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دقیقه)60تا 30باال؛ سال به12ازیکن؛ ب2(

نظمی!تالش براي یافتنِ اندکی نظم در دریایی از بی

دهید...دست میپیروزي را ازهايبزاراز اشوید، یکیجا که با هر قدم که به پیروزي نزدیک میآن



:اجزاء بازي* 

سیاهيهحلق5سفید و يهحلق5/ بازييهصفح1

ي بازيراهنمايهکتابچاي و یک کیف پارچه/ رنگ سیاه است)رنگ سفید و طرف دیگر بهها بهگذار (که یک طرف آننشان51

تایی از 5کنید. هرگاه یک ردیف بازي را آغاز می،حلقه روي صفحه5هرکدام با،تانشما و رقیب:و برندههدف بازي* 
يهدارید. زمانی برندرا از روي صفحه برهاي خودحلقهازیرا تشکیل دادید، باید یک(سفید یا سیاه)تانرنگ خوديگذارهانشان

از رنگ گذار نشان5ردیف از 3باید ،نبراي برنده شد،عبارت دیگرهب-روي صفحه برداریدازراحلقه3بازي هستید که 
، تشکیل دهید. خودتان

(توضیحات الزم، در پایان را بازي کنیدبلیتزيهنسخکوتاه باشد و سریع انجام شود، ،دهید بازيکه ترجیح میصورتیدرنکته:* 
.است)همین راهنما ارائه شده

:چیدمان آغاز بازي* 

از ،در یک خط مستقیم،اندکه خطوطی که با حروف مشخص شدهبازیکن قرار دهید (طوريطور عمودي بین دوهصفحه را ب)1
خود رويپیشِ،استحلقه در صفحه تعبیه شده3بازیکنی به بازیکن دیگر برسند). هر بازیکن باید محلی را که براي گذاشتن 

داشته باشد.

کند وبازي می"سفید"با آغازکننده،قرعه بکشید. بازیکنآغاز کند،، بازي راکه مشخص کنید کدام بازیکنبراي آن) 2
دارد.میسیاه را بريهحلق5،دارد. بازیکن دیگرمیسفید را بريهحلق5

را "مخزن"،گذارهاها دسترسی داشته باشند. این نشانراحتی به آندو بازیکن بهگذارها را کنار صفحه بگذارید تا هرنشان) 3
.دهندکیل میتش

تان هاي خود را وارد بازي کنید. شما و رقیبکنید. ابتدا باید حلقهخالی شروع میيهبازي را با صفح:آغاز بازيموقعیت * 
توانید یک حلقه کنند. میبازي را مشخص میيهگذارید. نقاط تقاطع، محدودیک حلقه را روي صفحه می،نوبت و در هر نوبتبه

خود را روي صفحه گذاشتید، يهحلق5، ي شمادوکه هراي، بگذارید. زمانیجمله نقاط حاشیهاز،طعی که خواستیدرا روي هر تقا
:ایدرا مشخص کردهآغاز بازيموقعیت 

اي از چیدمان آغاز بازينمونه



حرکت دادن یک حلقه:* 

شود.آغاز می"مخزن"گذار از با برداشتن یک نشان،هر حرکت)1

باال بهکه رنگ شما روطوريهگذار را بخواهید حرکت دهید. نشانهاي خود را مییک از حلقهسپس باید تصمیم بگیرید کدام)2
که حلقه روي آن قرار دارد.کندرا اشغال میگذار نیز همان فضایینشان،ترتیب-اینبه.داخل آن حلقه بگذارید،باشد

هاي خود بگذارید داخل یکی از حلقه-باال باشدبهکه رنگ شما روطوري-ارها را گذابتدا یکی از نشان:یک حرکت

 گذار رانه نشان،دهیدتنها حلقه را حرکت می..را حرکت دهید.سپس حلقه !

اساس قوانین زیر حرکت دهید: براید،هگذار را داخل آن گذاشتکه نشانرا اي سپس باید حلقه)3

گذارید. جا باقی میگذار را هماندهید، نشانا حرکت میوقتی حلقه ر-

.فرود بیایدخالی يهیک خاندرو حرکت کرده طول یک خط مستقیم همیشه باید دریک حلقه-

عبور کند.خالیيهنقطتواند از روي یک یا چند یک حلقه می-

گذارها که نشانصورتیها رد شود اما تنها درچندتا از آنروي یک یا گذارها ازتوجه به رنگ نشانتواند بدونیک حلقه می-
گذار بپرید، روي یک یا چند نشاناگر از،دیگرعبارتهم قرار گرفته باشند. بهکناردر،شان باشداي بینکه فاصلهبدون این

اید، بگذارید. ها پریدهنگذارهایی که از روي آخالی درست بعد از نشانيهخود را در اولین خانيههمواره باید حلق

گذار روي یک یا چند نشانخالی عبور کند و سپس حرکتش را با پریدن ازيهروي یک یا چند خانتواند ابتدا ازیک حلقه می-
گذار پرید، دیگر روي یک یا چند نشانکه ازبعد از آناي هیچ حلقه،طور که در قانون قبل گفته شدادامه دهد. اما همان

!روي یک یا چند فضاي خالی دیگر عبور کندتواند ازنمیوجه یچهبه

ا!هروي حلقهنه از ،گذارها بپردتواند از روي نشانیک حلقه تنها می-

شده برودگذاريهاي عالمتاز خانهیکتواند به هرسیاه میيهحلق...



گذارها:نشانرو کردنِوپشت* 

،  هاي خالی عبور دهید، نوبت شمانهروي خافقط از- گذاري بپردکه از روي هیچ نشانآنبدون- خود رايهکه حلقصورتیدر) 1
رسد.پایان میبه، جدیدشيهخاندرحلقه با گذاشتنِ

گذارهاي مورد نشانهم درامر،این رو کنید.وگذارها را پشتباید تمام آن نشان،گذار پریدیدروي یک یا چند نشاناگر از) 2
به تبدیل،ایدروي آن پریدهي که از"سفید"گذار ترتیب هر نشاناینکند. بهتان صدق میگذارهاي رقیبهم نشانو شما 
شود! می"دسفی"تبدیل به ، "هسیا"ر گذاو هر نشان"سیاه"

گذارها و بعد سراغ نشانابتدا حلقه را حرکت دهید !رو نکنیدوگذارها را پشتنشان،حلقهزمان با حرکت دادنِمهنکته: * 
!بروید

!گذار نپریده استحلقه از روي آن نشان!رو نکنیدوپشت،داخل حلقه گذاشته بودید،که قبل از حرکترا گذاري نشان) 3

!ها را حرکت دادتوان آننمی؛رو کردوتوان پشتگذارها را تنها مینشان) 4

تصویر ولی بعد از قبلی...همان شرایطو...گذار سفیدنشان3روي از،سیاهيهحلق:بازیکن سیاهحرکت

 اندرو شدهوها پشتآن،دلیلهمینبه؛گذار سیاه پریده استنشان2... و...

دهند.مخالف با تصویر قبل را نشان مییرنگ،هاگذارنشان،در این تصویر..

است!ماندهذاشته شده بود، به رنگ سیاه باقیگذاري که داخل حلقه گتوجه کنید که نشان

تشکیل دادن یک ردیف / برداشتن یک حلقه:* 

ایجاد تانرنگ خودازگذار نشان5باید تالش کنید ردیفی متشکل از ،گذارهانشانرو کردنِوها و پشتبا حرکت دادن حلقه) 1
شوند. مهره شمرده نمی5ها جزو این هم و در یک خط مستقیم قرار بگیرند. حلقهکناردر،گذار باید بدون فاصلهنشان5کنید.

خوانیم.می"یک ردیف"گذار از یک رنگ را تنهانشان5ردیفی شامل ،بعداز این به،براي سادگی

برگردانید."مخزن"ه گذار را از صفحه بردارید و بنشان5که یک ردیف تشکیل دادید، باید درصورتی) 2



براي نشان ،هاي خود را نیز بردارید. این کار را باید انجام دهید زیرا به این حلقهاز حلقهباید یکی،بعد از برداشتن یک ردیف) 3
هاي خود را انتخاب کنید و نیاز دارید. یکی از حلقه- ایدو آن را از صفحه برداشته- اید وجود آوردههکه شما یک ردیف بنایدادنِ

:، بگذاریداستمحلی که در طرف شما روي صفحه تعبیه شده3از کیآن را روي ی

برگرداند "مخزن"ه گذار را بنشان5است. او ابتدا باید وجود آوردههگذار را بنشان5ردیفی شامل ،بازیکن سیاه

استوجود آوردههکه ردیفی را بآنيهنشانهاي خود را برداشته و بهاز حلقهسپس یکی ،

 قرار دهد.،صفحه وجود داردخودش، دررويپیشِکه ي مخصوصیخانه3از را روي یکیحلقه آن ..

گذارها را تایی از نشان5گذار دارد، باید انتخاب کنید که کدام گروه نشان5تر از که بیشبیاوریدوجود هاگر ردیفی ب) 4
باشند.هم قرار گرفته کناراید درگذار بنشان5این توجه کنید- خواهید برداریدمی

ردیف و 2هم متقاطع نباشند، باید هر ها باوجود آورید. اگر این ردیفه(یا چند) ردیف را تنها با یک حرکت ب2ممکن است ) 5
از د. پستوانید تصمیم بگیرید کدام ردیف را برداریهم متقاطع باشند، میروي صفحه بردارید. اگر باحلقه را از2،طورهمین

روي ،مانده از آن ردیفهاي باقیمهره،دلیلهمیننظر خود را برداشتید، ردیف دوم، دیگر کامل نیست و بهکه ردیف موردآن
دارید.میدر این حالت تنها یک حلقه را بر!مانندصفحه باقی می

که حرکت خود را انجام ا باید قبل از آنرقیب شم،وجود آورید. در این شرایطهممکن است شما ردیفی براي رقیب خود ب) 6
تواند انتخاب کند که کدام حلقه را بردارد.دهد، آن ردیف و یک حلقه را بردارد. او آزادانه می

سپس ؛معمول برخورد کنیدطابقم،وجود آوردید، با ردیف خودهتان بردیفی براي خود و ردیفی براي رقیب،زمانهماگر ) 7
.ور که در باال گفته شد، برداردطخود و یک حلقه را همانرقیب شما باید ردیف





 مانده ردیف باقی،صورتهردر- کند کدام ردیففرقی نمی-ردیف متقاطع را بردارد2از تواند یکی: بازیکن سیاه می1حالت
شود! میردیف محسوب1عنوان تنها به،این حالت،دلیلهمینبه!دیگر کامل نخواهد بود

 گذارها را تایی از نشان5تواند تصمیم بگیرد کدام گروه گذار است. بازیکن سیاه مینشان7شامل ،: ردیف سیاه2حالت
باشند.در کنار یکدیگر قرار گرفته، بایدکندگذاري که انتخاب مینشان5ولی ...بردارد

 گذار حساب کردعنوان یک نشانتوان بهجا ردیف کامل نیست زیرا حلقه را نمی: در این3حالت!

:پایان بازي* 

ازردیف متشکل3روي صفحه بردارد. به این معنا که او حلقه را از3،هااز بازیکنرسد که یکیزمانی به پایان می،بازي) 1
برنده است.،نتیجهوجود آورده و درهگذار را بنشان5

ایجاد شود، - زمانهم-تانسوم شما و هم ردیف سوم رقیبی انجام دهید که باعث شود هم ردیف که شما حرکتصورتیدر) 2
دارید.صفحه برمیروي شما برنده خواهید بود زیرا شما ابتدا ردیف سوم خود را از

حلقه ترین تعدادکه بیشگذارها روي صفحه قرار گرفته باشند، بازیکنی نشانيهکه بازیکنی بازي را ببرد، هماز آناگر پیش) 3
کشد.برنده است. اگر هر دو بازیکن به تعداد یکسانی حلقه برداشته باشند، بازي به تساوي می،را از روي صفحه برداشته باشد

مراقب باشید!* 

لِچندین ویژگی مشترك دارند. تشکیYiNSHو GiPFبازي کنید، حتماً متوجه خواهید شد که GiPFدانید چطور اگر می
هاست. موردي که چندان بدیهی نیست اما زمانی که متوجه آن تنها دو مورد از این ویژگی،ها از روي صفحهآنردیف و برداشتنِ

تواند بهترین حرکت در توانید ببینید: حرکتی که میاست که در هر دو بازي می"ابهامی"تر است، بینید که بسیار مهممی،شوید
مخصوصاً با - YiNSHهنگام بازي !توانید انجام دهیدت دیگر ممکن است بدترین کاري باشد که میدر حال،یک شرایط باشد

کند تر میشما را به پیروزي نزدیک،گذارنشان5از باید به این موضوع توجه کنید. ایجاد ردیفی متشکل-توجه به هدف بازي
،بازييههاي شما را در ادامدهید که این کار مسلماً فرصتهاي خود را از دست بشود یکی از حلقهچنین باعث میولی هم

تر ادامه دهد اما اگر کميبه این ترتیب او باید بازي را با یک حلقه؛توانید ردیفی براي رقیب خود ایجاد کنیدکند. میمحدود می
به شرایطی کامالً وابسته،ان یک حرکت خوب و بدپس تفاوت می!ایدبازي قرار دادهردنِواقع او را در مسیر بدر،این کار را بکنید

به رقیب -طور موقتهب- است که در آن قرار دارید. باید تالش کنید تا تعادل خوبی میان در دست گرفتن بازي و یا سپردن آن 
ردیف سوم است که حائز اهمیت است!خود، برقرار کنید. همواره یک موضوع را در ذهن داشته باشید: 



بازي ،طور که شرح آن در باال رفتاست. درست همانYiNSHاي سریع و کوتاه از بازي این حالت، شیوهبلیتز:يهنسخ* 
تایی از رنگ خود،5وجود آورید. پس اولین نفري باشید که ردیفی هتر است: حاال باید تنها یک ردیف بساده،اما هدفکنیدمی

کنید؟طور فکر نمیاین؛ستسادگی! آسان اهمینآورید تا بازي را ببرید! بهوجود میهب

*****

*****
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