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میشائل کیسلینگطرّاح بازي: 

آذرکیومرث قنبريمترجم: 



بازياجزاء

)شکلهاي دایره(کاشیيگرشیشهکارگاه9-

بازیکن)4رنگ مختلف، براي 4، در )Bو روي Aرو (روي دوي بازيِصفحه4کاخ (4-

تا)8رنگ مختلف، از هر رنگ 4، در رودومقواییِنوار32ِاُلگو (32-

بازیکن)4رنگ، براي 4ساز (در پنجرهاستاد4-

بازیکن)4رنگ، براي 4گر (در نشان8-

تا)20رنگ مختلف، از هر رنگ 5قطعه شیشه (در 100-

ي امتیازاتصفحه1-

ي بازيتوکن آغازکننده1-

برج آبگینه1کیف و 1-

چیدمان آغازین بازي

:)A(!هاي نارنجی باالقاب-بچینید تانها را در وسط میز بازي) کارگاه1

شوند. کارگاه، در وسط میز چیده می9نفره، 4کارگاه و در بازي 7نفره، 3کارگاه، در بازي 5نفره، 2در بازي 
گردند!ي بازي برمیها، به جعبهي کارگاهبقیه

...ببینیدرا »اراهنم«پایانیِ بخش ، داریدمشکل ها رنگتشخیصدراگر:نکته



2 (»ي بازیکنان قرار دهید رسِ همهها و در دسترا در کنار کارگاه»رج آبگینهب)B( .

گذارد روي خود میي بازي) خود را دریافت کرده و پیشِ) هر بازیکن، یک رنگ را انتخاب کرده و کاخ (صفحه3
)C(روي ،همگییا -شان استفاده کنند ي صفحه»رو«ي بازیکنان باید از یک . همهA روي ،همگییاB)!هرکدام )؛

را ببینید):»امتیازشماري«خود را دارند (بخش بهمخصوص، شرایط امتیازشماريِ»رو«2از این 

ادفی تصشکلزند و بهاَش را دریافت کرده، برِشان میاُلگوي متناسب با رنگ انتخابینوارِ 8) سپس هر بازیکن، 4
ترِ اُلگوها، در مورد بیش. )D(گذارداَش، یک نوارِ اُلگو میهاي کاخباالي هریک از کنگره-و کامالً غیرگزینشی!-

رنگ است؛ ي خاکستريخانه2از اُلگوهاي هر بازیکن، داراي شان باال باشد! ولی یکیي»رو«مهم نیست که کدام 
د.نقرار بگیردر پشت -ها»جوکر«یا -هاي خاکستريخانهکهدگذاري شوجايباید طوري حتماًنواراین

چپ متلیه سابرداشته و باالي نوارِ اُلگوي منتها-اَشمتناسب با رنگ انتخابی-ساز خود را ) هر بازیکن، پنجره5
. )E(گذارد کاخ خود می



ي ) را دریافت کرده و کنار صفحهي بازي (، توکن آغازکننده(!)اي را پاك کردهتازگی پنجره) بازیکنی که به6
گذارد.خود می

ي بازي خود ي امتیازات را کنارِ صفحه. این بازیکن، صفحه)F(را تعیین کنید »ي امتیازاتمسئول صفحه«) 7
متیازاتردیف ا» صفرِ«ي در خانه-متناسب با رنگ انتخابیِ بازیکنان-گر ازاي هر بازیکن، یک نشانگذاشته و به

)G(گذارد شکسته می»هايردیف شیشه«گر نیز در و یک نشان)H( .

یکی ) را در مشت خود گرفته و یکیرنگ موجود (5او سپس یک قطعه شیشه از هریک از 
6تا 2هاي ترتیب، در خانهاَش خارج کرده و قطعات را بهاز مشت-تصادفی و کامالً غیرگزینشی!شکلبه-

.)I(دهد گرِ دورِ بازي قرار میاز ردیف نشان

ي دیگر نیز بیرون کشیده و در و یک قطعه)J(مانده را در کیف ریخته ي باقیي قطعات شیشهدر پایان، او، همه
. )K(گذارد گرِ دورِ بازي میاز ردیف نشان1ي خانه

-آوردتصادفی از کیف بیرون میشکلکه به-قطعه شیشه 4ها را با هریک از کارگاه، »بازیکن آغازکننده«) 8
گذارد. س میرو کیف را نیز در دست)L(رده پر ک



هدف بازي

دور و یک امتیازشماريِ پایانی،    6از ترین امتیازات را داشته باشید! بازي، پستالش کنید در پایان بازي، بیش
رسد.به پایان می

روند بازي

شود.دور انجام می6بازي، در 

را در وسط )(ي بازيي بازي، توکن آغازکنندهشود: بازیکن آغازکنندهترتیب برگزار میاینهر دور، به
يگرد و تا زمانی که همهکند. بازي، در جهت ساعتگذاشته و اولین نوبت را بازي میسازيهاي شیشهکارگاه
»دور«جا، کند؛ در اینشده باشند، ادامه پیدا میها، کامالً از قطعات شیشه خالی ي وسط آنطهها و محوکارگاه

رسد.به پایان می

عملیات را انتخاب کرده و انجام دهید:2در نوبت خود، باید یکی از این 

برگردانید...تانچپ کاخِلیه سمتارا به منتهاخودساز) پنجرهBیاببرید...پیشتان را ) یکی از اُلگوهايAیا

A ردنِ یک اُلگو) پیشب

شود:گام انجام می3این عملیات، در 

رنگ و انتخابِ (برداریدبراي خود از کارگاه را رنگ موجود در یکیي همي قطعات شیشههمهگام نخست: ) 1
با خودتانمربوطهکارگاه ،(!...

) گام دوم: قطعات را روي یکی از نوارهاي اُلگوي خود بگذارید...2

نه...است یا کامل شده»اُلگو«) گام سوم: بررسی کنید که آیا 3



رنگي هم) گام نخست: برداشتنِ قطعات شیشه1

هاي ي شیشهها را براي خود برداشته و بقیهاز کارگاهرنگ یکیهاي همي شیشههمه) aیادر این گام، شما باید 
ي وسط را از محوطهرنگي همشیشهي قطعاتهمه) bیاها بفرستید... ي وسط کارگاهآن کارگاه را به محوطه

...!)!مربوطه، با خودتانانتخابِ رنگایضاً (داردها براي خود برمیکارگاه

دارد، توکنها، شیشه برمیي وسط کارگاهاگر شما، نخستین بازیکنی هستید که در این دور، از محوطهتوجه: 
ف در ردیگرِ شما راي امتیازات بخواهید که نشاني بازي را نیز براي خود بردارید و از مسئول صفحهآغازکننده

هاي شکسته، یک خانه پایین ببرد.شیشه



از نوارهاي اُلگوگذاشتنِ قطعات شیشه روي یکی: دوم) گام 2

از نوارهاي اُلگو بگذارید (هر قطعه باید هاي خالیِ یکیاید، در خانهاي را که در گام نخست برداشتهقطعات شیشه
باشد):رنگ گیرد، هماي که در آن قرار میبا خانه

نوار قرار بگیرند!»یک«ها باید در ي شیشههمه-

وجه هیچسازِتان باشد یا در سمت راست او (بهتوانید انتخاب کنید که یا پایین پاي پنجرهفقط نواري را می-
تواند در سمت چپِ او باشد)!نمی

اً) ساز را (دقیقید، باید ابتدا پنجرهساز بگذاراز نوارهاي سمت راست پنجرهها را در یکیاگر خواستید شیشه-
به باالي آن نوار منتقل کنید!

، تان نداشته باشید، قطعات اضافیي قطعات شیشهاید، جاي کافی براي همهاگر در نوارِ اُلگویی که انتخاب کرده-
گرِ شماهاي شکسته، نشانازاي هریک از این شیشهبهمحسوب خواهند شد!»شکسته«و »ریختهزمینبر«

بریزید!»برج آبگینه«خانه پایین خواهد رفت! قطعات مذکور (!) را داخل 1هاي شکسته، در ردیف شیشه

»تهشکس«ها ي آناید، جاي خالیِ مناسب نداشته باشید، همههایی که برداشتهاز شیشهیکاگر کالً براي هیچ-
از اید، در یکیهایی که برداشتهاز شیشهکیمحسوب خواهند شد! اگر حتی یک خانه با شرایط مناسب براي ی

ه تان این باشد کشیشه را در آن خانه بگذارید؛ حتی اگر ترجیحآنبایدتان وجود داشته باشد، نوارهاي اُلگوي
!اید، بر زمین بریزید!هایی را که برداشتهي شیشههمه

تواند قرار بگیرد!میاي از هر رنگی هاي خاکستري (جوکرها) هر شیشهدر خانهنکته: 

ي نارنجی از وسط میزشیشه3از برداشتنِ ، پسارغوانمثال:
از نوارهاي اُلگوي خود جاي بدهد. او ها را در یکیباید آن

ار، در سمت بگذارد زیرا این نو)A(اي در نوار تواند شیشهنمی
يدر خانهها رااز شیشهیکیتوانداو میسازِ اوست!چپِ پنجره

ي شیشه2بگذارد و)B(سازرنگ پایین پاي پنجرهنارنجی
ساز تواند پنجرهچنین میاو همتلقّی کند!»شکسته«دیگر را 

هاي خالی در خانهاَش راشیشه3برده و هر )C(را به باالي نوار 
بگذارد... ) C(رنگ نوار و نارنجی



!)!(هرچه باشد، مسأله این است دیگر...بررسیِ کامل بودن یا کامل نبودنِ اُلگو: سوم) گام 3

سازِتان باقی مانده باشد، نوبت ي خالی در نوارِ پایین پاي پنجرهاز پایان گام دوم، هنوز یک یا چند خانهاگر پس
هاي نوارِ مذکور (!) پر شده بودند، چنیني خانهتان! اما اگر همهروید پی زندگیرسد و فعالً میشما به پایان می

کنید:می

a-3 (تعداد هببینید که چهستید یا نه!:»ي رنگامتیاز ویژه«ي دریافت یک ابتدا بررسی کنید که آیا شایسته
ي خود دارید... ، در نوارِ پرشده»گرِ دورِ بازيي باالییِ ردیف نشانخانه«داخلِ ي رنگ با شیشهي همشیشه

ه، بی مایخود را در ردیف امتیازات جلو ببرید! اگر ندارید که هیچ!گرِ و نشان-اندازه امتیاز بگیرید همانو به
فطیر است!!

رتیب   تگرِ دورِ بازي را از بازي خارج کنید؛ بدیني باالییِ ردیف نشانخانهداخلِ ي در پایانِ هر دور، شیشهنکته: 
توانید تشخیص دهید که در چندمین دورِ بازي هستید!راحتی میهمیشه و به

است. او، خود را تکمیل کرده)A(، نوار ارغوانمثال:
دورِ سومِ بازي کند: گرِ دورِ بازي را بررسی مینشان

جا که ارغوان،آن. از )B(زرد است گر،است و نشان
ي خود دارد، شدهي زرد، در نوارِ تکمیلشیشه2

شود! اَش میامتیاز نصیب2بالفاصله 

b-3 (تکمیل5ي همه ها را نگه دارید و بقیه را داخلِ از آنشده خارج کرده، یکیقطعه شیشه را از ردیف
الذّکر (!)  ي فوقشدهي پایینِ ردیف تکمیلاید، در پنجرهاي را که نگه داشتهبریزید. سپس شیشه»برج آبگینه«

:بگذارید



c-3 (ده           شامتیازِ ذکراید، محاسبه کنید: تزیین کرده-با یک یا دو شیشه-اي را که در پایان، امتیازِ پنجره
شرط به-ي مربوطه (!) هاي سمت راست پنجرهشده در پایین پنجرهامتیازات ذکروي مربوطه (!) در پایینِ پنجره

مه و همه نصیبِ شما خواهد شد!ه-قطعه شیشه در خود داشته باشند2یا 1که آن

رسد؛ خسته نباشید!سپس نوبت شما به پایان می



گذارید. ي کاخ مییک از قطعات شیشه را در پنجرهکنید، مهم نیست که کدام) بازي میAي (»رو«اگر با نکته: 
ایان پ«(بخش تواند در امتیازشماري نهایی تأثیر داشته باشدکنید، این نکته می) بازي میBي (»رو«اما اگر با 

را ببینید)...»بازي

B ( ِنتهاپنجرهبرگرداندنساز به مچپ کاخلیه سمتا

لیه سمت چپ کاخ خوداساز خود را به منتهاخیالِ برداشتنِ قطعات شیشه شوید و در عوض، پنجرهتوانید بیمی
شده گذر کند)! با این کار، نوبتهاي خالیقسمتتواند از روي ساز نمیبرگردانید (توجه داشته باشید که پنجره

رسد.شما به پایان می

عملیات -براي فرار از برداشتن قطعات شیشه-توانید لیه کاخ باشد، نمیاساز شما در منتهااگر پنجره
را انتخاب کنید! اَلکی که نیست، باید شیشه بردارید!!»برگرداندن«

پایان دور بازي

د. رسي وسط، خالی شده باشند، دورِ بازي به پایان میمحوطهوها ي کارگاهاگر در پایان نوبت یک بازیکن، همه
گرِ دورِ بازي را برداشته و داخلِ برج آبگینه ي باالییِ ردیف نشانباید شیشه»ي امتیازاتمسئول صفحه«حاال 

!شود!!دور)، پایان بازي، آغاز می6از بازي خارج شدند (پسگرهاي دور، از ي نشانکه همهبریزد. وقتی



براي دورِ بعدي آماده شوید:باید صورت، در غیر این

قطعه 4هر کارگاه را با -درست مثل چیدمان آغازین-ي بازي را در اختیار دارد بازیکنی که توکن آغازکننده
هاي برج ي شیشهکند. اگر کیف، خالی شده بود، همهشد، پر میکاز کیف می-شکل غیرگزینشی!به-شیشه که 

ها را ادامه بدهید! سپس دورِ جدید را آغاز کنید!آبگینه را در کیف ریخته و پر کردنِ کارگاه

یالِ خ! در چنین حالتی، بیو خالی باشنددر مواردي بسیار محدود و معدود، ممکن است کیف و برج آبگینه، هرد
پر ادامه بدهید!هاي خالی یا نیمهها شوید و بازي را باهمان کارگاهپر کردنِ کارگاه

پایان بازي

رسد:گام) می3در ایضاً دورِ ششم، بازي به پایان رسیده و نوبت به امتیازشماري نهایی (از پایانِپس

!گیریدمیامتیاز 1تان، از نوارهاي اُلگويمانده در هریکي باقیشیشه3ازاي هر ) به1

گیرید!!میامتیاز منفیهاي شکسته، گرِتان در ردیف شیشهنشانشده در کنارِ ي عدد نوشتهاندازهبه) 2



امتیاز منفی 18برسد، بازیکن بالفاصله -18گرها به از نشان، یکیاز پایان بازي)(پیشاگر در طول بازينکته: 
گردد!هاي شکسته برمیي ابتداییِ ردیف شیشهگرَش بالفاصله به خانهگرفته و نشان

گیرید:میهژامتیازات ویاید،) استفاده کردهBیا Aي صفحه (»رو«که از کدام با توجه به این) 3

-A:4) ي اطراف هریک از این نمادها،          خانه4ي شما هست. بررسی کنید که چندتا از ) در صفحهنماد
پر هستند: 

ي پرامتیاز و یک خانه3ي پر، دو خانهامتیاز؛6ي پر، سه خانه؛کندتان میامتیاز نصیب01ي پر، چهار خانه* 
... بگذریم...!!هم که

-B:ر،اَشاي که هردو خانهپنجره-شده ي کاملکنید که چند پنجرهبررسیدر کاخ خود دارید. -باشدپ
گ ي آن رنهاشیشهتعیین کرده و تعداد ،شودشده دیده میلکامهاي در پنجرههمهازتری را که بیشرنگسپس

شود!شما مشخّص میيامتیاز ویژهترتیب شده کنید! بدینهاي کاملدر تعداد پنجرهضربرا



ترین ي بازي خواهد بود! در صورت تساوي، بازیکنی که کمترین امتیاز را کسب کرده باشد، برندهبازیکنی که بیش
در صورت تساويِ دوباره، همه باهم ، برنده خواهد بود!هاي شکسته)(در ردیف شیشهرا گرفته باشدامتیاز منفی 
برند!!حالش را می

*****

*****

*ي آذرکیومرث قنبر* مترجم:Michael Kiesling* خالق بازي:
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