
»Villa Paletti/ ویال پالتی«

»!هیجانسازيِ پري برجیک مسابقه«

»براي معمارانِ جوان و جویاي نام!«

سال به باال)بازیکن، هشت4تا 2(براي 

)"Spiel Gut"ي ي جایزهدر کشور آلمان و برنده2002ي بهترین بازي سال ي جایزه(برنده

نامیدند. او می"پالتی"زیست که دوستانش، او را داشتنی مینشینند، روزي روزگاري، جوانکی سرزنده و دوستمیبارمو بهدر سرزمینی که درختانِ لی
اَش، امکانِ نظیري که پدربزرگش، ساخت آن را شروع کرد اما خالی شدنِ خزانهي بیکشیدهفلکبهاَش تنها یک هدف داشت: تکمیلِ قصرِ سردر زندگی

گفته کی اَرزه! بساط نداره ولی عوضش، یه نقشه داره که کلّی می-پالتی هم عینِ مرحومِ بابابزرگش، آه درحقیقتش، . ..را از وي گرفت..آنرساندنِپایانبه
استفاده کنه؟! کلّ کاري  وده، دوبارهاي رو که مرحومِ بابابزرگش استفاده کرده بهاي قدیمیتونه ستونکه میحالیهاي جدید بخره، درستوناون مجبوره

و بِره هاي باالتر استفاده کنه و بِرهداره و واسه ساختنِ طبقهبر- !کلّی اَزشون داره!که -ي اول روي طبقهنگهدارندههاي که الزمه بکنه، اینه که ستون
!تا برسه به آسمون...! هابود که اوننگذشتهکار شدن...! چیزي بهداي رفقاي پالتی بود که از خوشحالی فریاد زدن و سریع دستاین، ص"!اي! عجب ایدهدمت گرم، پالتی"

!"ویال پالتی"روي خودشون دیدن: بهنظیر رو رویه ساختمونِ بی
ن، عقیدههمچیزها توي یهکارشناسيي کوچیک... اما همهلرزهدونه؛ شاید یه نسیمِ سبک یا یه زمینریختنِ ویال پالتی رو نمیکس دلیلِ فروامروز، هیچ

...!"پالت اروپایی"فهمیم: اهمیتش رو میما، اآلناون هم اینه که پالتی، خیلی جلوتر از زمانِ خودش بود و اولین نفري بود که چیزي رو کشف کرد که

؛ "باشیمهرِ معمار"دونه رنگ مختلف؛ یه4نوع و 3تا ستون در 20رنگ مختلف؛ 5چوبی در يطبقهتا 5؛ بنازیري دونه صفحهیه: )1(شکل اجزاء بازي
!ي راهنماي قوانین بازيب و دفترچهقالدونهیه

.)قرمز(5يطبقهو (نارنجی)4يطبقه، (زرد)3يطبقه، )سبز(2يطبقه)،آبی(1يطبقهها، از پایین به باال. "طبقه": ترتیب1ِشکل * 

متیاز.ا1کوچک: ايهاي استوانهستونامتیاز؛ 2وجهی: ششهاي ستونامتیاز؛ 3: بزرگايهاي استوانهستونها:ارزشِ امتیازيِ ستون

ممنوعه!ساز در قسمت سبز رنگ وئه؛ ساختنیوي ساختم، محوطهصفحهايِ مرکزِبخش قهوه:بنازیري صفحه

ها نتونه یکی از       از بازیکنرو تا جاي ممکن، باال ببرن! در هر لحظه از بازي، اگه یکی"ویال پالتی"هاي تونکنن سها سعی میبازیکنهدف بازي:
کشه و بلندتر و بلندتر میلحظه قدبهترتیب، ساختمون لحظهاینبه!افه کنهي جدید اضطبقهعوض، یه ، باید درطبقه منتقل کنهترینباالبه روها ستون

ممکن سطحِتریناالبدرش روي رنگ خودهاترین ستونرزشاَکنه که بهترین و بامیجدیدي تالشباشیِمعمارهر شه...!میپذیرترآسیبنتیجه، ردو
ه!ریختنِ ویال پالتی بشکه باعث فروایهبرگشتهاون بختساختمون قرار بده تا بتونه امتیازاتش رو باال ببره... و بازنده هم از

هر طور -ها رو ي ستون، همههمباهاي بازیکنب رو هم بذارین کنارِش. حاال، همهو قالها طبقه. بنا رو بذارین وسط میززیري اول، صفحهسازي:آماده
که از اطراف شکلیها، بهستونروي ذارنمیرو)آبیيطبقهیعنی (طبقهن. بعدش هم اولین چینمیبنازیري روي صفحه-شون می خواددلِکه

.)3و 2(شکل نزنه بیرونبنازیريصفحه

بایدهاستونيشه. همهآبی جایگذاري میيطبقهقرار گرفتن، بنازیري جاشون روي صفحهها سرِي ستون: بالفاصله بعد از این که همه2شکل * 
قرار بگیرن.-ئهنیوختمي ساکه محوطه- بنازیري ايِ صفحهتو بخش قهوه

بیرون نزنه.بنازیري آبی باید طوري جایگذاري بشه که از اطراف صفحهيطبقه: 3شکل * 



بازیکن): 4چگونگی بازي (براي 

خودش ده، براي ر، نشون میندازه و رنگی رو که مهمی(مثلِ یه تاس) رو باشیترین بازیکن، مهرِ معمارجوونکننده و انتخابِ رنگ: الف. بازیکنِ شروع
خودش داره. بازیکنی که آخرین تا ستون از رنگ5کنن. هر بازیکنی، ترتیب، یه رنگ براي خودشون انتخاب میها، بهي بازیکنداره. بعدش، همهمیبر

!...شهي بازي میکنندهداره، شروعمیبراي خودش بر-اجباربه-مونده رو رنگ باقی

"سازوقوانین عمومی ساخت"ها باید ساز، بازیکنوشه. در هنگامِ ساختهاي ساعت انجام میساز، در جهت حرکت عقربهوساختساز: وب. ساخت
وفادار بمونن.- شهادامه توضیح داده میدرکه-

ذاردش  دارنده) و میداره (ستونِ آزاد یا ستونِ نگهمیبر- انتخاب خودشبه-ها رو ه، یکی از ستونشمیبازیکنی که نوبتشساز:وهاي ساختروش
). وقتی که ستون، تو جاي 2داشت (شکل برانتخاب کرد وهاکدوم از سطحشه از هر. ستون رو میطبقه ي موجود تو اون دور از بازيروي باالترین 

..شه.جدیدش گذاشته شد، نوبت بازیکن تموم می

.نرَساز به کار بِوتونن براي ساختهستن، نمیطبقهکه روي باالترین هایی : ستون4شکل * 

ساز:وهاي نافرجام براي ساختتالش

).5شه (شکل بهمون لحظه قطع تونه تومیکنه، ریختنبه فروساختمون رو تهدیدکلّ ساز که وبراي ساختاقدامی* هر 

).5bجا بشه (شکل بهجادر طولِ بازي وقت ودش و دیگه نباید هیچجاي اصلی خگرده بهمیستون بردر همچین حالتی، * 

شه.جا تموم می* نوبت بازیکن هم همون

فهمه که کلّ 1کنه، میمنتقل کنه. ولی وقتی داره این کار رو میطبقهبزرگش رو به باالترین اياستوانهخواد ستون می)آبی(بازیکن : بالنکا 5aشکل * 
شه...جا تموم میجاش و نوبتش هم همونگردونه سرِمیاین، ستون رو بربرگیره! بناره در معرضِ خطرِ سقوط قرار میپالتی داویال

جا کنه (ولی نتونسته!)، استفاده کنه!بهخواسته جاتونه از ستونی که می: بالنکا دیگه تا آخرِ بازي نمی5bشکل * 

جدید: يطبقهجایگذاري یک 

ي اضافه شدنِ     ها رو حرکت داد، ایدهکدوم از ستونشدنِ ساختمون، هیچشه بدون خرابحرکتش، شک کنه که نمیها، در شروعِبازیکن* اگه یکی از
بعد ، "آبی"نشون داده شده، به ساختمون اضافه کرد؛ اول 1ترتیبی که تو شکل همونطبقه ها رو باید حتماً بهکنه (جدید رو پیشنهاد میيطبقهیه  طور الی آخر)...و همین"سبز"

داره و روي باالترین رب- خودشانتخاببه-ها رو کنه، باید خودش یکی از ستوناولین بازیکنی که اعتراض میکنن!اعتراضتونن ها میي بازیکن* بقیه
بوده) یکی از       نتونه، بازیکنِ اصلی (یعنی اونی که نوبتشهاگی ول..شه.اگه بتونه این کار رو بکنه، این ستون از بازي بیرون گذاشته میبذاره. طبقه
ذاره بیرون! گیره و از بازي میهاش رو اَزش میستون

ده.ها قرار میجدید رو روي باالترین ستونيطبقهاصلی، یه اگه کسی اعتراضی نداشته باشه، بازیکنِ* 

بیرون بزنه، اشکالی نداره!بنازیرياز اطراف صفحه،جدیديطبقهگه بار اینا* 

!سوزهه و نوبتش هم میشش بخیالِ ایدهممکن باشه، بازیکنِ اصلی باید بیغیرِکار، . اگه این پشتیبانی کننتا ستون 3کم جدید رو باید دستيطبقه* 

!جا کنهبهکنه، دیگه حق نداره ستونی رو جاجدید رو جایگذاري میيطبقهیه * بازیکنی که 

- !بدون این که کلّ ساختمون رو خراب کنه-ده که نتونه هیچ ستونی رو اون احتمال می؛کنهداره بازي می)قرمز(بازیکن : رودیگر 6bو 6aشکل * 
ذاره داره و میمیررو بزرد) يطبقهبعدي (یعنی يطبقهاعتراضی نداره! پس هم ده. کسی جدید رو میيطبقه! پس پیشنهاد جایگذاري یه تکون بده

جدید بپوشونه...يطبقهتا ستون رو با این 3کم باید دسترودیگرها. روي باالترین ستون

باالتر، یا نارنجی)يطبقهچهارم (یعنی يطبقهموقعِ جایگذاري ي جدید استفاده کنین.طبقهپیشنهادي هم در موقعِ جایگذاري یه تونین از این روشِمی
تا ستون رو بپوشونه.2فقط کافیه بازیکن



»سازوساختعمومیِقوانینِ«

، جاي اولشسرِگردهربدقیقاً آرومی بلند کرد. گرچه باید بعداً شه با دست نگه داشت و بهباالي اون رو میيطبقهداشتنِ یه ستون، موقعِ بر)1
روشون نبوده، اآلن هم نباید بار روشون باشه (و بالعکس)!طبقهاین هایی که قبالً بارِکدوم از ستونکه هیچشکلیبه

ي دست بزنه!اطبقهموقعِ جایگذاريِ یه ستون، بازیکن نباید به هیچ )2

ي که روي اون قرار گرفته، بیرون بزنه!اطبقهي هیچ ستونی نباید از لبه)3

از بزرگ به کوچک!کنه؛ یعنیئه و تغییر نمیها همیشه یکی"طبقه"ترتیبِ استفاده از )4

ها استفاده بشه...داشتنِ ستونتونه براي برب میقال)5

داشتنِ یه ستونِ دوم یا تکون دادنِ یه ستونِ دیگه ممنوعه!جا بشه. بربهتوي هر نوبت، فقط یه ستون باید انتخاب و جا)6

استفاده قرار بگیرن!ساز موردوتونن بعدتر براي ساختنمیهستن، طبقههایی که روي باالترین ستون)7

تونن ها میقرمز)ئه؛ توي این سطح، ستونيطبقهتونن روي همدیگه قرار بگیرن! تنها استثناء مالِ آخرین سطحِ ممکن (یعنی ها معموالً نمیستون)8
).1روي همدیگه هم قرار بگیرن (شکل 

روي ،شه. اولین بازیکنی که یه ستونشروع میباشیآوردنِ مهرِ معماردستسبز جایگذاري شد، مسابقه براي بهيطبقهوقتی که : باشیمعمارج. مهرِ 
ي فعلیِ مهر کسب کنه...تر از دارندهافته که یه امتیازِ بیشآره... بعدش، مهر به دست کسی میمیدستسبز بذاره، مهر رو بهيطبقه

ها:ارزشِ ستون

امتیاز.1کوچک: ايِاستوانههاي امتیاز / ستون2وجهی: هاي ششونامتیاز / ست3بزرگ: ايِاستوانههاي ستون

مونه!ش میي فعلیتا بازیکن، امتیازِ مساوي داشته باشن، مهر تو دست دارندهاگه دو

گیره. وقتی یه ستونِ تازه روزي میباالترین سطحِ دورِ جاريِ بازي گذاشته، امتیازِ پیيطبقهخودش که روي رنگهاي کدوم از ستونازاي هریکن بهیه باز
-جدید بذاره، مهر رو تصاحبيطبقهره؛ اولین بازیکنی که یه ستون روي تر، از بین میشده در سطحِ پاییني امتیازات کسبشه، همهجایگذاري می

ي قبلیِ مهر، باال باشه، به شکلی که ، به شکلی که رنگ دارندهذاردش جلوي روي خودشآره، میمیکنه. وقتی یه بازیکن، مهر رو از چنگ یکی دیگه درمی
).7bو 7aها بتونن ببینن (شکل ي بازیکنهمه

ساز رو در سطحِ باالتر ادامه بده... برنده، وکه هیچ بازیکنی نتونه ساختشه که ویال پالتی سقوط کنه یا اینبازي وقتی تموم مید. پایان بازي و برنده: 
ي که خودش باعث ریختنِ ساختمون شده باشه! در این حالت، برنده، دارندهرو در اختیار داشته باشه، مگه اینباشیئه که در این لحظه، مهرِ معماربازیکنی

ده...ه که رنگ باالییِ مهر داره نشونش میقبلیِ مهرِ

مثال:

آره! میدر)آبی(بازیکن نکا رو از چنگ بال. اون، مهر طبقهامتیاز روي باالترین 3با ارزشِ هایی از همه جلوتره، با ستون)زرد(بازیکن : یانیک 7aشکل * 
زرد رمز با این کار، مهر رو از چنگ ق.آرهامتیاز می4ذاره که براش میطبقهترین روي باالبزرگش رو ايِاستوانه، ستونِ )قرمز(بازیکن حاال، رودیگر 

ذاردش جلوي روي خودش و طوري می چرخوندش که باالترین وجهش، رنگ زرد رو نشون بده...آره و می میدر

امتیازات:

)1) سبز (2) آبی (3) زرد (1قبل از نوبت قرمز: قرمز (

)1) سبز (2) آبی (3) زرد (4بعد از نوبت قرمز: قرمز (

امتیاز داره ولی این امتیاز4می ذاره. حاال، اون هم طبقهبزرگش رو روي باالترین ايِاستوانه، ستون )سبز(بازیکن تو نوبت بعدي، جووانا : 7bشکل * 
مونه!پیشِ قرمز می،ه، پس مهربزنجلواَزش تونهنمی،مساوي کنهامتیازِ قرمز افقط می تونه ب



امتیازات:

)1) سبز (2) آبی (3) زرد (4قبل از نوبت سبز: قرمز (

 1) سبز (2) آبی (3) زرد (4(: قرمزسبزبعد از نوبت(

مهر پیش رودیگر آبی می مونه!

بازیکن:2ویال پالتی براي 

شماري، هر بازیکن، امتیازِ کلّ شون رو انتخاب کنن. موقعِ امتیازتا رنگتونن یکی از دوقبل از شروعِ هر نوبت، می؛کنهتا رنگ انتخاب می2هر بازیکن، 
شه.دو رنگ). در غیرِ این صورت، بازي مثلِ بازيِ چهار نفره میهرگیره (مالِهاش رو میستون

بازیکن:3ویال پالتی براي 

شه: بازیکنی که و به این شرح باهاشون رفتار می"رنگ هاي خُنثی"شن میمونده، هاي باقیمثلِ بازيِ چهار نفره، اولین حرکت، انتخابِ رنگه. ستون
هاي تونه یکی از ستونجاش کنه و ببردش به باالترین سطحِ ساختمون و بعدش، و فقط بعدش، میبهخُنثی انتخاب کنه و جانوبتشه، باید اول یه ستونِ 

هاي خُنثی توي هر سطحی باقی بمونه. بنابراین اگه فقط یه ستونِ خُنثی توي کم باید یکی از ستونداره و به باالترین سطح ببره... ولی دستخودش رو بر
شه تکونش داد!طح باشه، نمییه س

یه تالشِ نافرجام با یه ستونِ خُنثی:

تونه تالش رو متوقف کنه! اگه کسی اعتراض نداشته باشه، بعدش داشتنِ یه ستونِ خُنثی، که باعث ریختنِ ساختمون بشه، میاگه یه بازیکن بترسه، موقعِ بر
- جابهجاشده ها نشون بده که اون ستون رو میروي باالترین سطح. گرچه اگه یکی دیگه از بازیکنداره و بذاردشهاي خودش رو برتونه یکی از ستونمی

-سوزه! در غیرِ این صورت، بازي مثلِ بازيِ چهارره باال، و بازیکنِ اصلی، نوبتش میشه و میجا میبه، ستونِ خُنثی جاکرد، یا یه ستونِ خنثاي دیگه رو
ست...نفره

- تونه همین). بعدش میAموجود (پیکان يطبقهداره و بذاره روي باالترین ئه. اون باید اول یه ستونِ خُنثی رو بر)آبی(بازیکن نکا النوبت ب:8aشکل * 
).Bهاي رنگ خودش (یعنی آبی) بکنه (پیکان کار رو با یکی از ستون

ترسه، چون ممکنه کلّ ساختمون ) اما میAجا کنه (بههاي خُنثی رو جاه تا یکی از ستونکنه. اون اول تالش می)ئقرمز(بازیکن : نوبت رودیگر 8bشکل * 
جا کنه...بههاي رنگ خودش و اون رو جاتونه بِره سراغِ یکی از ستونجاش! اگه اتفاقِ خاصی نیفته، اون میذاره سرِبریزه پایین! پس ستون رو می

جا کردنِ ستونِ بهجا کنه! اون، این نکته رو با جابهتونسته یه ستونِ خُنثاي دیگه رو جاگه که رودیگر میکنه و میمیاعتراض )سبز(بازیکن اما: جووانا 
جا کنه... بهتونه ستونی رو جاده و دیگه نمیکنه! بنابراین قرمز، بقیه ي نوبتش رو از دست میمورد نظرش ثابت می

*****
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