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سوال، آیا دو اسب سفید مـی تواننـد بـا    
 دو فیل سیاه مبارزه کنند؟

21  h2f3   … 
ه فیلهـا بــه  اسـبها بــراي مـوثر بــودن در نبـرد علیــ   

بنـابراین، مـانور   . نیازمندنـد  پایگاههاي قابل اتکا
21 hf1     ــد ــده تجدی ــتن ای ــر داش ــا در نظ ب

، شـایان توجـه    f5یـا   d5آرایش و رسـیدن بـه   
از ایـن   qe5 … 21سیاه می تواند با . ستا

  : کار جلوگیري کند اما پس از
22 hf3 qe6 23 e5 dxe5      
24 rxe5 qf6 25 rxe8 bxe8 
26 he3                                     

  .سفید شانسهاي بهتري خواهد داشت
21 …        b4 
22 hf5     … 
 سفید ضروري بود تا بی دقتـی در حرکـت قبـل   

. بر می گردانـد  d2را می پذیرفت و اسب را به 
ایــن امکــان وجــود داشــت تــا او بتوانــد تعــادل  

یکدنـدگی و  . دینامیکی وضعیت را حفـظ کنـد  
حــاال ســیاه در . لجاجـت تــاوان خـودش را دارد  

  مرکز برتري پیاده اي گرفته، در حالی که سفید 

  
  
  

در حــال و هــواي خیــال واهــی یــک حملــه در  
  .جناح شاه است

22 …         bxf5 
23 exf5      bxc3 
24 bxc3    rxe1+ 
25 rxe1   kg7!   

     :فــرا نرســیده بــود aهنــوز زمــان اشــغال ســتون 
25 … ra8   می توانست با ادامه قاطع زیـر

  .روبرو شود
 26 hh2 ra4 27 qf3 rc4  
28 hg4 qxc3 29 re8+ kh7 
30 qd5 rxg4 31 qxf7+ qg7 
32 qe6                                     

  

  
  

26 hh2      … 
اشغال ستون . ضروري بود ra1 26حرکت 

e      که سیاه آن را در تعـویض بـه سـفید واگـذار
  .نموده بود، اهمیت کمتري داشت

26 …       h5 
27 g4      h4 
28 hf3    … 

  



  

 
 

28 …      ra8! 
ســوارهاي دور بــرد ســیاه بــه زودي پیــاده هــاي  

نشـانه   g4و  c3  ،f2در  آسیب پـذیر سـفید را  
ــت  ــد رفـ ــازي . خواهنـ  -دولمـــاتوفدر بـ

ایـن حقیقــت کــه   ) 1990 مســکو،  ( بلیاوسـکی 
سوارهاي اندکی در عرصـه بـاقی مانـده انـد بـه      

  .هیچ رو از هیجان نبرد فرو نکاسته است
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
29 qd2?     … 

بـود   qc4 29 تنها امیـد نجـات  . اشتباه قطعی
 ادامـــه        نگـــاهآ ra5 … 29و چنانچـــه 

30 qb3 rc5 31 c4 ra5      
32 kf1     دژي را در خانه هاي روشـن بـر پـا  

  . می کرد
29 …         ra4  
30 hh2     rc4 

 
31 rc1 ba5 32 qe3 d5     
33 qe8 bxc3 34 qd7 be5 
35 rd1 bxh2+ 36 kxh2 c6 
37 re1 rxg4 38 g3 hxg3+ 
39 fxg3 rb4 40 kg2 rb2+ 
41 kh3 rb4 0-1                     


