
»El Capitan/ کاپیتان«
»سال به باال6بازیکن، 6تا 2براي «

»دقیقه20مدت بازي: «

رنـگ 6درکشتی کوچک (6)؛ استنوشته شده"CapitanlE"ي ها واژهکه در پشت آنکارت کاپیتان (27)؛ مختلفرنگ6کارت از 12کارت دزدان دریایی (72اجزاء بازي: 
دقیقه).1شنی (با زمان سنجزمان1صندوق گنج و 1ي طال؛ سکّه130؛ "آخر"کارت 1و "دوم"کارت 1، "اول"کارت1)؛ مختلف

ی او و تصـاحب کاپیتان پیرِ دزدان دریایی تصمیم به بازنشستگی گرفته است. او براي این که بداند کـدام یـک از دزدان دریـایی تحـت فرمـانش، لیاقـت جانشـین       داستان بازي:
..گذارد.ي آزمایش میي آنان را به بوتهرا دارد، سرعت عمل و حافظهشاَشتی و گنجینهک

مقابل خود دارند. هر کارت، یـک تصـویر اسـت و    رو دررا بهتایی از یک رنگ) 12(یک دست هاي دزدان دریایی سري مشابه از کارتي بازیکنان یکهمهو هدف بازي:موضوع
کـه  -کشـد  مـی (ي کاپیتـان)  هـا  گردند. هر بازیکنی در نوبت خود، یک کارت از سـتون کـارت  میپشت برها بهخاطر بسپارند. سپس این کارترا بهصویرجاي هر تبازیکنان باید 

سـرعت، کشـتی خـود را    قرار گرفته و بـه اَش برگشتهپشتبههايکدام یک از کارتپشتدهد. اکنون، هر بازیکنی باید به یاد بیاورد که این تصویر در یکی از تصویرها را نشان می
هـاي  ، سـکّه )نـد اَداده(پاسخ درسـت داده  )کسانیچه(یکسهاي کشیدنی بگذارد. پس از این که بررسی شد که چهروي ستون کارتو دستش را نیز برگذاشتهروي آن کارت بر

شود. می"کاپیتان"ها را به دست آورده باشد، بازي را برده و جانشین ترین سکّهه بیشترین افراد تقسیم خواهد شد. در پایان بازي، بازیکنی کطال بین سریع

کـارت کاپیتـان   3کنـد.  هاي دزدان دریایی از یک رنگ مشخص و کشتی مربوط به همان رنگ را دریافت میتایی از کارت12ي دسته1ي طال، سکّه1هر بازیکن، سازي: آماده
هاي کاپیتان را به صورت اتفاقی انتخـاب نمـوده و   کارت از کارت13را جدا کنید. ")Jolly Roger(بازیگوشراجر "و ")Spyglassدوربین ("، ")Stormفان (تو"هاي ویژه، به نام

هاي کاپیتان تشکیل بدهید.تایی از کارت16بزنید و یک ستون کارت ویژه بر3با 

دهـد کـه یـک مسـتطیل    مقابل خـود قـرار مـی   رو طوري درکارت خود را بر زده و به12شوند. هر بازیکن، ند و در بازي استفاده نمیگردمیهاي کاپیتان به جعبه بري کارتبقیه
-تـه وشـنی سـر  سـنج زمـان ها را تغییـر داد. سـپس   ها احترام گذاشت و نباید جاي آنکشیده شدن آنباید به ترتیبِ،هاکارت). در هنگام چیدمان1ِتشکیل شود (شکل 3× 4

پشـت  هـاي خـود را بـه   ي کـارت ي بازیکنـان همزمـان همـه   دقیقـه، همـه  1خاطر بسپارد. بعـد از پایـان   هاي خودش را بهدقیقه وقت دارد تا جاي کارت1شود: هر بازیکنی می
گردانند.  میبر

ي بازیکنان بتواننـد همزمـان   که همهطوريکند، بههاي کاپیتان را کشیده و رو میباالیی ستون کارتکارت،سرعتکند. او بهترین بازیکن بازي را آغاز میبزرگچگونگی بازي: 
رو شـده، کننـد بـا کـارت   که فکر مـی -هاي خود روي یکی از کارتاز جمله خود بازیکنی که کارت را رو کرده است، باید کشتی خود را بر،ي بازیکنانببینند. اکنون، همهآن را 

هـاي کاپیتـان گذاشـته و    هایش قرار داد، دسـت خـود را نیـز بـر روي سـتون کـارت      که یکی از بازیکنان، کشتی خود را روي یکی از کارتاینمحضبگذارند. به-همخوانی دارد 
دارد.جا نگه میهمان

هاي کاپیتان بگذارند.روي ستون کارتخود را نیز برشان گذاشته و دستهايروي یکی از کارتي بازیکنان باید کشتی خود را برهمهي مهم: نکته

بـه بـازیکنی کـه پـیش از دیگـران دسـت      "اول"ها گذاشتند، کارت روي ستون کارتهاي خود را بري بازیکنان، دستها قرار گرفتند و همهها روي کارتي کشتیوقتی که همه
گیرند.ي بازیکنان کارتی نمیشود. بقیهترین بازیکن داده میبه کُند"آخر"ر بعد از او و کارت به نف"دوم"ها گذاشته، کارت روي ستون کارتخود را بر

شود.ها (کارت کاپیتان) مقایسه میشده از ستون کارتکشیدهکند و تصویر آن با تصویر کارتشود: هر بازیکن، کارت زیرِ کشتی خود را رو میها بررسی میسپس پاسخ

-نداشـته ايپس بدهند. اگر بـازیکنی، سـکّه  ي خود راي طال از گنجینههایی) که اشتباه کرده باشد (باشند) باید یک سکّههمخوانی نداشته باشند، بازیکنی (بازیکناگر دو تصویر 
پردازد!اي هم نمیباشد، جریمه

شود:شد، بر اساس جدول زیر، در گنج کاپیتان سهیم میبااگر دو تصویر همخوانی داشته باشند، هر بازیکنی که پاسخ درست داده

گیرد.ي طال میسکّه3را در دست دارد، "اول"بازیکنی که کارت - 
گیرد.ي طال میسکّه2را در دست دارد، "دوم"بازیکنی که کارت - 
گیرند.ي طال میسکّه1ي بازیکنان، هر کدام بقیه- 
کُند بودنش!  مجازات-گیرد اي نمی، هیچ سکّهرا در دست دارد"آخر"بازیکنی که کارت - 



هـاي خـود را   گردنـد. سـپس بازیکنـان دوبـاره کـارت     میهم به میز بازي برهمراهبه"آخر"و "دوم"و "اول"هاي ها تمام شد، کارتکردنقسمتها و گنجوقتی که جریمه دادن
کنـد و  هاي کاپیتـان را رو کـرده، بـازي ادامـه پیـدا مـی      قبل نشسته است، کارت باالیی ستون کارتي نوبتکنندهیکن شروعبازچپِگردانند. بازیکنی که در سمتمیپشت بربه

شود. نوبت جدید آغاز می

گیـرد! اگـر   اي نمـی یکن دیگـر هـیچ سـکّه   که پاسخش نیز درست باشد) و بـاز اینشرطگیرد (البته بهي طال میسکّه2تر، در بازي دو نفره، بازیکن سریعقوانین بازي دو نفره: 
اَش پس بدهد.سکّه از گنجینه1تر، اشتباه کرده باشد، باید بازیکن سریع

هاي ویژه:کارت

-تـه وسـر ره شـنی دوبـا  سـنج زمـان چیننـد.  مقابل خود میرو درزده و دوباره بهداشته، برهاي خود را بري بازیکنان، کارتشود، همهرو می")Stormتوفان ("وقتی که کارت 
کند.هاي خود را به خاطر بسپارد. سپس بازي مثل قبل ادامه پیدا میدقیقه فرصت دارد که چیدمان کارت1شود: هر بازیکن دوباره می

پشـت بـه سـرِ جـایش     بـاره کـارت را بـه   هـاي خـود را بـازبینی کنـد. بعـد از بـازبینی، دو      شود، هر بازیکن حق دارد یکی از کارترو می")Spyglassدوربین ("وقتی که کارت 
گرداند.  میبر

جا کند!    با یکدیگر جابه-به انتخاب خودش -هاي یکی از حریفان را کارت از کارت2کند، اجازه دارد را رو می")Jolly Roger(بازیگوشراجر"بازیکنی که کارت 

ي خـود هاي طالیی داخـل گنجینـه  ها، سکّهگردانده و رو شده باشند. بازیکنهاي کاپیتان) برها (کارتهاي ستون کارتکارتي رسد که همهبازي وقتی به پایان میپایان بازي: 
رد.بشمارند و ثروتمند ترین بازیکن، بازي را میرا می

هاي دیگر بازي:شیوه

تصـویر از  تر کرد. در این حالـت، بازیکنـان تعـداد مسـاوي و هـم     تر کمبازي را براي بازیکنان جوانها، سختیِتعدادي از کارتتوان با کنار گذاشتنِمیهاي جوان: ي ملوانشیوه
-کـارت ویـژه بـر   3هاي کاپیتـان جـدا شـده و بـه همـراه      ي کارتي بازیکنان از دستههاي انتخاب شدههاي مشابه با کارتکارت). کارت3کم کنند (دستها را انتخاب میکارت

دهند.هاي کشیدنی را تشکیل میستون کارتخورند ومی

تر کرد: اي، بازي را با اضافه کردن قانون زیر، سختتوان براي بازیکنان حرفهمیباك: ي دزدان دریایی بیشیوه

فریـاد  کنی کـه زودتـر از همـه   ده است (تکراري باشد) بـازی هاي پیشین رو شده بوو در نوبتها بکشد و رو کند که قبالًاگر یکی از بازیکنان در نوبت خود، کارتی را از ستون کارت
اي نداشته باشد (باشند). سـپس بـازي بـه همـان شـکلِ     که یکی (یا چند نفر) از حریفان، سکّهمگر این-گیرد ي طال میسکّه1کدام از حریفان ، از هر"!ها رو بکشیدبادبان"بزند 

کند.قبل ادامه پیدا می

زنـد:  فریـاد مـی  "جـولی "کند. را رو می"طوطی"یک نوبت جدید را آغاز کرده و کارت "تام"اند. کردهرا پیدا می"طوطی"هاي قبلی، بازیکنان باید تصویر در یکی از نوبتمثال: 
گیرد. سکّه می1و با این کار، از هر بازیکن، "!ها رو بکشیدبادبان"

!اَش را پس بدهدهاي داخل گنجینهباید یکی از سکّه"!ها رو بکشیدبانباد"اگر بازیکنی به اشتباه فریاد بزند ي مهم:نکته
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