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درآمد: پیش* 

هاست. ي آناین مجموعه و ترکیبی از همههفتمین بازيِ،حقیقتدر،Lyngkبازي باشد اما 6قرار بود شامل GiPFي پروژه
Lyngkي اي از پروژه، چکیدهبازي قبلی6هاي مختلفیختنِ عناصر و مکانیزمبا درهم آمGiPFدهد. جا ارائه میرا یک



:اجزاء بازي*

ي بازيصفحه1

)rtzèZي آبی (از بازي مهره9/ ) Tzaar(از بازي رِمکي مهره9) / Gipf(از بازي ]هاي سیاهبا لکّه[ي سفید مهره3

)Yinshي سیاه (از بازي مهره9/ )nctüPي سبز (از بازي مهره9) / Dvonnي قرمز (از بازي مهره9

ي راهنماي بازيتابچهاي / ککیف پارچه1

:و برندههدف بازي* 

Lyngkهرهي هاي پروژهاز بازيي یکیها، نمایندهشود که هرکدام از آنرنگ مختلف بازي می6هایی از با مGiPF .البته هستند
نقشتواندمیشود؛ سفید خوديِ خود، یک رنگ محسوب نمیبه"سفید"رنگ، فعال هستند و 6رنگ از این 5حقیقت فقط در

هستند و به هیچ بازیکنی تعلّق ندارند. در جریان بازي، "خنثی"ها ي مهرهد. در آغاز، همهرا ایفا کنها هریک از سایر رنگ
هاي آن رنگمهرهتواند از به این معنی که بازیکن مقابل، دیگر نمی-گزیند رنگ را براي خود برمی5رنگ از 2هر بازیکن، 

تایی را 5هاي ترین ستونمختلف است. برنده، کسی است که بیشرنگ 5مهره از 5ی از هایکند. هدف، ساختن ستوناستفاده 
در اختیار داشته باشد.

:چیدمان آغاز بازي* 

کدام از ي بازي پخش کنید. هیچشکل کامالً تصادفی، در صفحهي سفید، بهمهره3همراه هاي هر رنگ را بهمهره از مهره8)1
نباید خالی بمانند.هاي تقاطع خطوط صفحه) هاي صفحه (محلخانه

ي سبز) را در کنار صفحه قرار دهید.مهره1ي سیاه و مهره1ي قرمز، مهره1ي آبی، مهره1م، ي کرِمهره1مانده (ي باقیمهره5)2

قید قرعه انتخاب کنید. ي بازي را بهآغازکننده)3



:"شدهانتخاب"هاي و مهره"خنثی"هاي ، مهرهها"وکرج"* 

هستند؛ "منفعل"ها،خود بگیرند. این مهرهرنگ دیگر را به5توانند هریک از هستند و می"جوکر"ي سفید، در حکمِ مهره3)1
توان حرکت داد.عنوان بخشی از یک ستون میها را فقط بهتوان بازي کرد و آنها نمیبا آن

طور که لبته همانا- ها را حرکت دهند توانند آنهستند و هردو بازیکن میهاي روي صفحه، خنثیهرهي مدر آغاز بازي، همه)2
توان حرکت داد.ها را نمیگفته شد، جوکر

محض ستند. به، دیگر خنثی نی"شدهانتخاب"هاي این رنگکند. رنگ را براي خود انتخاب می2در روند بازي، هر بازیکن، )3
تواند از آن رنگ استفاده کند.آورد، بازیکن مقابل دیگر نمیکه بازیکنی، رنگی را به تملّک خود درآن

شوند!ي بازي نمیها هرگز وارد صفحهروند؛ آنکار میها براي بازیکنان بهي کنار صفحه فقط براي تعیین رنگمهره5نکته: * 

شان باشد و هنوز شرطی که نوبتها را براي خود انتخاب کنند البته بهاز رنگیکیتوانندازي میبازیکنان در هر مرحله از ب)4
روي ي مربوط به آن رنگ را از کنار صفحه برداشته و پیشِحرکت خود را انجام نداده باشند. براي تصاحب یک رنگ، بازیکن، مهره

دهد.خود قرار می

تر.د، نه بیشند یک رنگ را براي خود انتخاب کننتوانمی، در هر نوبت، فقط انبازیکن)5

توانند تا پایان ماند و هردو بازیکن میباقی می"خنثی"،هاي خود را انتخاب کردند، پنجمین رنگوقتی هردو بازیکن، رنگ)6
بازي، از آن استفاده کنند.



: حرکتچگونگی * 

هاي ها یا ستوناز مهرهخودش یا یکیهاي ستونها یااز مهرهن باید یکی، بازیککنند. در هر نوبتنوبت بازي میبازیکنان به)1
خنثی را انتخاب کرده و حرکت دهد. 

اي که در باالي ستون قرار دارد، شوند. مهرهکنند و هرگز از یکدیگر جدا نمیهاي یک ستون همیشه باهم حرکت میمهره)2
از بازیکنان تعلّق دارد.که به یکیست یا اینکند که آیا ستون، خنثی اتعیین می

توان مهره یا وجه نمیهیچروي یک مهره یا یک ستون، تمام شود؛ بهباید بر-شدهبا رنگ خنثی یا با رنگ انتخاب- هر حرکت ) 3
ي مهرهي مجاورِخانهروي یک مهره یا ستون در تواند برمی، همي خالی برد. یک حرکتستونی را حرکت داده و به یک خانه

، بتوان به "هاایر مهرهدون پرش از روي سب"ستون که از طریقِ خطوط صفحه و یاروي یک مهرهبر، همکننده تمام شودحرکت
هاي خالی عبور کنند.روي خانهحرکت کرده و از،توانند در راستاي خطوطها فقط میها و ستونآن رسید. مهره

وضیح داده خواهد شد.ت"Lyngkانون ق"مه و در بخش ها وجود دارد که در ادای نیز براي حرکت دادن مهرهیک قانون اضاف) 4

هاي این است که هر ستون فقط باید از مهرهنیزمهره در خود داشته باشد. قانون کلیدي بازي5از تواند بیشیک ستون نمی)5
هاي البته این قانون، شامل مهرهتوانند در یک ستون قرار بگیرند.وجه نمیچهیرنگ بهي هممهره2رنگ تشکیل شود: غیرهم

هاي) غایب در ستون را بازي کنند.توانند در هر ستونی قرار گرفته و نقشِ رنگ (یا رنگشود. جوکرها میسفید (جوکرها) نمی

تشکیل ي سفید)مهره2ي کرِم و مهره1ي قرمز، مهره1تایی (شامل 4، با این حرکت، یک ستون Aبازیکن : باالتوضیح تصویر* 
استفاده قرار دهد: سبز / آبی یا هاي غایب در ستون، موردجاي هریک از مهرههاي سفید را بهتواند هریک از مهرهدهد. او میمی

آبی / سیاه یا سیاه / سبز.



اي از هر "مهرهتک"روي هر تواند بري سوار شود ولی می"تونس"روي هیچ تواند بروجه نمیهیچي خنثی به"مهره"یک )6
رنگی قرار بگیرد.

،Bاند. بازیکن ها هنوز خنثی باقی ماندههستند و سایر رنگAهاي قرمز، متعلّق به بازیکن مهره و ستونتوضیح تصویر باال: * 
ي مهرهبینید که تکعنوان مثال، میي خنثی را حرکت بدهد. بههاها یا هریک از ستونمهرهتواند هریک از تکدر نوبت خود می

سیاه قرار بگیرد"ستون"روي تواند بري قرمز قرار بگیرد ولی نمیمهره1ي سبز یا مهره2ي سیاه، مهره2روي تواند برآبی می
این ستون، یعنی ستون سیاه، از قبل، یک ي سوار شود؛ ضمناً "ستون"روي هیچ تواند براي نمی"مهرهتک"زیرا اصوالً هیچ 

در خود دارد!نیز ي آبی دیگر مهره

روي تواند براست) میي باالیی آن، خنثی باقی مانده و هیچ بازیکنی، آن را تصاحب نکردهیک ستون خنثی (ستونی که مهره)7
تر از خودش باشند، قرار بگیرد. یک ستون اهسطح خودش یا کوتهایی که همروي هریک از ستونها یا برمهرههریک از تک

روي هر تواند برطبقه می2مثالً یک ستون خنثاي روي یک ستون بلندتر از خود سوار شود. تواند بروجه نمیهیچخنثی به
تایی سوار شود. 3طبقه یا 3تواند بر روي یک ستون وجه نمیهیچاي قرار بگیرد ولی بهطبقه2مهره یا هر ستون تک

که ارتفاع ستون، شرط آنروي هر مهره یا هر ستونی قرار بگیرد. البته بهتواند برشده میمهره یا یک ستونِ انتخابیک تک)8
باشند.رنگغیرهمهاي ستون نیز ي مهرههمهطبقه نشود و 5از بیش

ي باالیی ستون نیز متعلّق به خود او باشد، باید ستون را از صفحهي کامل کند و مهره-مهره5با -وقتی بازیکنی، ستونی را ) 9
هایی که از . ارزش هریک از ستونبتواند آن را ببیند، همواره شکلی که رقیببه-روي خودش بگذارد بازي خارج کرده و پیشِ

امتیاز خواهد بود. 1شوند، در پایان بازي، بازي خارج می

عنوان یک ي خنثی باشد، آن ستون تا پایان بازي، بهي باالیی ستون، یک مهرهامل کند و مهرهاگر بازیکنی، ستونی را ک) 10
دنبال نخواهد داشت!یک از بازیکنان بهماند و در پایان نیز هیچ امتیازي براي هیچي بازي باقی میدر صفحه"مانع"



شان ممکن نباشد.هیچ حرکتی برايکه توانند نوبت خود را واگذار نمایند مگر آنبازیکنان نمی) 11

جا که او نیز نتواند هیچ تا آندهدتنهایی ادامه میهیچ حرکتی نداشته باشد، بازیکن مقابل، بازي را به،از بازیکناناگر یکی) 12
اي براي بارهاز حرکات رقیب، فرصت دوبار نوبتش را واگذار کرده، بعد از یکیحرکتی انجام دهد. اگر بازیکنی که یک یا چند

حرکت بیابد، باید حرکتش را انجام دهد. 

: Lyngkقانون * 

ها یکسان ي آنبراي همهLyngkنامیده خواهند شد زیرا قانون "مهره"ها، هردو، ها و ستونمهرهدر این بخش از راهنما، تک
است.

آید.کار میکند، بهي خنثی) بازيو نه یک مهرهشده (ي انتخابکه بازیکن بخواهد با یک مهرهفقط وقتیLyngkقانون )1

معمول در بازيطریقِ یک حرکتکه بتوانند ازشرط آنرنگ، بهي همشدههاي انتخابي مهرهگوید که همهمیLyngkقانون )2
هاي هایی براي حرکترهتوانند از چنین مهآورند. بازیکنان میرا پدید می"اتّصال"برسند، یک ، به یکدیگرروي یک خط)(بر

براياي شبکه"عنوان توانند بهرنگ میي همشدههاي انتخابترتیب، مهرهگانه یا حتی چهارگانه استفاده کنند. بدیندوگانه، سه
در نظر گرفته شوند.-ها دسترسی نداردکه بازیکن رقیب به آن-"حرکات چندگانه

روي آن رنگش ببرید ولی بري همسوي دیگر مهرهي خود را بهشدهي انتخابهرهشود: مشکل اعمال میبدینLyngkقانون ) 3
) استفاده کرده و یک حرکت جدید را از روي  Lyngkي عنوان یک سکّوي پرش (نقطهي دوم، بهعوض، از مهرهدرقرار ندهید؛ 

روي اي که حرکت دوم را انجام داده، بر. مهرهشودها انجام میکند. این حرکت جدید نیز مثل سایر حرکتاین نقطه شروع می
ي جدید نیز ها وجود نداشته باشد. اگر این مهرهبراي ستون"هاي تکراريرنگ"البته اگر مشکل - د گیري جدید قرار میمهره

کند تا به دامه پیدا میقدر اکرده باشد، شما باید بالفاصله حرکت دیگري انجام دهید... و این کار آني حرکترنگ با مهرههم
روي آن سوار شوید. اي برسید که بتوانید برمهره



شانس ، B، جلو است ولی بازیکن Bتایی از صفحه خارج کرده و از بازیکن 5، یک ستون Aبازیکن :ي قبلصفحهتوضیح تصویر * 
) و 2دهد (گانه انجام می)، سپس یک حرکت سه1(کند ، ابتدا رنگ سیاه را مالِ خود میBدارد تا بازي را مساوي کند. بازیکن 

(نقاط اتّصال) باید Lyngkي نقاط اي، همهگانهآورد. براي انجام چنین حرکت سهوجود میطبقه) به5نهایت، یک ستون کامل (در
اند.باشند. توجه داشته باشید که تا این لحظه، هریک از بازیکنان، یک رنگ را تصاحب کردهرنگهم

(سکّوي پرش) استفاده کرد.Lyngkي عنوان نقطهتوان بهنمی"جوکرها"از ) 4

بار استفاده کرد.Lyngk ،2ي توان از یک نقطهنمی"یک نوبت"در ) 5

ي ي باالیی ستون اهمیت دارد؛ بقیهکنید، فقط رنگ مهرهاستفاده میLyngkي عنوان نقطهکه از یک ستون، بهوقتینکته: * 
ي موجود در ستون، مهم نیستند.هارنگ

:پایان بازي* 

ي حرکات ممکن را انجام داده باشند و دیگر امکانِ انجامِ هیچ حرکت جدیدي رسد که هردو بازیکن، همهبازي، وقتی به پایان می
رنگ 5مهره از 5هاي کامل (شامل ترین ستونیک از بازیکنان وجود نداشته باشد. برنده، بازیکنی است که بیشبراي هیچ
ي بازي خارج کرده باشد).را در اختیار داشته باشد (از صفحهمختلف) 

:تایی6ستون :ي دیگر بازيشیوه* 

فقط وقتی که بر شیوه و قوانین بازيِ اصلی مسلّط شدید، این شیوه را امتحان کنید!پیشنهاد: * 

-تشکیلتایی 6ستون 1از بازیکنان، که یکیمحض آناست! به"مرگ ناگهانی"دهد چه روي می، آنLyngkي بازي در این شیوه
اگر بدون تجربه و تمرین کافی، وارد این شیوه از بازي شوید، احتمال بسیار زیادي رسد!دهد، بازي، با پیروزي او به پایان می

صورت بگیرد!"کامالً تصادفی"شکلی تان بهوجود دارد که برد یا باخت

شوند:ها اضافه میمانند و قوانین زیر به آنتغییر باقی می، بدونقوانین اصلی بازي

مانند.ي بازي باقی میتایی، در صفحه5هاي ستون)1

هاي دیگر توانند نقشِ هریک از رنگمی-مثل قبل-که بر اینکنند: عالوههاي سفید) کارکردي دوگانه پیدا میجوکرها (مهره)2
نیز ظاهر شوند. "سفید"هاي انند در نقش واقعی خود، یعنی مهرهتومیرا بر عهده بگیرند،

مانند. باقی می"منفعل"هایی کنند ولی کماکان مهرهي بازي، نقشی جدید را ایفا میها در این شیوه"جوکر"اگرچه ه: کتن* 
توان حرکت داد.خشی از یک ستون میعنوان بهایش حرکت کرد. جوکر را فقط بهتوان تصاحب کرد یا با مهرهرنگ سفید را نمی

عنوان یک ، به"جوکر"ها دارند. این "جوکر"از کم نیاز به یکیتایی، دست6هاي آشکار است که بازیکنان براي تشکیل ستون)3
تشکیل شده "جوکر"3یا حتی 2ممکن است ستون، از -ي اصلیمثل شیوه- ي سفید در ستون حضور خواهد داشت ولی مهره

هاي غایب، در ستون، حاضر شوند.نمایندگی از هریک از رنگتوانند بهها می"جوکر"شد و این با

برد.شود، بالفاصله بازي را میتایی 6اولین بازیکنی که موفق به تشکیل یک ستون کامل )4

تواند ثی باشد، چنین ستونی نمیي باالییِ آن، خنتایی تشکیل دهد که مهره6اگر در حالتی خاص، بازیکنی، یک ستون کامل )5
باعث پیروزي او شود!



یک از بازیکنان نتواند هیچ حرکتی در صفحه انجام دهد و هیچ ستون کاملی نیز تشکیل نشده باشد، برنده، بازیکنی اگر هیچ)6
تاییِ دو بازیکن، برابر 5هاي در اختیار داشته باشد. اگر تعداد ستون-روي صفحهبر- تایی را 5هاي ترین ستوناست که بیش

آخر...طور الی تایی، برنده را تعیین خواهد کرد و همین4هاي باشد، تعداد ستون

*****

*****
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