد می اتفاق حریفقدم جلوی 

 ایدب شما ،دکن باز را فاصله اگراما  جرا کنید.ا ردکنست که همان حرکت را با یک دارید این ا نیاز تنها کاری که ،ندک دفاعرا  شقدم جلوی

ن و تنها کاری که باید بکنید ای ،نیدکحرکت را اصال اجرا نآن اینکه  یا ،بردارید قبل از اضافه تر قدم یکتنها قبل از اجرای حرکت اصلی، 

 .ددهب فرارکافی برای  فضای شما به تا تان دور کنیدخود از را او است که

 

هدف مورد حملة  توانید می ،چنین وضعیتیدر . ای را اجرا خواهد کرد ضدحمله و ایستاد دخواه خود جای در احتماالً حریف ،زیاد احتمال به

با  را خود ةحمل توانید می همچنین شما. او را هدف بگیرید دستشما  ،)سینه( دورتر هدف به او ةحمل صورت در و ،دهید تغییر را خود

 .کنید (Counter-time) گرفته و را او ةتیغ همراه با پاسخ )ریپوست( خود و ،کرده دفاعاو را  کونترسپس حرکت  ،انجام دهید فریبیک 

 یستن قیچی/  کاغذ/  سنگ بازی این. نکنید را کار یک نوع همیشهکرد،  پیشروی کسی این گونه به سوی شما وقت هر که است این مهم

کنید  متنظیرا  فاصله ابتدا بایدحملة خود،  یبرای آماده سازشما در اینجا . داشته باشد وجود ریفح حرکت شکستن برای حرکتتنها یک  که

 ،اجرا کنید نمایشیبصورت این کار را باید  گاهی اوقات بلکه ،بکنید حقیقی حملة مستقیمبه او نباید  هم همیشه. (عقب و جلو به حرکتبا )

 .تا اینکه حریف در برابر حرکت فریب شما واکنش واقعی نشان دهد

 


