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 «وع... کن!ووشر»

  سال به باال( هشتبازیکن،  6تا  3)برای 

 
 

چی که میخواد،  سوژه، هر دایره بیان کنین؟! یه حلزون یا یه قاشق... یه کامپیوتر یا یه چترباز...تا  و چند خطتا  با چندکه تو فکرتونه، رو  تونین چیزی می

ها با دیدنش، بتونن فوراً  ی بازیکن د ثانیه، جادو کنین و یه اثرِ هنری خلق کنین... فقط لطفاً اثرتون رو طوری خلق کنین که بقیهباشه... باید در عرضِ چن

     ی های و دیسکها(  )خطها  میلهاومد، چی؟! اصالً اگه  تر شبیهِ رادیو از آب در سوژه ای رو که تو ذهن شماست، حدس بزنن! امّا اگه حلزونِ شما، بیش

-کار تون رو بیدار کنین و به مالیستِ درونِ خونسرد باشین! مینی که در اختیارتونه، تموم شد و هیچ تصویری هم از توش در نیومد، چی؟!هایی(  )دایره

 که یعنی شروووع... کن! -بگیرین!... گرفتین داستان چیه؟ خوبه... پس لِگ الس 

      ی  دونه صفحه ی نمایش؛ یه دونه صفحه تا تصویر(؛ یه 481رو )شاملِ  تا کاشیِ تصویرِ دو 29 :(1ی  های صفحه )شکل ی بازی محتویات جعبه

           تا دیسک کوچک؛ 8تا دیسک بزرگ؛  1؛ (92تا  41)با اعداد  ی نمایش دونه ردیفِ اضافی برای صفحه ای؛ یه دقیقه 9سنجِ شنیِ  بندی؛ یه زمان امتیاز

 مکعب کوچک مخصوص حدس زدن.تا  02تا کاشیِ اعداد؛  92کوتاه؛  ی میلهتا  41بلند؛  ی میله تا 1

تشخیص          قابل تون، تصویرهای کامالً ها و البته با استفاده از جادوی ذهنِ ها و دیسک باید خیلی سریع عمل کنین و با استفاده از میله :هدف بازی

ی    ( بقیه!رویه... کارِ خیلی بدیه! جویی هم بکنین )مصرفِ بی تون، صرفه ارزش و کمیاب اده از مصالح باتون باشه که تو استف به وجود بیارین... امّا حواس

زنن... خالصه که اگه ذهنِ خلّاقی       نظر رو حدس می ی موردِ ین، چیه و کلمه کنن حدس بزنن که شاهکاری که شما طرّاحی کرده ها سعی می بازیکن

تونه جلوی  هاتون رو هم با چشمِ باز و حواسِ جمع بزنین، احتماالً هیچی نمی حدستون باال باشه و  عملِ خوب باشه و سرعتِ تون داشته باشین و طرّاحی

 تون رو بگیره...! شدن برنده

 :(2ی  های باالی صفحه )شکل یدمان شروع بازیچ

 رش...سنجِ شنی رو هم بذارین کنا بندی رو بذارین وسطِ میز و زمان ی امتیاز صفحه -

 ...ی امتیاز بندی تو صفحه "صفر"ی  بذاره روی خونه "شمارنده"عنوانِ  شون رو به داره و یکی از یه رنگ مشخص رو بر مکعبتا  42هر بازیکنی  -

 ی مختلف پخش کنین... تا دسته پاتی کنین و توی چند های تصویر رو خوب قاتی کاشی -

 ...رسه به ایشون ها می ها و دیسک ی میله ای دورِ اوّلِ بازی انتخاب کنین؛ همهبر "هنرمند"عنوان  ها رو به یکی از بازیکن -

تا  41تون بچینین... )توضیح این که: عددهای "هنرمند"پُشت، به شکل یه ستون، کنارِ دستِ  پاتی کنین و به ( رو خوب قاتی40تا  4های اعداد ) کاشی -

 ی ؟؟ رو ببینین!(  صفحه -گیرن  رفته موردِ استفاده قرار می پیشی نمایش، فقط تو بازی  و ردیفِ اضافیِ صفحه 92

 ها و قدر جا بذارین که برای ساختنِ تصویرهای مختلف با میله البته اون -ی نمایش رو بذارین جلوی روی خودتون  ن، صفحههستی "هنرمند"اگه شما  -

 ...ها مشکلی پیش نیاد دیسک

 :(2ی  های پایین صفحه )شکل جریان بازی

ی نمایش پخش کنین.   ی صفحه خونه 40دارین و روی  تا کاشی تصویر رو به طور اتفاقی بر 40ین، "هنرمند"وقتی شما  های تصویر: چیدن کاشی

ی           معنیِ زیای برا های هم کنین، یه کلمه رو با صدای بلند بگین )اگه کلمه رو می و شه، وقتی که کارت رو پشت برای هر تصویری که نشون داده می

 خوره(... تر از بقیه به اون تصویر می ای که بیش ی ممکن رو انتخاب کنین؛ کلمه یه تصویر وجود داره، سعی کنین بهترین کلمه
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ال، خوب، حا مونین. سنج خالی بشه، هنرمند باقی می گردونین؛ شما تا وقتی که زمان سنجِ شنی رو بر زمان ها: ساختنِ تصویرها و حدس زدنِ کلمه

-ای... هیچکس بجز شما حق پُشت، بذارین یه گوشه تون نگه دارین و کاشی رو، به های اعداد رو نگاه کنین، عددش رو تو ذهن کاشیِ باالییِ ستونِ کاشی

ا بازسازی کنین؛ البته ه ها و دیسک ی نمایش رو باید با میله کنه که شما کدوم یکی از تصاویرِ توی صفحه نداره اون عدد رو ببینه! اون عدد، مشخص می

 طوری که به بهترین شکلِ ممکن، قابل تشخیص باشه! و حاال... شروووع کن!

ی نمایش،          تو صفحه 41ی  ی شماره ده... کاشیِ تصویر روی خونه رو نشون می 41باالترین کاشیِ عدد، عدد  :(2ی  )پایین صفحه شرح شکل

 ده... رو نشون می "ماشین مسابقه"

ی مربوط به تصویر رو حدس بزنن... هر بازیکن، توی هر دور بازی، فقط    کنن کلمه ها سعی می ی بازیکن سازین، بقیه ه شما دارین تصویر رو میوقتی ک

 ، ساختِ تصویرِ بعدی رو شروع کنه..."هنرمند"حدس بزنه! اگه یه بازیکن، اشتباه حدس بزنه، دیگه نباید چیزی بگه و باید صبر کنه تا  یه باراجازه داره 

       "پُل"ولی این بازیکن، اوّل گفته  ست"ماشین مسابقه"جواب درست،  (3ی  )شکل باالی صفحه ماشین مسابقه؟/ حدس دوّم:  پُل؟حدسِ اوّل: 

 ..."ماشین مسابقه"وز فرصت دارن که بگن ن، هن هایی که هنوز حدس نزده تونه حدس بزنه! بازیکن از دست داده و دیگه نمی و نوبتِ حدس زدنش رو

تونین این تصویر رو  ی درستش رو حدس بزنن، می ... ولی اگه شک دارین که بقیه نتونن کلمهقدر که بخواین، برای ساختنِ یه تصویر فرصت دارین شما هر

خواین بازسازی کنین، رد کنین! بعدش، کاشیِ بعدی رو    میتونین یا ن ولِش کنین و برین سراغ عدد بعدی و تصویر بعدی؛ حق دارین تصاویری رو که نمی

ترین تصاویر ممکن رو بازسازی کنین؛  سنج خالی بشه، بیش گردونین و کار رو با ساختنِ تصویر بعدی، ادامه بدین... سعی کنین تا قبل از این که زمان بر

 چپ(!، سمتِ 3ی  )شکل پایین صفحه البته به شکلی که بقیه بتونن حدس بزنن

 ین... کرده شون کنار؛ درست مثلِ کاشی عددی که رو ین، دوباره هم استفاده کنین! بذارین بار استفاده کرده هایی که یه ها و دیسک اجازه ندارین از میله

تونن برای  ه نمی، دیگن استفاده شده "ماشین مسابقه"هایی که برای ساختنِ تصویرِ  ها و دیسک میله ، سمتِ راست:3ی  شرح شکل پایین صحنه

 ای به کار برن...! ساختنِ تصویرِ دیگه

شه!  تا دورِ بعدیِ بازی تعطیل میزنی  سازتون تموم بشه! در این صورت، تصویرسازی و حدس و سنج خالی بشه، مصالح ساخت ممکنه قبل از این که زمان

 امه بدن...!(ی دستِ شما رو اد تونن حدس زدنِ آخرین تصویرِ ساخته ها می )البته بازیکن

 ... (4ی  های صفحه )شکل "هنرمند"عنوانِ  به

میمیکِ ایی تولید کنین یا با حالت بدن و اجازه ندارین هیچ صد! / ی درست رو حدس نزده، اجازه ندارین حرف بزنین ها، کلمه ... تا وقتی که یکی از بازیکن

 تون هم باشین! جهتِ نگاهمواظبِ  شون کنین! تون، سرنخی به دیگران بدین و راهنمایی صورت

برای ساختنِ تصویرها کمک بگیرین! / هاتون  مکعباجازه ندارین از /  چسبیده به اون بذارین! ی نمایش یا دقیقاً چیزی رو روی صفحه اجازه ندارین هیچ... 

 رو بسازین! "عدد"اجازه ندارین تصویرِ یه 

  بُعدی بسازین... فقط  سه بیارین! البته اجازه دارین تصاویرِ بُعدی در ها رو به حالتِ سه ها و دیسک میله... اجازه ندارین با خم کردن، لوله کردن و تا کردن، 

 خود حفظ بشه! به ش خود و پایداری ه شرطی که تعادلب

همه، جواب درست رو     کنه که کی اوّل از  کنه و تعیین می ، درستیِ جواب رو تأیید می"هنرمند" ی درست رو حدس بزنه... اگه یه نفر، کلمه

زمان، جوابِ  تا بازیکن، هم ی نمایش... و اگه چند ذاره روی کاشیِ تصویرِ مربوطه توی صفحه هاش رو می مکعبدونه از  اعالم کرده! بعدش، این بازیکن، یه

      -زنی شرکت ایش بذاره، دیگه تو حدسی نم هاش رو توی صفحه مکعبی  بازیکنی که تونسته قبالً همه کنن! کار رو می شون همین درست بدن، همه

 سنج خالی بشه(... کنه تا این دور تموم بشه )یعنی وقتی که زمان نمی
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شه... هر بازیکن، امتیازهای خودش  تموم شد( امتیازدهی شروع می "هنرمند"های  ها و دیسک ی میله خالی شد )یا همه وقتی که زمان سنجامتیازدهی: 

 کنه:  ر روی مسیرِ امتیازات مشخص میش، ب رو با شمارنده

 گیره... ی نمایش باشه، یه امتیاز می هاش که روی صفحه مکعبهر بازیکن، به ازای هر کدوم از  -

 گیره...   روی صفحه، یه امتیاز می مکعبِبه ازای هر  "هنرمند" -

جدید تا تصویرِ  40طور! و به جاشون،  هم همینای تصویر رو ه ی کاشی ی نمایش جمع کنین! همه هاتون رو از صفحه مکعبشروع دور جدید بازی: 

 شه... جدید انتخاب می "هنرمند"عنوانِ  قبلی، به "هنرمند"بذارین! بازیکنِ سمتِ چپِ 

ات رو داشته باشه، ترین امتیاز شده باشن... بازیکنی که بیش "هنرمند"بار  ها، یه کدوم از بازیکن شه که هر بازی، وقتی تموم می پایان بازی و برنده:

 ی بازیه...! برنده

 :(5ی  )شکل صفحه رفته بازیِ پیش

کدوم از اعدادِ ردیفِ   ی نمایش اضافه کنین! تو شروعِ هر دور از بازی، هنرمند، روی هر پایینِ صفحه به رو (92تا  41قبل از شروع بازی، ردیفِ اضافی )

 شن... ی قوانین، به همون شکل اجرا می داره... بقیه می رو هم بر 92تا  41 های اعدادِ ذاره و کاشی اضافی هم یه کاشیِ تصویر می

* * * * * 
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