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  حرکــت   در وضــعیت نمــودار آیــا: ســوال
19 … a5 نوید بازي متقابل را به )الف 

      تنها به سـفید سـود     )می دهد یا ب   سیاه  
  می رساند؟

19 …           a5? 
اینتـر زونـال پالمـا       (  مکینـگ  -گلـر در بازي   

سفید وضـعیت بهتـري دارد      ) 1970دومایورکا،  
 ، قـادر بـه   f5گـاه مـوثر   و با بهـره گیـري از جای     

ایجاد تهدیدات گوناگونی در جنـاح شـاه نظیـر          
g2-g4  ا در . خواهــد بــود e1-e3-g3 ی

ــر      ــاح وزی ــیاه در جن ــوارهاي س ــال، س ــین ح ع
محصور شده اند و به ویـژه مـی تـوان بـه اسـب                

بنابراین سیاه مـی بایـست   .  اشاره کرد b7منفعل  
روي دفاع از جناح شاه متمرکز می شد و از بـاز     

  .ردن بازي دوري می جستک
20 e3          … 

 را در   c3اوالً خانـه    . یک حرکت چند منظـوره    
صورت وقوع مبادله پیاده اي کنتـرل مـی کنـد،           

   خواهد بود که سیاه g3ثانیاً رخ آماده رفتن به 
  

  
  

 خواهــد کــرد و در f5را ناچــار بــه تعــویض در 
آنصورت سفید داراي فیل سـفیدرویی بـا تـوان          

سـفید  . القوه فزاینـده اي خواهـد بـود       عملیاتی بـ  
 بدســت خواهــد e4ســکوي پــرش مناســبی در 

 بــراي یــاري f5آورد و پیـاده جدیــد مــستقر در  
رساندن به اجراي شـبیخون پیـاده اي علیـه قلعـه          

  .شاه سیاه حی و حاضر است
20 …           axb4 
21 cxb4      xf5 
ــی      ــیاه نم ــا س ــت ام ــه اس ــت عجوالن ــن حرک ای

اً دست روي دسـت بگـذارد و      خواست که صرف  
دو پـشته کـردن     . تالش کرد تا فعال بـازي کنـد       

ــتون   ــا در س ــر    aرخه ــی در ب ــد خاص ــم نوی  ه
 a2-a3نداشت چرا کـه سـفید خیلـی راحـت           

  .می کرد
22 exf5        c3 

 را براي حمله به پیـاده     c4سیاه می خواهد خانه     
 مورد استفاده قـرار دهـد، بـراي         b4 و   d5هاي  

 c7-c4 … وي g4 23مثال در پاسخ بـه  

  .خواهد کرد
23 g4!      … 
سفید فوراً با ارزیـابی اوضـاع بـه مبـارزه بـر سـر         

 ضروري است که رخ را   .  می پردازد  e4کنترل  
آنجــــا قــــرار داد تــــا ســــوارهاي ســــیاه را از 

  .کوچکترین حد فعالیت نیز محروم نمود
23 …             e7 
24 xf6+     xf6 
25 e4         … 

  



  

 
  

سفید به هدف اصلی طرح اسـتراتژیکش دسـت       
او حاال یـک شـبیخون پیـاده اي را آغـاز            . یافت

ــردان    ــز روگ ــا نی ــویض نیروه ــد و از تع ــی کن م
نخواهــد بــود چــرا کــه اگــر مــا همــه ســوارهاي 

 b7 و اسـب  c2موجود روي صفحه به جز فیل   
 تواند بی درنگ تـسلیم  را حذف کنیم، سیاه می    

  .شود
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
25 … d7 26 f3 c7       
27 h4 e7 28 g3 d8 29 a3 
cc8 30 b1 c7 31 e2 
b8 32 b3 d7 33 f3 
e7 34 e3 f6 35 e4 
e7 36 g4 f6 37 e3 f7   
38 bxc3 bc8 39 e4 
d8 40 d2 c4 41 xc4 
xc4 42 c3 b6 43 xc4 
bxc4 44 g5 fxg5 45 hxg5 
d8 46 h5 c3 47 e3 h6 
48 f6 1-O                                  

  


