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 مطــابق )الــف  g4 9پیــشروي : ســوال
مقتــضیات وضــعیت اســت و نویــد یــک 

 مایــه تبــاهی )ببرتــري را مــی دهــد یــا 
  وضعیت سفید می شود؟

9 g4            … 
قهرمـانی   (  نجمتدینوف -بوریسنکودر بازي   
سـیاه بـا یـک ضـربت متقابـل           ) 1954شوروي،  

ــ   ــشان داد ک ــز ن ــوري در مرک ــفید  ف ــه س ه حمل
 قاعـده کــار  ،بـه تجربــه  بنــا .شـتابزده بــوده اسـت  

چنین حکم مـی کنـد کـه حملـه جنـاحی فقـط              
می تواند به ثمر برسد که یا مرکز مـسدود           وقتی

شــده باشــد و یــا اینکــه طــرف مهــاجم، کنتــرل  
نکتـه اي کـه در   . مرکز را در اختیار داشته باشـد   

  .نیستیمشاهد آن وضعیت حاضر 
9 …             exd4 
10 cxd4      d5! 
11 d3       … 

 !exd5 11  !پروا دل به دریا می زنـد  سفید بی
 a5 … 11ضروري بود که پس از ادامـه  

12 d3 xd5 13 xd5 xd5 
14 e2    تـري را   وضـعیت مختـصر ضـعیف

قربـانی پیـاده داده     . براي سفید به همـراه داشـت      
شــده دقیــق نیــست و صــرفاً بــر مبنــاي دامــی در 

  .ریزي شده است  برنامه17حرکت 
11 …            dxe4 
12 xe4     xd4 
13 xd4     xd4 
14 O-O-O    xe4 
15 xe4     c5+ 
16 b1       f6 
سیاه در حال شکل دادن به خطوط اصلی طـرح          
حملــه متقابــل آتــی اســت، امــري کــه بــا بــودن  
فیلهاي ناهمرنگ می تواند بـراي سـفید خطـري       

  .جدي محسوب شود
17 g5 

 ?e5 … 17این دام بـر مبنـاي پاسـخهاي    

اگـر  . طراحی شـده بـود   ?xg5 … 17یا 
17 … e5    18، آنگـاه ادامـه d5 

e7 19 f5 یــک ســوار مــی گرفــت.     
      نیـــز ادامـــه  xg5 … 17در صــورت  

18 d5 e7 19 e1   بـه ســفید
اجـازه خلــق تهدیــدهاي چنـدي را مــی داد کــه   

با وجود این، سـیاه   . البته آنطور هم جدي نبودند    
  .می تواند به گونه اي دیگر بازي را ادامه دهد

17 …          xg5 
18 d5      e5 
19 h4          … 

 



19 …           f4 
    ســیاه از فــرو افتــادن بــه دامــی دیگــر نیــز پرهیــز 

، آنگـاه سـفید بـا     f6 … 19اگر . کندمی 
20 h5 کمیت می گرفت.  

20 xf4 
فایده داشتن کمیت اضـافی در ایـن نکتـه اسـت       
. که می توان آن را در شرایط مطلـوب پـس داد   

اینجا سفید می توانست یکی از پیـاده هـایش را           
ــه   xh7+ xh7 21 20در ادام

h5+ g8 22 xe5  پس بگیرد اما
آخـر بـازي حاصـله     ae8 … 22بعـد از  

  .خوشایند او نبود
20 …           xf4 
21 f5        d6 
22 xb7     ab8 
ــاي    ــضور فیلهـ ــم حـ ــه رغـ ــفید بـ ــعیت سـ وضـ

   h4پیـاده هـاي     . امید کننـده اسـت      ناهمرنگ، نا 
  . بسیار آسیب پذیرندf2و 

23 c6        b6 
24 a4        b4 
25 c6         g6 
26 f3          … 

 

  
  
  
  

26 …           h5 
 را در جایگـاهش تثبیـت       h4سیاه پیاده ضعیف    

  .می کند
27 b3?         … 

سیاه پـس   . سفید آب به آسیاب دشمن می ریزد      
از این لق کردن بیجا، حمله نیرومندي علیه شـاه          

  .سفید خواهد داشت
27 …           e7 
28 fh3      d8 
29 c2       bd4 
30 f4           d2+ 
31 b1       a3 
32 e4       b2+ 
33 a1       dd2 

  

  
  

ــدرت    ــایی، قـ ــومی تماشـ ــعیت هجـ ــن وضـ ایـ
سوارهاي سـنگین را در عـرض دوم حریـف بـه        

  .نمایش می گذارد
34 b1        c5 
35 d1        d4 
O-1 

مــی شــود زیــرا از مــات گریــزي  ســفید تــسلیم 
  .نیست

  


