
»و انعام)موکا(قهوه«
»استانبول«بازييدهندهنخستین توسعه

»رودیگر دورن«طرّاح: 
»آذرکیومرث قنبري«مترجم: 



:دیباچه* 

، رونقی داشت... اما اینک، »استانبول«هاي تازه، در و میوهبوورنگخوشجات بها، ادویههاي گرانفروشِ پارچهاین، برسابق
قهوه!اند: تی تازه را کشف کردهمشتریانِ بازار، لذّ

اید... هاي معطّر را درك کردهفروشِ این دانهوعنوانِ بازرگانانی زیرك، شما نیز اهمیت خریدبه

صري مخت»انعام«شکر، با راخداخود نیاز دارید. »دستیارانِ«از کمک هاي جدید، به نیرویی بیشبراي فائق آمدن بر چالش
هاي ارزشمندي پیدا کنید...توانید کمکنیز می» اتّحادیه«آورید! ضمناً در خدمت خود دررا به»میخانه«توانید مشتریانِمی

اجزاء بازي:* 

کارت   «20» / کارت جایزه«18» / ی میخانهکاش«8») / مکان«6» (مکاناشیک«6ردیف باال، از چپ به راست:-
»)وهقه«30» (ي قهوهکیسه«30» / اتّحادیه

» ي استیکربرگه«1/ »ي مانع!کنندهکنترلکاشی «و » مانع«1» / کاشی انعام«1، از چپ به راست:پایینردیف -
»یاقوت«5را به آن بچسبانید!) / ايقهوهاستیکرِ » (تاجر قهوه«1(شاملِ استیکرهاي جایگزین براي بازي اصلی) / 

:»بازي اصلی«ها با * تفاوت

اَند، فقط:جاريوجا نیز ساري، در این»اصلیبازي«قوانینِ 

است.») مکان«20يدارندهبرجمعاً، در(یعنی »بازي اصلی«تر از بیش» مکان«4ي دارندهبري بازي، درصفحه-

ي جدید، یک»سراکاروان(«هاي جدیدشان، جایگزین کنید! ي قدیمی را با نمونه)6(»سراکاروان«و )1(»سازيگاري«-
».)مکان«جدید، یک نشان » سازيگاري«در خود دارد و ي اضافه»قهوه«نشان 

بیاورد!تدساَش را به»ششُمین یاقوت«از بازیکنان، شود که یکیجا آغاز میبه تعداد بازیکنان، از آنتوجهپایان بازي، بدون-



سازي:* آماده

شوند:اضافه می» بازي اصلی«این قوانین، به قوانینِ 

، »هندهدتوسعه«اگر نخستین باري است که با این کنارِهم بچینید. ،چهاردري پنجشکل یک صفحههاي مکان را بهیکاش
بینید، بچینید: که در تصویر میشکلیبه-اَساسِ اعدادشانبر-ها را کنید، مکانبازي می

ده کنید، با رعایت این قوانین:توانید از چیدمان دلخواه یا تصادفی استفااي شدید، میکه حرفهوقتی

چهار، کنارِهم بچینید. دري پنجشکل یک صفحهکاشی مکان را به20-

کاشیِ مرکزيِ صفحه باشد!6از ) حتماً باید یکی7» (چشمه«کاشی -

ک ستون یا یک ردیف هم در یبانباید هم فاصله داشته باشند و خانه با3کم باید ) دست9» (خانهچاي«) و 8» (بازار سیاه«-
ند! گذاشته شو

ام انجنیز را زیر مراحل ) ورا ببینید» بازي اصلی«راهنماي (انجام داده» بازي اصلی«زي را مثل ساي مراحلِ آمادهبقیه
ها اضافه کنید!به قبلینیز ي جدید را هاي جایزهدهید. کارت

د)! کنیمی» قاچاقچی«و » فرماندار«کنید (مثل کاري که براي را مشخّص» تاجر قهوه«ي تاس بیندازید و مکانِ اولیه

! دریبگذا» اتّحادیه«هاي اتّحادیه را روي کاشی بر بزنید و ستون کارت-پشتبه-هاي اتّحادیه راکارت: )18اتّحادیه (
.)هاي سوختهگیرند (ستون کارتمیي بازي قرار کنارِ صفحهدر-روبه-شوند، اي که بازي یا سوزانده میهاي اتّحادیهکارت

): 19ه (میخان

ي بازي بگذارید!کنارِ صفحهرا در»کنندهکنترلکاشی «و » مانع«-

هاي نشان«اَساسِ تعداد هاي هر ستون را برستون تقسیم کرده و سپس کاشی2شان، به اَساسِ نوعرا بر» میخانههايکاشی«-
نشان قهوه داشته باشد)!1کنید (کاشیِ باالییِ هر ستون، باید شان، از کم به زیاد، مرتّب»قهوه

باال باشند)!بهرنگ باید روکاالي زرد3شده بگذارید (را در جاي مشخّص» کاشی انعام«-



را در خود دارد)،اي که عالمت (بجز خانه» خانهقهوه«هاي پایینیِ کاشی از خانهیکدر هر):20خانه (قهوه
بگذارید!»یاقوت«1

ي بازي بگذارید!را کنارِ صفحه» هاي قهوهکیسه«

* نگاهی کُلّی به اجزاء جدید بازي:

محسوب » کاال«، یک »قهوه«جمع کنید؛ هیچ محدودیتی وجود ندارد! » قهوه«قدر که خواستید، توانید هرمیقهوه:-
) تقدیم کنید)!13» (کاخ سلطان«به » از یک نوع کاال«ید فرماجا که می(مثالً آنشودنمی

ها را بازي کنید ، این کارت»دستیاران«یا » بازرگان«از جاي استفادهتوانید در نوبت خود، بهمیهاي اتّحادیه:کارت-
را ببینید)! » نوبت شما«اولِ ، بخش بعدي (صفحه

را ببینید).7ي (صفحهکنندمیبازیکنانسود همیشگی نصیبِها،این کاشیه:میخانهاي کاشی-

تواند با شما معامله او می»). قاچاقچی«و » فرماندار«او برخورد کنید (مثل اتان، بتوانید بعد از عملیاتمیتاجر قهوه: -
را ببینید).» نوبت شما«، بخش دومِ ي بعد(صفحه» کاالیک«واحد از 2یا » لیر«2در مقابلِ » قهوه«1کند: 



* نوبت شما:

ي این نکات:اضافهکنید، بهبازي می» بازي اصلی«تان را مثل شما، نوبت

ت ي نوبمعمول، چهار مرحلهکه طبقجاي اینبهخود دارید: » بازرگان«) اکنون شما روشی دیگر نیز براي استفاده از 1
اعمال کرده و سپس، کارت بازي کنید؛ تأثیرِ کارت اتّحادیه را» کارت اتّحادیه«توانید یک خود را طی کنید، می

کنارِ صفحه بفرستید!هاي سوخته، دررا به ستون کارت

مهم: نکات

ت خود را حرک» بازرگان«توانید شود؛ بنابراین دیگر نمینوبت شما می» کُلّ«بازي کردنِ یک کارت اتّحادیه، جایگزینِ -
رت اتّحادیه، چنین اَمري را ایجاب کند!که تأثیرِ خود کادهید یا برخوردي با کسی داشته باشید، مگر آن

ي که حضورِ شما را در »هاي مسجدکاشی«یا » هاي جایزهرتکا«توانید از کنید، نمیوقتی که یک کارت اتّحادیه بازي می-
توانید استفاده کنید!هاي جایزه را میاستفاده کنید! البته از سایرِ کارتکنند،مکانی خاص طلب می

توانید کارت را بازي کنید!دستورات کارت اتّحادیه را انجام دهید؛ اگر چنین امکانی ندارید، اصالً نمی» يهمه«باید -

، همان اوبرخورد بايشیوهتاجر قهوه!توانید با فردي جدید برخورد داشته باشید: تان، اینک میي چهارم نوبتدر مرحله) 2
یک «از واحد2یا » لیر«2توانید با پرداخت شما میتاجر قهوه:تأثیرِ است! » قاچاقچی«و » فرماندار«ي برخورد باشیوه
!دریافت کنید» قهوه«1، »کاال

 :کنید... ي اضافه نیز دریافت می»قهوه«3، »یاقوت«بر ، عالوه»لیر«15): با پرداخت 16-(کارت اتّحادیه مثال

* پایان بازي:

نِ آن پایاآورد، آن دور را تا انتها بازي کنید؛ دردستاَش را به»ششُمین یاقوت«ور از بازي، از بازیکنان، در یک دهرگاه یکی
کند).ازیکنان، تفاوتی ایجاد نمیرسد (تعداد بپایان میبهدور، بازي

جاري خواهد شد!و، ساري»بازي اصلی«صورت، قوانینِ اینغیرِدر



:جدیدي هاي جایزه* کارت

ست: از چپ به را-

بردارید!»ي عمومیذخیره«قهوه از 2* 

هاي اتّحادیه بردارید!کارت اتّحادیه، از ستون کارت1قهوه بپردازید و 2* 

لیر دریافت کنید!8قهوه بپردازید و 1* 

اَساسِ نتیجه، جایزه دریافت کنید!تاس را بیندازید و بر2* 

کاالي آبی و 2کاالي زرد را با 3توانید قهوه)ي دیگر مبادله کنید! (مثال: شما میکاال (یا 3کاال (یا قهوه) را با 3اکثر * حد
قهوه مبادله کنید.)1

از چپ به راست: -

بچرخانید!6ها را به از تاستوانید یکیدهید)، میرا حرکت میطرفبیکه یک توکن که تاس ریختید (مگر وقتیآناز* بعد

هاي صفحه ببرید!از گوشهحرکت دهید، او را به یکی(مکان) خانه 2یا 1خود را » بازرگانِ«که جاي آن* به

بار دیگر انجام دهید!بالفاصله یکعملیات راتوانید) هستید، می1» (سازيگاري«* اگر در 

بار دیگر انجام دهید!بالفاصله یکعملیات را توانید ) هستید، می20» (خانهقهوه«* اگر در 



ها:هاي جدید و عملیات آننمکا* 

عملیات زیر را انتخاب کنید:3از تعدادهر: قهوهدادنِ» وب«کارگاه

قهوه دریافت کنید!2لیر، 2) با پرداخت 1

قهوه دریافت کنید!2کاال، با پرداخت یک) 2

قهوه دریافت کنید!2کارت اتّحادیه، 1کارت جایزه یا 1) با سوزاندنِ 3

بیاورید!دستقهوه به6اکثر توانید حدیب، میترتاینبه

:قهوه دریافت کنید... 4عوض، سوزانید تا درکارت جایزه می1لیر پرداخته و 2شما مثال

اتّحادیه: 

خود هاي دستاز کارتیکی،دارید! سپسهاي اتّحادیه برکارت از روي ستون کارت2دارید! بر»ي عمومیذخیره«قهوه از 1
-که تأثیرش را در بازي اعمال کنیدآنبدون-سوزانده و-ایدداشتهکارتی باشد که تازه بر2از که الزم نیست حتماً یکی-را 

ي سوخته بفرستید!هاي اتّحادیهبه ستون کارت

ه:میخان

پرداخت » انعام«عنوان قهوه، به4تا 1تان، ممکن است الزم باشد از به انتخابعملیات را انتخاب کنید (بنا3از این یکی
کنید):

ردي با کسی را انجام دهید! برخو»مکان«2از آن بگذارید! عملیات یکی»مکان«2را بین » مانع«قهوه پرداخته و 2) 1
پیش خود داشته باشید!-را دارید» مانع«دهد فقط شما حقّ عبور از که نشان می-را » کنترلکاشیِ «نخواهید داشت! 

اختیار داشته باشند)!را در» کاشی حرکت«گذر کنند (حتی اگر » مانع«توانند از روي نمیوجههیچبهبازیکنان دیگر 



اختیار قهوه داده و کاشیِ کنترلِ مانع را در2شما مثال:
کارگاه «و » ي پستاداره«را بین » مانع«گیرید! شما، می

کارگاه «می، یعنی گذارید و عملیات دومی» بافیپارچه
دهید... را انجام می» بافیپارچه

اشی ک«شده را بپردازید! از هر نوع ي مشخّصداشته و تعداد قهوهرا بر»همیخانکاشی«هاي از ستون) کاشیِ باالییِ یکی2
ان بازي ها تا پایوانید از آنتو می، تأثیرگذاريِ مداوم دارند»همیخانهاي کاشی«داشته باشید! یکیتوانید ، فقط می»همیخان

:خبر ز لَذّت شُربِ مدامِ ما!!)(اي بیاستفاده کنید

آن را توانید جا کنید، میجابه(مکان)خانه2یا 1که ستون (دستیاران) خود را آنجايبهکاشی حرکت: 
ه کآنگذر کنید مگر» مانع«روي توانید از چند خانه که خواستید، در یک خطّ مستقیم، حرکت دهید (البته که نمیهر
اختیار داشته باشید)!را در» کاشی کنترل«

ها گرفتید، مجبور اگر با فرماندار، قاچاقچی و/یا تاجر قهوه، برخورد کردید و چیزي از آنکاشی برخورد: 
!عوضِ آن چیز، چیز کنید، یعنی بدهید!!نیستید چیزي در

کاخ «رسی را از دستقابلِ» یاقوت«ترین بپردازید! نزدیکمشخّص شده،» انعامکاشی «را که در و کاالهاییقهوه 4* 
رويِ دیگرش برگردانید! را به» کاشی انعام«دارید! در نهایت، ) بر20» (خانهقهوه«) یا 16» (جواهرفروشی«)، 13» (سلطان



عنوان خانه ببرید. به)، قهوه به قهوه10-6(پوشیده نشده » یاقوت«ترین عددي که با یک ي بزرگاندازهبهخانه: قهوه
خود بگذارید!» دستیچرخ«برداشته و در )track» (ردیف«از روي رارسی دستقابلِ» یاقوت«ترین نزدیکپاداش، 

بردارید! »ي عمومیذخیره«از نیز قهوه 1، »بازي اصلی«بر همان تأثیرات عالوهسرا:کاروان

اتّحادیه:هاي * کارت

از چپ به راست: -

خود اضافه کنید!» دستیچرخ«دریافت کرده و به » سازيگاري«اضافه از »باربند«1رایگان، به)1

کاالي مختلف (قهوه نه!) دریافت کنید!3اکثر . حدراست حرکت دهیدسمتامکان بهحدرا تا»ماي قرمزکاالنَ«)2

کاالي مختلف (قهوه نه!) دریافت کنید!3اکثر راست حرکت دهید. حدسمتامکان بهحدرا تا»ماي سبزکاالنَ«)3

کاالي مختلف (قهوه نه!) دریافت کنید!3اکثر راست حرکت دهید. حدسمتامکان بهحدرا تا»ماي زردکاالنَ«)4

از چپ به راست: -

5(4کاالي متفاوت (قهوه نه!) دریافت کنید!4اکثر لیر بگیرید و حد

هاي جایزه برداشته و به دست خود اضافه کنید!کارت جایزه از ستون کارت3)6

ببرید! سپس، یک نوبت دیگر بازي کنید!» چشمه«خواهید، به خود را که می» دستیاران«از تعدادو هر» بازرگان«)7

تاس را بیندازید و2کاالي قرمز یا سبز یا زرد دریافت کنید! 2)8

بی دریافت کنید!آکاالي 3): 12تا 7اگر از (/// کاالي آبی دریافت کنید! 1):6تا 4(اگر از 



از چپ به راست: -

9( خانهچاي«عملیات «برابر کسب کنید!دورا شرا انجام داده و درآمد

لیر به جیب بزنید!15عوض، در؛زرد بپردازید1سبز و 1کاالي قرمز، 1)10

لیر به جیب بزنید!20عوض، در؛سبز بپردازید1قرمز و 1کاالي آبی، 1)11

» ایستگاه پلیس«د را به ي خوامکان، خانوادهصورتاَش را انجام دهید! دررا انتخاب کرده و عملیات»مکان«یک )12
بفرستید!

از چپ به راست: -

ید!داررا بر» کاخ سلطان«بعديِ » یاقوت«بپردازید (قهوه نه!) و »کاالیک«از واحد6) 13

بردارید! یکی از کاالهاي الزم را پرداخت کنید!-که از قبل ندارید-را » مسجد کوچک«هاي از کاشی) یکی14

بردارید! یکی از کاالهاي الزم را پرداخت کنید!-که از قبل ندارید-را » مسجد جامع«هاي ) یکی از کاشی15

قهوه دریافت 1ي که دارید، »یاقوت«ازاي هر ید! سپس، بهرا بردار» جواهرفروشی«بعديِ » یاقوت«لیر بدهید و 15) 16
کنید!

از چپ به راست:-

قهوه دریافت کنید! 5)17



کارت اتّحادیه بگیرید و به دست خود اضافه کنید!2قهوه بگیرید! 1)18

رداخت کنید!تر از میزان مورد نیاز، پقهوه کم1اي انجام دهید! در مجموع، »همیخان«عملیات 2یا 1) 19

شود)!باال گرد میاَش را بپردازید (قیمت، بهرا برداشته و فقط نصف قیمت» خانهقهوه«بعديِ » یاقوت) «20

هاي اتّحادیه:* نکات مهم کارت

تان اهمیتی ندارد!»بازرگان«کنید، مکان وقتی که یک کارت اتّحادیه بازي می-

استفاده کنید!» رنگکاشی مسجد قرمز«توانید از): نمی9) و (8هاي (کارت-

لیر دریافت 4لیر دریافت کنید، 2معمول، که طبقآنجايشما، بهآورید! می» 5«ولی » 7«گویید ): شما می9مثالی براي (-
کنید!می

باشند »ستگاه پلیسای«تان، در کنید! حتی اگر خانوادهتان، هیچ پاداشی دریافت نمیخانوادهبازنشانیِ): براي 12کارت (-
توانید از این کارت استفاده کنید!نیز می

پردازید!کاالي قرمز می1را دریافت کرده و » رنگکاشی مسجد قرمز): «14مثالی براي (-

جا کرده و را نیز جابه» مانع«این، برکنید! عالوهقهوه دریافت می2قیمت به» همیخان«یک کاشی ): 19مثالی براي (-
پردازید! قهوه می3قهوه، 4جاي مجموع، بهدهید! درهاي مجاورِ آن را انجام مییکی از خانهعملیات

*آذرکیومرث قنبري* مترجم:Rüdiger Dorn* خالق بازي:

*www.LBMind.com /88482038-021:»سرزمین ذهن زیبا«فرد از شرکت بهاي منحصر* ارائه


