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تواند فـشار بـر       سفید چطور می  : سوال
  جناح وزیر را افزایش دهد؟

15 b1!            … 
آور از بـــازي  یــک عقـــب نــشینی حیـــرت  

اي استونی،    قهرمانی مکاتبه  ( تارفه -کرس
همین تازگیها بود که اسب به پـیش        ). 1951

آمــده بــود و حــاال بــه نقطــه آغــازین خــود  
 نقـل قـولی از فریـد ریـش          یـاد . گـردد   می  بر

اش را  مـرد تونـسی وظیفـه     ": افـتم    مـی  *شیلر
.  "انجام داد، حال مـرخص اسـت کـه بـرود          

نشینی سفید ممکن است اتـالف وقـت       عقب
اما وضعیت بسته اسـت و سـیاه       به نظر برسد،  

تواند از زمـان کـسب شـده بـراي خلـق              نمی
  . تهدید خاصی بهره ببرد

ــه وجــود اســب در   گــر  دیa3در حقیقــت ب
اش را در ایجـاد       نیازي نبود چـرا کـه وظیفـه       

نقطه ضعف جدي در جناح وزیر با تحریک    
  به   ، b7 - b5 …   حرکت  انجام به سیاه 

  "جنوایی یسکو توطئه فی "از نمایشنامه * 

  
اي  حاال اسب کار تازه. خوبی ادا کرده است

را در مرکز به عهده خواهد گرفت، در خانه     
e4  ه  و شـاید حتــی در خانـd5 .  ،بــه عــالوه

کنـد     را هم ترك و خالی مـی       aاسب ستون   
تا سفید بتواند فـشار روي جنـاح وزیـر را بـا             

a2-a4افزایش دهد  .  
15 …            d8 

مـشکل اصـلی   .  اسـت c6قصد سیاه دفاع از  
هاي  وضعیت وي این است که پیشروي پیاده

جنـاحی، باعـث ضـعف هـر دو جنـاح شــده      
ري نامناســبی  اســت و ســوارهاي وي جــایگی

کرد تا پاسـخ    میa5 … 15چنانچه . دارند
16 a4  16 را بـا … axb4   بدهـد، سـفید 

کــرد،   را بـازي نمـی  cxb4 c5 17ادامـه  
    dxc6! xc6 17 ادامـه    وارد بلکه 

18 axb5 xa1 19 bxc6 شـد و    مـی
ــورت  ــار را بــا a5 … 19در ص                ک

20 c7 d7 21 cxb4     الـی آخـر پـی 
  . رفتگ می

16 a4              bxa4 
         میلـی ایـن حرکـت را انجـام داد،            سیاه با بـی   

اما حرکت بهتري هم نداشـت، چـون سـفید      
     حرکـت . شـد    مـی  b5خود پیشقدم گـرفتن     

16 … cxd5توان دیوانگی محض   را می
 axb5 xb5 18 17: تلقــی کــرد

xd5 c6 19 a4!                 
17 c4!           … 



تنها پیامد آخرین حرکت سیاه این بـود کـه          
 قاطعانه در اختیار سـفید قـرار        d5حاال خانه   

 اهمیتـی   fاز دست رفـتن پیـاده       . گرفته است 
  .ندارد

17 …            xf5 
18 dxc6         xc6 
19 c3!        … 
این همان وضعیتی است کـه کـرس تجـسم           

ه، سفید با قربانی نمودن یک پیـاد      . کرده بود 
تـسلط قـاطعی بــر مرکـز پیــدا کـرده اســت،     

ســیاه نیـز همچنـان در آنجــا   جـایی کـه شـاه    
  .اقامت دارد

19 …            d7 
اما . مبادله نیروها معموالً به سود مدافع است      

هـاي    اینجا فقط منجر به ضـعف بیـشتر خانـه         
  .شد روشن می

20 d5!        … 
  . فرود آمدd5اسب باالخره در 

20 …             d8 
  

 
  

21 h4!             … 

سفید پس از اینکه در جناح وزیر حـق سـیاه       
گـذارد، جبهـه دومـی را         را کف دستش می   

  .گشاید نیز در جناح شاه می
21 …              gxh4 

 g4 22 e3 b8 … 21 یا چنانچه

23 xa4 24  با ایده xc6.   
22 e3        b8 
23 xa4        g7 

کنـد، امـا    اي را براي شاه خالی می     سیاه خانه 
کند در حالی     اینک سفید کمیت را برابر می     

که حالت هجومی خویش را نیز حفظ کرده   
  . است

24 xc6       xc6 
25 xa6       xd5 

         رود، امـا    این بـه منزلـه تـسلیم بـه شـمار مـی            
25 … b7  26 برابـر  رد  هـم g4! 

  . برد کاري از پیش نمی
26 xd5       xb4 

ــاده   ــر اینـــصورت، پیـ ــت  d6در غیـ از دسـ
هاي رونده سـفید شـروع بـه          رفت و پیاده    می

  . کردند پیشروي می
27 c6+        1-0 
اینجا سیاه با در نظر گرفتن ادامه زیـر تـسلیم      

  : شد
27 … d7 28 a8+ c7     
29 a7+ xa7 30 xa7 
b1+ 31 e2 xh1 32 c5 
d8 33 b6 d7 34 c8     

  


