
ــتانی: در هند باستان دو نوع بازي شبیه  شطرنج هاي باس
به شطرنج  امروزي برگزار مي شد؛ چتوراجي )چهار پادشاه( 
ــن بازی ها مهرۀ پیاده نماد  ــت(. در ای و چتورانگه )چهار دس
پیاده نظام، اسب نماد سواره نظام، فیل نشانۀ فیل هاي جنگي 
ــاه و وزیر نیز در مرکز  و ُرخ نماد اّرابه هاي جنگي بود. پادش
ــه مرور زمان،  ــتند.  ب ــكر، نقش فرمانده را بر عهده داش لش
شطرنج از هند به ایران رسید و با ورود اعراب به ایران، این 
ــه آنان قرار گرفت. ایرانیان این ورزش را  ورزش مورد توج
»ُچتر نگ« مي نامیدند، اما اعراب که حروف »چ« و »گ« را 
ــتند، به جاي چترنگ از واژۀ »شطرنج«  در الفباي خود نداش

استفاده کردند.

مهدي زارعي

شطرنج

نحوۀ حرکت مهره ها
 ُرخ )قلعه(: اين مهره مستقیم حرکت مي کند و محدوديتي 

در جهت حرکت و تعداد خانه هاي حرکت ندارد.
 اسب: اسب می تواند به صورت حرف »L« انگلیسي به هر 

طرف حرکت کند. 
 فیل: حرکت فیل نیز همچون رخ در تعداد خانه ها محدوديتي 
ن��دارد. تنها تفاوت حرکت فیل با ُرخ در اين اس��ت که فیل به 

صورت ضرب دري حرکت مي کند.
ــر: حرکت وزير ترکیبي از حرکات فیل و ُرخ اس��ت و   وزی

به همین دلیل، وزير با ارزش ترين مهرۀ ش��طرنج به 
حساب مي آيد.

 شاه: تمام مهره ها وظیفه دارند از اين مهره محافظت کنند. 
در صورتي که يك ش��طرنج باز امكان محافظت از شاه خود را 
از دس��ت بدهد، بازي با شكس��ت او به پايان مي رسد و مات 

مي شود.  شاه تنها يك خانه مي تواند به اطراف حرکت کند.
ــرباز(: سرباز در اولین حرکت مي تواند يك يا دو   پیاده )س
خان��ه به جلو حرکت کند. اما پ��س از آن، تنها مي تواند يك 
خانه به جلو حرکت کند. سرباز مهره هاي حريف را به صورت 
ضرب دري مورد تهاجم قرار مي دهد و از بازي خارج مي کند.

 لمس مهره ها در شطرنج: اگر در هنگام مسابقه، شطرنج بازي 
که نوبت حرکتش شده اس��ت يكي از مهره هاي خود را لمس 
کند، حتماً بايد با همان مهره بازي کند؛ حتي اگر در صورت 

حرکت دادن، آن مهره را از دست بدهد.
اگر بازيكن در هنگام مسابقه مهرۀ حريف را لمس کند، حتمًا 
باي��د آن مهره را بزند؛ حتي اگر با اي��ن کار، مهرۀ خود را از 

دست بدهد.
ــض مهره: تنها مهرۀ قابل تعويض در ش��طرنج، پیاده  تعوی
اس��ت. هر گاه يك پیاده به هش��تمین رديف روبه روي خود 
)رديف انتهايي صفحه شطرنج( برسد، شطرنج باز آن را از بازي 
خارج مي کند و به جاي آن، مهره اي دلخواه )وزير � ُرخ � اسب 

� فیل( را به میدان مي آورد.
پایان مسابقه: مسابقۀ ش��طرنج را همواره شطرنج بازي که 
مهرۀ سفید دارد، آغاز مي کند و پس از او، نوبت به مهرۀ سیاه 
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مي رسد. هر يك از دو شطرنج باز، به نوبت يك حرکت انجام 
مي دهد و در طول مسابقه مي تواند مهره هاي حريف خود را که 

در مسیر حرکت مهره هاي اوست، از بازي خارج کند. 
تنها مه��ره اي که نمي توان آن را از بازي خارج کرد، »ش��اه« 
است. درصورتي که شاه يكي از شطرنج بازها در مسیر حرکت 
حريف قرار گیرد و نتواند از مس��یر مهره هاي او خارج شود، 

بازي به سود حريف پايان مي يابد. 
در مس��ابقات شطرنج، ش��طرنج باز پیروز صاحب يك امتیاز 
مي شود و نفر شكست خورده امتیازي کسب نمي کند، اما اگر 
مسابقه مساوي شود، هر يك از شرکت کنندگان 0/5 امتیاز 

خواهند گرفت.
مساوي در شطرنج

مساوی در شطرنج به دو شكل می تواند صورت پذيرد.
� هرگاه تعداد مهره هاي دو شطرنج باز به قدري کم شود که هیچ يك 

از آنها نتواند ديگري را مات کند، بازي مساوي تمام مي شود.
� هرگاه يك حرکت مشابه سه بار پشت سر هم تكرار شود.

اصطالحات تخصصي
 کیش: هرگاه يك شطرنج باز، شاه حريف را در معرض خطر 
قرار دهد، »کیش« رخ داده است. در اين حالت، شاه حتماً بايد 

به نقطه اي ديگر برود تا رفع کیش کند.
 مات: اگر شاه کیش شود و نتواند به نقطه اي ديگر حرکت 
کند، مات رخ مي دهد. ش��طرنج بازي که مات شود، شكست 

خورده است.
 پات: مساوي

 آچمز: اگر يك مهره بین ش��اه خ��ودي و مهرۀ حريف قرار 
بگیرد و در صورت حرکت آن مهره، مهرۀ رقیب شاه را کیش 

کند، »آچمز« رخ داده است و آن مهره نبايد حرکت کند.
 قلعه رفتن: جابه جا شدن محل ُرخ و شاه در حین مسابقه؛ شاه 
مي تواند دو خانه به سمت چپ حرکت کند و ُرخ نیز هم زمان به 
سمت راست بیايد؛ به طوري که در سمت راست شاه قرار گیرد.
ــان: زدن پیادۀ حريف با پیادۀ خود در هنگامي که   آن پاس
پی��ادۀ حريف از جايش حرکت نكرده و پی��ادۀ ما وارد نیمۀ 
صفحه ش��طرنج حريف شده است. آن پاسان فقط زماني رخ 
مي دهد که پیادۀ يكي از دو شطرنج باز )الف( وارد نیمۀ زمین 
حريف )ب( ش��ود و پیاده اي که در س��تون کناري قرار دارد، 

)ب( تا آن لحظه از جاي خود حرکت نكرده باشد. 
ــزرگ: عنوانی برای بازيكنان بسیار قوی شطرنج  ــتاد ب  اس
اس��ت که فدراسیون جهانی شطرنج به آنان اعطا می  کند. به 
کسی استاد بزرگ گفته می شود که با حضور در مسابقات مهم، 

دست کم به امتیاز 2500رسیده باشد.
در س��ال 1329 فدراسیون ش��طرنج ايران با رياست »حسین 
فرزان��ه« آغاز به کار کرد. پنج س��ال بعد و در زمان رياس��ت 
»جمال الدين عصار« اولین دورۀ مسابقات قهرماني تهران برگزار 
شد. در سال 1381 »احسان قائم مقامي« افتخاري بزرگ کسب 

کرد و اولین »استاد بزرگ« تاريخ شطرنج ايران لقب گرفت.

رس��ول و مصطف��ي بیش��تر روزهاي 
تعطیل به ب��اغ پدربزرگ مي رفتند و 
کاراگاه بازي مي کردند؛ ردپاي جن ها را 
توي حمام قديمي ده دنبال مي کردند، 
مي خواستند از راز تونل زيرزمیني ده 
س��ر در بیاورند. حاال نوبت کشف راز 

آلبوم قديمي پدربزرگ بود و ... 

 لیال جلیلي
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فاستوس، استاد دانشگاه که همۀ زندگي اش 
را ص��رف مطالع��ه و تدريس ک��رده بود، 
يك باره خواس��ت ک��ه از تمام خوش��ي ها 
و لذت ه��اي دنیا بهره  بب��رد. براي همین 
روحش را به ش��یطان فروخ��ت، اما وقتي 
فقط چند ساعت از عمرش باقي مانده بود، 
به بي ارزشي اين دنیا و اشتباه خود پي برد. 

دوستانش از او خواستند توبه کند، و ... 

آلبوم دردسر
نويسنده: هادي خورشاهیان
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توجه:
با عرض پوزش، در انتهای صفحۀ 37 شمارۀ قبل که مربوط به ورزش کشتی بود، 

اين کلمه ها حذف شده بود:
... تشک کشتی گرفت! اما ناامید نشدم و به تمرین ادامه دادم.


