راﻫﻨﻤﺎی ﺑﺎزی

۲۰ +۱۰
۲-۴
ﻧﻔــﺮ
دﻗﯿـﻘﻪ
ﺳــﺎل

ﻗﺼﻪی ﻧﺎﻣﻪای ﺑﻪ ﮔﯿﻼس در ﻫﻤﺎن اﺳﻢ ﺑﺎزی ﺧﻼﺻﻪ ﻣﯽﺷﻮد:
ﻫﺮﮐﺴﯽ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻧﺎﻣﻪی ﺧﻮدش را ﺑﻪ ﮔﯿﻼسﺧﺎﻧﻢ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﺗﻮﺟﻪ و ﻋﺸﻖ او را ﺑﻪ ﺧﻮدش ﺟﻠﺐ ﮐﻨﺪ!
در ﻃﻮل ﺑﺎزی ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ رﯾﺴﮏ ﮐﺮدن ،اﺳﺘﻔﺎده از
ﻗﺪرت ﻣﻨﻄﻖ ،ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ و ﮐﻤﯽ ﻫﻢ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﺷﺎﻧﺲ و اﻗﺒﺎل دﺳﺖ
ﺣﺮﯾﻔﺎن را ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ و ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺟﻠﻮی ﻧﺎﻣﻪرﺳﺎﻧﯽ آﻧﻬﺎ را ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ
ﯾﮑﯽﯾﮑﯽ از ﻣﯿﺪان ﺑﻪ درﺷﺎن ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺴﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺎﻣﻪ را ﺑﻪ
دﺳﺖ ﮔﯿﻼس ﺧﺎﻧﻢ ﻣﯽرﺳﺎﻧﻨﺪ!
ﮐﺎرتﻫﺎی ﺑﺎزی ﺷﺎﻣﻞ ﭼﻨﺪ ﻧﻘﺶ ،از ﺟﻤﻠﻪ ﺧﻮد ﮔﯿﻼسﺧﺎﻧﻢ اﺳﺖ.
ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺮ ﻧﻘﺶ ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ در ﻫﺮ دور
ﺑﺎزی ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن دﯾﮕﺮ را ﺑﺴﻮزاﻧﻨﺪ ﺗﺎ ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ و
ﯾﮏ ﻧﺸﺎن ﻋﺸﻖ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺎزﯾﮑﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ
ﺗﻌﺪاد ﻣﺸﺨﺼﯽ ﻧﺸﺎن ﻋﺸﻖ ﺑﺪﺳﺖ
ﺑﯿﺎورد ﺑﺮﻧﺪه ﺑﺎزی ﻣﯽﺷﻮد!

۱

اﺟﺰای ﺑﺎزی
۳ ۲

۱

۵ ۴

۷ ۶

 ۱۶ﮐﺎرت ﺑﺎزی

)ﺗﻌﺪاد ﻫﺮ ﮐﺎرت در ﺑﺎزی ﺑﺎ ﻧﻘﻄﻪﻫﺎﯾﯽ در ﺑﺎﻻی ﮐﺎرت ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪهاﺳﺖ(
راﻫﻨﻤﺎی ﺑﺎزی

 ۱۲ﻧﺸﺎن ﻋﺸﻖ

اﺟﺰای ﻫﺮ ﮐﺎرت

دﻓﺘﺮﭼﻪ راﻫﻨﻤﺎ

ﺗﻌﺪاد ﮐﺎرت اﯾﻦ ﻧﻘﺶ در ﺑﺎزی

٣

ﻧﺎم ﻧﻘﺶ
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻧﻘﺶ

ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻧﻘﺶ

۲

ﺷﻤﺎره ﻧﻘﺶ

۸

روش ﺑﺎزی

آﻏﺎز ﻫﺮ دور

ﻫﺮ دﺳﺖ ﺑﺎزی ﺷﺎﻣﻞ ﭼﻨﺪ دور ﻣﯽﺷﻮد .در آﻏﺎز ﻫﺮ دور از ﺑﺎزی:
ﺗﻤﺎم ﮐﺎرتﻫﺎ را ﺑ ُﺮ ﺑﺰﻧﯿﺪ و ﺑﻪ ﭘﺸﺖ وﺳﻂ ﻣﯿﺰ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻧﺸﺎنﻫﺎ ﻗﺮار ﺑﺪﻫﯿﺪ!
ﮐﺎرت روﯾﯽ را ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ،ﺑﻪ ﭘﺸﺖ ﺑﺴﻮزاﻧﯿﺪ و ﮐﻨﺎر ﺑﮕﺬارﯾﺪ!
* در ﺑﺎزی دو ﻧﻔﺮه ٣ ،ﮐﺎرت دﯾﮕﺮ را ﻫﻢ ﺑﺴﻮزاﻧﯿﺪ وﻟﯽ ﺑﻪ رو!

ﺑﻪ ﻫﺮ ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﯾﮏ ﮐﺎرت ﺑﺪﻫﯿﺪ! ﻫﺮ ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﻓﻘﻂ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎرت ﺧﻮدش را ﺑﺒﯿﻨﺪ!
ﺟﻮانﺗﺮﯾﻦ ﺑﺎزﯾﮑﻦ دور را آﻏﺎز ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻌﺪ از آن ﺑﺎزی ﺑﻪ ﻧﻮﺑﺖ و در ﺟﻬﺖ

ﻋﻘﺮﺑﻪﻫﺎی ﺳﺎﻋﺖ اداﻣﻪ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ!

۳

ﻫﺮ ﻧﻮﺑﺖ
ﻫﺮ ﻧﻮﺑﺖ در ﺑﺎزی ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺎده اﺳﺖ:

اول ﯾﮏ ﮐﺎرت ﺑﮑﺶ؛ ﺑﻌﺪ ﯾﮏ ﮐﺎرت از دﺳﺘﺖ ﺑﺎزی ﮐﻦ!
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﻪ ﺑﺎزﯾﮑﻨﯽ ﮐﻪ ﻧﻮﺑﺘﺶ اﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ اﺑﺘﺪا ﯾﮏ ﮐﺎرت از وﺳﻂ ﺑﮑﺸﺪ
و ﺳﭙﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﮐﺎرت )از دو ﮐﺎرﺗﯽ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن دارد( ﺑﻪ رو ﺟﻠﻮی ﺧﻮدش ﺑﺎزی

ﮐﻨﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻧﻮﺷﺘﻪﺷﺪه روی آن ﮐﺎرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎزی ﮐﺮده را اﺟﺮا ﮐﻨﺪ!

٢

 .۱ﯾﮏ ﮐﺎرت ﺑﮑﺶ!

 .۲ﯾﮏ ﮐﺎرت ﺑﺎزی ﮐﻦ!

٢

 .۳ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﮐﺎرت را اﺟﺮا ﮐﻦ!

ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﻧﻮﺑﺘﺶ ﺗﻤﺎم ﻣﯽﺷﻮد و ﻧﻔﺮ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎزی را اداﻣﻪ

ﻣﯽدﻫﺪ؛ ﯾﻌﻨﯽ ﯾﮏ ﮐﺎرت ﻣﯽﮐﺸﺪ ،و ﯾﮏ ﮐﺎرت ﺟﻠﻮی ﺧﻮدش ﺑﺎزی ﻣﯽﮐﻨﺪ!
۴

ﺳﻮﺧﺘﻦ ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن
در ﻫﺮ دور ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﻌﺪادی از ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﺑﺴﻮزﻧﺪ و از دور ﺑﺎزی ﺧﺎرج ﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﺎزﯾﮑﻨﯽ ﮐﻪ ﺳﻮﺧﺘﻪ ،ﮐﺎرﺗﺶ را ﺑﻪ رو ﻣﯽﺳﻮزاﻧﺪ و ﺗﺎ آﺧﺮ آن دور ﺑﺎزی ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ!

ﭘﺎﯾﺎن ﻫﺮ دور
در دو ﺣﺎﻟﺖ زﯾﺮ دور ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽرﺳﺪ:
ﻫﻤﻪ ﺟﺰ ﯾﮑﯽ ﺑﺴﻮزﻧﺪ؛ اﮔﺮ ﺗﻤﺎم ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﺑﻪ ﺟﺰ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺳﻮﺧﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،دور

ﺗﻤﺎم ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺎزﯾﮑﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪه ﺑﺮﻧﺪه اﺳﺖ!

ﮐﺎرتﻫﺎ ﺗﻤﺎم ﺷﻮد؛ اﮔﺮ در ﭘﺎﯾﺎن ﻧﻮﺑﺖ ﯾﮏ ﺑﺎزﯾﮑﻦ ،دﺳﺘﻪ ﮐﺎرتﻫﺎی وﺳﻂ

ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ آن دور ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽرﺳﺪ و ﻫﻤﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎرت ﺧﻮد را رو

ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎزﯾﮑﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻋﺪد را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻪ ﺑﺮﻧﺪه اﺳﺖ! درﺻﻮرت ﺗﺴﺎوی
ﺑﯿﻦ ﭼﻨﺪ ﺑﺎزﯾﮑﻦ ،ﺑﺎزﯾﮑﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮع اﻋﺪاد ﮐﺎرتﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎزی ﮐﺮده ﺑﯿﺸﺘﺮ

ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺮﻧﺪه اﺳﺖ!

ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﺑﺮﻧﺪه ﯾﮏ ﻧﺸﺎن ﻋﺸﻖ ﺑﺮای ﺧﻮدش ﺑﺮ ﻣﯽدارد و ﺳﭙﺲ دور ﺑﻌﺪی ﺑﺎزی

آﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺎزی ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اداﻣﻪ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ!
۵

ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺎزی

ﺑﺎزی در ﯾﮑﯽ از ﺣﺎﻻت زﯾﺮ )ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺧﻮدﺗﺎن( ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽرﺳﺪ:
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﺗﻌﺪاد ﻣﺸﺨﺼﯽ ﻧﺸﺎن ﻋﺸﻖ )ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺗﻌﺪاد

ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن در ﺟﺪول زﯾﺮ( ﮐﺴﺐ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎزی ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽرﺳﺪ و آن ﺑﺎزﯾﮑﻦ

ﺑﺮﻧﺪهی ﺑﺎزی اﺳﺖ:

ﺑﺎزی  ٢ﻧﻔﺮه

ﺑﺎزی  ٣ﻧﻔﺮه

ﺑﺎزی  ۴ﻧﻔﺮه

 ٧ﻧﺸﺎن ﻋﺸﻖ

 ۵ﻧﺸﺎن ﻋﺸﻖ
 ۴ﻧﺸﺎن ﻋﺸﻖ

ﺑﺎزی ﺑﻌﺪ از  ۹دور ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽرﺳﺪ ،ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺎزﯾﮑﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ

ﻧﺸﺎن ﻋﺸﻖ را ﺑﺪﺳﺖ آورده ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮﻧﺪهی ﺑﺎزی اﺳﺖ!

ﻧﮑﺘﻪﻫﺎ
ﻫﺮ ﺑﺎزﯾﮑﻦ در ﻧﻮﺑﺘﺶ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﮐﺎرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ رو ﺟﻠﻮی ﺧﻮدش ﺑﺎزی ﮐﺮده را

اﺟﺮا ﮐﻨﺪ ،ﻧﻪ ﮐﺎرﺗﯽ ﮐﻪ در دﺳﺘﺶ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ!

ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﮐﺎرتﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎزی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ را ﺑﺎﯾﺪ روی ﻫﻢ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ ،ﻃﻮرﯾﮑﻪ

ﻫﻤﯿﺸﻪ آﺧﺮﯾﻦ ﮐﺎرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎزی ﮐﺮدهاﻧﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺎﺷﺪ!

ﺗﻤﺎم ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ،ﺑﻪ ﺟﺰ ﺑﺎزﯾﮑﻨﯽ ﮐﻪ ﻧﻮﺑﺘﺶ اﺳﺖ ،ﯾﮏ ﮐﺎرت در دﺳﺖ دارﻧﺪ!
۶

راﻫﻨﻤﺎی ﻧﻘﺶﻫﺎ

ﻫﺮ ﻧﻘﺶ ﻗﺎﺑﻠﯿﺘﯽ دارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﺑﺎزی ﺷﺪن ﺑﺎﯾﺪ اﺟﺮا ﺷﻮد! ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺮ

ﻧﻘﺶ روی ﮐﺎرت ذﮐﺮ ﺷﺪه ،وﻟﯽ اﯾﻨﺠﺎ ﻣﻔﺼﻞﺗﺮ ﺗﻮﺿﯿﺢ دادهاﯾﻢ:
 .١راﻧﻨﺪه ﺗﺎﮐﺴﯽ؛ از ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﺧﺒﺮ داره!

ﺑﺎزﯾﮑﻨﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرت راﻧﻨﺪه ﺗﺎﮐﺴﯽ را ﺑﺎزی ﮐﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎرت
ﯾﮏ ﺑﺎزﯾﮑﻦ دﯾﮕﺮ را ﺣﺪس ﺑﺰﻧﺪ! ﺑﺮای ﺣﺪس زدن ،ﻫﻢ
ﻣﯽﺷﻮد اﺳﻢ ﻧﻘﺶ را ﭘﺮﺳﯿﺪ و ﻫﻢ ﺷﻤﺎره ﮐﺎرت! )ﻣﺜﻼ
ﻫﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﭙﺮﺳﺪ» :ﺗﻮ ﻗﺼﺎﺑﯽ؟« و ﻫﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﺑﭙﺮﺳﺪ» :ﺗﻮ ﺷﻤﺎره ﭘﻨﺠﯽ؟«(
ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ :راﻧﻨﺪه ﺗﺎﮐﺴﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺶ »راﻧﻨﺪه ﺗﺎﮐﺴﯽ« را ﺣﺪس ﺑﺰﻧﺪ!
اﮔﺮ درﺳﺖ ﺣﺪس زده ﺑﺎﺷﺪ آن ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﻣﯽﺳﻮزد و ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎرﺗﺶ را ﺑﻪ رو ﺟﻠﻮی
ﺧﻮدش ﺑﮕﺬارد و ﺗﺎ آﺧﺮ آن دور از ﺑﺎزی ﺧﺎرج ﻣﯽﺷﻮد! اﮔﺮ ﻫﻢ اﺷﺘﺒﺎه ﺣﺪس
زده ﺑﺎﺷﺪ آن ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﮐﺎرﺗﺶ را ﻧﺸﺎن ﺑﺪﻫﺪ ،ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ ﺑﮕﻮﯾﺪ:
»اﺷﺘﺒﺎﻫﻪ!« .وﻟﯽ ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ راﺳﺘﺶ را ﺑﮕﻮﯾﺪ!

٢

 .٢زن ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ؛ ﻓﻀﻮﻟﻪ!
ﺑﺎزﯾﮑﻨﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرت زن ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ را ﺑﺎزی ﮐﻨﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﮐﺎرت ﯾﮏ ﺑﺎزﯾﮑﻦ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺧﻮدش را ﺑﺒﯿﻨﺪ!
ﻓﻘﻂ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺑﻘﯿﻪ ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﻟﻮ ﺑﺪﻫﺪ ﮐﻪ ﭼﯽ دﯾﺪه!
۷

٣

 .٣ﻋﻤﻪ؛ ادﻋﺎ داره!
ﺑﺎزﯾﮑﻨﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرت ﻋﻤﻪ را ﺑﺎزی ﮐﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﺑﺎزﯾﮑﻦ دﯾﮕﺮ
را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻫﺮ دو ﮐﺎرت در دﺳﺘﺸﺎن را ﻣﺨﻔﯿﺎﻧﻪ
ﺑﻪ ﻫﻢ ﻧﺸﺎن ﺑﺪﻫﻨﺪ!
ﺑﺎزﯾﮑﻨﯽ ﮐﻪ ﻋﺪد ﮐﺎرﺗﺶ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽﺳﻮزد و از دور
ﺧﺎرج ﻣﯽﺷﻮد! اﮔﺮ ﻣﺴﺎوی ﺑﻮدﻧﺪ ﻫﯿﭻ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﻧﻤﯽاﻓﺘﺪ!

 .۴ﻻت؛ ﻗﻠﺪره!
ﺑﺎزﯾﮑﻨﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرت ﻻت را ﺑﺎزی ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻌﺪی ﮐﻪ ﺑﻪ او
ﺑﺮﺳﺪ ،ﻫﯿﭻ ﮐﺎرﺗﯽ روﯾﺶ اﺛﺮ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ!
ﯾﻌﻨﯽ ﻧﻪ راﻧﻨﺪه ﺗﺎﮐﺴﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮐﺎرﺗﺶ را ﺣﺪس ﺑﺰﻧﺪ،
ﻧﻪ زن ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮐﺎرﺗﺶ راﺑﺒﯿﻨﺪ و !...

٥

 .۵ﻗﺼﺎب؛ زورﮔﻮﻋﻪ!
ﺑﺎزﯾﮑﻨﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرت ﻗﺼﺎب را ﺑﺎزی ﮐﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎرت ﯾﮏ
ﺑﺎزﯾﮑﻦ دﯾﮕﺮ )ﯾﺎ ﺧﻮدش( را ﺑﻪ رو ﺑﺴﻮزاﻧﺪ و ﯾﮏ ﮐﺎرت
دﯾﮕﺮ ﺑﮑﺸﺪ!
اﮔﺮ ﮐﺎرتﻫﺎی وﺳﻂ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﺑﺎﯾﺪ آن ﮐﺎرﺗﯽ ﮐﻪ اول دور
ﺑﻪ ﭘﺸﺖ ﺳﻮزاﻧﺪهﺷﺪه را ﺑﺮدارد!
۸

 .۶ﺑﻨﮕﺎﻫﯽ؛ زﺑﻠﻪ!
ﺑﺎزﯾﮑﻨﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرت ﺑﻨﮕﺎﻫﯽ را ﺑﺎزی ﮐﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎرﺗﯽ ﮐﻪ در
دﺳﺖ دارد را ﺑﺎ ﮐﺎرت ﯾﮏ ﺑﺎزﯾﮑﻦ دﯾﮕﺮ )ﮐﻪ ﻫﻨﻮز در
ﺑﺎزﯾﺴﺖ( ﻋﻮض ﮐﻨﺪ!

٧

 .٧آراﯾﺸﮕﺮ؛ ﺳﻮﺳﻮﻟﻪ!
آراﯾﺸﮕﺮ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺧﺎﺻﯽ ﻧﺪارد! وﻟﯽ اﮔﺮ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎزﯾﮑﻨﯽ
ﮐﺎرت آراﯾﺸﮕﺮ را ﻫﻤﺮاه ﮐﺎرت ﻗﺼﺎب ) (٥ﯾﺎ ﺑﻨﮕﺎﻫﯽ )(٦
ﺑﺎ ﻫﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ آراﯾﺸﮕﺮ را ﺑﺎزی ﮐﻨﺪ!
ﮔﺮﭼﻪ ﮐﻪ ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮐﺎرت آراﯾﺸﮕﺮ را ﻫﻤﯿﻨﻄﻮری
اﻟﮑﯽ ﻫﻢ ﺑﺎزی ﮐﻨﺪ )ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﻗﺼﺎب ﯾﺎ ﺑﻨﮕﺎﻫﯽ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ( و اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﻘﯿﻪ را ﮔﻤﺮاه ﮐﻨﺪ!

 .٨ﮔﯿﻼس؛ ﻧﺎز داره!
ﮔﯿﻼس ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺧﺎﺻﯽ ﻧﺪارد! وﻟﯽ اﮔﺮ ﺑﺎزﯾﮑﻨﯽ ﺑﻪ ﻫﺮ
دﻟﯿﻠﯽ ﮐﺎرت ﮔﯿﻼس را ﺑﺎزی ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﺴﻮزاﻧﺪ )ﻣﺜﻼ ﺑﻪ زور
ﻗﺼﺎب( از دور ﺑﺎزی ﺧﺎرج ﻣﯽﺷﻮد!

۹

ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ ﺑﺎزی
ﺑﺮﮔﺮدان و ﺗﺼﻮﯾﺮﺳﺎزی اﯾﻦ ﺑﺎزی اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در اﺳﻔﻨﺪ  ۹۴ﺗﻮﺳﻂ آرش رﻧﺠﺒﺮان و
ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺎزی ﮐﺎرﺗﯽ ﻣﺤﺒﻮب  Love Letterاﻧﺠﺎم ﺷﺪ .ﻗﺼﺪ داﺷﺘﯿﻢ اﯾﻦ ﺑﺎزی
را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﺪﯾﻪی ﻧﻮروز  ۹۵ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﺑﺪﻫﯿﻢ .ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ ﻓﺎﯾﻞ ﻗﺎﺑﻞ داﻧﻠﻮد
آن را در ﺳﺎﯾﺖ ﮔﺬاﺷﺘﯿﻢ ﺗﺎ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﭘﺮﯾﻨﺖ و ﺑﺎزی ﮐﻨﻨﺪ.
از آﻧﺠﺎﯾﯿﮑﻪ اﯾﻦ ﺑﺎزی ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﺎ ﺧﺎﻃﺮات ﺷﺮوع ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﺎﯾﺖ روﻣﯿﺰ ﭘﯿﻮﻧﺪ
ﺧﻮرده ،ﺑﺮاﯾﻤﺎن ﺧﯿﻠﯽ ﻋﺰﯾﺰ اﺳﺖ .از ﻫﻤﯿﻦ رو ﻫﻨﮕﺎﻣﯿﮑﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮش
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ روﻣﯿﺰ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺳﺘﻮدﯾﻮی ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﺎزی ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ ،ﻧﺎﻣﻪای ﺑﻪ ﮔﯿﻼس
اوﻟﯿﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪی ﭘﯿﺶ روﯾﻤﺎن ﺑﻮد .ﭘﺲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺻﻨﺪوﻗﭽﻪای ﻗﺪﯾﻤﯽ و ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎ از
اﻧﺒﺎری درش آوردﯾﻢ و ﺧﺎﮐﺶ را زدودﯾﻢ و ﺗﻼش ﮐﺮدﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ
ﺗﺒﺪﯾﻠﺶ ﮐﻨﯿﻢ.
اﻣﯿﺪوارﯾﻢ از اﯾﻦ ﺑﺎزی ﻟﺬت ﺑﺒﺮﯾﺪ و ﻧﺎﻣﻪﺗﺎن ﺑﻪ دﺳﺖ ﯾﺎرﺗﺎن ﺑﺮﺳﺪ!
ﺑﺎ اﻓﺘﺨﺎر ،ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺑﻪ آرش رﻧﺠﺒﺮان
ﺗﯿﻢ روﻣﯿﺰ

۱۰

ﺧﻼﺻﻪ روش ﺑﺎزی

آﻏﺎز ﻫﺮ دور:
 .۱ﮐﺎرتﻫﺎ را ﺑ ُﺮ ﺑﺰﻧﯿﺪ و ﯾﮏ ﮐﺎرت را ﻧﺪﯾﺪ ﺑﺴﻮزاﻧﯿﺪ!
 .٢ﺑﻪ ﻫﺮ ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﯾﮏ ﮐﺎرت ﺑﺪﻫﯿﺪ!
 .٣ﯾﮑﯽ از ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن دور را آﻏﺎز ﻣﯽﮐﻨﺪ!
ﻫﺮ ﺑﺎزﯾﮑﻦ در ﻧﻮﺑﺘﺶ ﺑﺎﯾﺪ:
 .۱ﯾﮏ ﮐﺎرت از وﺳﻂ ﺑﮑﺸﺪ و ﺑﻪ دﺳﺘﺶ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﺪ!
 .۲ﯾﮑﯽ از دو ﮐﺎرﺗﯽ ﮐﻪ در دﺳﺖ دارد را ﺑﻪ رو ﺟﻠﻮی ﺧﻮدش ﺑﺎزی ﮐﻨﺪ!
 .۳ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﮐﺎرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎزی ﮐﺮده را اﺟﺮا ﮐﻨﺪ!
ﭘﺎﯾﺎن ﻫﺮ دور:
زﻣﺎﻧﯿﮑﻪ ﺗﻤﺎم ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﺟﺰ ﯾﮑﯽ ﺑﺴﻮزﻧﺪ و ﯾﺎ ﮐﺎرتﻫﺎی وﺳﻂ ﺗﻤﺎم ﺷﻮد ،دور ﺑﻪ
ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﺑﺎ ﮐﺎرت ﻋﺪد ﺑﺎﻻﺗﺮ ،ﯾﮏ ﻧﺸﺎن
ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽرﺳﺪ و ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪه ﯾﺎ
ِ
ﻋﺸﻖ ﻣﯽﮔﯿﺮد .دورﻫﺎی ﺑﻌﺪی ﻫﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺷﮑﻞ ﺑﺎزی ﻣﯽﺷﻮد.
ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺎزی:
ﺑﺎزی زﻣﺎﻧﯿﮑﻪ ﯾﮑﯽ از ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن  ۴ﻧﺸﺎن ﻋﺸﻖ )در ﺑﺎزی ۴ﻧﻔﺮه( ۵ ،ﻧﺸﺎن )در
ﺑﺎزی ۳ﻧﻔﺮه( و  ۷ﻧﺸﺎن )در ﺑﺎزی ۲ﻧﻔﺮه( ﺑﺪﺳﺖ ﺑﯿﺎورد ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽرﺳﺪ و آن
ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﺑﺮﻧﺪهی ﺑﺎزی اﺳﺖ!

ﺑﺮﮔﺮداﻧﯽ از ﺑﺎزیLove Letter :
ﻃﺮاح ﺑﺎزیSeiji Kanai :
ﺗﺼﻮﯾﺮﮔﺮ :آرش رﻧﺠﺒﺮان
ﮐﻠﯿﻪ ﺣﻘﻮق ﻣﺎدی و ﻣﻌﻨﻮی اﯾﻦ اﺛﺮ ﺑﺮای ﮔﺮوه روﻣﯿﺰ ﻣﺤﻔﻮظ اﺳﺖ.
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