
 

 «ی مرجانیصخره»

 «آذر مترجم: کیومرث قنبری»/  «طرّاح: اِمِرسون ماتسوئوچی»
 

 ..."ی مرجانیصخره": د در طبیعتساختارِ طبیعیِ موجو رازترینزیباترین و پُررَمزوُرُشدِ  ، رَوندِاین شما و ،این

 یافتآرام )ایندوپاسیفیک( -هند اقیانوسیِ که بیش از همه، در نواحیِ-مرجانی  هایصخره رُشد و گسترشِ

را زیبایی بخشیده و  آب زیرِ دنیایها، است. در طولِ این مدّت، این صخرههزاران سال طول کشیده -شوندمی

  ..اند.ای را خلق کردهالعادههای آبیِ فوقاِکوسیستم

 اقیانوس بگشایید... هایروی زیباییچنین کنید... و چشمان خود را به نیزشما  تاشوید  مُهیّا

 

 هدف بازی

 امتیاز، شده در آنتشکیل یهااُلگو اِزایبهی خود را رُشد داده و صخره ددهنه شما امکان میبکه  را هاییکارت

 !را کسب کنید ممکن ترین امتیازِبیش به دست بیاورید و هوشمندانه به کار بگیرید تا ید،بگیر

 

 اجزاء بازی

 (رنگ مختلف 4تایی از  12گروهِ  4)در  نامیم!می "مرجان"اختصار به که-ی مرجانی قطعه 111

 ی بازی صفحه 4کارت /  06/  توکن امتیاز 22



 

 سازیچیدمان ابتدایی و آماده

 4این  یِموجود .(A) تشکیل بدهید جداگانه "بانک مرجان" 4، مرتّب کرده و نگها را بر اساسِ ر"مرجان"

 شود:، بر اساسِ تعداد بازیکنان تعیین می"بانک"

 تایی 41 هایبانک :نفرهسه بازی -/  تایی 12 هایبانک :چهارنفره بازی -

 !ی بازی برگردانیدرا به جعبه ضافیا های"مرجان" /// تایی 21های بانکنفره: دو بازی -

جداگانه تشکیل  "امتیاز بانک" 5، مرتّب کرده و (16و  61، 5، 3، 1) شانرا بر اساسِ ارزش "های امتیازتوکن"

  .(B) بدهید

 اتامتیاز هایبانک"روی خود و در ها را پیشِین توکنزیکنان، ا؛ با(Cامتیازی بدهید )توکنِ یک 3به هر بازیکن، 

 ! کنندشان نگهداری می"شخصی

هایش . هر بازیکن، کارت(D) باشند "پُشتبه"ها باید ؛ کارتکارت بدهید 1ها را بُر زده و به هر بازیکن، "کارت"

 دارد!را دور از چشمِ دیگران، در دست خود نگه می

 !...کنار بگذارید، تا بعدرا  "ماندههای باقیکارت"فعالً 

ی ستاره"که  باشد ایصفحهباید حتماً ها یکی از این صفحه. (Eبردارید ) "ی بازیصفحه"به تعدادِ بازیکنان، 

 یصفحهبازیکنی که  روی هر بازیکن، یک صفحه بگذارید.و پیشِها را بُر زده صفحه. را در خود دارد( F) "دریایی

 ..بازی را آغاز خواهد کرد. را در اختیار دارد، "ی دریاییستاره"

 (.G)؛ یکی از هر رنگ کنددریافت می "مرجان" 4هر بازیکن، 



ی خودش ی مرکزیِ صفحهخانه 4در  -لش خواستدبه هر ترتیبی که -خود را  "مرجان" 4سپس هر بازیکن، 

 .(H) چیندمی

 کنیم: سازی را پیشنهاد میی بازیکنان با بازی آشنا هستند، ما این روشِ چیدمان و آمادهاگر همه

بگذارند؛  های مرکزی،خانه غیر از، ی خودهای صفحهخانهخود را در هریک از  های"مرجان"توانند بازیکنان می

 بچینند.  همرویها را به هر ترتیبی که دوست دارند، توانند آنحتی می

 

 !(I) دنبگذار "های سوختهی کارتدسته"برای کمی هم جا ی خود، باید در کنارِ صفحه انبازیکن

 ؛در وسط میز بازی بگذارید ،یک ستون شکلِبردارید و به  -کنار گذاشته بودیدکه -را  "ماندهی باقیهاکارت"

 .(J)باشند  "روبه"ها باید کارت

 ؛ها بچینیددر کنار ستون کارت -به شکلِ یک ردیف افقی- "روبه"کارت برداشته و  3، "هاستونِ کارت"از روی 

 .(K) دهندشما را تشکیل می "نمایشگاه کارت"ها، این کارت

 

 چگونگی بازی

؛ به ترتیب، بازی خواهد داشت بازیکن، در هر دُور، یک نوبتهر شود. می انجامدر چند دُور  ،"ی مرجانیصخره"

 !"ی دریاییستاره"صاحبِ ، یعنی یکنِ آغازکنندهگرد و اوّل از همه، بازساعت در جهتِ

 را انجام دهید: "عملیات"دو در نوبت خود، باید یکی از این 

 ...بردارید برای خود ها()یا از روی ستون کارتالف( یک کارت از نمایشگاه کارت 

 یا

، امتیاز اُلگویک  اِزایبه یسّر بود()اگر مُ و ی خود را رُشد بدهیدبازی کرده و صخره را خود هایی از کارتب( یک

 ... بگیرید

 رسد.سپس نوبت به نفرِ سمت چپ شما می



 بردارید... برای خود ها(الف( یک کارت از نمایشگاه کارت )یا از روی ستون کارت

ی روی این کارت "توکن امتیاز"ده و به دست خود اضافه کنید. اگر را انتخاب کر "نمایشگاه"های یکی از کارت

ارتی ک برداشته و جای خالیِها را ستون کارت خود اضافه کنید! سپس کارت باالییِ "بانک امتیازات"بود، آن را به 

 با آن پُر کنید! اید،برداشته "نمایشگاه"که از را 

 

 !نیدکها را برداشته و به دست خود اضافه ستون کارت ، کارت باالییِهای نمایشگاهجای یکی از کارتبهتوانید می

موجود در  رین کارتِتارزشمک"تان بر روی ازی از بانک امتیازاتامتییک توکن 1ن کار، شما باید برای ایالبته 

ارزشِ کارتِ کم 3یا  1. اگر (استشده نوشته ی پایین سمت چپ آندر گوشه ،کارت هر امتیازِ)بگذارید  "نمایشگاه

بانک "گر ابالطّبع  !یک بگذاریدتوانید انتخاب کنید که توکن خود را روی کدامیشگاه داشتید، میدر نما)!( مساوی 

 ها را بردارید!ستون کارت توانید کارت باالییِتان خالی باشد، نمی"امتیازات

 

داشته باشید،  در دست خود کارت 4کارت در دست خود داشته باشید! اگر  4توانید شما نهایتاً می ی مهم:نکته

 را انجام بدهید! عملیات )ب( باید ،! در عوضدر دست خود داشته باشید!ارت دیگری توانید کنمی

 

، امتیاز اُلگویک  اِزایبه یسّر بود()اگر مُ و ی خود را رُشد بدهیدبازی کرده و صخره را خود هایی از کارتب( یک

 ... بگیرید

 اقدامِسپس این دو ی خود بگذارید. "های سوختهکارت"ی بر روی دسته "روبه"های دست خود را کارتیکی از 

 انجام دهید: -همین ترتیب به-را  )!( فیدمُ

 -هدلخوابه- بردارید و مرجان هایشود، از بانکتان دیده می"تبخشِ باالییِ کار"مرجانی را که در  یدو قطعه (1

توانید این می! مرجانی ی دیگر یا روی یک ستونی خالی، روی یک قطعهبگذارید: در یک خانه ی خودصفحهدر 



ها را روی صفحه گذاشتید، تا آخر هم بگذارید یا جداگانه در صفحه قرار دهید! البته وقتی که آنقطعات را روی

 ه ارتفاع داشته باشد!طبق 4تر از تواند بیشهیچ ستونی نمیی مهم: نکته !جا باقی خواهند مانددر همان ،بازی

 

 !گیریدب، امتیاز "کارت یِپایینش بخ"یِ تصویرشده در اُلگواگر مُیسّر بود، از  (1

 ..است.ی شما تکرار شدهدر صخره بار چندی مورد نظر، اُلگوبرای این کار، بررسی کنید که 

 !شد که هیچ!ه نمیی شما دیدبُرده )!( در صخرهی ناماُلگواگر  -

اشته برد)از بانک( توکن امتیاز ، کارت امتیازِ یاندازهشد، بهی شما دیده میدر صخره باریکی مذکور )!( اُلگواگر  -

 ! و به بانک خودتان اضافه کنید

 شود! چندبرابر مینیز  کارت امتیازِ شد،ی شما دیده میدر صخره بار چندی مزبور )!( اُلگواگر  -

 



 وانینقاین ، هست بار و اگر هست، چند است یا نهی شما، موجود یی در صخرهاُلگوکه آیا ینبرای تشخیص و تعیینِ ا

 نظر داشته باشید:در را 

 شوند! پدیدار ی شمادر صخره توانند به اَشکالی متفاوت،ها میاُلگو

 

 ندارند!  داستاندر این  نقشیهیچ ، ها! قطعاتِ پایینیِ ستوناستقبول قابل "از باالها ستون نمای"فقط 

 
 

 های شما اهمّیتی ندارد!عددی نوشته نشده باشد، ارتفاع ستونهیچ ، )بر روی کارت( "اُلگو قطعاتِ"بر روی  اگر

 "قبولقابل هایستون"، ارتفاع این عددهای نوشته شده باشد، هایی مذکور )!(، عددبُردهاما اگر بر روی قطعاتِ نام

کند، هم یت پیدا میاهمّ ی مرجانیقطعه ، هم رنگِ"های دارای عدداُلگو"در مورد  پسکنند. شما را تعیین می

 آن! و محلّ قرارگیریِ ارتفاع

 



در ارتفاع مذکور )!( یا  ی کهی قطعاتمُزیّن شده باشند، همه )+(عالمت  هبُرده و مذکور )!( بهای ناماُلگواگر اعدادِ 

 همواره پابرجاست! "رنگ"البته شرط  قبول خواهند بود!باالتر از آن باشند، قابل

 

 ه رنگ آن! اهمّیت دارد، ن قطعه فقط ارتفاعِ، )که هر چهار رنگ را در خود دارند( "های آزاداُلگو"در موردِ 

 
 

قطعاتِ مشترک داشته  توانندنمیشده های ساختهاُلگو! شرکت کند اُلگویک  ساختِتواند در می فقطهر قطعه 

 باشند!

 

 : هایی در خود دارندداریم که چنین نشاندر بازی  "ویژه ارتک" 2

 

 .شان یکی است..کلّی ترکیباتِ رنگیِ متفاوتی دارند ولی کارکردِ ی ویژه،هااین کارت



 باالنشینِی قطعه"اِزای هر توانید بهگوید که مییبه شما م ،ی قبلمذکور )!( در صفحه کارتِ مثال، نعنوابه

طری( قُ چه عمودی،چه افقی، چه جوار است )هم "تانی باالنشینِ زردرنگترین قطعهمرتفع"که با  "تانرنگبنفش

 گیرید.امتیاز ب 1

 

ر این ها )دی ستونیهارتفاع بق ها را انتخاب کنید!داشتید، باید یکی از آن "زردرنگ باالنشینی طعهق" چنداگر 

 ! نداردهای بنفش( اهمّیتی مثال، ستون

 

 پایان بازی

کنند و سپس، خالی شد، بازیکنان، دُورِ جاری را تا آخر بازی می "بانک مرجان" 4یکی از کم دستِوقتی که 

 !خداحافظ!

نیز ( های کارت)یعنی بازی شدنِ همه "اهستون کارت"است بازی، با خالی شدنِ  پذیرامکانبسیار بعید است ولی 

  د!سبه پایان بر

خود را محاسبه کند اُلگوهای خود دارد، باید امتیازاتِ احتمالیِ  در این حالت، هر بازیکنی که هنوز کارتی در دستِ

های یی که در کارتاُلگوای هر اِزبردارد(. البته هر بازیکن، به "یقطعات مرجان"که پیش از آن، بدون آن)

دیده  اَشبار در صخرهی مذکور )!( بیش از یکاُلگو)حتی اگر  تواند امتیاز بگیردبار میاَش دارد، فقط یکماندهباقی

 !شود(

ی در صورت تساوی، بازیکن !ی بازی خواهد بودبرندهترین امتیاز را داشته باشد، پس از این کار، بازیکنی که بیش

 ترینیشببازیکنی که  دوباره، اَش را پوشانده باشد، برنده خواهد بود. در صورت تساویِهای صفحهخانه ترینبیشکه 

چیز مساوی بود، بگذارید دوستان، پیروزی را بود. اگر بازهم همهتایی را داشته باشد، برنده خواهد  4های ستون

 !باهم شریک شوند!



 نکات کُلّی

ا خد"بگویید رید و قطعاتِ کافی وجود نداشت، هرچقدر که بود، بردا ،"نهای مرجانکبا"در  انی، اگردر دُورِ پای -

 !"را شکر

روی  ایهتوکن"یا  "بانک امتیازاتهای توکن"خود را با  "های امتیازتوکن"ه خواستید، هروقت کتوانید میشما  -

  !تایی بگیرید( 16توکن  1تایی بدهید و  61توکن  1)مثالً  کنید معاوضه "های نمایشگاهییکی از کارت

هم بچینید تا دیگران نتوانند مجموع امتیازات شما های امتیاز خود را رویشما اجازه دارید در طول بازی، توکن -

 !را محاسبه کنند!

ان تهای امتیاز تمام شدند، از هر چیزی که دمِ دستبانک امتیازات بازیکنان، هیچ محدودیتی ندارد! اگر توکن -

 !!جای توکن امتیاز استفاده کنیدبود، به

***** 

 

***** 
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