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 «Riff Raff/  ریف رَف»

 «...حفظ تعادلِ کَشتی در دلِ توفانِ سهمگین»

 سال به باال( هشتبازیکن،  4تا  2)برای 
 

 
 ی عالی بازی و اسباب بازی آلمان( از کمیته "Spiel Gutبازی خوب / "ی  ی جایزه و برنده 3102)کاندیدای بهترین بازی سال 

های  قسمتو ت - یبدبخت هزار امخفیانه و ب -ش رو  ی محموله هستن! اون کلّی خطر کرده و همه "یابولز ناخدا"تاریِ ترین گرف ، کوچک"دزدهای دریایی"

از  بعضی محموله،ای برای حفظِ امنیتِ  همچین حرکتِ خفن و غیرعادی یه باش نرسه!  به "ای چوبی خالفکارِ پا"داده تا دستِ هیچ  مختلف دکلِ کشتی جا

وضعیت )که  توی این تعادل خودشون رو حفظ کنن! توننِ سختی می ن و به پا مونده لنگه یه ،وسطِ دکل کشتی ،چشیده گرم و شته و سردکُ های کار ملوان

     خطرِ  که کلّ کشتی تو جایی ؛ تاوَر رفتن وَر و اون اینخوردن و  به لیز هکن شروع می چی های دریایی!( همه پری و جنّکشتی افتاده دستِ اختیارِ انگار 

 گیره... هوا می حالِ سقوط رو رو در بارِ بولزآی، ناخدازدن، بهترین ملوانِ  هم به گیره! ولی تو یه چشم متالطم قرار می شدن تو امواجِ واژگون

(؛ 2و  3ی ها قطعه )برای روش ساختنِ کشتی، مراجعه کنین به صفحه 01شتی چوبی شامل یک ک :(1ی  های صفحه )شکل ی بازی محتویات جعبه

 ی موج. تا پایه 3تا آیتم مختلف(؛  8از  سِری 0تا آیتم محموله ) 23رنگ مختلف؛  0تا کارت بازی در  01

 :(3و  2ی  های صفحه )شکلشروع بازی  یدمانِچ

A) 3 ی بازی...    شون داخلِ جعبه کنین و بذارین ی موج رو تا تا پایه 

B) ها به وجود اومده... باالییِ موج ای که در قسمتِ ی چوبی رو بذارین روی حفره حلقه 

C)  ِقرار بگیرن...ی چوبی  حلقه دورِتوی شیارهای  ،ی کوچکش میلهتا  و دو هشب معلّق، داخل حفره اِش گویکه  ی چوبی؛ طوری رو بذارین روی حلقه لنگیکُ الّامَفصَل 

D) قرار بدین...  کُلنگی الّای کشتی رو روی مَفصَلِ  بدنه 

E) کنین... ی کشتی فرو ، توی بدنهدکلِ کشتی رو از باال 

F) ی روی دکلِ کشتی... ترین حفره کنین توی پایین ی کوچک فرو دونه میله یه 

G) ی کوچک بذارین... شه( روی این میله که روش نوشته شده، مشخص می 6و  5ترین بازوی دکل رو )که با عددهای  پایین 

H)  مراحلF  وG  هم تکرار کنین...( 01و  9)عددهای االیی و بازوی ب( 8و  7)عددهای رو برای بازوی وسط 

 بفرمایین، بازی رو شروع کنین... کشتی رو بذارین وسطِ میز... و... 

، موش و پاره تختهآیتمِ چوبی مختلف )قایق، بشکه، بطری، جعبه، ملوان،  8ی  اضافه داره؛ به می رنگ مشخص رو بر های یه ی کارت هر بازیکن، مجموعه

تا  3داره ) می های چوبی بَر نفره، هر بازیکن، دو سِری از آیتم در بازی دو که همه بتونن ببینن... دشون جلوی روی خودش؛ به شکلیچین صندوقچه( که می

 طور الی آخر(... تا بطری و همین 3تا بشکه،  3قایق، 

 شه... ی بازی می ی بکنه، برندهرو سوارِ کشت )قطعاتِ چوبی(ش تا آیتمِ محموله 8ی  اوّلین بازیکنی که بتونه همه :هدف بازی

  بازی: چگونگی

       دور از بازی، هر بازیکن، یکی از  در شروعِ هر شه... می "ناخدا"ترین بازیکن،  دورِ اوّلِ بازی، مُسِن قبل از شروعِ :ناخداتعیینِ  - ها بازی با کارت

 کنن.  می هاشون رو رو زمان کارت ها هم بازیکن ی روی خودش. بعدش، همهذاره روی میز، جلوی  پُشت، می کنه و به های خودش رو انتخاب می کارت
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 یناخداهم مساوی باشه،  تا بازیکن با های چند کارت عددِشه... اگه  جدید انتخاب می یناخداعنوانِ  بازیکنی که باالترین کارت رو بازی کرده، بالفاصله، به

  ، بابازی دورِ جدیدِ سوارِ کشتی می کنه... ش رو محموله کهشه  میشه و در واقع، اوّلین نفری  جدید می یناخداشون،  گیره که کدوم تصمیم می فعلی

تا بازیکن،  اگه چند طور الی آخر... رسه که باالترین کارتِ بعدی رو بازی کرده بوده( و همین )و بعدش، نوبت به بازیکنی می شه جدید شروع می یناخدا

      شون رو بازی کردن،  ها نوبت ی بازیکن بعد از این که همه ترتیبی بازی کنن... چه ها به گیره که بازیکن تصمیم می داناخعددهای مساوی داشته باشن، 

    ،ش اینه که هر کارت، برای هر بازیکن گردن؛ که معنی نمی بر مونن و دیگه به بازی جاشون باقی می شده، سَرِ های بازی شه... کارت بازی تموم می دورِ یه

 ه...گیر میقرار استفاده موردِ بار  بازی فقط یه در طولِ

شده،  بازیینِش توی کشتی... عددِ روی کارتِ ذار کنین و می تون رو انتخاب می چوبیهای(  )آیتم شه، یکی از قطعاتِ تون که می نوبت :بار زدنِ کشتی

      ی چوبیِ کم یه قطعه ( و دست01ِتا  5ی چوبی رو توی کدوم قسمت از کشتی باید بذارین... اگه قسمتی از بازوی دکل باشه ) ده که قطعه نشون می

اید ب تون، قبل از ادامه دادنِ نوبتقسمت سوار کنین، یکی بعد از دیگری!  تا قطعه تو اون 3وقت شما اجازه دارین  جا بوده باشه، اون اون از قبل، ،دیگه هم

     تون برای حینِ اوّلین تالش تون رو عوض کنین! اگه در تونین تصمیم نمی تون، تا... و دیگه در طولِ نوبت 3خواین بار بزنین یا  یه آیتم می اعالم کنین که

 !تونین برای بار زدنِ دوّمین قطعه هم تالش کنین از کشتی بیفته پایین، دیگه نمی بار زدن، محموله

  :کردنِ بار در کشتیقوانینِ سوار 

 دو دست، روی کشتی گذاشته یا از کشتی آویزون بشه...  تونه، با استفاده از یه دست یا هر ای می شده ی چوبی انتخاب هر قطعه -

 ه...  رِه( بِکن هایی که کارت تعیین می ی کشتی )بجُز قسمت های دیگه تونه توی قسمت های کشتی بیرون بزنه ولی نمی تونه از کناره محموله می -

ه، کن کشتی می سوارِ ای که داره کمکِ همون قطعه به هتون ولی می لمس کنه، با دست وجود دارنقبل  که از ای رو چوبی قطعاتِاجازه نداره در هنگامِ بار زدن، بازیکن،  -

 ...کنه شونوَرِ وَر و اون این

   ای رو  هر قطعه افته، بگیرین! ای رو که می باید سعی کنین هر قطعه شه! فاصله تموم میتون بال اگه محموله از کشتی بیفته پایین، نوبتِ نجاتِ محموله:

 ، فایده نداره!!ین، بگیرین ههمین اآلن سوار کرد ای رو که فقط قطعه گها البتهشه...  و دست(، از بازی بیرون گذاشته میدیا  ککه بتونین بگیرین )با ی

    ین نتونسته ای رو که کرده های سقوط کدوم از قطعه ازیکنِ فعّالِ بازی )یعنی بازیکنی که اآلن نوبتِشِه!( باید هرعنوانِ ب به ز دست دادنِ محموله:ا

ین     داشتهموقع  ای رو که همون دوباره سوارِ کشتی کنین! اگه فقط همون قطعه ،طولِ بازی ها رو بعداً در باید اون وبگیرین، بذارین جلوی روی خودتون... 

 !های بعدی، بذارینِش توی کشتی! و سقوط کرده، بگیرین، باید بذارینِش جلوی روی خودتون و باز تو نوبت ین زده ر میبا

 -شه... هر بازیکنی، یکی یه دورِ جدید شروع میشون رو بازی کردن،  ها، یکی بعد از دیگری، نوبت ی بازیکن که همه ونا از بعدشروع دور جدید بازی: 

        آخری که فقط همین کارتِ شکلی ش؛ به ی قبلی شده ( بازیهایِ )کارت ذاردِش روی کارتِ کنه و می ی دستِش رو بازی می مونده اقیهای ب از کارت

رو بازی کرده، رو بشن... حاال، بازیکنی که باالترین کارت  ،های جدید ی کارت مونه تا وقتی که همه مقامش میتو  فعالًدورِ قبل،  یناخداقابلِ دیدن باشه... 

  گیره که کدوم یکی از این دورِ قبلی تصمیم می یناخداهم مساوی باشه،  تا بازیکن با های چند شه... اگه عددِ کارت جدید انتخاب می یناخداعنوانِ  به

 شه! جدید می یناخدا، )!!!( کنندگان مساوی

 شه و اون روی خودش نداشته باشه، بازی تموم می ای جلوی چوبی)آیتمِ( ی  قطعه ها، در پایانِ نوبتِش، هیچ اگه یکی از بازیکن پایان بازی و برنده:

های  ی قطعه دور بازی انجام بشه و هیچ بازیکنی نتونه از شرّ همه 01کنه!( همچنین، اگه  ی بازیه! )اون دورِ بازی هم دیگه ادامه پیدا نمی برنده بازیکن،

    زمان هم ،نفر ست؛ که البته ممکنه چند باشه، برنده مونده ترین آیتمِ چوبی براش باقی ت، بازیکنی که کموق شه! اون ش خالص بشه، بازی تموم می چوبی

  -هاشون و بازی رو ادامه گردونن به دست می رهاشون رو بَ ها کارت ها، بازیکن ی کارت نفره، بعد از بازی شدنِ همه در بازیِ دو این شرایط رو داشته باشن...

  -شون خالص بشن،  بازی تموم ی قطعاتِ چوبی از شرّ همه ها( ی کارت )حتی بعد از دورِ دوّم و بازی شدنِ همه ها نتونن کدوم از بازیکن گه هیچدن... ا می

 شه... می

* * * * * 
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