
  غناي اسپانیایی
  

  
  

سفید در کدام جناح بایـد بـازي        : سوال
  کند؟ 

این وضعیت همانند بسیاري دیگر از مثالهاي   
لـوپس یـا      این کتـاب برگرفتـه شـده از روي        

با اینکـه ایـن گـشایش       . بازي اسپانیایی است  
ــدیمی  ــی از ق ــا    یک ــشهاست، ام ــرین گشای ت

ــان کــارآیی دارد  اگــر شــما . امــروزه همچن
وزیــد کــه چگونــه شــطرنج خواهیــد بیام مــی

لــوپس را یـــاد   کنیــد، بایــستی روي  بــازي  
ــدبگی ــراي  . ری ــن موضــوع را ب کاپابالنکــا ای

پیشرفت در فهـم بـازي پوزیـسیونی واجـب          
  . دانست می

شـود خیلـی      کننـد، مـی     آنهایی که فکـر مـی     
هاي گشایشی را به خاطر سپرد و       ساده شاخه 

آنها را به طور موفقیـت آمیـزي در بازیهـاي          
 از مسابقات به کار گرفت، سخت یک دوره

برخی از برترین استادان بزرگ  . در اشتباهند 
  تاریخ شطرنج مطالعه عمیقی روي این 

  
  

ــده گــشایش داشــته ــد و ای ــز   ان ــازه نی ــاي ت ه
همچنان در این شروع بـازي کـشف و پیـدا           

  . شود می
یکی از دالیلی که لوپس را این همه پیچیده    

اي   پیـاده  تعـدد انـواع سـاختارهاي         کنـد،   می
حاصــله از آن اســت کــه مــضمونهاي بــسیار 

نبـرد بـر سـر    : گیـرد   گوناگونی را در بـر مـی      
ــل     ــال ســاختن فی ــر ســر فع ــاز، ب ســتونهاي ب
سفیدرو، بر سـر بـه چنـگ آوردن پایگـاهی        

  نبرد یا، f5پیشرو براي اسب در مرکز یا در      
اي در یکــی از  بــر ســر کــسب برتــري پیــاده

ــري کــه بــا     ــاحین و مــضمونهاي دیگ ز جن
اي از    این نمونـه  . توان بر این لیست افزود      می

  . ها در بازي اسپانیایی است غناي ایده
14 a4!       … 

، )1942مـونیخ،    ( بارتسا -آلخیندر بازي   
. در جناح وزیـر را انتخـاب کـرد   سفید بازي   

ایــن تــصمیم در پیونــد بــا امکــان در اختیــار  
ــتون   ــرفتن ســ ــیaگــ ــرا   مــ ــد، زیــ                          باشــ
14 … b8   15  بـه دلیـل axb5 

axb5 16 a6 b6 17 xb6 
xb6 18 xb6 cxb6 19 d5 

  .شود بد است که باعث برد سفید می
14 …          a7 
15 axb5      axb5 
16 e3!      … 



سـفید تهدیـدهاي جدیـدي در هـر حرکــت     
بـراي مثـال او اینـک تهدیـد         . کند  ایجاد می 

ــا   xc7 17 گــرفتن یــک ســوار را ب

xe7 18 d5دارد   .  
16 …           c5 
17 dxc5       dxc5 

  

  
  

18 a6!       … 
 a1آورد و خانه   هجوم می  e6سفید به فیل    

بـر ایـن اسـاس،    . کند  را براي وزیر خالی می    
  . پاسخ سیاه اجباري است

18 …             xd5 
19 exd5!        … 

ــاً ــد  . دقیق ــسیار نیرومن ــت ب ــن حرک ــر از  ای       ت
19 xd5  ــه ســیاه امکــان  اســت کــه ب

 c7 … 19اي را با  مقاومت سرسختانه
بر اثر طـرح اسـتراتژیک خـوبی کـه      . داد  می

سفید انتخاب کرد، قدرت سوارهایش با هر       
حـاال فیـل سـفیدرو    . حرکت افـزایش یافـت    

ــد    ــیاه بای ــار دارد و س ــاز را در اختی ــري ب قط
.  را بـه حـساب آورد  d6 20تهدید کشنده 

توانیم ببینیم که تصرف سـتون    این ما می  بنابر

a،     ــفید ــروزي س ــسریع پی ــث ت ــه باع  چگون
  . شود می

19 …           c8 
20 a1       b7 

  

 
  

21 b4!         … 
ــت   ــد اس ــسیار نیرومن ــت ب ــن حرک ــیاه . ای س

 را بگیرد، زیرا ایـن کـار        b4تواند پیاده     نمی
بـه  . گـشاید   مـی a7خط دیگري را به سوي    

ــل  ــین دلی ــاده هم ــق پی ــده و    از خل ــاي رون ه
 d5-d6. پیوســـته ســـفید گریـــزي نیـــست

 و بـه  d8 … 21فوري، موثر نبود زیرا 
  . را در پی داشت  b6 …دنبالش 

21 …          fb8 
 d6 22  آنگـاه  fc8 … 21اگـر   

d8 23 bxc5 xc5 24 
xc5 xc5 25 e4 .   

22 d6           d8 
کـــردن بدبختانـــه طـــرح ســـیاه بـــراي آزاد 

 c6 23 xa8 … 22 وضعیتش با

xa8 24 dxe7! توانـست اجـرا     نمـی



شود، زیرا رخـش ناچـار بـه دفـاع از عـرض        
  .هشتم بود

23 bxc5        c8 
24 a2         e4 
25 xe4!      …  
این حرکت نیرومنـد، مهـر پایـانی بـر بـازي            

  . نهد می
25 …          xe4 
26 d4      g6 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

بار  قـضیه بـراي سـیاه آنجاسـت        جنبه تأسف 
دهـد   که ضعف عرض آخر وي اجـازه نمـی   

  .تا سوار اضافی خویش را حفظ کند
27 xa7        xa7 
28 xa7        e5 
29 xe5         fxe5 
30 xe5        e8 
31 f1            1-0 

  .سیاه در اینجا باالخره تسلیم شد
 


