
»Enigma/ انیگما«
دقیقه45سال به باال؛ مدت بازي: 8بازیکن 4تا 2براي 

راهنماي اصلی):از 1ي هاي صفحهسازي (عکساجزاء بازي و آماده

..تون قرار بدین.که باید اون رو در وسط میز بازي:عدد کاشی آغاز1* 

...ترین بازیکن بدینکه باید اون رو به جوون:ي بازيبازیکن آغازکنندهمخصوص نشانگرِعدد 1* 

نیسنج شعدد زمان1/ * ...ا از هر رنگت4: تا آدمک16* 

ي از صفحه»صفر«ي هاي رنگ خودش رو روي خونهکنه و یکی از آدمکیک رنگ رو براي خودش انتخاب می،هر بازیکن:ي امتیازشمارعدد صفحه1* 
..روي خودش.ذاره پیشِش میي شخصیعنوان ذخیرهش رو هم بهموندهتا آدمک باقی3ده و امتیازشمار قرار می

متناسبشونمعماکه باید اونها رو تو جاي مخصوصشون، جلوي کاشیهاي -نرژي قطعه سیستم ا9وزنهی کوچک و 6قطعهی هندسی، 4، تنگرامقطعهی 7* 
قرار بدین.

شون،      هامعماساس نوع ها رو براَو شما باید اونرو هستنها دوتا کاشی): این کاشی27از هر گروه، -گروه معماي مختلف 4(انیگمامعمايکاشی تا108*
نشون روانیگمایستم انرژيسبخشی از ها که اون طرف از کاشیو هر ستون رو توي جایگاه مخصوص خودش قرار بدین. ستون مساوي تقسیم کنین4به

.ن..شچیده بباال هب، باید روندمی

:راهنماي اصلی)از 4ي هاي صفحه(عکسهاي انیگمامعماانواع 

ی ده که هر وزنه توي اون کفه چه وزنعدد کوچکی که زیر هر کفه نوشته شده، نشون می!ي ترازو رو باهم برابر کنینباید سعی کنین دو کفهوزن: يمعما) 1
تر و نههایی که باید به کار ببرین (نه بیشنهایی دو طرف ترازو باهم برابر بشه. تعداد وزنههاي مختلف قرار بدین که وزنِها رو توي کفهداره. باید طوري وزنه

تون مشخص شده...ي پایین سمت چپ کاشیتر) تو گوشهکم

). اگه توي 19=6+13(19شه هاي طرف چپ ترازو، یک وزنه بذارین، وزنش میهرکدوم از کفهيوزنه استفاده کنین. اگه تو5باید از معمابراي این مثال: 
حل معمارسه و جوري به تعادل می). ترازو این19=7+7+5(19شه ، وزنش میي سمت راست، یک وزنه و توي دومین کفه، دوتا وزنه بذاریناولین کفه

..شه.می

رو طوري روي کاشی بچینین که تمام سطح شکل پوشونده بشه...تنگرامي قطعه7باید هر تنگرام: يمعما) 2

هم متّصل بشن یا بسته بشن. جواب درست ممکنه ها یا بهکاناليرو طوري روي کاشی قرار بدین که همههالولهي باید همه: کشیسیستم لولهيمعما) 3
ي جداگانه تشکیل شده باشه.شدهاز چند کانال بسته

قطعهقرمز رنگ روشون هست. این به اون معنیه که این "X"دارن که یک قطعه لوله، یک معماهاي از کاشیبعضیوجود داره.لولهقطعه 9کلّ درنکته: 
ها رو کنار بذارین!، این قطعهمعماموقع حل کردن استفاده بشه!نباید 

ن شده[بسته]ها یا کاملکانالي اي از یک جواب درست: همهمونهندارن) نباید استفاده بشن! /"X"ن (عالمت قطعاتی که ضربدر خوردهتوضیح تصویر: 
ن.هم متّصل شدهیا به



کنین، دقیقاً همون تصویري دیده بشه، که چوبی رو طوري روي کاشی بچینین که وقتی از باال نگاه میيقطعه4ي باید همهقطعات هندسی: يمعما) 4
!وجه پذیرفته نیستهیچروي کاشی وجود داره. قطعات باید در پیوستگیِ کامل با همدیگه باشن و فاصله افتادن بین قطعات به

قطعه هم باید توش استفاده شده 4طور دیده بشه که توي کاشی هست و هر باید از باال دقیقاً همونساختاري که بازیکن درست کرده، توضیح تصویر: 
فاصله افتادن بین قطعات ممنوعه! حتی اگه تصویر از باال درست دیده بشه، وقتی بین قطعات فاصله باشه، جواب اشتباهه!اشتباه: باشه. / 

شه:مرحله تشکیل می4و هر دور بازي، از کشههر بازي چند دور طول میچگونگی بازي:

انیگمايمعماانتخاب یک کاشی )1
معماحل کردن )2
سیستم انرژييش حل شده و جایگذاريِ اون تومعمارو کردنِ کاشی انیگمایی که وپشت)3
پایان یک دور بازي)4

ي معمانوع 3ها هم هرکدوم یکی از ي بازیکنکنه و بقیهرو انتخاب میمعمانوع 4ي بازي، یکی از بازیکن آغازکننده:انیگمايمعماانتخاب یک کاشی ) 1
ونی ستباالییِهمراه کاشیِخودش رو بهيمعماهاي مربوط به . هر بازیکن مهره)هاي ساعتحرکت عقربهدر جهتو ترتیب به(کننرو انتخاب میموندهباقی

ش نگاه کنه!معماگردونه و فعالً حق نداره به ولی هنوز برِش نمی-ذاره میداره و جلوي روي خودشبرمی،که انتخاب کرده

تونه براي خودش انتخاب کنه.رو فقط یک نفر میمعماهاي هرکدوم از ستون،در هر دور از بازيي مهم: نکته

و انیگمابخشی از سیستم انرژي دن، انرژي رو نشون میسیستم که معماهاي اون طرف از کاشیاز راهنماي اصلی: 2ي ي صفحهتوضیح تصویر میانه
...دهرو نشون میمعما، یک هاي کاشیي دیگه. رویهکشنبه تصویر میرو هاي رنگینِ انرژي سلّول

که یکی از اونمحضبههاي خودشون.معماکنن به حل کردن کنن و شروع میرو میوهاشون رو پشتزمان کاشیها همي بازیکنهمه:معماحل کردن )2
ده، وقت نی نشون میسنج شاي که زماناندازهها فقط بهي بازیکنگردونه. حاال بقیهنی رو برمیسنجِ شخودش شد، زمانيمعماها موفق به حل کردنِ بازیکن

!ادامه بدهتونه شه، دیگه هیچ بازیکنی نمیسنج خالی میکه زمانوقتیخودشون رو حل کنن. يمعمادارن که 

ن کنن که کدوم بازیکها باهم بررسی میي بازیکنهمهگذاريِ اون تو سیستم انرژي: ش حل شده و جايمعمارو کردنِ کاشی انیگمایی که و) پشت3
هر بازیکنی هم که رو کنن.وهاي خودشون رو پشتهایی که درست حل کرده باشن، اجازه دارن کاشیرست حل کنه. بازیکنخودش رو ديمعماتونسته 

، نهاشون شدهمعماهایی که موفق به حل کردن ي بازیکن. همهکنه][از بازي خارج میي بازيگردونه توي جعبهموفق نشده باشه، کاشی خودش رو برمی
شه و اولین نفر همهاي ساعت انجام مینوبت و در جهت حرکت عقربهشه) طی کنن؛ این کار بهادامه توضیح داده میرو (که درCتا Aیکی مراحل باید یکی

رو در اختیار داره...نشانگرِ آغازبازیکنیه که 

A(ل از صفحهگذاري کاشیجايعکس او) نیگماکاشیِ : راهنماي اصلی)از 3يش دیده بشه و اون رو رو کنین تا قسمت سیستم انرژيوتون رو پشتا
ده. هاي موجود روي میز متّصل بشه. هرکاشی، یک یا چندتا سیستم انرژي رو گسترش میاشیبه یکی از ککمشکلی که دستتوي یک جاي خالی بذارین به

اي انرژي باز ههم متّصل هستن. توي هر سیستمی، اگه یکی از کانالهاي انرژي بهشه که از طریق کانالیک سیستم انرژي، از چندتا سلّول انرژي تشکیل می
. ..شهنشده باشه، اون سیستم، ناقص محسوب میباشه و به جایی منتهی 

...رو کنه و روي میز بذارهوخودش رو حل کرده و اجازه داره که کاشی خودش رو پشتيمعمابازیکن سیاه با موفقیت توضیح تصویر: 

Bجاي (م از صفحهگذاري یک آدمکعکس دو) هاتون تونین یکی از آدمکروي میز، شما میگذاري کاشی بالفاصله بعد از جاي: راهنماي اصلی)از 3ي
اي هاي روي یکی از سلّولکه هیچ آدمک دیگهشرط اونبه-یناي که خودتون جایگذاري کردههاي انرژيِ کاشیرو بردارین و بذارینش روي یکی از سلّول

رنگ توي همون سیستم انرژي نباشه!انرژي هم



گه داشته باشه. البته اتونه وجود مییک آدمک فقطروي هر رنگ سلّول انرژيتوي یک سیستم انرژي، ،معمولطورطبق قانونی که گفته شد، به: 1نکته 
رنگ وقت ممکنه که دوتا آدمک مختلف روي دوتا سلّول انرژي همهم متّصل بشن، اونبه-شهگذاري میکه جاي-دوتا سیستم انرژي، از طریق یک کاشی 

...قرار بگیرن

کنین، بذارین!گذاري میاي که جايتونین آدمکی روي کاشیتون تموم بشه، دیگه نمیهاي ذخیرهگه آدمکا: 2نکته 

شده گذاريهاي انرژي توي کاشیِ تازه جايداره و اون رو روي یکی از سلّولي خودش رو برمیهاي ذخیرهبازیکن سیاه، بعدش، یکی از آدمکتوضیح تصویر:
...ذارهمی

C (َم از صفحهشده][بستهشدهکاملهاي انرژيِساس سیستمامتیازشماري براعکس سو) ي حاال باید امتیازات همه: راهنماي اصلی)از 3ي
گیره:شده داشته باشه، امتیاز میکاملازاي هر آدمکی که توي یک سیستمِشده محاسبه بشه. هر بازیکنی بههاي کاملسیستم

که همرنگ سلّولی باشه که آدمک شما روش ایستاده...ايشدهاز سیستم کاملهر سلّول انرژيازاي یک امتیاز به-

ي امتیازشمار به جلو ببرین...ین، روي صفحهي امتیازاتی که گرفتهاندازهتون رو بهآدمک-

..جاي قبلیشون.برگردونین بهها بردارین و هاتون رو از روي کاشیهاي انرژي شمرده شد، آدمککه امتیازهاي سلّولوقتی-

سلّول قرمز رنگ 2خاطر امتیاز به2گذاري کنه که یک سیستم انرژي کامل بشه. اون بازیکن سیاه موفق شده یک کاشی رو طوري جايتوضیح تصویر: 
هاي موجود توي این ي آدمکهمهگیره. میشده خاطر سلّول آبی موجود توي سیستم کاملامتیاز به1گیره. بازیکن سفید شده میموجود توي سیستم کامل

..ش هنوز کامل نشده.مونه چون که سیستم انرژيي بازي میشن. آدمک بازیکن سبز روي صفحهها برگردونده میبه بازیکن،شدهسیستم کامل

شه و کسی که جا تموم میرسیده یا نه. اگه کسی رسیده باشه، بازي همون15کنن که آیا کسی به امتیاز ها بررسی میبازیکن) پایان یک دور بازي: 4
بازیکن، اون بازیکنی که 2امتیازِرسیده باشن). در صورت تساوي15ِتر از یک نفر، به امتیاز ست (چون ممکنه بیشترین امتیاز رو داشته باشه، برندهبیش
جا هم مساوي بودن، هر دو بازیکن برنده هستن!ست. اگر اینداشته باشه، برندهي بازي امتیازنگرفته رو تو صفحهترین آدمکبیش

ي بازي به نفر بعديگردونن. نشانگرِ آغازکنندهجاشون برمیرِرو به سمعماهاي ها، مهرهکنه. بازیکننرسیده باشه، بازي ادامه پیدا می15کس به اگه هیچ
شه. شه و بعد، یه دور جدید از بازي شروع مییهاي ساعت) داده م(در جهت حرکت عقربه
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