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دقیقه)15باال؛ سال به7ازیکن؛ ب2(

ي قوانین بازي.چهي بازي؛ کتابي ویژه) براي توسعهمهره5کیسه (شامل ي چوبی؛ یک مهره30ی؛ چوبي یک صفحه:اجزاء بازي

، "اسب"شوید؛ سپس می"رخ"کنید؛ سپس تبدیل به شروع می"سرباز شطرنج"عنوان یک ، شما به"!SiXTH"در بازي 
روي ها را حرکت داده و برمهره. "شاه"، یعنی"شطرنج ماکارنکو"، قدرتمندترین مهره در ... و در نهایت"وزیر"، "فیل"

بسازید...-ي شما باشدي باالییِ ستون، مهرهه مهرهکدرحالی-ترمهره یا بیش6از رقیب، ستونی از یکدیگر سوار کنید و پیش

ي او باشد، ، مهره"شاه"ي باالییِ ستون بازیکنی که مهره)."شاه"تر (مهره یا بیش6ساختن ستونی از : و برندههدف بازي
ي بازي است. برنده

بدهید.- رنگاز یک -مهره 15ي بازي را در وسط میز گذاشته و به هر بازیکن، صفحهسازي: آماده

از این اي در صفحه نیست. هر بازیکن، در نوبتش، باید یکیي بازي خالی است و هیچ مهرهدر ابتدا، صفحهچگونگی بازي: 
کار را انتخاب کرده و انجام دهد:دو

کند. میصفحههاي خالیاز خانهوارد یکی- بیروناز- هاي خود رااز مهرهبازیکن، یکیالف) 

تواند تنها از یک مهره تشکیل یک ستون می-کندجا میرا در صفحه جابهاز یک ستونا بخشیبازیکن، کلّ یک ستون یب)
جا کند.تواند ستون را به دو بخش تقسیم کرده و بخش باالیی را در صفحه جابه. بازیکن میشده باشد

خالی، ممنوع است!يي بازي به یک خانهبردنِ یک مهره یا یک ستون، از یک خانه در صفحهي مهم: نکته

کنید:هایی دارد که با آن بازي میکنند که بستگی به ارتفاع ستونها از قوانین بسیار دقیقی پیروي میحرکتقوانین حرکت:

ي شطرنج است:هر ستون (با توجه به ارتفاعش)، نمادي از یک مهره

.حرکت کند- عمودي یا افقیدر جهت- ه تواند یک خان: فقط میسربازي ساده: مهرهیکاي یا مهرهتکستون )1

حرکت کرده و روي اولین ستونی که سرِ راهش - عمودي یا افقیدر جهت-تواند به هر تعداد خانه می: رخاي:مهرهدوستون)2
قرار دارد، سوار شود.

-عمودي یا افقی-خانه در یک جهت 2کند. خانه) حرکت می3انگلیسی ("L"شکل یک حرف : بهاسباي:مهرهسهستون)3
عمودي یا افقی.- و یک خانه در جهتی دیگر 



حرکت کرده و روي اولین ستونی که سرِ راهش قرار - شکل اُریببه-تواند به هر تعداد خانه : میفیلاي: مهرهچهارستون )4
دارد، سوار شود.

حرکت کرده و روي اولین -بشکل اُریعمودي یا افقی یا به-تواند به هر تعداد خانه در هر جهت: میوزیراي:مهرهپنجستون)5
ستونی که سرِ راهش قرار دارد، سوار شود.

ي بازي است!: برندهشاهي: امهرهششستون )6

تواند هر ستونی (از هر رنگی) را ي رنگ ستون است و هر بازیکن میکنندهي باالییِ ستون، فقط تعیینرنگ مهرهي مهم:نکته
رسد. بالفاصله به پایان میشدنِ ستون، بازي تر) (یا بزرگتایی 6حرکت دهد. با 

انجام حرکتی که دقیقاً برعکس آخرین حرکت حریف باشد، مطلقاً ممنوع است!ي مهم:نکته

ي باالییِ این ستون از آنِ او باشد، تر در صفحه تشکیل شود، بازیکنی که مهرهمهره یا بیش6که ستونی از وقتیپایان بازي:
ي بازي خواهد بود.برنده

ي باالییشود، بازیکنی که مهرهتر) تشکیل میاي (یا بزرگمهره6که یک ستون در این روش بازي، وقتی:"شاه6"ي روش باز
تر که ستون بزرگصورتی، درهاي باالیی ستوني باالیی ستون (یا مهرهگیرد و سپس، مهرهاز آنِ او باشد، یک امتیاز میستون،

ي بازي برسد، برنده6ته شوند. بازیکنی که به امتیاز توانند دوباره به بازي گرفو می- شوند ) از صفحه بیرون گذاشته میباشد
خواهد بود.

ید. مراقب باشید: فقط تقویت کناي که دارند، هاي ویژهي ویژه و تواناییمهره3ارتش خود را با این هاي ویژه:قوانین براي مهره
هاي ویژه هستند!ها مجاز به استفاده از مهرهايحرفه

توسط هرکدام از بازیکنان، مورد از بازي و بهتواند در هر لحظهکه می-در بازي وجود دارد "بانو"فقط یک ي سفید):(مهره* بانو
"بانو"ي صفحه قرار بگیرد. اگر هاي لبهاز خانهحتماً باید در یکی-ي بازيهنگام ورود به صفحهدر-"بانو"د. استفاده قرار بگیر

شود. حسوب میي ساده معنوان یک مهرهبخشی از یک ستون باشد، به

باید حتماً اي باشد یا در باالي یک ستون قرار گرفته باشد، بازیکنتنهایی در خانهبه"بانو"- نوبت یک بازیکندر-اگر ویژگی:
تواند حرکت ، بازیکن میه باشدامکانِ چنین حرکتی وجود نداشتوجههیچبهاگر تنها . روي آن سوار کندها را براز ستونیکی

رود.یر یک ستون باشد، ویژگی او از بین میدر وسط یا ز"بانو"دیگري انجام دهد. اگر 

ي هاي لبهاز خانهدر یکی"بانو"ي کند. مهرهي ساده آغاز میمهره12هر بازیکن، بازي را با :"بانو"اضافه کردنِ انجام بازي با 
توانند در هر لحظه از بازي از آن استفاده کنند.از بازیکنان میگیرد و هریکصفحه قرار می

از بازي، وارد بازي تواند در هر لحظهمی"گوژپشت"یکی براي هر بازیکن. -در بازي وجود دارند "تگوژپش"2* گوژپشت: 
شود.ي ساده محسوب میعنوان یک مهرهبخشی از یک ستون باشد، به"گوژپشت"شود. اگر 

سوار شود."گوژپشت"روي تواند براي نمیهیچ مهرهویژگی: 

). "گوژپشت"ي ساده + یک مهره11کند (مهره آغاز می12کن، بازي را با هر بازیها:"گوژپشت"اضافه کردن انجام بازي با 
ي بازي شود.هاي خالی صفحهاز خانهتواند در هر لحظه از بازي، وارد یکیمی"گوژپشت"

وارد بازيتواند در هر لحظه از بازي، می"غول"یکی براي هر بازیکن.-در بازي وجود دارند "غول"2ي درشت): * غول (مهره
بخشی از یک ستون "غول"اگر کند. تایی (رخ) را دارد و مانند یک رخ حرکت می2تنهایی توانایی یک ستون به"غول"شود. 



تشکیل شده باشد، یک "غول"ي ساده و یک مثالً اگر ستونی، از یک مهرهشود.ي ساده محسوب میمهره2عنوان باشد، به
شود.اي محسوب میمهره3ستون 

"غول"). "غول"ي ساده + یک مهره11کند (مهره آغاز می12هر بازیکن، بازي را با ها: "غول"ضافه کردن نجام بازي با اا
ي بازي شود.هاي خالی صفحهاز خانهتواند در هر لحظه از بازي، وارد یکیمی

کند. شما امتیاز آغاز می12ارزش هر بازیکن، بازي را با ارتشی بهها:"غول"ها و "گوژپشت"، "بانو"ضافه کردن نجام بازي با اا
خواهید در بازي هایی را که میاز بازي یا در طول بازي تشکیل دهید؛ براي این کار، شما مهرهتوانید ارتش خود را پیشمی

وجههیچبههاي شما ها) اما مراقب باشید که ارزش مهرهها و غولهاي ساده، گوژپشتکنید (مهرهاستفاده کنید، انتخاب می
باشد:ها به شرح زیر میارزش مهرهنشود! 12تر از شبی

امتیاز3گوژپشت: *امتیاز / 2غول: *ي ساده: یک امتیاز / مهره*

، قربانی کنند"بانو"پاي و بهفتهپذیرامتیاز را 2اگر هردو بازیکن، این امتیاز ارزش دارد.2در بازي، "بانو"امکانِ قرار دادنِ 
ي هرکدام از بازیکنان قرار تواند در هر لحظه از بازي، مورد استفادهفته و میي صفحه قرار گرهاي لبهاز خانهدر یکی"بانو"

کدام از خواهد داشت. اگر هیچرادر بازي"بانو"قرار دادنرا بپذیرد، فقط او حقّ "بانو"امتیازِ 2از بازیکنان بگیرد. اگر فقط یکی
تواند وارد بازي شود.نمی"بانو"امتیاز را نپذیرند، 2بازیکنان، 
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