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دقیقه)60تا 03باال؛ سال به12ازیکن؛ ب2(

: مثلث قدرت خود را حفظ کنید!"تات"و "تزارا"، "تزار"

درآمد: پیش* 

"!م یا از قدرت حریف بکاهم؟!بیفزایباید بر قدرت خویشهمی آیا "

باید از خود بپرسید!"تزار"بنیادینی است که در هر نوبت از بازي این، پرسشِ



:اجزاء بازي* 

ي راهنماي بازي/ کتابچهاي کیف پارچه1/ ي بازيصفحه1

تات15تزارا و 9تزار، 6مشکی، شامل ي مهره30/ تات15تزارا و 9تزار، 6، شامل ي سفیدمهره30

وجود دارد:پیروزيدو راه براي :و برندههدف بازي* 

ها بدون دهند؛ آنمثلّث را تشکیل میگانه یا یکیک سه،باهم،مهره3دارد: تزار، تزارا و تات؛ این نوع مهره3هر بازیکن، ) 1
کم یک تزار، یک تزارا و یک تات در صفحه داشته شما در هر لحظه از بازي باید دستتوانند وجود داشته باشند. یکدیگر نمی

است!نوع مهره (تزار یا تزارا یا تات) 3از باشید. به بیان دیگر، نخستین روشِ پیروزي، خالی کردنِ دست حریف، از یکی

ترتیب از راست به چپ: تزار، تزارا و تاتبه

هاي حریف را بزنند. پس به بیان دیگر، دومین روشِ پیروزي، آن است که از مهرهیکیحتماًبازیکنان در هر نوبت از بازي، باید)2
را بزند!ي شماماندههاي باقییک از مهرهنتواند هیچ-اَشدر نوبت-حریف را در وضعیتی قرار دهید که 

:چیدمان آغاز بازي* 

ي بازي را در میان دو بازیکن قرار دهید. صفحه)1

ها هستند و این صورت تصادفی روي صفحه پخش کنید. محلّ تقاطع خطوط صفحه، محلّ قرارگیريِ مهرهها را بهي مهرههمه)2
اي خالی باقی نخواهد ماند.وي صفحه قرار بگیرند، هیچ خانهرمهره بر60ي که همهبالطّبع وقتینامیم.می"خانه"ها را تقاطع

قید قرعه انتخاب کنید. را به(یعنی بازیکن سفید)ي بازيآغازکننده)3

این روش انجام دهید:بهچیدمان را توانید میصورت اتفاقی روي صفحه پخش کنید،ها را بهخواهید مهرهاگر نمی* نکته: 



:حرکت)1آغاز بازي (فقط با * 

هاي حریف باشد! قوانینِ زدنِ از مهرهدهد. این حرکت حتماً باید زدنِ یکیحرکت انجام می1فقطغاز بازي، بازیکن سفیددر آ
هاي از مهره) مجاور که با یکیهايهاي (تقاطعاز خانههاي خود (از هر نوع) را به یکیاز مهرهها بسیار ساده هستند: یکیمهره

ي خود را جایگزینِ آن کنید! ي حریف را از صفحه بیرون کرده و مهرهغال شده، ببرید؛ مهرهحریف (از هر نوع) اش

-حرکت است1که فقط شامل -بجز نخستین نوبت بازي سفید، براي آغاز بازي : حرکت)2بازي (با )يادامه(چگونگی* 
حرکت انجام خواهند داد:2بازیکنان، در هر نوبت، همواره 

زیکن در یک نوبت بازي: الف) نخستین حرکت با

از هاي حریف را بزنید! شما اجازه دارید هریکاز مهرهطور که گفته شد، شما در اولین حرکت خود حتماً باید یکیهمان)1
هاي صفحه، خالی خواهند شد. در این شرایط، شما از خانهرفت بازي، بسیاريي خود را بزنید ولی با پیشهاي مجاور مهرهمهره

از اي که با یکیعبور داده و به اولین خانه"خالی"ي روي هر تعداد خانهروي یک خطّ مستقیم و ازي خود را برتوانید مهرهمی
هاي حریف، اشغال شده، ببرید؛ سپس آن مهره را از بازي بیرون بیندازید!مهره

که قدرتش از آن، شرط آنتواند دیگري را بزند... بهها میاز آنها هیچ فرقی وجود ندارد و هرکدامبین تزارها، تزاراها و تات)2
تر نباشد:کم

ساده هاي ابتدا فقط مهرهکند! درآن (تعداد طبقات آن) تعیین می"ارتفاع"کند بلکه قدرت یک مهره را نوعِ آن تعیین نمی) 3
هاي خود توانید در طول بازي، با چیدنِ مهرهند. اما شما میسان دارها قدرتی یکي مهرهطبقه) در صفحه وجود دارند و همه(یک

ي     ي ساده یا هر مهرهتواند هر مهرهمیطبقه)2ي مهرههر (ها مهرهازتایی2ها را قدرتمندتر کنید. هر ستون آنروي یکدیگر، بر
طبقه یا2ي ي ساده یا هر مهرهاند هر مهرهتومیطبقه) 3ي مهرههر (هامهرهازتایی 3ي حریف را بزند! هر ستون طبقه2

طور الی آخر...ي حریف را بزند! و همینطبقه3ي هر مهره

ي حرکت آن ندارد!کنند. تعداد طبقات یک ستون، هیچ تأثیري در نحوهها به یک شکل حرکت میي مهرههمه) 4

هرهسفید، کد"تزار"دهند که ها نشان میپیکانتواند بزند!هاي مشکی را میام م



:دیي زیر را انتخاب کنگزینه3از یکیشما بایدبراي دومین حرکت، ب) دومین حرکت بازیکن در یک نوبت بازي: 

هاي حریف را بزنید... یایکی دیگر از مهره)1

یاها)ي خود را قدرتمندتر کنید...ها (یا ستوناز مهرهیکی)2

خود را واگذار کنید...نوبت)3

هاي حریف:زدنِ یکی دیگر از مهره) 1

A(هرهم تفاوتی با قانون زدنِ مهرهي دول نداردقانون زدنِ مي او!

B (هرهم هم میبراي زدنِ مهرهي دولی استفاده کنید و هم میتوانید از همان مهرهي اوکار بگیرید.ي جدیدي را بهتوانید م

هاي خودي:از ستونرتمندتر کردن یکیقد)2

A(هره (یا ستون)، کافی است آن را برهرهبراي قدرتمندتر کردن یک میا ستونروي یکی دیگر از م) ها)ي خودي سوار کنید. ها
از روي یکیان را برتتوانید مهرهاي را بزنید: میخواهید مهرهها، مثل زمانی است که میي حرکت دادنِ مهرهجا هم نحوهدر این

سوي ي خودي در آنروي یک خطّ راست، حرکت داده و به نخستین مهرههاي خوديِ همسایه (مجاور) سوار کنید یا آن را برمهره
خط برسانید. 

B(هرهیک م) هرهتعداد طبقات یک ستوند؛ شونهاي یک ستون هرگز از یکدیگر جدا نمیي چندطبقه) هیچ محدودیتی ندارد! م
شوند!باهم از بازي بیرون انداخته می-اگر پیش بیاید-کنند و باهم حرکت می

C (هرههرکدامهره یا ستون دیگرِتان سوار شوند. مثالً یک توانند برهاي شما میها یا ستوناز مروي هر م") طبقه) 1تزار ساده
-نامیممی"تات چندطبقه"و بنابراین آن را یک -د قرار دار"تات"تواند روي یک ستون چندطبقه که در رأس آن، یک می

سوار شود و برعکس...

D (هرههره است که فقط مرويرا بر"سادهتات"اگر یک کند. مثالًمیستون را تعیین"نوع"ي رأس ستون اهمیت دارد و این م
از ستون، کماکان در عنوان جزییهب"تزار"خواهد بود؛ درست است که "طبقه2تات "بگذاریم، نتیجه، یک "تزار ساده"یک 

اید.هاي خود را از دست داده"تزار"از ماند ولی شما عمالً یکیصفحه می

هرههرهره یا ستونی سوار شودتواند برروي هر ستونی سوار شود و برعکس، هر ستونی میتواند برمیمروي هر م...



) واگذار کردن نوبت:3

وجه هیچحرکت اول، اجباري است و بهتوانید نوبت خود را به حریف واگذار کنید. راحتی میست و شما بهحرکت دوم، اجباري نی
توان حرکت اول را واگذار کرد.نمی

* نکات مهم:

ی خواهد اي خالی شود، تا پایان بازي، خالی باقي خالی شوند. اگر خانهتوانند وارد یک خانهها) هرگز نمیها (یا ستونمهره) 1
ماند.

هاي خالی روي خانهتوانند ازها فقط میها)ي دیگر بپرند! آنها (یا ستونروي مهرهتوانند ازها) هرگز نمیها (یا ستونمهره) 2
عبور کنند.

توانند از فضاي وسط صفحه عبور کنند.ها نمیاستفاده نیست و مهرهقابلفضاي وسط صفحه، ) 3

رنگ) سوار شود.روي مهره یا ستون غیرخودي (غیرهمتواند برنمیهیچ مهره یا ستونی) 4

توان جاي حرکت اول و حرکت دوم را با یکدیگر عوض کرد: همیشه اول باید یک مهره را بزنید و سپس براي حرکت هرگز نمی) 5
امکان مختلفی که دارید، یکی را انتخاب کنید.3دوم، بین 

:پایان بازي* 

اش خالی کنید یا حریف را در موقعیتی قرار دهید که در شروع نوبتش نوع مهره3از شوید دست حریف را از یکیاگر موفق
ي بازي خواهید بود. هاي شما را بزند، شما برندهاز مهرهنتواند یکی

قبول هستند الیی (رأس ستون) قابلهاي باها در بازي، فقط مهرهدر هنگام بررسی وجود یا عدم وجود انواع مختلف مهره:* نکته
تر هیچ ارزشی نخواهند داشت!هاي پایینو مهره

*****
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