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هاي مختلف اي است که در مزارع و مرغداريهاي گرسنهپرندهفریاد صداي ) این !!دافتمی"اولیور تویست"(آدم یاد فیلم "ذرت لطفاً!کمی"
هیک "اما در بازي آید! وقت غذاي کافی گیرشان نمیهیچ-اند ي خدا گرسنهها همیشهها و غازها و قرقاولها و اردكگردند! مرغدنبال غذا می

نوي غذايو آمادهاندهم گرسنههاروباه، یک ضیافت واقعی در انتظارشان است! از طرفی،"کهکمی متفاوت هاآني غذا خوردن... البته م
است!!...

رنگ 6در کارت روباه 18هاي متفاوت / رنگ مختلف و با ارزش6کارت مرغ و ماکیان در 42مزرعه (مرغداري) / 6اجزاء بازي (تصویر باال): 
ژتون زرد)...11ژتون آبی و 22ژتون سبز، 33رنگ مختلف (3ژتون غذا در 66تاس / 1هاي متفاوت / مختلف و با ارزش

کنند.نفره ارائه مینفره و سههاي دوهایی از راهنما که با رنگ بنفش نوشته شده، قوانینی مخصوص بازينکته: قسمت

هر جور هاآنطور! زرنگ هم همینهايشوند. روباهوچله میبخورند، حسابی چاقها، اگر بتوانند خوب غذاكها و غازها و اردمرغهدف بازي: 
هاي غذا را در اختیار داشته ترین ژتونها و باارزشترین مرغوچلهه چاقکد! در پایان، بازیکنینخورهوایی را شکار کرده و میمرغ و ماکیان سربه

ست...ي بازي ابرندهباشد، 

هاي مرغ و ماکیان و گیرد). کارتي بازي شما شکل میمزرعه را روي میز بازي درکنارهم بچینید (با این کار، صفحه6هر سازي:آماده
و باید  ها، دست آغازینِ بازیکن را تشکیل دادهاین کارت-کارت بدهید 5هاي روباه را با یکدیگر مخلوط کرده و بر بزنید. به هر بازیکن، کارت

ها بگذارید.، کنار مزرعه)بانک کارت(پایینها را در یک ستون روبهي کارتاز دید سایر بازیکنان، پنهان بمانند. بقیه

کارت بدهید.6نفره، به هر بازیکن نفره یا سهدر بازي دو

ي بازي و تاس را نیز ها را باهم مخلوط کنید. جعبهآرامی آني بازي ریخته و با حرکت دادن جعبه بهرا در جعبهي ذرت) (دانهژتون غذا 66
ها بگذارید. در کنار مزرعه



چگونگی بازي:

شود!به هر مزرعه (مرغداري)، ذرت تازه (ژتون غذا) ارسال میي تدارکات: ) مرحله1

هاي مشت از ژتونیک- که نگاه کند بدون آن-زیکنان از باکنند! یکیدر آغاز هر دور از بازي، بازیکنان، هر مزرعه را با غذاي تازه تأمین می
هاي اضافی را به اندازد. سپس ژتونژتون مییکها، از مرغداريدر هریک- که نگاه کند بازهم بدون آن-غذاي داخل جعبه را برداشته و 

گرداند.    ي بازي برمیجعبه

کاتي تدارچیدمان آغازین و اولین مرحلهشرح تصویر پایین: 

امتیاز3): 3(با ارزش غذایی زرد رنگیک ژتون (ذرت) 

امتیاز1): 1رنگ (با ارزش غذایی سبز امتیاز / یک ژتون (ذرت) 2): 2(با ارزش غذایی آبی رنگیک ژتون (ذرت) 

پایین بازي کنید!ها را روبهکارتي جستجوي غذا: مرحله) 2

اند! براي غذا ها حسابی گرسنهها و ماکیان و البته روباهکه مرغرسد، یعنی اینقور به گوش میوقاراند!! وقتی صدايقور افتادهوها به قارشکم
گذارند.، روي میز بازي میپشتبهشان را انتخاب کرده و هاي دستاز کارتشان، هرکدام از بازیکنان، یکیدادن به حیوانات

رنگ را بازي کند.کارت هم2هیچ بازیکنی حق ندارد کند. ت بازي میکار2نفره، هر بازیکن، نفره یا سهدر بازي دو

تواند   کنند). حاال باید دید که کدام پرنده میگردانند (رو میها را برمیهاي خود را بازي کردند، همه باهم کارتي بازیکنان، کارتوقتی همه
در کدام مزرعه غذا بخورد...

ي آبی ) در مزرعهکارت آبیخورد. اردك (کند که کدام حیوان در کدام مزرعه غذا میشده، مشخص میبازيهايرنگ کارتشرح تصویر باال: 
طور الی آخر... خورند و همینها غذا میقرقاولبنفشي ها در مزرعهخورد. قرقاولها غذا میمرغزردي خورد. مرغ در مزرعهها غذا میاردك
خوانی داشته باشد، غذا بخورند.شان هماي که با رنگ کارترعهتوانند در هر مزها هم میروباه



خورند!:ها را میها و ماکیان، ذرتمرغاي که مرحله)3

اي تنهایی به مزرعهاي که بهها رو شدند، هر پرندهوقتی که کارت!:خورداي که تنها به مزرعه آمده باشد، تنها هم غذا میالف) پرنده
خورد! هاي غذا)ي آن مزرعه را میها (ژتوني ذرتتنهایی همهرنگ با کارت او، رو نشده باشد)، بهیچ کارت دیگري همآمده باشد (یعنی ه

گذارد.روي خود میهاي غذا را برداشته و پیشِبازیکنی که کارت این پرنده را بازي کرده، ژتون

/) و سوزان (با کارت اردكقرمزمرغ شکاري /)، رندي (با کارت زرد/کارت مرغ، پیتر (با)سبز/کلودیا (با کارت غازمثال (تصویر باال): 
هاي غذاي خورند! ژتونهاي خود را میهاي مزرعهي ذرتراحتی و بدون مزاحمت، همهشان تنها هستند؛ بنابراین بههاي) همگی در مزرعهآبی

مانند چون هیچ بازیکنی، کارت قرقاول یا کارت بوقلمون نخورده باقی میدستهابوقلموني هاي غذاي مزرعهو ژتونها قرقاولهاي مزرعه
است...بازي نکرده

که روند، درحالیاز یک پرنده، به سراغ یک مزرعه میرنگ رو شده و بیشغالباً چند کارت همهاي گرسنه معموالً تنها نیستند!: ب) پرنده
اند، باید بر سرِ غذا          هاي یکسان فرستادههاي خود را به مزرعهلتی، بازیکنانی که پرندههیچ روباهی هم در آن مزرعه نیست. در چنین حا
باهم دوئل کنند!تاسکنند که هیچ! ولی اگر نتوانند، باید با استفاده از توافقهاي ذرت با یکدیگر مبارزه کنند! اگر بتوانند بر سرِ تقسیم دانه

اندازد و عدد روي تاس را به عدد روي کارتی که بازي کرده، اضافه بار تاس میکننده در دوئل، یکنانِ شرکتهرکدام از بازیکدوئل با تاس:
از بازیکنان باهم مساوي باشند، هاي غذا خواهد بود. اگر برخیي ژتوني دوئل و برندهتر باشد، برندهکند. بازیکنی که مجموع اعدادش بیشمی

دوباره و دوباره تاس بیندازند.-فر نتا برتري قطعی یک-باید 

ي آبی باهم به هاي مزرعهاند بر سرِ تقسیم ذرتاند و نتوانستهکلودیا، پیتر و سوزان، هر سه، کارت اردك را بازي کردهمثال (تصویر باال):
. 6و مجموع کارت و تاس سوزان، 8کلودیا و پیتر، هر دو، کارت و تاس. مجموع 3، پیتر و سوزان 2اندازند: کلودیا تاس میتوافق برسند. 

آورند. بنابراین، مجموع کلودیا را می1اندازند. کلودیا و پیتر دوباره تاس انداخته و هر دو، عدد سوزان کنار رفته و کلودیا و پیتر دوباره تاس می
ماند!کاله میي آبی را برداشته و سرِ پیتر بیهاي مزرعهي ژتونشود. کلودیا همه) می6تر از مجموع پیتر (رسیده و بیش7به 

ي گریزپا!مراقب باشید! پرنده

اي تنها ي گریزپا هم اگر در مزرعهها، پرندهي پرنده). مثل بقیه-2وجود دارد (کارتی با ارزش "ي گریزپاپرنده"از هر گونه از پرندگان، یک 
کند؛ را قاپیده و فرار مییک ذرت سبزسرعت جا هست، بهاي باشد که حیوان دیگري نیز آندر مزرعهخورد. اما اگرها را میي ذرتباشد، همه
را بازي "ي گریزپاپرنده"که به چنگ روباهی بیفتد! بازیکنی که کارت اینازپیشکه در هیچ دوئل یا تقسیم غذایی شرکت کند و بدون این



ي بازیکنان بتوانند کاري انجام دهند! که بقیهاز آنقاپد، پیشصورت موجود بودن) از مزرعه می(در رنگیک ژتون غذاي سبزکرده، دقیقاً 
کند.روي خودش اضافه میي غذایی پیشِخود را به مجموعهذرت سبز سپس "ي گریزپاپرنده"بازیکنِ

قاپد...یک ذرت سبز را میشرح تصویر:

رو).فرستند (بههاي باطله میي کارتشده را به دستههاي بازيازیکنان، کارتها (غذا خوردن)، ببعد از تقسیم ذرت

خورند!:ها و ماکیان را میمرغها، روباهاي که مرحله) 4

که خورند! وقتیاي به ذرت ندارند و فقط مرغ و ماکیان میها عالقهروباهخورند!: چیز نمیها هیچچیز نیست، روباهالف) جایی که هیچ
ها) هاي باطله رفته و ذرت (یا ذرتي کارتماند! کارت روباه، به دستهاي در آن نیست، روباه گرسنه میاي بیاید که هیچ پرندهباهی به مزرعهرو

مانند).ماند (یا مینیز در آن مزرعه باقی می

ها) را شکار راحتی آن (یا آنرو شود، بها پرندگانی) روبهاي (یتنهایی با پرندهاي بهروباهی که در مزرعه: آورد!ب) روباه، شکمی از عزا درمی
اي که خودش (روباهش)     هاي مرغ و ماکیانی را که در مزرعهي کارتخورد! بنابراین، بازیکنی که کارت روباه را بازي کرده، همهکرده و می

د. گذارروي خود میاند، براي خود برداشته و پیشِدر آن حضور دارد، بازي شده

گذارد. البته بازیکنی که کارت روي خودش میگیرد و کارتش را پیشِرو شود، آن را نیز می) روبه- 2("ي گریزپاپرنده"اگر روباه، با یک 
ود دارد (در صورت موجاز مزرعه برمییک ژتون سبزکه کارتش را به بازیکنِ کارت روباه بدهد، از آنرا بازي کرده، پیش"ي گریزپاپرنده"

هاي باطله بفرستد.ي کارتاست، باید آن را به دستهمانند. بازیکنی که کارت روباه را بازي کردههاي غذا در مزرعه باقی میي ژتونبودن). بقیه

ي ه دستهگیرد. سپس کارت روباه خود را بي گریزپا) را میپیتر و کلودیا (پرندههايغازباب، شرح تصویر باال: نهار براي روباه باب: 
آورد!براي او به ارمغان مییک ژتون ذرت سبزي کلودیا، "ي گریزپاپرنده"فرستد. هاي باطله میکارت

شوند!شان را با کسی شریک نمیها غذايج) روباه

اي باشند، در مزرعهاز یک روباه،شوند! وقتی بیششان را با کسی شریک نمیها غذايها موجوداتی خودشیفته و ازخودراضی هستند: آنروباه
دوئلکنند! این دوئل، دقیقاً مثل خورد. براي تعیین روباهی که غذا خواهد خورد، بازیکنان با یکدیگر دوئل میها غذا میاز آنفقط یکی

به عدد روي کارت اندازد و عدد تاس رابار تاس میشود. هر بازیکن، یکرا ببینید!) انجام می3ي (قسمت میانی صفحهپرندگان بر سرِ غذا
کند:روباهش اضافه می



است؛ توماس، یک ) را بازي کرده+6(اردكاند. سیمون، یک کلودیا، پیتر و باربارا، هر سه، کارت روباه را بازي کردهمثال (تصویر باال): 
دارد. پیتر و باربارا رتش را براي خود برمیخورد و کاکلودیا، اردك سیمون را میروباه آبی). -2(گریزپابوقلمون) و باب، یک +4(بوقلمون

یک ذرت سبزلطف بوقلمون گریزپایش، از هرچیز، باب، بههاي توماس و باب، باهم دوئل کنند! گرچه، پیشباید بر سرِ خوردن بوقلمون
برد و       ، دوئل را می8به 10بنابراین، پیتر، : 2و 5اندازند: مانند. پیتر و باربارا تاس میها باقی میهاي ذرت در مزرعهي ژتونقاپد! بقیهمی

دارد.دو کارت بوقلمون را براي خود برمی

هاي باطله ي کارتشده را به دستههاي بازيي کارتشان را خوردند، همهها غذايها و روباهي پرندهکه همهوقتیشود:تازه آغاز مییک دورِ
هاي ذرت ها را با غذاي تازه تأمین کنید! ژتوني مزرعهبراي آغاز بازي توضیح داده شد) همههمان روشی کهبفرستید. سپس دوباره (به

رود. سپس هر بازیکن، یک از مزارع باالتر و باالتر میهاي برخیمانند بنابراین با گذشت زمان، تعداد ژتونها باقی مینشده، در مزرعهخورده
کشد.کارت می2نفره، هر بازیکن نفره یا سهدر بازي دوکشد. میبانک کارتکارت از 

جدید تشکیل دهید!بانک کارتهاي باطله را بر زده و یک اگر بانک کارت، خالی شد، کارت

نس آخرین شا:ها را با غذاي تازه تأمین کنندشود که بازیکنان بتوانند (براي آخرین بار) مزرعهآخرین دور از بازي، وقتی آغاز میپایان بازي: 
ها سبز و آبی و ها (ارزش ژتونشود. حاال بازیکنان، ژتوناز این دورِ پایانی، بازي تمام میپسدست آوردن ذرت و مرغ و ماکیان!بازیکنان براي به

ي خود را شمارش کرده و ارزش شدهآوريزرد باهم متفاوت است) و مرغ و ماکیان (که ارزش هرکدام بر روي کارت، مشخص است) جمع
بهترین شکل گرسنگی خود را رفع کرده و دست آورده باشد، بهترین مجموع امتیاز را بهکنند. بازیکنی که بیشها را حساب میمجموع آن

هاي بعدي، شکم خود را سیر کنند!که در دستتوانند دوباره و دوباره بازي کنند، به امید اینتر میشود! بازیکنان خیلی گرسنهي بازي میبرنده

نوش جان!
*****
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