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»)!"هاکرم"جماعت مند به (ترجیحاً عالقهباالسال به8بازیکن؛ 7تا 2براي «

چارلز "هاي تالشتوان نمیاند ولی ها بودهي پرندهعالقهغذاي موردي خداهمیشه"هاکرم"گرچه بسیار زیاد است! "کرم کبابی"تقاضا براي 
هاي پزخانهکرم"اندازيرویاي راه"سم"، "چارلی"داییِ ! نادیده گرفت"کرم کبابی"براي تقاضادر افزایشرا) "چارلی جوجو"به معروف("چیکن
ها و ماکیان افتتاح شد، مرغ"خانهپزکرم"که اولین محض اینبهداشت.در سر "کنتاکی"در ایالت "تاونچیکن"شهر را در سرتاسرِخودش "ايزنجیره
ها، ، پرندهکناروهر گوشهدر است! بسیار باال رفته"کرم کبابی"هجوم آوردند! و حاال تقاضا براي "هاي کرمیضیافت"براي شرکت در نزدیک واز دور
، "چیپسوکرم"و چه"برگرکرم"، چه "کبابیکرم"چه ند! سپارمی"چارلی"دستان باکفایت ه راي کباب شدن بکرده و بآوري عرا جم"هاکرم"

کند صدساله را طی میره،شبهدارد یک"جوجوچارلی"ترتیب، اینو بهشکنند!دست میوغذاهاي خوشمزه سرها براي چشیدنِ این غذاها و پیشپرنده
...شودپرنفوذ تبدیل می"داررستوران"پا، به یک خُرده"کرمشکارچی"ک و از ی

:بازياجزاء 

)و کرم!5، 4، 3، 2، 1(ختلفوجه م6تاس با 8+ 36تا 21هايشمارهبا "یکرم کباب"ژتون16

هدف بازي:
چنگ آورده باشد!را به"هاي کبابیکرم"ترین برنده، بازیکنی است که در پایان بازي، بیش

سازي:آماده
	ید!را تشکیل ده"پزکباب"ردیفید ومیز بازي بچیندر وسطترتیب از کوچک به بزرگ) را در یک ردیف (و به"کرم کبابی"ژتون 16 	



:بازيچگونگی
مثالًگذارد؛را کنار می) یا فقط یک تاس(ارزشهمهاي از تاسدسته یکریزد و سپستاس را می8کند. او هر ترین بازیکن، بازي را آغاز میجوان

ر گذاشته، حساب هایی را که کناي تاساو مجموع همهدهند. را نشان می"کرم"هایی که ي تاسدهند یا همهرا نشان می2هایی که عدد ي تاسهمه
امتیاز ارزش دارد.5"کرم"هر اهد بود. خو6کنار گذاشته باشد، مجموع امتیازاتش 2تاس با عدد 3کند؛ مثالً اگرمی

ذارد؛ بازیکن، گرا کنار میارزشهمهاي از تاسدسته یکریزد و دوباره، مثل بار اول، نشده) را دوباره میگذاشتهمانده (کنارهاي باقیبازیکن، تاس
را کنار 2هاي تواند دوباره تاسرا کنار گذاشته، در این مرحله نمی2هایی با عدد هایی با عدد تکراري را کنار بگذارد؛ مثالً اگر قبالً تاساجازه ندارد تاس

بگذارد.
که:دهد تا اینها ادامه میاز تاسبازیکن به تاس انداختن و کنار گذاشتن تعدادي

هایی را ي تاستواند داوطلبانه نوبت خود را تمام کند. او مجموع همهبازیکن در هر زمانی میصورت داوطلبانه نوبتش را تمام کند:ش بهالف) خود
هاي بازیکن پنبهي رشتههمهوگرنهرا نشان بدهد "کرم"شده باید تصویر گذاشتههاي کناراز تاسکم یکیکند. دستکه کنار گذاشته، حساب می

از روي یکییا پیشِ"پزبابک"داخل "هاي کبابیکرم"از ي یکیشمارهدقیقاً برابر با هاي بازیکن، (پاراگراف بعدي را ببینید). اگر مجموع تاسشود! می
جدیدي که بازیکنی براي خودش "یکرم کباب"روي خودش بگذارد. هر را برداشته و پیشِ"کرم کبابی"تواند آن او میباشد، باال) بهرو / رو(بهبازیکنان 

فقط یک ستونروي هر بازیکن شود. پیشِتشکیل می"هاي کبابیکرم"شکل، یک ستون از اینگیرد و بهقبلی قرار می"کرم کبابی"دارد، روي برمی
تواند تشکیل شود.می

تواند آن را قاپیده و ، میاز بازیکنان باشدباالي ستون یکی"هاي کبابیکرم"از ي یکیشمارهدقیقاً برابر با هاي بازیکن اگر مجموع تاسقاپون!: کرم
خودش بگذارد! "هاي کبابیکرم"رو) روي ستون (به

ایر بازیکنان نباشد، یا باالي ستون س"پزبابک"داخل "هاي کبابیکرم"کدام از ي هیچشمارهدقیقاً برابر با هاي بازیکن اگر مجموع تاسمورد ویژه:
تر و موجود، کم"هاي کبابیکرم"کدام از ي روي هیچرا براي خود بردارد. اگر شماره"پزبابک"تر داخل ارزشکم"کرم کبابی"تواند بازیکن می

شود!هاي بازیکن پنبه میي رشتههمههاي بازیکن نباشد، تر از مجموع تاسکوچک

ممکن است:ود:هایش پنبه شي رشتهب) همه
نبودهکافی زیاد اندازهبهیی که کنار گذاشته، هامجموع تاسرا براي خود بردارد زیرا "هاي کبابیکرم"یک از بازیکن، در پایان نوبتش نتواند هیچ-

کنار بگذارد."کرم"که نتوانسته یک تاس با تصویر یا این
ها دیگر براي این مرحله بوده و قبالً کنار گذاشته شده باشند! این تاستکراريورد که همگی هایی بیابازیکن، در یک مرحله از تاس ریختنش، تاس-

استفاده (و کنار گذاشته شدن) نیستند!قابل
"م کبابیکر"خود را (باالترین "کرم کبابی"که او باید آخرین شود! بدتر اینچیزي نصیبش نمیهاي بازیکن پنبه شده و هیچي رشتهترتیب، همهاینبه

برگرداند!"پزبابک"به ستون را)
دیگر تا پایان بازي "کرم کبابی"پشت بگذارد)؛ این را برگرداند (و به"پزبابک"موجود داخل "کرم کبابی"ترین ترین و باارزشسپس بازیکن باید بزرگ

!اله شود! چقدر حیف!)!خواهد ماند تا جزغ"پزکباب"(و در کس نخواهد شدنصیب هیچ
ماند؛ رو، سرِ جاي خودش باقی میگردد و بهپشت برنمیموجود باشد، به"کرم کبابی"ترین دش باارزشخو"پزبابک"بازگشته به تازه"کرم کبابی"اگر 

گردند!پشت برنمیبه"هاي کبابیکرم"کدام از در چنین حالتی، هیچ
گردند!پشت برنمیبه"پزبابک"داخل "هاي کبابیکرم"کدام از نداشته باشد، هیچ"پزبابک"اي براي برگرداندن به "کرم کبابی"اگر بازیکن، هیچ 

گرد)...رسد (در جهت ساعتحاال، نوبت به بازیکن بعدي می



پایان بازي:
رسد.باقی نمانده باشد، بازي به پایان می"پزکباب"رو) در اي (به"کرم کبابی"که هیچ وقتی

هاي کرم"ترین بازیکنی که بیشکند.ي خودش را حساب میشدهآوريجمع"کبابیهايکرم"موجود روي "هايکرم"مجموعحاال، هر بازیکن، تعداد
را )ترین شمارهبا بزرگ"کرم کبابی"("کبابیکرم"ترین برد. در صورت تساوي، بازیکنی برنده است که باارزشمیرا جمع کرده باشد، بازي را "کبابی

.در اختیار داشته باشد

ي از یک بازي:انمونه
تاس را 8هرتوماساند.روي خودشان تشکیل دادهپیشِ"کرم کبابی"و هرکدام، در حال حاضر، یک ستون کنند توماس، بریجیت و آن، بازي می

:4×3=12مجموع امتیاز فعلی توماس: دهند، کنار بگذارد. را نشان می4تاسی را که عدد 3گیرد او تصمیم میریزد.می

خود را "کرم"است. او تنها تاس را کنار بگذارد چون در دور قبل این کار را کرده4هاي تواند تاسبار او نمیریزد. اینمانده را میهاي باقیسپس تاس
:12+5= 17مجموع امتیاز فعلی توماس: امتیاز است. 5"کرم"گذارد. ارزش یک کنار می

فعلی یازرد. مجموع امترا کنار بگذا5هايتاستواندبار فقط میرا قبالً کنار گذاشته، این"کرم"آورد. چون می"کرم"و دو 5اش، او دو تاس بعدي5با 
:17+10= 27توماس: 

دارد. براي خود بر"پزکباب"را از داخل 27ي شماره"کرم کبابی"و ندکتمام صورت داوطلبانه) (بهتاس انداختن را در همین مرحله تواندمیستوما
آورد. او می1و یک 3ریزد و یک . او تاس میتري نصیبش شودباارزش"کرم کبابی"گیرد دوباره تاس بریزد تا بلکه یکند و تصمیم ماما او ریسک می

کرم "است و نه روي ستون "پزکباب"نه در 30ي شماره"کرم کبابی"اما رسد. می27+3= 30به ،مجموع امتیازاتشگذارد و را کنار می3تاس 
"پزکباب"یا...) را از 28یا 29تر (مثالً ارزشکم"کبابیکرم"تواند یک توماس میدسترسی نیست)! وجه قابلهیچکدام از رقبا (یعنی بههیچ"کبابی
بردارد:



را کنار 2او قبالً تاس عجب شانسی! ؛است2مانده را دوباره بیندازد: نتیجه، یک گیرد آخرین تاس باقیپذیرد و تصمیم میتوماس، بازهم خطر را می
امتیاز 32به،توماستیاز است! مجموع امتواند تاس بیندازد چون دیگر تاسی باقی نماندهکند. حاال، او دیگر نمیبار، این کار را میو ایناستنگذاشته

"کرم قاپون"آن قرار دارد! توماس با یک "هاي کبابیکرم"نیست بلکه روي ستون "پزکباب"در 32ي شماره"کرم کبابی"رسد.) می2+30(

:!گذاردروي ستون خودش میرو) (بهستون آن برداشته و را از روي32"کرم کبابی"حسابی، 

گیرد...دست میها را به، تاسبریجیترتیب، نوبت توماس تمام شده وتبدین
آورد. او می1و دو "کرم". در سومین مرحله، او یک 5ي دوم، سه گذارد. از مرحلهرا کنار می3دو تاس اش، ي اول تاس انداختناز مرحلهبریجیت، 

آورد. اما این امتیاز برایش کافی نیست!دست میامتیاز به26ترتیب، او در مجموع، را کنار بگذارد. بدین"کرم"گیرد که تاس تصمیم می
ي همهکنند! وا نمیتکراري هستند و دردي از بریجیت د"کرم"و هم تاس 3متأسفانه هم تاس آورد. می"کرم"و یک 3اندازد و یک دوباره تاس می

بعد از پس بدهد! "پزکباب"ستون خود را هم به روي"کرم کبابی"آورد بلکه باید دست نمیتنها چیزي بهاو نهشود! هاي بریجیت پنبه میرشته
پشت برگرداند! بهرا) 33ي شماره"کرم کبابی"("پزکباب"موجود در "کرم کبابی"ترین کار هم باید باارزشاین 

.....ودرسسپس، نوبت به آن می
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