
  



  : داستانِ بازي* 
ند. هر بازيكن، امكانِ ربودِن كتعارف ميها بازيكن بهبهايش را كند، جعبه سيگار گرانرا ايفا مي پدرخواندهبازيكني كه نقش 

 -استنطاق قرار داده و تالش دِ، بازيكنان را مورپدرخواندهاخل جعبه را دارد. سپس د هاي كاراكترِتوكناز يكي يا الماستعدادي 
  ..ها را پيدا كند.كند دزدها را رسوا كرده و الماسمي

  

  : اجزاء بازي* 
  اسالم 15

  سازيمأمور پاك 1راننده /  CIA / (2و يكي  FBIمأمور (يكي  2مُباشر وفادار /  5توكنِ كاراكتر:  10

  شكلِ بطري)توكنِ جوكر (به 2

  ايي پارچهكيسه 1/  ي بازيجعبه
  

  : بازي سازيآماده* 
-را داخل جعبه جاي هاتوكنو  هاالماسطور كه گفته شد، شود. او، همانانتخاب مي پدرخواندهعنوان فرد، به "ترينباتجربه"

  .گيرنددر اختيارِ پدرخوانده قرار مي جوكر هايتوكندهد. مي

  
هاي داخل در جيب خود بگذارد! بنابراين تعداد الماس -خفيانهم–و  نريختهالماس را در جعبه  5تا  0تواند از مي پدرخوانده -

  متغير باشد.  15تا  10تواند از جعبه، مي

  شود.سپرده مي پدرخوانده چپِ نخستين بازيكن در سمت اي، بهي پارچهكيسه -

  شوند!ي بازي خارج ميگيرند، از محوطهاستفاده قرار ب ) قرار نيست در اين بازي موردِاجزايي كه (با توجه به تعداد بازيكنان  -
  

  : روندِ بازي* 
  ...تحقيقات) 2و  دزدي الماس) 1شود: مرحله انجام مي 2بازي، در 

  



  : دزدي الماسي مرحله )1
 )نخستين بازيكنها (شروع از هاي ساعت، بين بازيكنيك و در جهت حركت عقربهبه، جعبه، يك"دزدي الماس"ي در مرحله

    )2(، از خودش پذيرايي كند )1(از دريافت جعبه، بايد محتويات داخل جعبه را چك كند هر بازيكن، پس شود.دست ميبهدست
  :)3(و جعبه را تحويلِ نفر بعدي بدهد 

- د. اين اطالعات، براي شهادتسپارخاطر ميهاي كاراكترِ داخل آن را بهها و توكنبازيكن، جعبه را باز كرده و تعداد الماس الف)
  ارزش حياتي دارند! -ي بازيدر ادامه-قبول دقيق يا دروغ گفتنِ قابلدادنِ 

  ...كامًال مخفيانه.. بايدبازيكن ب) 

  از جعبه بردارد...هاي كاراكتر را از توكنعدد) / يا يكي 1كم خواهد (دستِيا هر تعداد الماس كه مي

به ديگران ، پدرخواندهبدون دستور را  شانهايبرداشت ايدپنهان كنند و هرگز نب نرا از ديگرا هاي خودبرداشتبازيكنان بايد 
  چيزي از جعبه برندارد! هيچ بازيكني حق ندارد كه هيچنشان بدهند. 

  

  : موارد استثناء* 
اي ي پارچهدر كيسه -تا پايان بازي-از جعبه خارج كرده و  -مخفيانه-هاي كاراكتر را از توكنيكي تواندمي نخستين بازيكن -
اي ي پارچهشود يك الماس را در كيسهوجه نميهيچكنند. بهمعمول از خودشان پذيرايي مي شكل ر دهد. سپس بازيكنان بهقرا

  مخفي كرد!

به  (به قسمت مربوط شودمي چه پاپتيبخود تبديل به يك شده) را دريافت كند، خودبهي خالي (خاليكه يك جعبه هر بازيكني -
  كنند!از خودشان پذيرايي مي -استانگار نه انگار كه جعبه خالي بوده-ها ظاهر را حفظ كرده و آن. ماييد)مراجعه ن بچه پاپتي

بشود! گرچه او نيز بايد  "بچه پاپتي"تصميم بگيرد كه هيچ چيزي از جعبه برنداشته و تبديل به يك  تواندمي آخرين بازيكن -
  است. تظاهر كند كه چيزي از جعبه برداشته

  

  : ي مهمنكته* 
شود. بازيكني در مقادير مُجاز، احترام نگذارد، بالفاصله از بازي حذف ميدر هر لحظه از بازي، اگر بازيكني به قانون لزومِ پذيرايي 

  شركت كند! "تحقيقات"شود ديگر حق ندارد حرفي بزند يا در كه حذف مي
  

  دهد.چپ) مي دستِ نفر بعدي (در سمتته، جعبه را بهچيزي از جعبه برداشكه كسي بداند چهبازيكن، بدون اينج) 
  

  



  ي تحقيقات: ) مرحله2
شده، شروع به بازجويي از هاي ربودهكند. سپس براي پيدا كردنِ الماس، جعبه را پس گرفته و محتوياتِ آن را چك ميپدرخوانده

كه توانند دروغ بگويند، راست بگويند، ساكت بمانند، بدون اينكند. بازيكنان ميمي -به هر ترتيبي كه بخواهد-سايرِ بازيكنان 
  بازجويي قرار بگيرند، حرف بزنند و... موردِ

  !حتمي است! پدرخواندهي بازيكنان، دست به سرقتِ الماس زده باشند، موفقيتِ اگر همه * نكته:
  

  شود پرسيد ؟؟؟هايي كه مي؟؟؟ بهترين سوال
   "در آن بود؟ الماسكه جعبه به دست شما رسيد، چند وقتي" -

  "در آن قرار داشتند؟ هاي كاراكترتوكنكه جعبه به دست شما رسيد، كدام وقتي" -

  "چيزهايي هنوز در آن وجود داشت؟كه جعبه را به نفر بعدي داديد، چهوقتي" -

  "چيزهايي از جعبه برداشتيد؟شما چه" -
  

ي تناقضات و ها را خالصه كند و از ميانِ همهمتفاوتي را از بازيكنان مختلف بپرسد، نتايج بررسي هايبايد سوال پدرخوانده
تر و ند، بازي، جذّابرا باورپذيرتر ايفا ك پدرخوانده، نقش ا شناسايي كند! هرقدر كه بازيكناعتماد رها، افراد قابلپيچيدگي
  انگيزتر خواهد شد. هيجان

  

هايش را جيب"دهد كه او را متّهم كرده و به او دستور مياست، را شناسايي كرده دزدمتقاعد شد كه يك  پدرخواندهكه وقتي
  است!! اين، تنها روش قانوني است براي وادار كردنِ يك بازيكن به افشا كردنِ چيزهايي كه از جعبه برداشته"خالي كند

    ، بالفاصله از بازي حذف شده ودزدشوند. گذاشته مي پدرخواندهروي شِها پيد، الماساشالماسي دزديده ب واقعاً اگر بازيكن -
  ها را نيز پيدا كند.ي الماسدهد تا بقيهبه تحقيقاتش ادامه مي پدرخوانده! تواند حرف بزندنمي ديگر نتيجه، در

 بايد يك  پدرخواندهيثيت، ي حاست! براي دلجويي و اعادهاشتباه كرده پدرخوانده پس اگر بازيكن، الماسي ندزديده باشد -
يابد. اگر معمول ادامه مي شكل در بازي باقي مانده و بازي به ،اشتباه متّهم شده، بدهد! اين بازيكنبه بازيكني كه به جوكر توكن

  !رسدبالفاصله به پايان مي تحقيقات يمرحلهخواهي نداشته باشد، از بازي حذف شده و ي براي معذرتجوكر، پدرخوانده

 مأمورانجا كه شود! از آني بازي مي، برندهمأمور، بازي به پايان رسيده و اين باشد FBIيا  CIA مأمورشده، بازيكنِ متّهم اگر -
  رجوع كند! و ها، مسأله را رفعبه آن جوكرتواند با دادِن يك نمي پدرخواندهنيستند،  "خريدني"، اف.بي.آي و سي.آي.اِي

  

  ؟"اشتباه"صورتِ هرگونه در * 
-، دراشتباهشود. اگر اگر بازيكني، در هنگام پذيرايي از خودش، به هر دليلي، اشتباهي كرده باشد، بالفاصله از بازي حذف مي

  كند.معمول ادامه پيدا مي شكل به تحقيقاتدهد. ي به او نميجوكرهيچ  پدرخواندههنگامِ متّهم شدنِ بازيكن، آشكار شود، 
  

 	 	



  :* پايان تحقيقات
  شوند. ي بازي ميش، برندهمُباشران وفادارشده بشود، او و هاي دزديدهي الماس، موفق به يافتِن همهپدرخواندهر اگ

  شود.ي بازي ميتنهايي، برندهبه مأموررا متّهم كند، آن  CIAيا  FBI مأموراناز ، يكيپدرخواندهاگر 

كه از همه كنند! آنهاي دزديِ خود را رو ميدر بازي هستند، الماس هايي كه هنوزدزدي ، از بازي حذف شود، همهپدرخواندهاگر 
  شوند!ي بازي مي، برندهپاپتي هايبچهي همراه همهاست، بهتر دزديدهبيش

  از برندگان باشد!اَش، يكيراست ي بازي خواهد بود كه بازيكنِ سمت، در صورتي برندهراننده

  شود.رده و تحقيقاتي تازه آغاز ميي جديد تعيين كپدرخوانده، يك برندگان
  

  * تنوّع در بازي:
  هاي مختلف، حتماً عوض شود!شود كه جاي بازيكنان، در بازيپيشنهاد مي -

 شده و با حفظِ هاي مشخصتعداد توكن با حفظِ ؛ البتهي پخش كاراكترها را تغيير بدهندتوانند نحوهاي ميبازيكنان خيلي حرفه -
  !مُباشر وفادارتعداد كافي 

كنيد، هاي خيلي جوان بازي مي، باال و پايين كرد. مثالً اگر با بازيكنجوكرهادشواري بازي را با تغييرِ تعداد  حطتوان سمي -
، برعكس، جوكرهاتر كردنِ تعداد كمتر كنيد. ساده، پدرخواندهبراي را  ي تحقيقاتمرحله، جوكرهااضافه كردنِ تعداد  توانيد بامي

  !كندتر ميرا بيش دزدهاامكانِ ُبردِ 

 امتحان نكنيد!اين نسخه را  هرگز ايد،اي نشدهكه كامالً حرفهشود تا وقتيتوصيه مي ام داد وليجنفره هم ان 5توان بازي را مي -
نيز  پدرخواندهو  ندهست FBIيا  CIAمأمور و  مُباشر وفادار ،دنگيرميقرار استفاده  ، موردِي كه در اين بازيكاراكتر وكنت 2

  ي استفاده كند!جوكرتواند از هيچ نمي
 

 



  :كاراكترهامعرفي * 

  
   است را ترك كند!سادگي ريپرداخته تا رييسِ اين خانواده بشود و قصد ندارد بهاو بهاي زيادي : (بدون توكن) پدرخوانده *

هاي گفته شنود،هاي همه را ميحرف او، بَرد!اش را پيدا كند، بازي را ميشدههاي ربودهي الماسهمه، اگر بتواند پدرخوانده
  خواند. مي را نيز به كمك فراش باشرانمُو  كندرا بررسي مي مختلف

 جوكر هايتوكناتهام بزند (يعني از اتّهام زدنِ اشتباهي بپرهيزد) وگرنه  دزدهابايد سعي كند فقط به  پدرخوانده :ي مهمنكته* 
  شود.خود را از دست داده و از بازي حذف مي

 

  

، واقعاً كار خطرناكي پدرخواندهي اعضاي خانواده، تبهكار هستند ولي سرقت از اموالِ شّكي نيست كه همه: (بدون توكن) دزد *
ها ترين الماسي كه بيشدزد، از بازي حذف شده باشد، پدرخواندهاگر  !و بدون بخشش است ، سريعساندرودون آلِ: عدالتِ است

 شوند!باهم پيروز مياندازه الماس دزديده باشند، همه يك ، بهدزدَبرد. اگر دو يا چند را دزديده و هنوز در بازي هست، بازي را مي

 

  

ي ، همهپدرخواندهاگر . هاستآن برايمنفعتي منطقي ي كنندهتأمين، خواندهپدربه  مُباشران وفاداري: مُباشران وفادار *
گويند و را متقاعد كنند كه دارند حقيقت را مي پدرخواندهها بايد آن رسند.نيز به پيروزي مي مُباشران هايش را پيدا كند،الماس

  كمك كنند. دزدهابه او، در باز كردنِ مُشتِ 
 

  

آمده بين اعضاي خانواده توانند از نزاعِ پيشها ميعنوان مأمور مخفي، آنبعد از چند ماه فعاليت به: CIAو مأمور  FBIمأمور  *
  ند.و قضيه را خاتمه ده را خبردار كردهد كاران خومهك نشانه هستند تا ها فقط منتظر يآناستفاده كنند. 

در بازي حضور داشته باشند، فقط  مأموربَرد! اگر دو قرار بگيرد، بالفاصله بازي را مي پدرخوانده، موردِ اتّهامِ مأموراناز اگر يكي
  )!مأمورشود (نه هردو اتّهام قرار گرفته، برنده مي ي كه موردِمأمور



  

شود، ، برنده ميرانندهاين مسأله باخبر نباشند!  ؛ حتي اگر خود مسافرها ازخود است مسافرهدفِ او، مراقبت از : راننده *
  !از برندگان باشداَش، يكيراست بازيكنِ سمتكه شرط آنبه

 

  

كند! كمك مي دزدهابه  ديگران به خودش، ظنّ سوءاست و با جلب كردنِ  گنگستر جوجهاو، يك : )بدون توكن(بچه پاپتي  *
خودش كمك كند؛ مثالً  دزدهاشود؛ براي همين، او بايد هرطور كه شده، به هم برنده مي بچه پاپتي، برنده شود، دزدهااز اگر يكي

  !قرار بدهد پدرخواندهظنّ  جهت، موردِ سوءبي و خودرا بي

باشد  نفر آخرشده) به او تعارف شود يا ي خالي (خاليشود كه يا جعبهمي بچه پاپتيبازيكن، در صورتي تبديل به  :ي مهمنكته* 
  چيزي از جعبه برندارد. و تصميم بگيرد كه هيچ

 

  

  تيرش هم حرف ندارد! هفتبهو دست شتهعهده دار ترين كار را در خانواده بكثيف: زيسامأمور پاك *

ايد، شود كه تا در اين بازي، حرفه اي نشدهشود. پيشنهاد ميمي مُباشرانهاي از توكناين كاراكتر، جايگزينِ يكي سازي:آماده -
كند ولي او، يك توانايي ويژه نيز دارد: اگر عمل مي مُباشرمثل يك  سازيمأمور پاكاستفاده نكنيد.  سازيمأمور پاكاز كاراكتر 
كه بازيكن، از آنپيش-  تواندمي سازيمأمور پاكهايش را خالي كند، و از او بخواهد كه جيب ي را متّهم كند، بازيكنپدرخوانده

  بالفاصله  سازيمأمور پاكباشد،  CIA يا FBIمأمور ! اگر بازيكني كه متّهم شده، يك "پاو"فرياد بزند  -هايش را خالي كندجيب
هردو، ش، اَ "قرباني"و  سازيمأمور پاك نباشد، FBI يا CIAمأمور اگر بازيكني كه متّهم شده،  شود.ي بازي ميتنهايي، برندهو به

از گيرد و اگر يكيهايش را پس مي، الماسپدرخواندهباشد،  دزد، اگر بازيكني كه متّهم شده شوند.بالفاصله از بازي حذف مي
 پردازد!نمي يتوكن جوكرهيچ باج نداده و ، پدرخواندهكاراكترها باشد، 

  

 

 

 * .BaziPlanet.comwwwمراجعه نماييد:  بازي ارهيس ت اينترنتيتر، به سايبراي اطالعات بيش *



 

  

 ممكن  حدّ  ن، بايد تاو بازيكنان آ گيردآكنده از فساد و تبهكاري شكل ميدر فضايي  مافياي كوبابازي اگرچه 
              با مصرِف الكُل و موادّ مخدّر،  ، مخالفتِ خود رااين بازيسازندگان  هاي خود نزديك شوند،به نقش

                                                          از آنبار خشونتي استفادهو  اسلحهغيرقانوني حمل 
  دارد...اعالم مي، يافتهخشونت و جنايتِ سازمانتر، با و از همه مهم

*****  

  * آذر مترجم: كيومرث قنبري *

* Telegram: @BaziPlanet *  


