
  مقدمه مولف
شـطرنجی کـه    ترین بازیهاي  آموزندهیکی از اولین کتابهاي شطرنجی که در دسترس من بود، کتاب            

این مجموعه تاثیرگذار بازیهاي موضـعی نـه تنهـا         .  اثر ایروینگ چرنف بود    تاکنون انجام شده است   
اي  ناصـر پایـه  کننده منبع درخشانی از لذت بازي، بلکه شروعی عالی براي آشنایی با اکثـر ع         عرضه

 منتشر شده اسـت و بـا اینکـه هنـوز هـم قابـل              1966متأسفانه کتاب در سال     . بازي موضعی است  
 روش ثبـت  .رود، گذشت زمـان اثـر خـویش را نهـاده اسـت      دسترس و اثري ارزشمند به شمار می  

ل هاي متعدد در خـال  از رده خارج شده و در عین حال شطرنج نیز از جنبه        توصیفی آن کتاب کامالً     
براي مثال عدم توجه به گشایشهایی نظیر سیـسیلی و هنـدي        .  سال گذشته پیشرفت داشته است     40

خورد، باعـث غفلـت از پوشـش اغلـب      شاه که به سختی در کتاب چرنف ردي از آنها به چشم می    
عالوه بـر آن، از آنجـایی کـه آخـرین     . اي رایج و مهم امروزین شطرنج شده است     ساختارهاي پیاده 

 بازي شده است، غیبت چندین نسل از برترین بازیکنان پـس         1961چرنف آورده در سال     بازي که   
  .از تاریخ فوق کامالً محسوس است

بـراي  . ویکمی بـر اسـاس اندیـشه چرنـف شـکل گرفـت       به دالیل فوق ایده تهیه کتاب قرن بیست    
  : گردآوري کتاب حاضر من از اصول زیر پیروي کردم

ام که کامالً روشـن و بـه ویـژه آموزنـده      تجوي آوردن بازیهایی بوده در تمامی موارد، من در جس     ) 1
هایی را برگزینم  این مطلب در برخی موارد سبب شد تا من بازي      . براساس موضوع مورد نظر باشند    

  .تر هستند ها، امروزي هاي کتاب چرنف باشد، اما اکثر بازي تر از بعضی بازي که حتی قدیمی
هایی را برگزینم که خیلی مشهور نباشـند یـا    ه امکان داشته است، بازيمن تالش کردم تا آنجا ک    ) 2

به همین خاطر بـا اینکـه چنـد بـازي از قهرمانـان جهـان و اسـتادان        . اي نیافته باشند   انتشار گسترده 
شـده   هاي کمتر شـناخته   ها معموالً از دسته بازي  ام، اما این بازي    سرشناس را در کتاب حاضر آورده     

  .ایشان هستند
این . ام هایی را نیز از بازیکنان کمتر شناخته شده آورده در تالش براي رعایت اصل دوم، من بازي) 3

مطلب بیشتر متوجه بازیکنان شوروي است که نه تنـها بازتاب سلطـه مکتب شطرنج روس در اکثر             
ن سـالیانی  سالهاي قرن بیستم است بلکه نمایانگر عالقه ویژه من به این مکتب نیز هست، چرا که م  

من امیدوارم که بـا     . ام و آشنایی عمیقی با ادبیات شطرنجی روسیه دارم         چند در روسیه زندگی کرده    
  ها و تحت تاثیر قراردادن خوانندگانی که با اسامی همچون ماکاگونف،  تهیه این کتاب و آوردن بازي
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سیماگین و غیره خیلی آشنا نیستند، آنها را ترغیب کنم تا مثالهاي دیگري از بازي این رومانوفسکی، 
 .نظیر را بیابند استادان با استعداد بی

هـاي گونـاگون شـطرنج، سـازمان      ام تا نسبت به چرنف در معرفی جنبه من همچنین تالش کرده   ) 4
ام، و در هر فصل بـا   بندي کرده ی دستهدر نتیجه بازیها را تحت سرفصلهاي متفاوت     . تر عمل کنم   یافته

این امر به خوانندگانی که  . ام آوردن توضیحی مقدماتی، نکات اصلی مطلب مورد نظر را متذکر شده          
ام تـا مـضامین      طـور کوشـیده    همـین . رسـاند  خواهند موضوع خاصی را مطالعه کنند، یـاري مـی          می

مربوط به مرحله وسط بـازي و خـواه       اي از موضوعات را در این خالل پوشش دهم، خواه            گسترده
 .مربوط به موضوع آخر بازي باشد

هاي تاکتیکی معین را بـه   ها تمرکز من بر تشریح کالمی آنها است و آوردن شاخه    در تفسیر بازي  ) 5
ایـن کـار را بـه ایـن امیـد      . ام، مگر اینکه براي درك روند بازي بدان نیاز بوده اسـت  حداقل رسانده 

هاي  آنکه با آوردن شاخه ترین وضوح در معرفی مفاهیم موضوعی مربوطه برسم، بی       ام تا به بیش    کرده
خوشـبختانه یکـی از مزایـاي       . طوالنی به خواننده پیامی گنگ داده باشم و یا وي را سردرگم سازم            

هاي سیلیکونی این است که آن دسـته از خواننـدگانی کـه عالقمنـد تحقیـق              زندگی در عصر تراشه   
هـاي شـطرنجی     توانند چنانچـه بخواهنـد از برنامـه        هاي معین تاکتیکی هستند، می     تر بر شاخه   عمیق

 .کامپیوتري براي کاوش در این مطلب یاري بجویند

اي داشـته باشـم کـه     بردن از حداکثر فایده آموزشی این کتاب مایلم به خوانندگان توصـیه    براي بهره 
اندن حرکات با یک ورق مقوا و تالش اند و آن پوش    ستارگانی چون نیمزوویچ و پوردي متذکر شده      

با این همه، هریک از شما که کمبـود   . باشد، انگار که بازي خودتان است      براي یافتن هر حرکت می    
زمان یا کمبود انگیزه براي اجراي چنین کاري دارد، باز هم قادر به یادگیري نکات خوبی از چیـدن          

 از هر چیز، امیدوارم که همگی شما از دیدن این اما بیش. ساده بازیها و خواندن تفسیرها خواهد بود
اگر نیمی از لذتی را که من از نوشتن این کتاب بـردم شـما از خوانـدنش                 . بازیهاي زیبا لذت ببرید   

  .بدست آورید، تالش من بی ثمر نبوده است
  استیو گیدینز                                                                                                                            

                                                                                               روچستر، انگلستان
                                                                                                     2005  
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  دفاع
تـوجهی   شود، مـورد بـی   دفاع پیامد طبیعی حمله است و با اینکه بخش بزرگی از بازي را شامل می         

 بـازیکن هجـومی   20 اگـر در برابـر هـر    :احتماالً درست است که بگـوییم . زیادي قرار گرفته است 
 و در حـالی کـه   با وجود این مطلـب . ایم خوب، یک بازیکن دفاعی کاردان بیابیم، خوش اقبال بوده  

شاید جذابیت بیشتر حمله براي ما قابل فهم است، نباید از یاد برد که دفاع خوب هم الاقل به همان 
اندازه در زرادخانه بازیکن اهمیت دارد و بنابراین نادیده گرفتن این بخش از بـازي، اشـتباهی بـس                

  .بزرگ خواهد بود
برد دارد، در دفـاع نیـز همـان اصـول صـحیح      طور که اصول اولیه نظامی در بازي هجومی کار   همان
اولین وظیفه مدافع این است که تشخیص دهد االن در موقعیت دفاعی است و الزم است تـا                   . است

بازیهاي زیادي به این دلیل از دست رفتند که بازیکنان در تشخیص بـه       . تدابیر دفاعی را به کار بندد     
تـرین جـاي وضـعیتش را بـشناسد و         فع ضعیف ضروري است تا مدا   . موقع این مطلب ناکام ماندند    

گامهایی براي تقویت آن بردارد، گامهایی که با آوردن سوارهاي اضافی به مواضـع مناسـب محقـق                  
او الزم است تا در هر حرکت، هرگونه تهدید مستقیمی را در صورت وجود زیر نظر بگیرد . شود می

دیگر مدافع، استفاده از هر فرصتی براي وظیفه مهم   . و چگونگی برخورد با آن را سبک سنگین کند        
دفاعی که . هایش پرت کند آوردن بازي متقابل است تا حواس مهاجم را از اجراي آزادانه نقشه فراهم

آمیز خواهد بود در حالی کـه اگـر مـدافع بتوانـد اقـدامات             یکسره غیرفعال باشد، به ندرت موفقیت     
تقابل در هم آمیزد، بختهاي نجات وي تا حد زیادي     چینی بازي م   اساسی دفاعی را با تدارك و زمینه      

  .افزایش خواهد یافت
، 4در بـازي  . ایـم  آمیـز آورده  در بازیهایی که در این بخش خواهیم دید، چهار مثال از دفاع موفقیـت  

گیرد کـه نیازمنـد داشـتن مهـارتی        العاده خطرناکی علیه شاهش قرار می      سیاه تحت فشار حمله فوق    
وار از   واجد خصوصیات یک مثال نمونه5بازي . ي از غرق شدن در خطرهاست  کامل براي جلوگیر  

کند، اما با ایـن حـال     اي را بدون داشتن زمینه کافی آغاز می        هنگام است که سیاه حمله     اي زود  حمله
یابد و سفید الزم است تا بـراي مـردود کـردن آنهـا، دفـاع        تهدیداتش به طور خطرناکی افزایش می     

 نمایشگر یک ایده استراتژیکی شناخته شده است، یعنـی پاسـخ   6بازي . دقیقی را به نمایش بگذارد   
  ، ما با سناریویی تا 7زي دست آخر در با. دهد حمله جناحی را با کاربرد حمله متقابل در مرکز می
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به جاي آنکه شاهد یک حمله شدید در جناح شـاه باشـیم، بـا مـوردي       . حدودي متفاوت روبروییم  
کـشاند، جـایی    مواجهیم که بازي بهتر موضعی حریف، مدافع را به ورطه یک وضعیت مأیوسانه می      

دفاع از چنین وضعیتهایی غالبـاً بـسیار دشـوارتر از         . ستکه با از دست دادن تدریجی نیروها روبرو       
آنهایی است که با تهدیدات مستقیم طرفیم و بسیار آموزنده خواهد بود که ببینـیم چگونـه یکـی از                  

شود موانعی در مسیر حریفش قرار دهد حتی در وضـعیتی          بزرگترین مدافعان همه دورانها موفق می     
  .دنمای که به ظاهر بسیار نومیدانه می

منابع دفاعی ! هرگز تسلیم نشوید: اگر تنها یک درس باشد که درباره دفاع باید یاد گرفت، این است        
در شطرنج به واقع بسیار فراوانند و بارها حیرت زده خواهیم شد چون دریابیم که تا چه اندازه یک               

بـا وجـود   . شـود تواند به ادامه مقاومت در یک وضعیت به ظاهر نومیدانه منجـر   دفاع سرسختانه می 
خوریم، بروز افسردگی اسـت کـه       این، دلیل اصلی که در عمل بسیار به ندرت به این موضوع برمی            

اش را   باعث تأسف است که مدافع در چنین موقعیتی روحیـه         . همراه طبیعی هر وضعیت بدي است     
 دسـت  اي گرفتـار آمـده اسـت و از ایـن     کند که چرا در چنین مخمصه بازد و خود را مالمت می    می

مدافعان خوب شخصیت و . اش چیزي جز ناکامی در اجراي بیشترین مقاومت نیست افکار که نتیجه
اعصاب نیرومندي دارند و تجربه در عمل بارها نشان داده است که اگـر مـدافع بتوانـد همـه منـابع            

وبـرو  اش ر اش را به تحرك وادارد، مهاجم نیز با دشواریهایی که سر راه قطعی شدن پیـروزي     دفاعی
. کرد به راحتی در دسترسش خواهد بـود  شود روحیه خود را خواهد باخت، پیروزیی که فکر می      می

شماري را به این دلیل بردند که مهاجمان مسیر   مدافعان بزرگ نظیر السکر و کورچنوي، بازیهاي بی       
 .خویش را در مواجهه با دفاع سرسختانه ایشان گم کردند و نهایتاً بازنده شدند
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  4بازي 
   خولموف–پادفسکی 

  1956درسدن، 
  گشایش اسکاتلندي

شـود و   در این بازي سیاه با بازي بهتر حریف در گشایش و ابتداي مرحله وسط بـازي روبـرو مـی           
یابد، بـه    طور که تهدیدات سفید افزایش می      همان. گیرد شاهش تحت فشار حمله نیرومندي قرار می      

ناپذیري مات خواهد شـد و یـا اسـیر از دسـت دادن کمیتـی            طور اجتناب  آید که سیاه یا به     نظر می 
دفـاعی در برابـر تهدیـدات    دهد تا کـه      خولموف جوري ادامه می    ساز خواهد گردید، اما       سرنوشت

سـفید در  . سفید بیابد، ضمن اینکه با کمال میل حاضر است قربانی دهد تا حملـه را متوقـف کنـد                  
شود و با دچار شدن به تنگی وقـت نهایتـاً اشـتباه     اي عصبی می نهمواجهه با چنین مقاومت سرسختا  

  .یابد کند و خود را بازنده می می

                                                     
  1 e4 e5 2 nf3 nc6 3 d4 exd4 4 
nxd4 nf6 5 nxc6 bxc6 6 e5 
qe7 

این شاخه اسکاتلندي در سـالهاي اخیـر بـسیار     
ه است، پس از آنکه کاسپاروف دوباره       رایج شد 

آخـرین  .  را در تجربه استادان مطرح ساخت       آن
نماید اما  اي غیر طبیعی می  حرکت سیاه تا اندازه   

بـه   nd5 7c4…6 روشن شـده اسـت کـه    
سود سفید است و حرکـت مـتن بـه جـاي آن             
براي سالهاي متمادي به عنوان بهترین حرکـت        

  .در نظر گرفته شده است
  7 qe2 nd5 8 c4 nb6    

!""""""""# 
çt+v+lV T% 
æO OoWoOo% 
å Mo+ + +% 
ä+ + P + % 
ã +p+ + +% 
â+ + + + % 
ápP +qPpP% 
àRnB Kb+r% 

/èéêëìíîï) 
  

است که امیدوار اسـت  ba6...8 گزینه دیگر 
در مرکـز  تا با استفاده از آچمزي، اسب سیاه را       

 b3 9حرکـت   با وجود این، پس از. حفظ کند
  نشان دادن  به دفعات ازa6کاسپاروف، فیل 
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نده اسـت و در همـان       هرگونه فعالیتی عاجز ما   
 هم لرزان است و سرانجام غالباً       d5حال اسب   

مـسلماً اینکـه    . نشینی خواهد کـرد     عقب b6به  
سیاه فوراً اسب را عقب بیـاورد، بهتـر اسـت و            

 b7تـر در     فیل را براي ایفاي نقشی بالقوه فعال      
  .ذخیره نگه دارد

  9 nd2 bb7   
با این حرکت سیاه آماده قلعه رفـتن در جنـاح            

شود که شاهش  شود، اما بعداً معلوم می یر می وز
گزینه دیگـر پـس از      . پذیر است  در آنجا آسیب  

9…qe6  10و…be7   ــتن در ــه رفـ قلعـ
  .جناح شاه است

  10 b3 0-0-0 11 bb2 qe6 12 
 0-0-0 

این حرکت یکی از نقایص تصمیم سیاه را مبنی 
اگـر او   . سازد بر قلعه در جناح وزیر آشکار می      

لعه رفته بود، سفید نیـز احتمـاالً     در جناح شاه ق   
شد تا همان کار را بکند، زیرا حملـه          مجبور می 

 قلعه رفـتن در جنـاح       a5-a4…بالقوه سیاه با    
  .ساخت آمیز می وزیر را تا حدودي مخاطره

  12…be7 13 f4 (D) 
بندي کنیم،   اگر نتیجه گشایش را بخواهیم جمع     

توانیم بگوییم کـه سـفید بـا برتـري از ایـن              می
وضعیت سیاه فـشرده    . رحله خارج شده است   م

  . جاگیري نامناسبی داردb6است و اسبش در 
  

  
  

!""""""""# 
ç +lT + T% 
æOvOoVoOo% 
å Mo+w+ +% 
ä+ + P + % 
ã +p+ P +% 
â+p+ + + % 
ápB Nq+pP% 
à+ Kr+b+r% 

/èéêëìíîï) 
  

اي متحرك و با کیفیت       سفید یک اکثریت پیاده   
 f5تواند زمینه پیشروي   در جناح شاه دارد و می     

را مهیا کند، در حالی که سیاه فاقد بازي متقابل          
  . است و فعاالنه

  13…rhe8 14 nf3 c5 
  .کند قطر را براي فیلش باز می

  15 qc2! 
ــه ور   و دور  همــین از ، ســفید نقــشه خــود را ب

. کنـد  صورت منطقی و با انرژي تمام دنبال مـی        
توانـد   سـیاه مـی   .  را دارد  f5حرکت متن تهدید    
 متوقـف کنـد، امـا    g6…15این تهدیـد را بـا      

  را دوست ندارد که منجر بـه ng5 16پاسخ 
در غیـر ایـن   (شـود    میg5تعویض اجباري در  

و پـس از آن  ) کنـد   سقوط می h صورت پیاده
سفید قادر به اعمال فـشاري سـنگین در طـول           

  .شود  میf7  علیه پیاده عقب افتادهfستون 
  15…qh6 16 bd3! 

 



  
  

!""""""""# 
ç +lTt+ +% 
æOvOoVoOo% 
å M + + W% 
ä+ O P + % 
ã +p+ P +% 
â+p+b+n+ % 
ápBq+ +pP% 
à+ Kr+ +r% 

/èéêëìíîï) 
  

سفید آماده قربانی   . یک حرکت پر انرژي دیگر    
 است تـا ابتکـار عملـش را افـزایش           پیادهدادن  
  .دهد

  16…qxf4+ 17 kb1 g6 18 
rhf1 qh6 19 a4! 

پادفسکی با در نظر گرفتن انفعال سیاه و اینکـه        
انـد، توجـه    همه سوارهاي سفید گسترش یافتـه     

 aپیـاده   . کنـد  خود را معطوف به شاه سیاه مـی       
رود، و هـر    به کار میb6براي دور کردن اسب     
هـاي فعـال چنـدانی در        چند ایـن اسـب خانـه      

. کند دسترس ندارد اما اقالً از شاه سیاه دفاع می        
روشن است که سیاه به شدت در موضع دفاعی     

ــت  ــاده اس ــین    . افت ــد؟ در چن ــد بکن ــه بای چ
موقعیتهایی اساسـاً دو وظیفـه بـر دوش مـدافع        

اول اینکه بـه هـر تهدیـد مـستقیمی          . قرار دارد 
ن توجـه کنـد و دوم اینکـه آمـاده بدسـت آورد     
  هرگونه بازي متقابل باشد تا حواس مهاجم را 

  31/ دفاع
  

منفعالنه نشستن و منتظر فرا رسـیدن     . پرت کند 
اینجا و  . رسد می زمان حمله به ندرت به جایی     

 اسـت کـه   a5 20در حال حاضر تهدید سفید 
حرکـت  . راند  میa8اسب را به خانه فاجعه بار  

د، کن  را براي اسب آزاد می     d7بعدي سیاه خانه    
 بــه e5 در را و همزمــان پیــاده نیرومنــد ســفید

اي که بازي سیاه را تحـت   کشد، پیاده  چالش می 
  .فشار گذاشته است

  19…d6 20 a5 nd7  
!""""""""# 
ç +lTt+ +% 
æOvOmVo+o% 
å + O +oW% 
äP O P + % 
ã +p+ + +% 
â+p+b+n+ % 
á Bq+ +pP% 
à+k+r+r+ % 

/èéêëìíîï) 
  

  21 be4!    
 دست بـه تعـویض   ؛  یک حرکت آموزنده دیگر   

 .کند زند که از شاه سیاه دفاع می فیلی می

  21…f5 22 bxb7+ kxb7 23 b4! 
ما قبالً این واقعیت را متذکر شدیم هنگامی کـه    

اند، رؤیت حمله  دو شاه در یک جناح قلعه رفته  
، اي  جلوي شاه خـودي   شبیخون پیاده  با اجراي 

  در اینجا با یک استثنا . نسبتاً غیر معمول است



   شطرنج درپنجاه درس اساسی/ 32
  

ا هـ  شاه سفید به رغم پیـشروي پیـاده       . مواجهیم
حفاظ  فعالً به خوبی ایمن است، هر چند که بی        

  .شدنش بعداً باعث اذیت و آزارش شود
  23…nb8! 

روبرو خواهد شـد   qa4 24 با b4گرفتن در 
به جاي آن سیاه بسیار     . گیرد که پیاده را پس می    

دهد که   منطقی اسب را به جایی تغییر مسیر می       
را حمایـت کنـد،    c6 و   a6هـاي    از آنجا خانـه   

هـایی کـه بـا تعـویض فیـل           درست همان خانه  
  .وزیرش ضعیف شده است

  24 qa4 a6 25 ka1 cxb4  
شد اجتناب کـرد، زیـرا    از این گرفتن دیگر نمی 

 بــود تــا بعــدش c5ســفید آمــاده تعــویض در 
rb1 را بازي کند.  

  26 qxb4+ kc8 27 rb1 
!""""""""# 
ç MlTt+ +% 
æ+ O V +o% 
åo+ O +oW% 
äP + Po+ % 
ã Qp+ + +% 
â+ + +n+ % 
á B + +pP% 
àKr+ +r+ % 

/èéêëìíîï) 
  

  27…dxe5! 
  اي هـالً خونسردانه با محاسبـمی کامصمیـت

  
  

دهد تا با   سیاه این بخت را به سفید می      . باشکوه
28 qxb8+ kxb8 29 bc1+ kc8 

30 bxh6 اگر چه سـیاه در  . یک سوار بگیرد
وضعیت حاصله دو پیاده در ازاي سـوار گرفتـه     
است، اما در تعویض وزیرها و متوقـف کـردن          

از آن او پـس  . حمله سفید توفیق یافتـه اســت    
 e4…30قادر خواهـد بود که ابتکارعمل را با        

بدســت  re5…و  +bf6…و بــه دنبــالش
 سفید  a5به دنبال شکار پیاده ضعیف      بگیرد تـا   

هـر چنـد سـفید از نظـر عـددي برتـري            . برود
ــا    ــا دارد، ام ــت نیروه ــاظ کمی ــاچیزي از لح ن

ایـن نـوع قربـانی      . وضعیت کامالً مـبهم اسـت     
کردن حملـه یکـی از      متقابل نیرو براي متوقف     

تـرین شـگردهاي دفـاعی اسـت و      شناخته شده 
  .باید به خاطر سپرده شود

  28 c5 qf4! 
وضـعیت بـار   . کند دوباره قربانی را پیشکش می 

 qxb8+ kxb8 30 29دیگـر پـس از   

bxe5+ kc8 31 bxf4 bf6+ 32 
ka2 re2+ 33 ka3 rd3+ 34 

ka4 ra2+ 35 kb4 rda3   الی آخـر
ورش سخت است که شـاه      با. مبهم خواهد بود  

تواند نجات یابد و پادفـسکی       حفاظ سیاه می   بی
اش ادامـه    دهد کـه بـه حملـه       دوباره ترجیح می  

  .دهد
  29 qb3 bxc5 30 bc3 



  
  

رسد کـه پادفـسکی حـق       با این همه به نظر می     
 شـاه سـیاه را      +qxb8تهـدید  . داشـته اسـت 

کند، جایی که به دلیل   وادار به رفتن به مرکز می     
وجود این   بـا. نماید فاظی مرگ حتمی می   ح بی

بیخود نیست که استاد بزرگ راتمیر خولمـوف        
 "مـدافع مرکـزي   "قطـارانش بـه      را در میان هم   

ــی ــی  م ــشان م ــند و او ن ــی در   شناس ــد حت ده
، بـاز   نمایـد   می  وضعیـتهایی که بسیار خطرناك   

  .هم منابع دفاعی پنهانی وجود دارد
  30…nc6 31 qb7+ kd7 32 
nxe5? 

 +rbd1+! bd6 33 nxe5 32 از پس

qxe5 34 bxe5 rxe5 35 rxd6+ 
kxd6 36 rd1+ rd5 37 rxd5+ 

kxd5 38 qxc7 )  ارائه شده توسـط نـان (
سفید بهتر اسـت، هـر چنـد سـیاه هـم بخـت               

  .تساوي دارد
  32…qxe5 33 bxe5 rxe5 (D) 

سیاه وزیرش را از دست     . انگیز وضعیتی شگفت 
 رانـده شـده     داده و شاهش به مرکز صحنه نبرد      

رسد کـه انگـار بایـستی        چنان به نظر می   . است
تـر   کامالً بازنده باشد، اما با یـک بـازبینی دقیـق     

قدرها هم روشـن   شویم که شرایط آن متوجه می 
در واقـع او در ازاي وزیـرش دو سـوار          .نیست

اش بـا تعـادل      سبک و دو پیاده دارد که فاصـله       
  .چندان هم دور نیستکمی، 

   33/ دفاع
  
!""""""""# 
ç + T + +% 
æ+qOl+ +o% 
åo+m+ +o+% 
äP V To+ % 
ã + + + +% 
â+ + + + % 
á + + +pP% 
àKr+ +r+ % 

/èéêëìíîï) 
  

 اضافه کنیم که سوارهاي مرکزي وي به خوبی        
انـد تـا از شـاه خـود دفـاع کننـد و        مستقر شده 

حفـاظ   همچنین تهدیدات متقابلی علیه شاه بـی      
این همان جایی اسـت     . سفید نیز بوجود آورند   

اي سـفید در جنـاح       که ما نقص شبیخون پیـاده     
این .  اجرا درآمد  یابیم که پیشتر به    وزیر را درمی  

واقعیت را نیز به این مجموعه بایـد افـزود کـه            
پادفسکی حاال در تنگی وقـت بـسیار شـدیدي        
بود که ناشـی از صـرف زمـان بـسیار زیـاد در            

نتیجه براي پیدا کـردن مـاتی اجبـاري      تالش بی 
بنابراین تعجب برانگیز نیست کـه او در   . شد می

  .ندمواجهه با دفاع سرسختانه سیاه در هم بشک
  34 rb3? 

 +rfd1+! bd4 34بهترین ادامـه  . بازنده

35 rxd4+  )   اجباري است زیرا سـیاه پـس
ــپس  +ka2? rxa5 35از  …36و س

rb5+ خواهد برد(  
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35…nxd4 36 qxa6 rd5!  بـــا
  . دستیابی به یک وضعیت مبهم بود

  34…bd4+ 35 kb1 rb8 36 
qxb8 nxb8 37 rxb8 rxa5 38 
rd1 c5 
!""""""""# 
ç R + + +% 
æ+ +l+ +o% 
åo+ + +o+% 
äT O +o+ % 
ã + V + +% 
â+ + + + % 
á + + +pP% 
à+k+r+ + % 

/èéêëìíîï) 
  

با داشتن سه پیـاده در ازاي تفـاوت اضـافه بـر             
جایگیري قدرتمندانه سـوارها، پیـروزي آسـان        

  .خواهد بود
  39 rd2 rb5+ 40 rxb5 axb5 
41 ra2 kc6 42 ra7 c4 43 
rxh7 b4 44 g4 b3  45 gxf5 c3 46 
rh3 gxf5 47 rf3 f4 0-1  

 امان در طول صفحه ادامه  طور بی ها به    رژه پیاده 
  بازي مهاجمـان واهد داشت، تا حدودي شبیه  خ

متأسفانه خـالی    اسلحه سفید هم که   . فضا است 
  .شود می از مهمات است، بنابراین تسلیم

  
  

  
  

  درسهاي اساسی
الزم است که مدافع متوجه تهدیدات مستقیم     ●

باشد اما باید از هر فرصـتی ولـو نـاچیز بـراي             
  .متقابل بهره ببردایجاد بازي 

 برگرداندن کمیت به منظور متوقف سـاختن         ●
  .حمله، یکی از تکنیکهاي اساسی دفاع است

 هر چقدر هم که وضـعیت شـما بـد باشـد،             ●
در مثــال   . همیـشه دنبال نقاط قوتــش باشـید      

 فوق، خولموف هرگز چشم خـود را بـر ایــن          
واقعیـت نبـست کـه ســفید هـم نقـاط ضــعف       

 حفــاظ، چنــد پیــاده بــیخــودش را دارد، شــاه 
سیاه بـا اسـتفاده کامـل از آنهـا     . ضعیف و غیره  

توانست دوام بیاورد، حتی آنجا که ظاهراً از لبه         
  .پرتگاه آویزان بود

ــی ● ــوي م ــاع ق ــاجم را    دف ــه مه ــد روحی توان
العاده تضعیف کند، زیرا دائماً ناچار اسـت         فوق

مسائل جدیدي را حل کند،  بیشتر مواقع همان         
  .کند کار حریف تمام است ر میوقتی که فک

تـا   « این مثل قدیمی را به یـاد داشـته باشـید    ●
حتـی  . »ریشه در آب است امید ثمـري هـست        

 ترین ظاهر را دارنـد از      وضعیتهایی که مأیوسانه  
 هرگزمنابع دفاعی پنهانی برخوردارند، بنـابراین   

  . تسلیم نشویدهیچگاهو 
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