Play it again, Sam (Tekrar oyna, Sam)
Okan Zabunoğlu
Baş rollerini İngrid Bergman ve Humprey
Bogart’ın oynadığı “Casablanca” filmi, 1943’te
en iyi film, en iyi yönetmen ve en iyi senaryo
dallarında oscar kazanmıştı; 2002 yılında da ABD
Film Enstitüsü tarafından tüm zamanların en iyi
aşk filmi seçildi. “Play it again, Sam” o filmin
meşhur repliği. Sam bir gece kulübünün piyanisti
ve kendisinden “As Time Goes By” adlı parçayı
bir daha çalması isteniyor. Aslında filmdeki
orijinal ifade yalnızca “Play it, Sam”, ama
zamanla buna “again” sözcüğü eklenmiş ve
‘Tekrar çal, Sam” diye bilinir olmuş.

İngiliz briç oyuncuları ve yazarları Terence Reese ve Martin Hoffman’ın 1986 yayını briç kitabı
da aynı başlığı taşıyor, ama tabii “Tekrar oyna, Sam” anlamında. Aşağıdaki el o kitaptan
alınmıştır.
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Doğunun 1SA üste-konuşmasını ve Batıda 5 tane
♠ olduğunu akılda tutarak, nasıl oynamalı?
♥’ler 2-2 ise problem yok. Doğuda 3 tane ♥ varsa
sorun çıkabilir. Ya ♣ oynayacağız ya da ♦. Şu
♣’i oynayalım hele. Gerisini sonra düşünürüz;
hem belki ♥’ler 2-2’dir, düşünmemize gerek
kalmaz.
İlk löveyi yerdeki ♥7 ile kazanıp ♣5 oynuyoruz.
Doğu ♣Q ile alıp ♥ dönüyor. Batı ♠ defos ediyor.
Bu iyi olmadı.
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Şimdi bir ♣ daha oynarsak, Doğu yine ♥ döner. ♦A ile el tutunca da ♣’i tahsil eder, hiç
şansımız kalmaz.
O halde şimdi ♦K oynayarak 9 löveye gelmek lazım, sonra da... Evet, Batının 5 tane ♠’i
olduğunu biliyoruz, 4 tane de ♦’su varsa Batıyı skuiz ederiz.
♦K ile devam ediyoruz. Doğu ♦A ile
kazanıyor ve bir ♥ daha geliyor.
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İyi de galiba bir sorun daha var, şu ana kadar
2 löve verdik; yani skuiz için sayıyı
düzeltemedik.
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Skuiz yapmak için önce ihtiyaç fazlası sayıda
löveyi dışarı vermek lazım, buna ‘sayıyı
düzeltmek’ deniyor. Mesela bu elde onuncu
löveyi skuiz yoluyla kazanmak için önce 3
löveyi dışarı vermek gerek. Ancak bir löve
daha vermeye kalkarsak batırıcı löveyi de alır
defans.
Hmm (...) Garip, buna rağmen, hala skuiz
olmuyor mu Batı? Evet evet, ilginç!
Son 7 karta yandaki gibi gireriz. Şimdi bir koz
çekince Batı ♠ ve ♦ arasında sıkışır. Sayı
düzelmeden oluyor bu skuiz!
Üst soldaki pozisyonda olduğumuzu umarak
bir ♥ çekiyoruz.
Batı ♣ atıyor!
Battık.
İşte bu noktada “Play it again, Sam” repliği
devreye giriyor.
(Yandaki pozisyonda Sam’i piyanosunu çalarken
görüyoruz.)

Eğer Batının dağılımı [5♠ 1♥ 4♦ 3♣] olsaydı yapmış olacaktık kontratı, ama
[5♠ 1♥ 3♦ 4♣] çıkınca battık.
Tüm dağılımı bilerek, TEKRAR OYNA-SAM diyorsanız yazının devamını okumayı
erteleyin.
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Doğuya [2♠ 3♥ 4♦ 4♣] dağılım vererek kontratı
yapabilmek için, atak lövesini kazanınca ilk iş
olarak ♠A ve ♠K çekip bir ♠’e çakmak şart; Doğu
bu löveye bir ♣ atar.
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Şimdi elden ♦ oynarız. Doğu ♦A’ını alır bir ♥
daha oynar. ♥’ü yerden kazanır ve yandaki
pozisyonda son ♠’i oynarız.
Doğu bu löveye atacak kart bulamaz.
(Doğunun ♦ lövesini bağışlaması bir sorun yaratmaz;
yerde olduğumuz için son ♠’i oynarız, Doğu buna ♦
defos ederse, çakar ve elden ♦ oynarız. Yere 2 tane
koz antresi hala mevcut.)

Henüz dışarı sadece bir löve verdiğimiz
düşünülürse, bu skuiz ‘sayı hiç ama hiç
düzelmeden’ gerçekleşiyor.
NOT: Bilgiler Wikipedia’dan, resimler GoogleGörseller’den alınmıştır.
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