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  منصرف شویم؟
  

 
  

.  کـرد f7-f5 … 18سیاه در اینجا   :سوال
  این حرکت، 

صحیح اسـت و بـه یـک بـازي خـوب         )الف
  .براي وي منجر می شود

اشتباه اسـت و سـبب دشـوار شـدن          ) ب
  وضع سیاه می گردد؟

ـ ر ا -السـکر  امانوئلدر بازي             ش کـوهن  ی
، سـفید فـرم پیـاده اي       )1909گ،  رسن پطرزبو (

تري در مرکز و جناح شاه دارد که بایـد آن را   به
در موقـع مناســب او مـی توانــد   . در نظـر داشــت 
ــه   ــرش را ب ــشروي  g3وزی ــرده و پی  را f4-f5 ب

 شـکافت پیـاده اي را       e4-e5  بـا  یـا عملی کند   
  .اجرا کند

همچنین . مسلماً این امر از دید سیاه پنهان نیست        
 و پیاده هـاي دو پـشته        a7ده منفرد   او متوجه پیا  

بنـابراین و بـر مبنـاي    .  نیز هـست cاش در ستون    
ــتحکامات    ــستی اس ــیاه بای ــود، س ــعیت موج وض

  دفاعی خویش را در جناح شاه بنا کند و زمینه 

  
تدارك ضربت متقابـل در جنـاح وزیـر و یـا در       

  .. فراهم کندمرکز را
 f6 … 18با در نظر داشتن همـه ایـن نکـات،    

 بـا ایـن حرکـت سـیاه مـی توانـست             . بود الزامی
 را تقویـت و  e5 را مسدود کرده، خانـه    fستون  

 در  خــویشراه فـراري هـم بــراي فیـل سـفیدرو    
  .صورت لزوم باز کند

19 e5      d5?    
         پـیش   بـا هـم    تاتقریباً همیشه اشتباهات دو تا دو       

را  ae8 … 19سـیاه بایــستی  . مـی آیــد 
یاده اي برتـر سـفید در   حاال فرم پ . بازي می کرد  

ــاده    ــق پی ــازه اي از لحــاظ خل ــت ت مرکــز، اهمی
  در اینجـا السـکر    .  پیـدا مـی کنـد      e5رونده در   

ــی توانـــست                  را بـــازي کنـــد و g4 20مـ
20 … fxg4  21 را بـا f5  بـا  .  پاسـخ گویـد

     وجــود ایــن ســیاه بــه جــاي آن مــی توانــست بــا 
20 … e7 اوضاع را مبهم نماید.  

ا که دو حرکـت آخـر سـیاه، شـماري از            از آنج 
خانـه هـاي    ( شـده اسـت      ضعفهاي تازه را باعث   

c5 و d4 ( ــویش ــور ، ســفید طــرح خ ــه ط  را ب
 و سـوارهاي خـویش   چشمگیري تغییر می دهد، 
ایـن  . مـستقر مـی کنـد   را در این خانه هاي قوي      

مثال به خوبی برتـري اسـب بـر فیـل را در یـک            
  .وضعیت بسته نمایش می دهد

20 a4! e7 
21 d4       …     



  

 
  

وزیر مرکز نشین سـفید از ایـن جایگـاه، عـرض        
  . را کنترل می کندg1-a7چهارم و قطر 

21 …   fb8 
22 c5   a5 

. ده در انتظار سرنوشت خویش مـی نـشین        منفعالن
 aاینک سفید پیاده رونده دیگـري را در سـتون      

  .ایجاد می کند
23  a3     … 

 

 
  

بـه  . مالً بـسته شـده اسـت      دست و پـاي سـیاه کـا       
  .زودي کار تمام است

23  … f7 
24 a1  b5 
25 b4 ab8   
26 c3 xc5 

 
 

  
ــد  ــت a4 27تهدی ــود داش ــا بعــد از وج          : ام

26 … axb4 27 axb4  رخ سفید عـرض 
ــرد  ــد ک ــغال خواه ــتم را اش ــعیتی . هف ــیاه وض س

هنوز نمی خواهد تسلیم شـود  : شکنجه آور دارد 
اگـر  . کت به درد بخوري ندارد    با آنکه هیچ حر   

سیاه راه دیگري در پیش گرفته بـود شـاید سـیر            
 را aابتدا سفید پیاده رونـده  : بازي چنین می شد   

ر حـالی کـه نیروهـاي       درست می کرد، سپس د    
جناح وزیر شده بودند آنگـاه سـفید        سیاه متوجه   

 منتقـل  gعملیات را به سوي جناح شاه و سـتون    
       تن فــضاي بیــشترزیــرا ســفید بــا داشــ. مــی کــرد

مـی توانــد ســوارهاي ســنگین خــود را در آنجــا  
امــري کــه ســوارهاي ســیاه از آن  . مــستقر کنــد

  .محرومند
27 bxc5       b5 
28 ab1 xc5 
29 a4           1-0 
. بگذارید روند وقـایع را بـار دیگـر مـرور کنـیم          

 جنـاح   هدید سفید، شروع عملیات تهاجمی در     ت
ــود، و در مواج  ــاه ب ــیاه    ش ــر س ــن خط ــا ای ــه ب ه

او همـاهنگی   . ضعفهاي تـازه اي را ایجـاد کـرد        
        میــــان نیروهــــایش را بــــرهم زد، شــــماري از
خانه هاي مهم را تضعیف کرد و امکان تحرك         

ــود   ــدود نم ــیلش را مح ــرح   . ف ــفید ط ــپس س س
خویش را تغییر داد و اسـتراتژي سـیاه را کـامالً             

ــر . مــردود نمــود ــر طــرح و نقــشه ب  توانــایی تغیی
اساس شرایط تغییر یافته جدید، نـشانگر داشـتن         

  .چیره دستی تمام در شطرنج است
  


