
*توکی*
*مترجم: مریم قاسمیه*Grzegorz Rejchtmanطرّاح بازي: *

است )Inuktitut(اینوکتیتوتيباشد که متعلق به مردمان قطب شمال و منطقهمی)Inuit(توکی یک واژه از زبان اینوئیت 
باشد.می»هاي بامعناسازه«در حقیقت این کلمه به معناي است. مشتق شده)Tukilik(ي توکیلیک و از واژه

انسان.یی یک آساز سنگی با شکل و کارهاي دستسازهباشند: می)Inukshuk(ها اینوکشوك،ها بدون شکآنمشهورترینِ

هاي حلاند تا مکردهلند استفاده میهاي پوشیده از برف کانادا و گرینعنوان راهنمایانی در سرزمینها بهها از این سازهاینوئیت
گذاري کنند.هاي پر از ماهی و یا روستاي بعدي را نشانهمناسب شکار گوزن، محل

د ا باید در این کار بسیار دقیق و سریع باشیامسازیدهاي برفی میي خود را از سنگ و بلوكدر توکی، شما توکیلیک یا سازه
و بهترین راهنما را بنا کنید.



هدف بازي: 

رج اازي خارت از بمنجر به دریافت کارت توکیلیک شده و با گرفتن پنجمین ک،سرعت کمي بازي باشید.ترین سازندهسریع
شوید.می

اجزاي بازي:

عدد از هر رنگ)3سنگ (12

عدد از هر شکل)3بلوك برفی (12

رفته)عدد پیش50عدد معمولی و 50(توکیلیک دو روهاي کارت

ي کارتپایه1

تاس1

سازي:آماده

رفته سنگ) و بازي پیش3بین بازي معمولی (با شما باید خواهید بازي کنید.ها میابتدا تصمیم بگیرید که با کدام دسته از کارت
سپس به روش زیر ادامه دهید:سنگ) یکی را انتخاب کنید.4(با 

ي بازیکنان بتوانند آن را ببینند.ي مخصوص قرار داده و وسط میز بگذارید تا همهیک کارت را روي پایه) 1

ید.ي کارت بگذاردسته کارت انتخابی خود را بر زده و زیر پایه)2

با توجه به تعداد بازیکنان، مراحل زیر را دنبال کنید:)3

نفره، هر بازیکن یک سنگ خاکستري، یک سنگ آبی، یک سنگ بنفش و از هر مدل 3یا 2هاي استاندارد در بازي
رفته هر بازیکن یک سنگ نارنجی هم هاي پیشدر بازيکند.قطعه) دریافت می7(در مجموع ،عدد1بلوك برفی 

گیرد.می
سري از قطعات باال مورد نیاز خواهد بود و بازیکن 3کنند، پس بازیکن شرکت می3،نفره، در هر دور4هاي در بازي

شود.کند که در ادامه توضیح داده میچهارم نقش دیگري را ایفا می

شود!حال، بازي آغاز می



روش بازي:

یدن بازي چگونه به پایان رسدریافت کند.پنجمین کارت توکیلیک را،ازیکناندهید که یکی از بدر توکی، شما تا جایی ادامه می
به تعداد بازیکنان بستگی دارد که در ادامه خواهید دید.

ها و تر با استفاده از سنگچه سریعکه هر بازیکن باید هرشودآشکار میهاي توکیلیک یکی از کارت،در هر دور از بازي
آن را بسازد.،هایشبلوك

کارت توکیلیک:

هاي گوناگون هاي برفی خود به شیوهتوانید از بلوكا میمدهد و شهاي رنگی را نشان میتصویر روي کارت فقط جاي سنگ
سازه استفاده نمایید.یا حفظ تعادلدهیفُرم،براي نگهداري

جاگذاري نمایید.،ها را دقیقا مانند شکلسنگشکل:

د.ندهجهت درست قرارگیري کارت در پایه را نشان می،حیوانات روي کارت

:ي کارتشماره

در د توانیی براي ساخت یک کارت پیدا نمایید، میحلّاگر نتوانستید راهي مخصوص به خودش را دارد.هر کارت شمارهنکته:
با استفاده از این شماره جواب را پیدا کنید.www.nextmovegames.comسایت 

مراحل یک دور از بازي:

تعیین دیده بان: قدم اول

ر خواهد شد که دکسیدر غیر این صورت، این نقش از آنِشود.بان میدیده،ل، آخرین کسی که به اسکی رفته باشددر دور او
کارت را دریافت کرده باشد.،دور قبل

ازي دهد تا او بتواند در ببان قبلی میایش را به دیدههها و بلوكکند و تمام سنگبان در بازي شرکت نمینفره، دیده4در بازي 
شرکت کند.

تعیین کار: قدم دوم

دهد.ي کارت قرار میبان، تاس ریخته و آن را کنار پایهدیده

دارد.که در زیر پایه قرار دارند برمی،هاکارتيکارت را از دستهلین سپس او



شده روي تاس باید در پایین کارت قرار بگیرد.مشخصعالمتدهد.کارت را با توجه به عالمت روي تاس در پایه قرار می

ساخت: قدم سوم

د.نتصویر روي کارت را بساز،ممکنترین سرعت د تا با بیشنکندر این مرحله هر یک از بازیکنان تالش می

:کندعالمت مهم دیگري را هم نمایان می،تاستاس:

بدون بلوك

د سطح زیر خوبا ي شما باید ي آن است که سازهاگر روي تاس عالمت مربع سفید در زیر عالمت حیوان نباشد، نشانه
.در تماس باشدمیز بازي مثالً

با بلوك

هاي هاي برفی ساخته شود که سنگاي روي بلوكگونهي شما باید بهاشته باشد، سازهاگر تاس عالمت مربع سفید را د
رنگی با سطح زیر خود در تماس نباشند.

روي قطعات است که این تقسیمات برقسمت تقسیم شده5هر سنگ به باید مشابه تصویر روي کارت باشد.ي شما دقیقاًسازه
ها نسبت به هم باید در چه حالتی قرار بگیرند.گویند که سنگو تصویر قابل مشاهده هستند و به شما می

دهد.از ساخت یک سازه را نشان می،ي درستشکل زیر یک نمونه

ها:سازهچند نمونه از 

شکل سمت چپ:

بایستی با سطح میز در تماس باشد.لیک مییتوک

شود.ها جهت ایجاد تعادل استفاده میها از بلوكبعضی وقت

تان استفاده نمایید.هايي بلوكمجبور نیستید از همهشمانکته:

شکل وسط:

بنا شده و نباید با میز در تماس باشد.لیک باید روي بلوك برفییتوک

شکل سمت راست: 

لیک باید روي بلوك برفی بنا شده و نباید با میز در تماس باشد.یتوک



د.ها را به هر جهت که دوست دارید بچرخانیتوانید بلوكمی

پایان یک دور بازي:

تان اطالع دهید.به رقیبان،ایدي خود را درست ساختهکنید سازهاگر فکر می

ي خود را بررسی نمایید.:درستی سازه،همسپس باشود.یک دور تمام می،ي خود را ساختندزهاي بازیکنان سوقتی همه

است.ش را تمام کردهکار،از همهرسد که آخر سر کسی میاگر همه درست ساخته بودند، کارت به 

شود.او مین اگر یکی از بازیکنان غلط ساخته باشد، حتی اگر آخرین نفر تمام نکرده باشد، کارت از آ

بازنده خواهد بود و کارت را ،پایان کار کرده باشداعالم اگر بیش از یک بازیکن سازه را اشتباه ساخته باشد، هر کدام زودتر
کند.دریافت می

شود.گر کسی کارت پنجمش را دریافت نکرده باشد، دور جدید بازي آغاز میا

پایان بازي:

چگونه پایان یافتن بازي به تعداد بازیکنان بستگی دارد:

تري مهاي کبازي به محض دریافت پنجمین کارت توسط یکی از بازیکنان تمام شده و بازیکن دیگر که کارت،نفره2در بازي 
د بود.برنده خواه،دارد

بازیکن آنشود.بازي یک دور نهایی نیز اجرا می،کندپنجمین کارت را دریافت می،نفره، وقتی یکی از بازیکنان4یا 3در بازي 
د لین بازیکنی که بتواندر این دور، او.کندبان را اجرا میبازي نخواهد کرد و فقط نقش دیده،سازو سرنوشتدر این دور نهایی

ي بازي خواهد بود!برنده،بسازدي خود را سازه


