
  
  پیاده ها به مثابه تکیه گاه سوارها

  

 
  

  براي سفید طرحی پیشنهاد کنید؟: سوال
همانگونه که خوانندگان می داننـد، پیـاده هـاي          
پیشرفته غالباً خانه هایی را کنترل مـی کننـد کـه       
ــراي      ــی ب ــاه مهم ــد پایگ ــی توان ــا م ــه ه آن خان
نزدیکی سوارهاي خـودي بـه اردوگـاه حریـف         

ن خانـه  است که اشغال ایتجربه نشان داده    . باشد
 بهتـرین کـار ممکـن       هاي پایگاه با اسب، اغلب    

 e4بنابراین چنانچه پیـاده هـاي سـفید در       . است
 باشد، آنگـاه  f3 باشند و اسب وي هم در       d4و  

سـفید    f3- d4 و d4- d5 بـا پیـشروي  
پیش شرط الزم براي یورش بـا اسـب را فـراهم           

 f5 و e6 و c6نموده است چرا که خانـه هـاي       
حـاال بـا ایـن      . را با پیاده هایش کنترل مـی کنـد        

ــودار      ــعیت نم ــه وض ــد ب ــازه دهی ــاف، اج اوص
ــازي   ــه از ب ــسیبرگــردیم ک ــتس-ماروت           یی

 و سـیر    گرفتـه شـده اسـت      ) 1924نیویورك،  ( 
  . پیش رفتوقایع مطابق با توصیف باال

  
  

  
  

        15 d5!            d8 
        16 xf4         exf4 
        17 e2          g5 

ــیاه  ــضعیف    س ــار از ت ــاده ناچ ــاع از پی ــراي دف ب
 را  f5ساختار پیاده اي خود است و باید کنتـرل          

  .به حریف واگذارد
         18 fd4       e8 
         19 f5         f8 
         20 ed4        f6 
         21 g3!           … 

 را باز می کند کـه       hسفید با این حرکت ستون      
  .کانال مهمی براي حمله خواهد بود

         21 …             fxg3 
         22 hxg3        c5 

 قرار دهـد امـا   f7سیاه تمایل دارد تا اسب را در       
   بـوده d4این کار تا موقعی که اسـب سـفید در        

.  را کنتــرل مــی کنــد، غیــر ممکــن اســت e6و 
حرکت متن ضـروري اسـت امـا خـود          بنابراین،  

 پیـاده   -موجب ایجاد ضعف دیگـري مـی شـود        
d6 .             با وجود ایـن، گزینـه انتخـابی سـیاه زیـان

  .کمتري را در بر دارد
         23 f3          … 

 h2 و f3سفید قصد دارد تـا اسـب را از طریـق         
  . ببردg4به 

         23 …             f7  
         24 h2!        a7 
         25 h5         g7 
         26 g4         d7 
         27 g2          … 

  
  
  



  
   گــرفتن پیــاده را اجبــاري h1 28 تهدیــد

  .می سازد
         27 …             e5      
         28 xd6!      d8 
         29 xe5        fxe5 
         30 f5          f6 
         31 h1         f8 
         32 g4          … 

ایـن  . سفید عقب می آید تـا راه رخ را بـاز کنـد     
شــیوه اي نمونــه وار در چنــین نــوع وضــعیتهایی 

  .است
         32 …             h8 
         33 h6         a5 
         34 e3!        e8 

  زیرها،  موجب     دعوت  سفید  به  مبادله  و
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 xg4 … 34: گـرفتن کمیـت مـی شـود    

35 xg4 g7 36 e6 af7 
37 f1.   

این پیشنهاد را سیاه رد مـی کنـد امـا نتیجـه آن،              
   جایگاه پـست تـري اسـت کـه وزیـر سـیاه پیـدا             

  .می کند
          35 ah1      ff7 
          36 f5         f8 
          37 g4        d8 
بنابر رسم آن زمان، سفید مـات در سـه حرکـت     

  .اعالم می کند
          38 xh7+    g8 
          39 g6+       g7 
          40 h8 # 

  
 


