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 لی هو چینگ

تر  راحت ندهست تر کوتاه قد که کسانی از معموالً بلند قد یهاشمشیرباز. است گذشته خودم از بلندتر قد های حریف با من ای حرفه دوران بیشتر

 .نمک مقابله آن با طور مرتبب باید من که است موضوعیدسترسی  دامنة اصل هستم، ایست اپه من که آنجاییاز . به حریف دسترسی دارند

 :است زیر موارد شامل دامنة دسترسی مسئلة با مقابله های راه

 شدت افزایش جای به قد بلند شمشیربازان اکثر اما دارد، وجود زیادی استثنائات جهانی های صحنه در اگرچه :مسلط و سرعت نامنظم

 سرعت کردن مختل جهت سریع کارپای از استفاده بنابراین،. تکیه کنند خود برتر به امتیاز دسترسی دهند می ترجیح ،مبارزه در خود پایکار

 ندیابحرکت  با بیشتر که دست راست های خود را دکن می مجبور را آنهاراه حل بسیار مناسبی است. این کار  بلند قد شمشیرهای تر آهسته

 .انجام دهند

 

 تفادهاس آهسته از سرعت توانید می دارید، اطمینان خود بایند و بتمان های قدرت به سرعت پای شما کم باشد اما اگر :برتر درگیریقدرت 

 در را ه اشتیغ به محض اینکه حریف دستش را راست کرد سپس بروید، پیش حریف سمت به آرامی به و قرار گیرید نزدیک فاصلة در. کنید

 فاصلة رد پیشروی این زیرا شود نمی توصیه سرعت افزایش. شود رانده عقب شما پیشروی اختیار بگیرید و او را در تنگنا قرار دهید تا بوسیلة

 .شود می انجام حریف به نزدیک

 ام حال. کند می استفاده راست کردن دست از مکرر ما بطور منفعل حریف که گذاشتیم این بر را فرض اول روش دو در :دنباله دار حمالت

 از بتمان ها و بایندهای  ابتدا. کرد خواهیم صحبت هستند، تهاجمی های قابلیت ی که دارایبلند قد های حریف برای حل مناسب راه مورد در

روی عکس  سپکنید، دفاع بگیرید، س نشینی عقب حریف حملة در مقابل سپس،. کنید ایجاد اختالل حریف پیشرویدر  تا کنید استفاده مکرر

 .(بدون فلش رمیز /با) یا قدم جلو حمله به او تهاجم کنید با فلش، حریف نشینی عقب یا العمل دست

 را خود حمالت. سر و کار دارد ،ضربه های ایست زمانی به موقع و قوی های دفاع دارای و بلندقد  حریف با عمدتاً موضوع این :چریکی جنگ

 کنید ینینش عقببالفاصله  ،بکند اجرای یک حملة دنباله دار یا کردن حمله ضد بر سعی او اگر. کنید متمرکز حریف یپانوک  و زانو دست، روی
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 ضربه به نوک پا یا ضربة شالقی ،برای تنوع. کارتان را با رمیز ادامه دهید دهد، نشان واکنشی نتواند حریف اگر. یک دفاع و جواب را اجرا کنید و

 .دست را به کارتان اضافه کنیدبه 

که  یهنگام. به حساب نمی آید "واقعی شمشیربازی" زیرا نیست مربیان و شمشیربازها از بسیاری عالقة مورد شیوه این :نزدیک درگیری

به  را ربهضسعی کنید به هر صورتی که هست  ،شد کم بسیار فاصله که هنگامی. ببندید را فاصله وبایند کنید  او را تیغه ،می کند حمله حریف

 عقب برای او دارد، بیشتری دسترسی نظری لحاظ به بلند قد رقیب که آنجا از. شود روشن شما چراغ که زمانی حریف فرو کنید )سیخ زدن( تا

مشیرباز ش رو، این از(. باشد یکسان شمشیرباز دو هر برای دست کردن جمع سرعت اگر) دارد نیاز بیشتری زماناز این درگیری نزدیک به  نشینی

 .بود خواهد برخوردار مزیت این از کوتاه در اینجا قد

 .اکتفا می کنیم قد بلند هایشمشیرباز با مبارزه ویژة مورد پنج فعال به این اما دارد، وجود نیز دیگری های راه البته

 

 تاث جک

 هدف به ریتبیش دسترسی او اینکه یعنی. دارد مشخصی مزیت شما به نسبت شما حریف کنید، می بازی بلندترقد  حریف با یک که هنگامی

 انه،خوشبخت. دبزن ضربه شما به یایست زمان ضربه با دتوان می د،گیر قرار محدودة دسترس شما برای اجرای اتک در اینکه از قبل او. دشما دار

 .دارد وجود موضوع این با مقابله برای هایی روش

فاصلة  اشد،ب بلندتر او بازوی اگر حتی بنابراین ،دارند ییکسان طولشمشیرهای اپه  همة. استاو  دست کنید فکر آن مورد در باید که چیزی اولین

اعد او س بنابراین، به محض اینکه روزنة بازی در گارد یا. یکسان است حریف هدف به ماش شما با فاصلة دسترسی هدف به شمشیر او رسیدن

 .بزنید ضربه آن به بالفاصله ،دیدید

 نحوی به ینکها مگر کنید، حمله به آنها نباید هرگز شما. نشانه رفته باشد هدف به آنها ةتیغ زمانی امتیاز به حساب می آید که آنها دسترسی ،ثانیاً

 دوست جااین در تیغه حرکات سایر و ها انواع دفاع ،بایند ؟کار چه تاثیری دارد ایندرگیر شده باشید. خوب، شاید بپرسید که  حریف ةتیغ با

کم کردن  صورت در زیرا است، مؤثر بسیار)سکوند(  2 با وضعیت تیغه گرفتن که ام رسیدهنتیجه به این  خودم من. به حساب می آیند شما

 بلق تا دهد می بیشتری زمان شما به ،شما از آنها بیشتر ةفاصل زیرا)کوارت( نیز این گونه است.  4 دفاع نها از بدن تان دور می شود.آتیغة  فاصله،

 .بزنید هدف به را خود ضربة ،رد شدن از شما از

 یتربلند بازوهای دارای بلند قد شمشیربازهای. شماستاز آن  قد مزیت گرفتید، قرار تری نزدیک فاصله در که هنگامی که بدانید هم را این

این صورت  در ،را به هم بزنید آنها گارد و ببندیدرا  فاصله بتوانید اگر. نزدیک راحت تر در دسترس قرار می گیرد درگیری هنگام در که هستند

 (.دارند درگیری نزدیک برای کمی فرصت قد بلند هایبازشمشیر معموالً که ویژه به) بود خواهد تر سخت ابه شم آنها اتک کردن


