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وضعیت را ارزیـابی و بـراي سـفید         : سوال
  .طرحی پیشنهاد کنید

ــاده      ــک پی ــه در آن ی ــعیتی ک ــوع وض ــین ن چن
 پیـاده  مرکزي طرفین مسدود و ستونهاي مجـاور     

ها باز است، از گشایـشهاي متفـاوتی مـی توانـد          
در چنـین موقعیتهـایی، مانورهـاي       . حاصل شـود  

شــغال خانـه هــا و ســتونهاي  سـوارها بــه منظـور ا  
ــا،    ــات در جناحه ــال آن عملی ــه دنب ــزي و ب مرک

  . اهمیت خاصی پیدا می کند 
المپیـاد بـوینس    ( الیـسکازس   -آلخینبـازي   

مثالی عالی از نوع بازي در چنین       ) 1939س  آیر
ــی را،   ــات ذات ــاي امکان وضــعیتهایی اســت و غن

  . حتی در ساده ترین موقعیتها نشان می دهد
ــه نظــر مــی رســد کــه وضــعیت  در نگــاه اول،  ب

با وجود این، سـفید     : نمودار کامالً مساوي است   
برتري مختصري دارد که ناشـی از فعـالتر بـودن        

ــت  ــبش اس ــر و اس ــه، . وزی ــن هم ــا ای ــیاه در  ب  س
صورت اجراي دفاعی دقیق باید بتوانـد تـساوي         

  .بگیرد
           15 fe1        … 

  .رخ به ستون باز تعلق دارد
        15 …          ac8  
        16 ac1    h6? 

        ، آلخـــین طـــرحf6 … 16در صـــورت 
g2-g3  و f3-h4  ــار ــسب ابتکـ ــا کـ   را بـ

  .عمل در سر داشت
        17 e5     c7 
        18 g3!        … 
در آخر بازي سوارهاي سنگین، غالبـاً ضـروري        

ه است تا آرایشی به پیاده ها دهیم که شاه در پنـا     
در اینجـا   . آن ها به خوبی محافظـت شـده باشـد         

  .شاه پشت آرایش مثلثی پیاده ها ایمن است
       18 …         fc8 
       19 xc7   xc7      
       20 b5     d7 
اگر چه سفید شیره هر آنچـه بـشود از وضـعیت             
بیرون آورد، کشیده است، اما باز هم آلخـین از          

د چنانچـه سـیاه وارد      بختهاي کوچکی بـراي بـر     
 e7 21 a5 f6 22 … 20 ادامـه 

g6 xe1+ 23 xe1 f7 24 
f4 g5  ،مـی بینیـد   . برخـوردار بـود   می شـد

بی روح و کـامالً  "که حتی در چنین وضعیتهاي  
 طرف فعال می تواند به حریفش فـشار         "مساوي
یک لحظه به یاد بیاورید کـه چـه انـدازه         . بیاورد

به را بابی فیشر بـه بـرد        از اینگونه وضعیتهاي مشا   
  !رسانده است

ســیاه مــی اندیــشد کــه مبادلــه اســبها خیــالش را  
اما بهایی که می پـردازد، از     آسوده خواهد کرد،  

 و به خاطره افکنـدن      e دست دادن کنترل ستون   
  .شاهش است

21 xd7     xd7 
  



  
  

ــتون    ــرا س ــري دارد زی ــع بهت  را در eســفید وض
سـفید  .  اسـت  تصرف دارد و شاهش نیز ایمن تر      

حرکت به حرکت، می تواند وضـعیت خـود را          
با خلق تهدید بهبـود بخـشد در حـالی کـه سـیاه              

روش سـفید   . قادر به انجام چنـین کـاري نیـست        
در ادامه بازي را می توان الگویی براي بازي در       

  .وضعیتهاي مشابه دانست
          22 e8+     h7 
          23 h4!          … 
سفید با پیشروي این پیـاده، زمینـه فـشار افزونتـر        

پـس از حرکـت     . به حریف را تدارك می بینـد      
h4-h5            سفید بخت ایـن را دارد تـا همچـون ، 

امـا  . نیشی به پوشش پیاده اي شاه سیاه فـرو رود          
 ،  b1-h7ابتدا الزم است تـا بـا حملـه در قطـر             

  . را وادار به پیشروي کندgپیاده 
           23 …            a6 

ــاده     ــشروي پی ــد از پی ــی توان ــیاه نم ــفید hس  س
 آنگـاه  !?h5 … 23اگـر  . جلـوگیري کنـد  

 تهدیـد  a8 a6 25 e2 24 ادامـه 
دوگانه گرفتن پیاده و یورش به عرض هـشتم را        

  .همزمان دارد
          24 e2        d8            
          25 e7        d7 
          26 e5        g6 

         27 h5            f6   
         28 e3        d6 
         29 b3        … 
    حــاال ســفید پیــاده رونــده اي در مرکــز بدســت 

عین حال ساختار پیـاده اي سـیاه         رورد و د  می آ 
در جناح شاه نیـز بـه طـور جـدي ضـعیف شـده            

فعــال بــودن ســوارهاي ســیاه نمــی توانــد . اســت
  .ن نقیصه محسوب شودجبرانی براي ای

         29 …           b6 
         30 hxg6+    xg6 
گرفتن با پیـاده را نمـی شـود توصـیه کـرد زیـرا        

 +xd5 xb2 32 d7 31 ادامـه 
  .در راه بود

         31 xd5    xb2 
         32 f5!      … 
. سفید تحرك وزیـر سـیاه را محـدود مـی کنـد            

رهاي ســفید، وضــعیت موقعیــت هماهنــگ ســوا
ــده     ــاده رون ــیاه و پی ــاه س ــعیف ش ــراي d4ض  ب

  .پیروزي کفایت می کند
         32 …          b5?  

 مقاومـت  !g8 … 32 سیاه می توانست بـا 
 f4 33 طوالنی تري بکند، اگرچـه پـس از  

ــت را   ــزي سرنوش ــده مرک ــاده رون ــاً پی ــز نهایت     نی
  .رقم می زد

  
 
          33 xf7+!      …  



. گرفتن با وزیـر صـرفاً بـه مـساوي مـی انجامیـد             
  .اینک ما به یک آخر بازي ساده رخ رسیده ایم

33 … g8 34 f6+ xd5  
35 xg6+ h7 36 b6 
xd4 37 xb7+ g8         
38 b6 a4 39 xb6 xa2 
40 g2 a5 41 a6 a4          
42 a7 a3 43 g4 f8 44 g5 
g8 45 g3 a1 46 g4 
g1 47 f5 g2 48 f4 a2  
49 f6 1-0                               

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

آلخــین اســتادانه برتــري مختــصر خــویش را در 
گسترش و جایگیري بهتـر سـوارهایش بـه کـار           

 و b7او بـا در آمیخــتن تهدیـدها علیــه   . گرفـت 
d5  ــتون ــازي در س ــري     ،e  وc و ب ــاً برت دائم

د تــا پیــروزي را در آغــوش خــود را افــزایش دا
  .کشید

  


