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را  f1سفید چگونه می بایست اسب : سوال

  وارد میدان نبرد کند؟
21 e3?       … 

انجام دادن یک حرکت بر مبناي اصول کلی و 
. بدون محاسبه شاخه هاي مشخص خطرناك است

اینترزونال (  تروئیس -لیوبویوویچاینجا در بازي 
سفید مانوري را به خاطر می آورد که  ، )1979ریگا 

در موارد بیشماري اجرا شده است، یعنی مانور اسب 
b1- d2- f1- e3- d5/f5  . ،با وجود این

قویترین حرکت در این وضعیت فعال سازي فیل 
c2  21با انجام e5! حرکتی که در عین . بود

: ی گشودبراي ورود اسب م حال، راهی را نیز
f1- g3- e4 اسب تهدیدات بسیاري  این ، و

  .را متوجه شاه سیاه می ساخت
     چنانچه سیاه اینگونه پاسخ داده بود، بی درنگ

  :می باخت
21 … f8 22 xh7+ xh7 23 
g5+ g6 24 g4!                         

  

  

  
 exf6 xf6 22آنگاه ادامه  f6 … 21اگر 

23 g5 xg5 24 xg5 d4   
25 e3 برتري بزرگی را نصیب سفید           

  .می کرد
 g5 22حرکت  c5 … 21در صورت 

می توان  c5 … 21خوب است و در مقابل 
  .را پی گرفت g3- e4 22مانور 

را  کرد، بخت خوبش سفید با حرکتی که در بازي
را به طور  پیروزي و همچنین برتري خود براي

  .کامل از دست داد
21 … c5 
22 d2 f8 
23 d5     a7 
24 e3      f6 

  .می شود e4- e5سیاه مانع پیشروي 
25 c3 g6 

  .را کنترل می کند e5حاال سیاه قاطعانه 
26 b4     … 

  

 

  
را انجام  e5 … 26سیاه باید : سوال

  را بازي کند؟ xb4 … 26دهد یا 



  
26  … ce5? 

به آخر بازي این تصمیم اجازه می دهد تا سفید 
سیاه در ادامه زیر، از بختهاي . مطلوبش وارد شود
  :برابر برخوردار بود

26 … xb4 27 axb4 xe3       
28 xe3 cd8                             

  
27 xc5 xf3+ 
28 xf3      xc5  
29 e3!       …  

سیاه را وادار می کند تا به یک  xa6تهدید 
  .تر ورود پیدا کندآخر بازي ضعیف 

29 … c7 30 xa7 xa7       
31 d6 c8 32 ed1 e5     
33 f4 f7 34 b6                        

  

 

  
  
  
  
  
  
  
  

  
واضح است که سوارهاي سفید فعالتر از همتایان 

این امر براي استاد بزرگ . سیاهشان هستند
یوگوسالو کافی است تا راه خویش را به سوي 

  .بگشایدپیروزي 
34 … f8 35 f2 b7 36 d4 
d8 37 e3 e7 38 g4 h6     
39 h4 xd4 40 xd4 d8 41 
c5 c8 42 d5+ e8 43 e5 

  .دیر رسیدن بهتر از هرگز نرسیدن است
43 … e6+  44 b4 a5+         
45 c3 c7 46 g6+ d8     
47 d6+ d7 48 b6 e8    
49 xd7+ xd7 50 xd7 
xd7 51 e6+ 1-0                          

سیاه تسلیم شد زیرا نمی توانست با تهدید           
52 xe8 53 و d4 مقابله نماید.  


