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سوال، ادامه اي را بـراي سـفید پیشـنهاد    
  .کنید

10 ha5!      … 
المپیــاد هاوانــا، (  پــورتیش -فیشــردر بــازي 

. روي لوپس تعویضی به کار گرفته شـد   )1966
این شاخه مـورد عالقـه دومـین قهرمـان جهـان،      

وي با اسـتفاده از همـین   . امانوئل السکر هم بود
شاخه حریفـان زیـادي و از جملـه کاپابالنکـا را     

خیلی عجیب است که در کتابهاي . شکست داد
بازیهـاي  (( مرجع شروع بازي این ادامه را جزء 

ــن   )) متعــادل ــل ای ــه بنــدي مــی کننــد و دلی طبق
ارزیابی را وجود دو فیل قدرتمند سیاه به جبران 

امـا در عمـل،   . پیاده هاي دو پشته اش می داننـد 
سـفید یـک   . به ایـن سـادگیها هـم نیسـت    ماجرا  

ــم           ــوثر دارد و آن هــ ــتراتژیک مــ ــرح اســ طــ
  ایجاد یک پیاده رونده در جناح شاه است که 

  

  
  
  

تهدیدش همچون شمشیر داموکلس بر سر سـیاه  
  .آویزان است

اگــر تمــام ســوارها را از صــفحه حــذف کنــیم،  
سـه  : سفید آخـر بـازي پیـاده اي را خواهـد بـرد     

جنـاح وزیـر معـادل چهـار پیـاده       پیاده سـفید در 
در حالی که اکثریت پیـاده اي سـفید    سیاه است،

حاال سوال ایـن  . در جناح شاه تعیین کننده است
نیـازي  . است که چگونه سوارها را حذف کنـیم 

نیست تا سـفید بـراي ایـن کـار عجلـه بـه خـرج        
دهد، او می تواند از برتـري خـویش در داشـتن    

ــا     ــراي م ــتر ب ــاتی بیش ــاي عملی ــه فض نور آزادان
ــه     ــواره در گوش ــرد و هم ــره گی ــوارهایش به س
ذهنش انتقال به آخر بازي پیـاده اي را مـد نظـر    

  .داشته باشد
اروخیمـوف   -حاال مثالی را از بازي لیوبلینسکی

  ) 1959کانداالکشا، ( 
  

  
  



  
19 kf3 ke7 20 g4 ke6       
21 he2 c5 22 e5 hd5         
23 ke4 hb6 24 f5 ke7 25 h4 
c6 26 g5 g6 27 f6+ kd7       
28 hf4 ha4 29 e6+ fxe6     
30 f7 ke7 31 hxe6 kxf7    
32 hd8+ ke7 33 hxb7 
hxb2 34 hxc5 a5 35 kd4 
hd1 36 a4 kd6 37 hb7+ 
kc7 38 hxa5 hb2 39 ke5 
hxa4 40 kf6 kb6 41 hxc6 
kxc6 42 kg7                           

  .و سیاه واگذار کرد
       e4 e5 1این را هم بدانید کـه پـس از   

2 hf3       برخی از نظریـه پـردازان بـا توجـه بـه
ــاده   ــر مســتقیم پی ، حرکــت  e5دفــاع شــدن غی

را پیشنهاد داده اند تا حمله  a6 … 2احتیاطی 
  !را در نطفه خفه کنند" فیل اسپانیایی  "

حرکت دهم فیشر، براي سیاه بسـیار ناخوشـایند   
صفحه می رود اما به حاشیه با اینکه اسب . است

ــق            ــیاه خل ــاي س ــراي نیروه ــدي ب ــی ج مزاحمت
 c4می کند در عین حالی کـه آمـاده رفـتن بـه     

  .هم خواهد بود
10 …      b5 

را کنتــرل مــی کنــد امــا هــدفی بــراي  c4ســیاه 
  .حمله نیز به حریف می دهد

11 c4      he7 
12 be3    f5 

الی علیـه  این را بایـد در ارتبـاط بـا حملـه احتمـ     
  .، مورد سنجش قرار داد c5پیاده 

13 hc3     f4 

 

    
  

14 e5!         bxe5 
15 bxc5     …  
سیاه از شر پیاده هاي دو پشته اش خـالص شـد،   
امــا در عــوض آن حــاال ســفید تهدیــد نیرومنــد  

re1 را دارد.  
15 …          bxc3 
16 bxc3     hg6 
17 hc6      be6  
18 cxb5      axb5  

  

  
 

19 ha7!      …  
در شطرنج، همواره مهم است تا هدف جدیدي 
براي حمله پیدا کنـیم و حـاال ایـن هـدف پیـاده      

b5 سفید از این عملیات ساده تاکتیکی . است  



  
با دست پر و گرفتن یک پیاده بیرون آمد که بـه  

  . زودي از آن بهره خواهد گرفت
19 … rb8 20 rdb1 kf7     
21 hxb5 rhd8 22 rb4 
bxa2 23 hxc7 rbc8 24 h4 
rd2 25 bb6 f3 26 be3 re2 
27 hb5 ra8 28 h5 he5      
29 rf4+ ke7 30 rd1 rc8 
31 re4 kf6 32 rd6+ kf5   
33 rf4+ kg5 34 rxf3+ 1-0    

این بازي موجب شد تا مطالعه و بررسی عمیقی 
در شاخه لوپس تعویضی صورت گیـرد کـه تـا    

  .امروز هم ادامه دارد
  


