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  242نکته 

  .کسی که بازیهاي برق آسا را تحلیل کند، ابله است
  

یک توافق کلی درباره این موضوع شکل گرفته است که بهترین راه پیشرفت، مطالعه بازیهاي اسـتادان و        
ع بازیهـاي سـری  . اما همه بازیهاي استادان آموزنده نیست. بازي کردن مطابق سبک شخصی خودتان است     

راهیابی بـه حقیقـت موضـوع از خـالل      . که غالباً از اشتباهات فاحش سرشارند، چیز زیادي یاد نمی دهند          
        آنها کاري بیهـوده اسـت، همانگونـه کـه رشـید نجمتـدینوف کـه بـازیکنی بـسیار درخـشان در بازیهـاي                   

  )بازیهاي مننقل از کرامینک در کتاب زندگی و . ( را خاطر نشان کرد242برق آسا بود، نکته 
امروزه استادان بسیار خوب دفاع مـی کننـد و بازیهـاي بـا رونـد کنـد آنـان         . اما استثناهایی نیز وجود دارد    

به ندرت می توان در متون آموزشی شاهکارهایی از آن دسـت را یافـت   . دیگر بار آموزشی زیادي ندارد 
امـا  . اشتباه کوچک بهره برداري کنـد که کسی چون کاپا بالنکا بتواند با سرسختی هر چه تمامتر از یک             

  : در بازیهاي سریع چنین چیزهایی را می توان دید
  

   کارپف- لوتیه
  2002کپ داگد ، 
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ن الگـویی  همچـو  بازي سفید در این رقابت سریع،   
از دقت پوزیسیونی بود و پیـروزي در آخـر بـازي            

دو اشـتباه  مرتکـب  نتیجه کـار، هنگـامی کـه سـیاه       
  .آموزنده شد

   زیر پاa2سیاه قاعده تاراش را با نبردن رخش به 

گذاشت و به غلط در جناح شـاه عملیـات فعاالنـه            
   -را آغاز کرد

1 … d5? 2 a4 h5? 3 gxh5 
xh5                                          

  .که حاال وضع منفعلی پیدا کرد
  :بازي چنین ادامه یافت

4 g3 c5 5 a5 g6 6 a8 
g7 7 a6 a5 8 f3 a4      
9 h5! f5 10 a7 e5 11 h6+!          

بـه   +xh6 12 h8 … 11و اینـک  
  .سفید اجازه می دهد تا وزیر بیاورد

کــرد امــا ســوارهاي وي  h7 … 11ســیاه 
  :زمین گیر شده بودند و او پس از

 12 e2 a3 13 f4! exf4 14 
exf4 f6 15 d2                          

  . واگذار کرد،الخ d3- d4- d5- e6و 
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   است1800تا وقتی که درجه شما 

  اولویت اول شما تاکتیک است
  اولویت دوم شما تاکتیک است

  و اولویت آخر شما هم تاکتیک است
خوزه کاپابالنکا در ابتداي لیست تواناییهاي الزم براي پیمودن راه استادي، مهارت در آخر بـازي را مـی        

، "براي پیشرفت سطح بازیتان، شما باید مطالعه آخر بازي را پیش از هـر کـار دیگـر آغـاز کنیـد                 ". آورد
 وسـط   هـا یـا طـرح ریـزي در     بازي با پیـاده سایر بازیکنان بزرگ، بر استادي در  . مطلبی بود که او نوشت    

  .تاکید داشته اند... بازي و 
اما این مهارتها بر طبق گفته کن اسمیت، استاد فیده و ناشر و نویسنده کتابهاي شطرنجی، هـر چقـدر هـم               

 وي اذعان می کند کـه بیـشتر   243اهمیت بیشتري حتی نسبت به زنجیره غذایی پیدا کنند، اما طبق گفتار             
در . ر استادان به انجام رسیده، با عملیات تـاکتیکی تکلیفـشان مـشخص شـده اسـت     بازیهایی که توسط غی 

  . اداره بهتري روي این دسته از عملیات داشته باشیم ونتیجه آسانترین راه پیشرفت این است که کنترل
  

تاکتیکهاي ساده هنگامی که درجـه شـما بـاالتر از     
 می رود، هر چه کمتر سرنوشت یک بـازي          1800

 می کنند امـا آنهـا همچـون عـاملی پنهـان        را تعیین 
اگر شما یک بازي را ببینیـد  . همواره حضور دارند 

  :که این گونه آغاز شده است
1 d4 f6 2 g5 d5 3 e3 c6     

4 d3 g4 5 e2 bd7        
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6 c4?? dxc4  7 xc4  a5+   

، ممکن است تـصور کنیـد   xg5 … سپسو 
اقع، اما در و  .  بوده است  1800درجه سفید زیر    که  

 را در سـال      بـازي  استاد بزرگی با مهره سـفید ایـن       
 هم چنین اشـتباهی از  2007انجام داده و در   2006

د یک بازیکن در کالس جهـانی سـرزده، هـر چنـ      
  . بازي سریع بوده است

اســتادان نــسبت بــه ارزش مطالعــاتی آخــر بــازي،  
 امـا بیـشتر وقـت مطالعـاتی      -کمی اغراق می کنند   

شـما هـم مـی      . خود را روي گشایشها می گذارند     
ــاالي     ــه ب ــه ام ب ــی درج ــد وقت ــد بگوئی  2200توانی

رسید، اولویت اولم تئوري اسـت، اولویـت دومـم       
وري اسـت    هـم تئـ    متئوري است و اولویـت آخـر      

  .همانطور که سوفیا پولگار گفت
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  .هر چقدر قویتر باشید، تدارك گشایشی اهمیت بیشتري پیدا می کند

خبر خوب این است که بازیکنان سطح پائین تر می توانند با داشتن دانشی محدود و نـسبی در گشایـشها،       
  .به نتایج عالی دست پیدا کنند
 بـه  !?f3 1 یا !?h3 1زیکن نو رسیده بود، بازیهایش را با حرکاتی نظیر هنگامی که روبن فاین یک با

یکـی از  . هدف وي این بود تا هر چه زودتر از دست حرکـات کتـابی خـالص شـود              . پیروزي می رساند  
  f3?! d5 2 e4 e5 1  . بازیهاي اولیه وي چنین پیش رفت
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   شبیه کاروکان کله پـا شـده بـر اثـر مـستی بـه نظـر          

 c3 c6 4 3سـفید پـس از ادامـه    . می آیـد 
d4 dxe4 5 dxe5 xd1+ 6 

xd1 exf3 7 gxf3   همچنان دست پـائین
      اما این حریف فاین بود که راه خویش       . تر را دارد  

  e6 … 7:عت گم کـرد و پـس از  را به سر
8 h3 d5 9 e3 c5 10 c4 
xe3? 11 cxd5 xc1 12 
xc1 d7 13 f4 cxd5 14 

c7! بازنده شد.  
  
  
  
  
  

هنگامی که فاین نیرومنـد تـر شـد، زمـان هـر چـه               
و زمانی کـه وي     . بیشتري را صرف گشایشها کرد    

ها را در   ک بازیکن کالس جهانی بـود تئوریـسین       ی
ــدار  ــاي ت ــصیشكشــاخه ه ــه شخ ــست  یافت      شک

  . می داد
ــصب     ــشها تع ــه روي گشای ــسکی ک ــو پولوگایف ل
داشت، می گویـد بهتـرین راه بـراي غیـر اسـتادان          
این است که زمـان مطالعـه خـود را چنـین تقـسیم         

ــد ــدي کنن ــازي،  50: بن ــراي وســط ب  30 درصــد ب
 درصـد بـراي   20درصد بـراي آخـر بـازي و تنهـا          

  .گشایشها
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قتی یک بازیکن تصمیم به تغییر گشایشهایش بگیرد، نشانی از رشد و بالندگی را بروز و

  .داده است
ویکتور کورچنوي اعتقاد خود را با این کالم اظهار کرد و گفت جایگزین کـردن یـک گـشایش نـو بـه           

 آن شاخه هایی که شما بـا توسـل بـه   . جاي گشایش محبوب قبلی، یک روند رو به رشد را نشان می دهد        
  .ممکن است در آینده مانع پیشرفت شما باشند نتایج خوبی کسب کرده اید،

این مطلب براي دوستداران سینه چاك گامبی شاه نظیر پاول کـرس و آلکـساندر مـوروزویچ درسـت از              
. هنگـامی کـه آنهـا بـه گشایـشی محکـم تـر یعنـی روي لـوپس تغییـر جهـت دادنـد                      آب در آمده اسـت،    

گاهی اوقات و به تناوب من پیاده اي را با اشتباهی فاحش از دست مـی     از اینها، پیشتر  "موروزویچ گفت   
  ."اما حاال بزرگ شده ام" بود، e4 e5 2 f4 1منظورش  ، "دادم

 نه تنها رشد بهتري خواهند داشت بلکه عموماً بهتر هـم نتیجـه    آنهایی که گشایش خود را تغییر می دهند،       
او الیـوش  . خـاطر نـشان کـرد      )2005جـوالي    (64یشین در مجله    یخالچان م نکته اي که آدری   . می گیرند 

 سالگی، سبک پوزیسیونی خود را بـا شـاخه فـوق تنـد و تیـز         34پورتیش را مثال زد که در سن نسبتا دیر          
  .نایدورف در دفاع سیسیلی تطبیق داد و این کار باعث باال رفتن سطح عملکرد وي شد

  
   پورتیش-تال

  1976 هوارز
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ــر   ــی را در براب ــاي مختلف ــورتیش دفاعه  e4 1پ
 مصاف قبلی میـان همـدیگر بـه         6میخائیل تال، در    

کار گرفته بود و تنها موفق به کسب یـک تـساوي           
  ه به نظر می آمد حاال در شاخه اي ک. شده بود

  

  
بیشتر مناسب حال حریفش باشد، این چنین تال را         

  f5?! e5! 2 fxe6 1: از صحنه بدر کرد
fxe6 3 h5+ d8!                    

تا شاه خود را به منطقه امـن در جنـاح وزیـر بـرده            
  .باشد

تال ترجیح داد بـه جـاي مواجهـه بـا ابتکـار عمـل               
  ، b4 …و  xf6 c8 4سـیاه پـس از   

ــدم  ab1 c8 5 e2 4در راه  ق
 e7 6 … 5برتري سـیاه در ادامـه   . بگذارد

f4 c7 7 e2 b8 8 a5? 
b5       9نمایـان شـد و نهایتـاً هـم پـس از b3 

d8! 10 h1 b6 پیروز شد.  
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  .بیشتر ببیند تا در آرامشی که هنگام مطالعاتش داردآدم پشت میز می تواند 

قرار گرفتن در موقعیت بازي راهی براي تمرکز بهتـر       گیوس مشاهده کرد که شور و هیجان        نیکالي کرو 
 یذهن بازیکن نسبت به زمانی است که او در آرامش حاکم بر محـیط اطـراف بـه کـار تـدارك گشایـش           

او در کتاب روانشناسی در شطرنج یادآوري کرد کـه بیـشتر مواقـع، تـدارکات خـانگی خـود را          . بپردازد
راي این در یک رقابت مسابقه اي به کار می گرفت تا نقاط ضعف تجزیـه و تحلـیلش را در یـک         صرفاً ب 

او در تشریح مطلب آورد که حرکتی را که هنگام بازي به طور واقعی رویـش          . جدال پشت میز پیدا کند    
  .حساب کرده اید و برگزیده اید، نتیجه درك بیشتر شماست

  
   لوتیه-آناند

  1997بی یل 
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در یک وضعیت کتـابی از دفـاع متقابـل مرکـزي،      

او فکـر مـی کـرد    . را آزمـود  g2 … 1سیاه 
 خواهــد d5کــه فــیلش در هــر صــورت نهایتــاً بــه 

ــرا پــس ا   ــود، زی ــه نفعــش خواهــد ب          زرفــت کــه ب
2 g3 d5   ــسبت بــه  d6 …، ن

  .تمپویی اضافه کسب خواهد کرد
  
  
  
  
  

  
سفید همه اینها را در خانـه دیـده و بـه ایـن نتیجـه                

. بـرایش مطلـوب اسـت    g3 2رسیده بود که 
ــرل   ــز کنت ــشت می ــیلش را پ        امــا هنگــامی کــه تحل

بهتـر بـوده    !e3 2می کرد، متوجـه شـد کـه    
تهدیـد     f2 و f2- f3فیـل همچنـان بـا    . اسـت 

  . بسیار مفیدتر خواهد بودe3می شود و رخ در 
    b6  3 d3 d5 … 2 از  پـس 

4 f3!   4 سفید فشار زیـادي بـا … xe3   

5 xe3 6 و f2   یـک  ". خواهـد داشـت
ــاً     ــازي، غالب ــان ب ــه وضــعیت در جری ــازه ب       نگــاه ت
می تواند به پیدا شدن حرکـات بهتـري نـسبت بـه              

تدارکات خانگی یافـت شـده انـد،        آنهایی که در    
ــد ــه   . "بیانجامـ ــد در مجموعـ ــه آنانـ ــارتی کـ عبـ

  .بازیهایش نوشت
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  .قل خوب است، اما دو تا بهتر استایک ع

این راهی بود که گریگوري لونفیش به شاگردانش توصیه می کرد تا تجزیه و تحلیل خانگی خـود را در      
ت بازي تمرینی را پیشنهاد می کرد، که در زمانی کوتاه تـر از کنتـرل      دس 20 تا   15او  . پشت میز بیازمایند  

 گشایـشی کـه دوسـت داریـد، خـو      آن را آزمـایش خـوبی مـی دانـست تـا بـا             زمان معمول بازي شوند و      
  .بگیرید

 در دفاع فرانسوي، دور از توجه همگان بود تـا هنگـامی کـه آرون    e5 3او به یاد آورد که چطور شاخه 
 نیمـزوویچ   بعد از گذشت دو سـال، .  به آزمایش آن در مقابل بهترین بازیکنان ریگا کرد     نیمزوویچ شروع 

 1911سباد لـ  را در صحنه اي بزرگ به کار گیـرد و موفقیـت شـایانی را بـا آن در کار    e5 3تا آماده بود 
وي امانوئـل السـکر نیـز صـدها بـازي تمرینـی در شـاخه تعویـضی ر          تقریباً در همان مواقع،. بدست آورد 

گـشته    لوپس انجام داد و متوجه هر اشتباهی که سفید یا سیاه در این گشایش می توانستند مرتکب شوند،           
  .ه بودو به آنها پی برد

 ، وي پـیش از  1936در .  میخائیـل باتوینیـک هـم بـود        را سر مشق قرار دادنـد،      247در میان آنها که نکته      
انجام یک سـري از بازیهـاي تـدارکاتی را بـا       ر ناتینگام،روانه شدن به بزرگترین آزمون بین المللی اش د     

  .دوستش ویاچسالو راگوزین ترتیب داد
  

  : یک بازي آنها چنین بود
1 e4 e6 2 d4 d5 3 c3 b4    
4 a3!?                                         

  و حاال 
4 … xc3+ 5 bxc3 dxe4         
6 g4 f6 7 xg7 g8         
8 h6 c5 9 e2                        

!""""""""# 
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زمان بـسیار نیرومنـد     ن  آخرین حرکت سفید در آ    

 تهدیـدي  a3 4ارزیابی می شد و به همین دلیـل  
. ر بـه نظـر مـی رسـید        براي موجودیت شاخه ویناو   

ــایش کــرد،   ــد خــود را آزم ــده جدی       باتوینیــک ای
9 … c6   10و پس از b2? d7 

11 d1 g6 12 e3 a5!  
 dxc5 13سـپس ادامـه   . وضع بهتري پیدا کرد

O-O-O 14 g3 g4 15 xe4 
xc5 منجــر بــه وضــعیتی بازنــده بــراي ســفید     

    بــه شــکرانه همــین آزمــایش.  شــد25تــا حرکــت 
بود که باتوینیک اعتماد به نفـس کـافی در مـورد            

9 … c6  3و … b4    داشـت، شـاخه
یکـی دیگـر از   . اي که در بازیهایش استفاده کـرد     

  ."رئیس"نمونه هاي مثال زدنی آقاي 



  248نکته 
  . بازي نکنیددر برابر حربه هاي شخصی خود

 و تدبیري بیاندیـشد تـا اگـر بـا سـیاه      باتوینیک می گفت هر بازیکن بایستی مجموعه گشایشی داشته باشد   
در . هنگامی که سفید دارد با همان شـاخه دفـاعی روبـرو نـشود و بـالعکس               تدارك دفاعی را دیده است،    

این مسیر، او از برزخ روانشناختی که حاصل تالش براي غلبه بر ایده هاي شخصی اش بود، اجتنـاب مـی     
  .کرد

تقریبـاً همیـشه   د از اینکه شاخه ویناور را بـا سـیاه برگزیـد،    بع. باتوینیک خود به توصیه اش عمل می کرد  
هنگـامی کـه او شـاخه مرسـوم بـه      . کـرد  d2 3در مواجهه با دفاع فرانسوي هر گاه که سفید داشـت  

  : خود را با مهره سیاه در گامبی وزیر رد شده ابداع کرد
 (1 d4 d5 2 c4 c6 3 c3 e6 4 f3 f6 5 g5 dxc4!?)    بـا  مراقـب بـود تـا 

  .  یا شاخه تعویضی را بازي کند و هرگز در مقابل شاخه باتوینیک بازي نکردe3 4مهره سفید 
بازیکنانی که به روشهاي گشایشی معینی دلبستگی دارند، می دانند که بازي در مقابل ایـن گشایـشها تـا     "

اویـد برونـشتاین کـه    د. م گلر نوشت افی. "چه اندازه از جنبه روانشناختی محض می تواند ناخوشایند باشد         
 هندي شاه باز بود، هنگامی که در مقابـل ایـن گـشایش بـازي مـی کـرد، خـود را در وضـع                 بازیکن یک

نتیجـه هـم   . ..نمی خواهم که قویترین راه مقابلـه بـا ایـن دفـاع را آشـکار کـنم       "نامطلوبی  می یافت زیرا     
  ".م به وضعیتهاي ضعیف تر می کشدمعلوم است، اغلب کار

 بـه  1984 -85وف این راهکار را علیه آناتولی کارپف در جریان رویارویی قهرمانی جهـان     گري کاسپار 
او شـاخه مطلـوب حریـف را در دفـاع هنـدي      . کار بست هنگامی که کارش به جاهاي ناجور کشیده بود     

  .وزیر، به کار گرفت و براي اولین بار در عمرش دفاع پتروف را بازي کرد
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  249ته نک
               بازي است که آسیب همانبهترین زمان براي اصالح لطمات گشایشی، درست پس از

  .دیده اید
. این توصیه دقیق را پاول کرس کرده است که محور پایه کسب انگیزه بـراي تـدارکات گشایـشی اسـت       

      دیگـر " -باشـید شما بهترین انگیزه را هنگـامی خواهیـد داشـت کـه یـک دلیـل احـساسی بـرایش داشـته                 
چطـور بـدان   " - خیلی بیشتر محرك است تا یک نظریه اي مثـل -"نمی خواهم دوباره چنین اتفاقی بیفتذ  

  "پاسخ دهم اگر چنین حالتی برایم پیش آمد؟

 ، وي را وادار کـرد  2006پترلکو یادآوري کرد که چگونه باخت دور آخر در دفاع نیمزوهندي در سال            
بسیار آشفته و ناراحت بودم و نمی توانستم بر خودم مسلط باشم تا زمانی کـه مـن و      ". تا اصالحی را بیابد   

، ایـن مطلـب را در مجلـه تـازه در شـطرنج      "گروهم موفق به یافتن راه حلی رضایت بخـش نـشده بـودیم        
  .سال بعد با همین اصالح یک بازي را در رویارویی نامزدها به نفع خود رقم زد. نوشت

  . اي بازي مجدد در شاخه لطمه دیده، اعتماد به نفس خود را تقویت کنیدبا یافتن راهی بر
  
   کارپف- ایوانچوك
  1996موناکو 
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وضعیت فوق، از شاخه اي از دفـاع کاروکـان کـه     

ــوب  ــده   محب ــاتولی کــارپف اســت، حاصــل ش آن
اما هنگامی کـه ایـن وضـعیت در رقـابتی از           . است

دور دوم مسابقات پیش آمد، نتوانست پی ببرد که          
مقابلــه  c4و بــه دنبــال آن  d4چگونــه بــا 

  . کند
  

  
 hd8?! 2 d4 … 1او پـس از ادامـه   

c7 3 c4 c5 4 e5!   بازنـده
دري بد بـه  به طور ناگهانی کل این شاخه به ق     . بود

گزینـه تـرك کاروکـان      نظرش آمد که کـارپف،   
مورد عالقه و محبوبش را براي باقی رقابتهـاي آن          

  .مسابقه در نظر گرفت
ــد،  ــا دو دور بع ــعیت   ام ــن وض ــا ای ــازه داد ت او اج

چـرا کـه اصـالحی را آمـاده           مجدداً پدیدار شود،    
 و hc8 …کـه بـا    d5 … 1کرده بود، 

… f8 الحی کــه در بــا اصــ. دنبــال مــی شــد
گشایش خود درست پـس از بـازي اولـش انجـام            

اعتماد به نفس کافی را بـراي بـه کـار گیـري               داد،
  .مجدد آن بدست آورد

  
  


