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باسپاساز
سیدمحمدهاشمداخته

مدیر پروژه
عبدالحمیدسرودي

و همه عزیزاني كه ما را در این پژوهش یاري كردند.

سیاههبازیها
Dartoopa 5 > دارتوپا 

          Rammaza 7 > رمازا   
      Dara 9 > درا  

                   Lopanga 10 > لوپنگا 
                                   Galesa 15 > گالسا 

              Haft sanga 16 > هفت سنگا 
                     Tilaya 17 > تیله یا 
                  Mayaya 8 > مایه یا 
                     Estop 9- استپ  

                Darmogha 10- دارمغا  
                 Kelmacha 11- كلمچا  
                 Malooka 12- مالوكا 
             Shah vazira 13- شاه وزیرا 
                       Hob 14- هب  

           Savari matta 15- سواري متا 
             Keli meliya 16- كلي ملیا 
                Davasata 17- در وسطا 

            Zahba zahba 18- زهبا زهبا 
                     Goopa 19- گوپا  

       Gorgom salalom 20- گرگم سااللم 
                       Rowa 21- روا  
          Kal sheytona 22- كل شیطونا 
                      Dama 23- داما  
                    Qatala 24- قطاال  

     Chehm morookhta 25- چهم مروختا 
                    Gounia 26- گونیا  
                 Gerashia 27- گراشیا 

          Korkomoocha 28- كركوموچا 
        Dastom cheleka 29- دستم چلكا 

            Sarbastaya 30 > سربسته یا 
              Bandbaziya 31 > بند بازیا 

  Khona qazi kian 32 > خونه قاضي كیان 
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پیشگفتار
بازي كردن و تفریح كردن و تحرك داش��تن خود الزمه جس��م و روح اس��ت. انسان با ورزش كردن 

سالمتي جسمي و روحي خویش را تقویت مي كند.
در گذش��ته حتي خبري از توپ گرد نبود این در حالیس��ت که امروزه همین توپ گرد یكي از لوازم 

اساسي ورزش هاست اعم از فوتبال، والیبال، بسكتبال، تنیس، واترپلو و... 
از گذشته در اقصی نقاط جهان مردمان به طرقي سرگرم بازي هایي بودند كه جزیره قشم از این امر 

مستثنی نبود.
 بازي هایي كه هوش و ذكاوت را تقویت مي كرد و جسم و روح انسان را پرورش مي داد اما هم اكنون 
بازي هاي رایانه اي جاي بازی های محلی را پر كرده اس��ت و آن را به باد فراموشي سپرده اند كه این 

خود معضل بزرگي است براي بچه هایي كه جسم و روانشان نیازمند تحرك و ورزش است.
س��ال ها پیش با پایان یافتن مدارس و رس��یدن فصل تابستان خود به خود بازي ها آغاز می شد و اگر 
یكي از محله هاي قش��م دارتوپا بازي مي كردند كلیه محّله ها همان بازي در دس��تور كارش��ان بود، 
حّت��ي در مواقعي بچه هاي یك محله جمع مي ش��دند و به محله اي دیگر مي رفتند و با هم مس��ابقه 

مي دادند.
امیدواریم با جمع آوری این کتاب بازي هایي كه نس��ل های قبل از ما زنده نگه داش��ته و اكنون از یاد 

رفته اند را دوباره زنده كنیم.
بازي های��ي كه در این كتاب گنجانده ایم تحقیقاتي اس��ت كه با مس��اعدت مردم��ان این مرز و بوم 
گردآوری گردیده اس��ت. الزم به ذكر اس��ت كه ش��اید بازي هایي باشند كه از ذهن بزرگان این شهر 
خارج ش��ده و نتوانس��ته ایم روي كاغذ بیاوریم. همچنین برخی از این بازي ها در روستاهاي قشم برپا 
بوده و در هر روس��تا با كمي تغییر نس��بت به جاهاي دیگر انجام مي گرفته كه این تحقیقات مستلزم 

وقت و زمان مناسب مي باشد. 
ناگفت��ه نمان��د كه این گونه بازي ها به ش��رایط اقلیمي، جغرافیایي و همچنی��ن اجتماعي و فرهنگي 
منطقه بس��تگي داش��ته و هر منطقه از كش��ور بازي هایي مخصوص به خود داشته یا با کمی تفاوت 

انجام می گیرند.
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1   
دارتوپا  

Dartoopa    

گروهی نوعبازي: 
دست کم 6 نفر تعدادبازيكنان: 
12 سال به باال سنبازيكنان: 

توپ نمد، چوب تراش شده گرد تقریبا" 50 سانتي وسايلبازي: 
فضاي باز، زمین هموار جایبازي: 

س��رعت عمل، مفاهی��م اولیه جنگ و گریز، س��رعت انتقال، تقویت دس��ت و  هدفبازي: 
عضالت، چابكي 

بازیكنان به 2 تیم الف و ب )حتي المقدور تعداد افراد 2 تیم مس��اوي باش��د(  چگونگیبازي: 
تقسیم می شوند.

2 نفر به عنوان س��رگروه )ممبل- Mombel( انتخاب می شوند. بل Bel به معني یار و مم Mom به 
معني مادر می باشد.
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2   

رمازا  
Rammaza    

گروهی نوعبازي:  
دست کم 8 نفر تعدادبازيكنان:  

از نونهاالن به باال سنبازيكن:  
ندارد وسايلبازي:  

فضاي باز و هموار جایبازي:  
تقوی��ت عضالت دس��ت و پا، س��رعت انتق��ال، مفاهیم اولیه جن��گ و گریز،  هدفبازي:  

چابكي 

از بی��ن بازیكنان 2 نفر به عنوان ممبل انتخاب مي ش��وند و بازیكنان به صورت  چگونگیبازي:  
مساوي تقسیم مي شوند و زمین به قید قرعه تعیین مي گردد.

بازیكنان هر دو تیم )الف و ب( كارخود را آغاز مي نمایند بدین ترتیب:
 مثال˝ تیم الف در نقطه ش��روع و تیم ب در مقابل تیم الف قرار مي گیرد و تیم الف كه ش��روع كننده 

به قید قرعه دو تیم در برابر یكدیگر صف آرایي مي كنند. تیم الف در نقطه شروع و تیم ب در مقابل 
تیم حریف قرار مي گیرد. 

یك نفر با اجازه ممبل چوب در دس��ت، پش��ت خط ش��روع قرار مي گیرد و یكي از یاران تیم ب توپ 
در دس��ت روبروي بازیكن الف مي ایس��تد سپس شروع كننده آهس��ته با چوب، ضربه به توپي كه در 
دس��ت بازیكن تیم ب قرار دارد می زند )به عنوان اطالع دادن به بازیكن تیم ب كه من آماده ام( و 
بالفاصله بازیكن تیم ب توپ را به ارتفاع نیم تا یك متر به باال پرتاب مي كند و بازیكن تیم الف باید 
با چوب به توب ضربه محكمي بزند تا بازیكنان تیم حریف نتوانند توپ را در هوا بگیرند )بل بگیرند( 
ضربه زننده مي تواند فقط سه ضربه از نقطه شروع بزند و بعد از پایان نوبت وي بازیكن بعدي تیمش 

جاي او را پر مي كند الخ ......
بازیكنان تیم الف كه در نقطه ش��روع ایس��تاده و نوبت ضربه زدن آنان تمام شده)فرضا" یك یا دو یا 
سه و یا چهار نفر( منتظر فرصتي هستند تا خود را به نقطه ی انتهاي مسیر برسانند و سپس به نقطه 

شروع برگردند تا مجددا" به نوبت ضربه به توب را بزنند.
چنانچ��ه در زمان ضرب��ه زدن به توپ بازیكنان تیم ب توپ را در هوا بل بگیرند )گر دو دس��تي بل 
بگیرن��د ضربه زننده باید جاي خود را به دیگري بدهد و چنانچه یك دس��تي بل بگیرند كل تیم باید 

جاي خود را به تیم حریف بدهد.(
زمان ضربه زدن به توپ اگر یار تیم ش��روع كننده در محوطه بازي در حال دویدن باش��د و در حال 
رساندن خود یه انتها و یا به نقطه شروع برگردد بازیكنان تیم حریف مي توانند با توپ به بازیكن تیم 
مقابل ضربه بزند. اگر ضربه به یكي از یاران تیم ش��روع كننده بخورد بازیكنان تیم حریف بالفاصله 
به نزدیكترین محل )یا نقطه شروع و یا انتهاي مسیر( مي رسانند و چنانچه در همین حال تیم حریف 
بتوان��د مجددا" با توپ به بازیكنان مقابل ضرب��ه بزنند باز هم جا بجایي صورت مي پذیرد و بازیكنان 

بدون این كه توپ به آنان اصابت نماید به یكي از دو محل كه اشاره شد مي رسانند.
و چنانچه تمامي بازیكنان تیم الف ضربات خود را بزنند و بازیكني نتواند انتهاي مس��یر و بلعكس را 

طي نماید جابجایي تیم ها صورت مي گیرد.
در بعضي مواقع در یارگیري یك نفر اضافه است كه آن یك نفر به عنوان یار هر دو تیم انجام وظیفه 
مي كند وآن را هاوي در میون )Havi Dar Mayon( مي گویند كه این یار همیشه به عنوان یار مقابل 
نقطه ش��روع بازي مي كند و حق هیچ گونه زدن با ت��وپ به یار حریف را ندارد ولي در بعضي اوقات 

پاس با توپ در دستور كار خود قرار مي دهد.
وظیفه اصلي وي فقط باید پش��ت خط نزد بازیكنان تیم نقطه شروع بایستد و توپ را به صورت پاس 

به هوا پرتاب نماید تا بازیكنان تیم ضربه به توپ بزنند.

ممبل: سرگروه         
دار: چوب         
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3   
درا  

Dara    

گروهی نوعبازي:  
هر تیم 10 نفر تعدادبازيكنان:  

نوجوانان به باال سنبازيكن:  
ندارد وسايلبازي:  

فضاي باز و هموار جایبازي:  
سرعت عمل، دقت عمل، چابكي هدفبازي:  

2 نفر به عنوان ممبل )Mombel( انتخاب مي شوند و یارگیري انجام و بعد از  چگونگیبازي:  
آن به قید قرعه زمین بازي تعیین مي گردد كه تیم الف مهاجم و تیم ب مدافع یا بلعكس.

س��الهاي گذش��ته محدودیت نفر نبود و كم كم درا را اصولي تر بازي كردند و اكنون خط مس��تطیل 
شكلي كه ابعاد آن مشخص نكرده اند روي زمین ترسیم و مستطیل را به 8 قسمت تقسیم مي كنند. 

می باش��د یك نفر را به عنوان مهاجم س��رعتي )او باید از معركه جان سالم بدر ببرد و دیگر یاران وي 
باید راه را بر وي هموار نمایند تا خود را به نقطه انتهاي مس��یر برس��اند. به گویش محلي او را هاوي 

خطاب مي كنند(.
هر یك از بازیكنان باید با دس��ت راس��ت انگش��تان پاي چپ و یا بلعكس را بگیرد وبا یك پا عمل 

دویدن وبا دست دیگر عمل هل دادن و یا باز كردن دست از انگشتان پا را انجام دهد.
بازي كه ش��روع ش��د هر 2 تیم با یكدیگر به نبرد تن به تن اقدام مي نمایند و تیم ب باید سعي نماید 
اوال"تیم الف هاوي خود را به نقطه انتها نرس��اند و از طرفي دس��تان بازیكنان حریف از پاهایشان باز 
نماید كه جابجایي تیمي صورت گیرد. چنانچه تعدادي از بازیكنان تیم الف دست هایش��ان از پایشان 
جدا شده و هاوي بتواند خود را به نقطه انتها برساند كل تیم الف باید به حالت اولیه برگردند و بازي 

را مجددا" آغاز نمایند.
تیم ب باید س��عي كند تا هاوي )مهاجم س��رعتي( نتواند خود را به انتهاي مس��یر برساند و از طرفي 
بازیكنان تیم الف سعي مي كنند تا هاوي را تحت حمایت قرار دهند تا بتواند به مسیرش ادامه دهد.

كلمه رمازا احتماال" از لغت َرم گرفته شده كه به معني فرار مي باشد.و رماز احتماال" به معني در حال 
فرار باشد.
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4   
لوپنگا  

Lopanga    

گروهی نوعبازي:  
4 نفر به باال )به طوریکه دور حاكم شلوغ نشود( تعدادبازيكنان:  

نوجوانان به باال سنبازيكنان:  
یك عدد شال گره زده وسايلبازي:  

كوچه، محله و یا فضاي باز جایبازي:  
تقویت هوش، باال بردن دقت، تمركز حواس هدفبازي:  

ابتدا بازیكنان دور هم جمع مي ش��وند و به قید قرعه یك نفر به عنوان حاكم  چگونگیبازي:  
بازي انتخاب مي شود. حاكم شال گره زده را در دست مي گیرد و بقیه بازیكنان گوش به فرمان حاكم 
یك دست خود را بر روي شال نگه مي دارند و حاكم سوال خود را مطرح مي كند )سواالت در رابطه 
با نوع خرما و س��پس میوه ها مي باش��د( و بازیكنان باید با دقت به سوال حاكم پاسخ دهند، بازیكني 
كه جواب را صحیح اعالم كند بالفاصله حاكم با تائید به پاس��خ، ش��ال را رها مي نماید و بازیكني كه 

مس��احت تقریبي آن 8*5 )40 متر مربع( و یارگیري توس��ط ممبل )Mombel( آغاز و به قید قرعه 
زمین بازي مش��خص مي ش��ود تیم الف مهاجم و تیم ب مدافع مي ش��ود. تیم مهاجم در نقطه شروع 
قرار مي گیرد و تیم مدافع 3 نفر روي هر یك از چها راه و یك نفر كه خط مقدم اس��ت روي س��ه راه 
مي ایس��تد و بازیكنان مهاجم باید طوري در خانه هاي ترس��یمي بیایند كه مدافعان نتوانند آن ها را در 
تله بیاندازند و مدافعان فقط حق دارند در مسیر حدود خودش حركت كند و مي تواند فقط به راست و 
چپ در حركت باشد و سرگروه بازي مي تواند در كل مسیر حركت كند و به صورت آزاد در مسیرهاي 
خط كش��ي ش��ده حركت نماید و بازیكنان حریف را به دام بیاندازد و چنانچه یكي از بازیكنان مهاجم 
در تله بیافتد بازي متوقف و جابجایي تیم ها صورت مي پذیرد. و چنانچه همه بازیكنان تیم الف بدون 
این كه در دام بازیكنان تیم ب بیافتند امتیاز 1 را تیم برنده مي دهند و بازي را مجددا" آغاز مي نمایند. 
ضمن��ا" س��رگروه تیم مدافع در حین آمدن بازیكنان تیم الف به خانه ه��ا آنان را آزاد مي گذارد تا وارد 
معركه شوند ولي خانه هاي بعدي باید خودشان را از مدافعان عبور دهند و در موقع برگشتن و گذر از 
آخرین مرحله كه سرگروه آن جا كمین كرده بازیكن مثل دور اول آزاد نیست باید خود را با ترفندي 

به خط پایان برساند. شكل ترسیمي بازي درا در صفحه بعد مشاهده كنید.
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5   
گالسا  
Galesa    

گروهی نوعبازي:  
6 نفر به باال تعدادبازيكنان:  

14 سال به باال سنبازيكنان:  
دریا جایبازي:  

تقویت عضالت دست وپا، هوشیاري و دقت  هدفبازي:  

بازیكنان به روش خاص گالسا تقسیم مي شوند. چگونگیبازي:  
یك نفر به عنوان گرداننده یاركش��ي انتخاب مي ش��ود و وي با به هم زدن آب دریا در محوطه یك 
مت��ر مربعي به طوریكه كف روي آب قرار بگیرد )این عمل براي هر یك از بازیكنان انجام مي گیرد( 
و بازیكنان به ترتیب با انگشت وسطي به داخل آب ضربه مي زند و با تشخیص گرداننده و با صداي 
ضرب��ه مي گوید، مرغ یا خروس. صداي ضربه اگر ضعیف باش��د مرغ و اگر صداي ضربه بلند باش��د 
خروس. فرضا" 2 نفر خروس باشند در ساحل در عمق یك متري قرار مي گیرند و بقیه اگر مرغ باشند 

جواب صحیح را گفته ش��ال را در دس��ت مي گیرد و بقیه بازیكنان با رها كردن ش��ال پا به فرار مي 
گزارند و بازیكن ش��ال بدس��ت به دنبال بازیكنان مي دود و به محض رسیدن به هر كدام از بازیكنان 
با ش��ال به آنان ضربه مي زند تا این كه حاكم اعالم مي كند كلیه بازیكنان به پهلوي وي جمع شوند 
و بازیكني كه پاسخ سوال را داده بود به عنوان حاكم بعدي انتخاب مي شود و بازي طبق روال قبلي 

آغاز مي شود.
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6   
هفتسنگا  

Haft Sanga   

گروهی نوعبازي:  
8 نفر به باال تعدادبازيكنان:  

نونهاالن به باال سنبازيكنان:  
7 عدد سنگ تقریبا" پهن كه روي هم بتوانیم قرار دهیم ، یك توپ نمد وسايلبازي:  

هر جاي مناسب و مسطح جایبازي:  
چابكي، تقویت مهارت در نشانه گیري، باال بردن دقت، تمركز حواس هدفبازي:  

بازیكنان به دو دس��ته تقس��یم مي ش��وند و به قید قرعه زمین بازي را تعیین  چگونگیبازي:  
مي كنند. تیمي كه برنده قرعه ش��ود مي تواند توپ را در دس��ت داشته باشد ونشانه گیري خود را آغاز 
نماید.تیم الف كه توپ در دس��ت دارد با توپ س��نگ ها را هدف قرار مي دهد و تیم ب باید در مقابل 
آن��ان قرار بگیرند. اول هر هفت عدد س��نگ را روي یكدیگر ق��رار مي دهیم و فاصله ضربه به توپ 

بای��د ب��ه عمق 2 – 3 متري دریا بروند و وقتي كه بازیكنان م��رغ آرایش گرفتند بازیكنان خروس با 
صداي بلند مي گویند گالس، بازیكنان مرغ جواب مي دهند ِچن گالس ، بازیكن خروس مي گوید زي 
هو یا باال هو ، بازیكنان مرغ یكي را باید انتخاب كنند اگر بگویند زي هو باید زیر آب خود را به عمق 
یك متري برس��انند و با دس��ت زدن به ش��كم خود اعالم مي كند كه من خود را به مقصد رسانده ام. 
خروس ها باید س��عي كنند كه تعدادي از مرغ ه��ا را در دام بیاندازند تا در مرحله بعد همان مرغ هایي 
كه در تله خروس ها افتاده اند به بازیكن خروس ملحق مي ش��وند و باید كار خروس ها را ادامه دهد 
ت��ا ای��ن كه خروس ها كلیه مرغ ها را در دام بیاندازند و چنانچه همه مرغ ها در دام افتادند بازي از اول 

شروع مي شود.

چن ) Chen(: چیه          
زي هو )Zee How(: زیر آب         
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7   
تیلهيا  
Tilaya    

گروهی نوعبازي:  
3 نف��ر تا 6 نفر )ب��ه لحاظ این كه در بازي ترافیك ایجاد نش��ود این تعداد را  تعدادبازيكنان:  

انتخاب كرده ایم(
تیله )گوي شیشه اي( وسايلبازي:  

كوچه و محله و هرجاي صاف و هموار جایبازي:  
دقت در نشانه گیري، تمركز حواس هدفبازي:  

اول تعداد بازیكنان را مش��خص مي كنیم بعد به تع��داد بازیكنان گودال هاي  چگونگیبازی:  
كوچك��ي را ب��ه فاصله 2 تا 3 متري حفر مي كنیم. پس از كندن گودال ها بازیكنان نوبتش��ان را این 
 Zee Dast( بعدي مي گوید زي دس��ت كوك )Kook( چنی��ن اعالم مي كنند، یكي مي گوید كوك
KooK(- بع��دي مي گوی��د اولم الي ....... ضمنا"در محله های قش��م اصطالحات بازي تقریبا" با هم 

حدود 4 تا 5 متر تعیین مي ش��ود و بازیكنان تیم الف به نوبت ضربه را ش��روع مي كنند و هر بازیكن 
فقط 3 ضربه مي تواند بزند. اگر توپ به س��نگ ها بخورد و س��نگ ها از روي هم بریزد بازیكنان تیم 
الف باید پا به فرار بگذارند و تیم ب با توپ بدنبال آنان مي دوند تا با توپ به بازیكنان تیم الف ضربه 
بزنند و چنانچه بازیكن تیم ب ضربه را بسوي بازیكن تیم الف بزند و توپ به وي اصابت نكند توپ 
از محوطه بازي دور مي ش��ود و بازیكنان تیم الف باید به س��رعت خود را به سنگ ها نزدیك كنند تا 
هفت عدد س��نگ را روي هم قرار دهند چنانچه تعدادي از س��نگ ها مثال" 4 یا 5 عدد سنگ را روي 
هم بچیند و حریف با توپ به وي ضربه بزند در همان لحظه بازیكنان تیم حریف پا به فرار مي گذارند 
تا موقعیتي ایجاد كنند كه هفت عدد س��نگ را روي هم قرار دهند. و اگر تیم الف بتواند س��نگ ها را 

روي هم بگذارد )7 سنگ( پیروز بازي هستند و مجددا" كار خود را آغاز مي نمایند.
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8   
مايهيا  

Maya ya    

ویژه بانوان
انفرادي و زوجي نوعبازي:  

2 و 4 نفر تعدادبازيكنان:  
7 سال به باال سنبازيكنان:  

5 عدد سنگ كوچك مدور و یا تعداد زیادي باشد )به دو طریقه مي شود بازي  وسايلبازي:  
كرد(

اتاق، حیاط منزل، در گردش های برون شهري و هر جاي مناسب  جایبازي:  
 Panj الف: با 5 عدد سنگ مدور هم مي توان انفرادي و هم زوجي بازي كرد )پنج دنگا نیز مي گویند

)Danga
ب: تعدادي سنگ كوچك مدور كه این بازي نیز جوكا )Joka( هم مي گویند 

الف- مایه یا همان یه قل دو قل است كه در خیلي از شهرهاي دیگر رایج است.

 Zee( و زي دست توشToosh(  )اختالف داشت كه به جاي كلمه كوك و زي دست كوك را توش
 )Rande Dowomom( رند دومم ، )Rande Awalom(   و همچنی��ن رند اولم )Dast Toosh

مي گفتند.
بازي به نوبت اعالمي از س��وي بازیكنان ش��روع مي شود، اولي نشس��ته تیله خود را نزدیك یكي از 
گ��ودال ها به طوري كه در معرض خطر نباش��د مي اندازد و دومي نی��ز همین عمل را انجام مي دهد 
چنان چه در مس��یر انداختن، تیله اش به تیله اولي بخورد نفر اولي از دور اول بازي خارج مي ش��ود و 
ضربه زننده یك عدد تیله به عنوان جایزه از نفر اولي دریافت مي كند. سومي نیز همین عمل را انجام 
مي دهد و تیله اش را نزدیكي گودالي مي اندازد تا آخرین نفر یعني كوك ادامه پیدا مي كند نفري كه 
آخر از همه مي اندازد از نظر انداختن تیله در گودال ها خیالش راحت اس��ت چون قبل از ضربه زدن 
تیله اش را در گودال مي اندازد سپس ضربه را شروع مي نماید و بعد از آن به نوبتي كه از قبل تعیین 
شده بازي ادامه پیدا مي كند و اولي سعي مي كند كه تیله اش را در یكي از گودال ها بیاندازد ، زماني 
كه فرضا" تیله در یكي از گودال ها انداخت آن گودال )مثال" گودال دومي( بعد از آن كسي حق ندارد 

تیله اش را در گودال دومي بیاندازد و بازیكن سعي مي كند كه تیله حریفان را هدف قرار دهد.
اگ��ر یكي از بازیكنان موفق نش��ود تیله اش را در یكي از گودال ه��ا بیاندازد، هر یك از بازیكنان كه 
گودال وي را تس��خیر كرده باش��د باید یك ع��دد تیله به عنوان جایزه به او بده��د. چنانچه بازیكني 
تیله اش هدف قرار بگیرد و قبال" نتوانسته یكي از گودال هاي را صاحب شود آن گودال از رده خارج 

مي شود و به آن َكل كشتار مي گویند.

كوك و توش: )آخر(         
زي دست كوك و زي دست توش: )قبل از آخر(        

رند اولم: )نفر اولم(        
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9   
استپ  

Stop    

گروهی نوعبازي:  
6 نفر به باال تعدادبازيكنان:  

7 سال به باال سنبازيكنان:  
ندارد وسايلبازي:

فضاي باز جایبازي:  
سرعت عمل و چابكي، سرعت انتقال هدفبازي:  

 
ابتدا به قید قرعه گرگ بازي تعیین مي شود و سپس كلیه بازیكنان از دسترس  چگونگیبازي:  
گرگ تقریبا 3 الی 4 متر دور مي ش��وند و گرگ باید دنبال بازیكنان بدود و بازیكنان زماني كه گرگ 
به آنان نزدیك مي شود حتما˝ باید كلمه استپ را بلند اعالم كنند و از حركت بایستد تا گرگ نتواند 
او را لم��س نمای��د. چنان چه گرگ بازیكني را لمس كند همان بازیكن گرگ مي ش��ود و بازي از نو 

شروع مي شود.

فرضا" 4 نفر دور هم مي نشینند و به قید قرعه بازي را شروع مي كنند، معموال"  چگونگیبازی:  
 Yak( از بازیكني كه ضعیف تر اس��ت بازي ش��روع مي ش��ود. سال هاي گذش��ته به ترتیب یك دنگا
Danga( دو دنگا )Do Danga( سه دنگا )Se Danga( و بعد از آن عروس بازي مي كردند، بدین 
صورت سنگ ها را روي زمین رها مي كرد و دست چپ خود را )كسي كه بازي با دست راست انجام 
مي دهد باید دست چپ خود را نزدیكي سنگ ها به صورت تونل كه با انگشتان سبابه و شست درست 
مي شود بسازد سپس یكي از بازیكنان باید یكي از سنگ ها را انتخاب نماید )انتخاب سنگ به عنوان 
این كه باید آخر ین س��نگ را از تونل عبور نماید( و بعد از آن چار دنگا )Char Danga( روي كار 
آمد. و آخرین مرحله پشت دست مي باشد كه بازیكن باید سنگ ها را در آن واحد به پشت دست خود 
كه دست دیگر آن دخیل نباشد بیاندازد و حتما" باید بیش از یك عدد باشد چنان چه فقط یك سنگ 
روي پشت دست وي قرار گیرد بازیكن باید نوبت خود را به بعدي بسپارد واگر موفق شد بیش از دو 
عدد بیاندازد باید همان تعداد كه روي پش��ت دس��ت او قرار دارد به هوا بارتفاع 8 تا 10 سانتي پرتاب 

نماید و سنگ ها را با همان دست بل نماید و ادامه بازي نیز او انجام مي دهد.
ب- ج��وك بمعني جفت اس��ت، فرضا"دو نفرروبروي یكدیگر مي نش��ینند و مي گوین��د چند جوكا با 
موافقت یكدیگر مثال˝مي گویند ده جوكا هر یك از بازیكنان تعداد ده جفت س��نگ مدور را بین هر 

دو قرار مي دهند و به قید قرعه بازي شروع مي شود.
نفر ش��روع كننده یك عدد سنگ در دس��تش مي گیرد تا به هوا به ارتفاع حدود10سانتي متري پرتاب 
مي كند و با همان دس��ت س��نگ هاي روي زمین را از یكدیگر جدا مي كند و سنگ پرتابي را مجددا" 
با دس��ت مي گیرد و بعد از آن س��عي مي كند بدون خطا تعدادي از س��نگ ها را با همان دست پس از 
پرتاب س��نگ به باال جمع مي كند و اگر در حین جمع آوري دس��تش به سنگ دیگري برخورد نماید 
خطا محس��وب مي ش��ود و نوبت بازي به نفر بعدي مي رس��د و بعد از پایان بازي با مشورت طرفین 

تعداد سنگ ها را اعالم مي نمایند.

مشخصاتکلیجزیره
24
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بازیكنان دور هم جمع مي ش��وند و به قید قرعه گرگ بازي را تعیین مي كنند  چگونگیبازي:  
پ��س از تعیی��ن گرگ همگي بازیكنان ح��دود 10 متر از درخت یا درختان )منظ��ور این كه هر چند 
اصله باش��د اشكالي ندارد( فاصله مي گیرند و ش��مارش یك، دو، سه همگي بسوي درختان مي دوند 
زماني كه همه بازیكنان به پاي درختان رس��یدند گرگ مي تواند بازیكنان را تعقیب نماید و بازیكنان 
مجبور مي شوند بسرعت خود را به باالي درخت برسانند. چنان چه بازیكنان از 2 یا 3 درخت استفاده 
مي كنند، بازیكن مي تواند از درخت پایین بیاید و به باالي درخت دیگري برود به طوریكه گرگ نتواند 
بازیك��ن را ب��ا چوب بزند. گ��رگ باید از زیر درختان با چوب منتظر موقعیت ش��ود تا با چوب یكي از 
بازیكنان را هدف قرار دهد )زدن با چوب به بدن بازیكنان به آرامي صورت مي گیرد( و پس از اصابت 

چوب به بدن هریك از بازیكنان، وي باید به عنوان گرگ، بازي را شروع نماید.

10   
دارمغا  

Dar Mogha    

گروهی نوعبازي:  
5 نفر به باال تعدادبازيكنان:  

12 سال به باال سنبازيكنان:  
یك عدد چوب به طول تقریبي 50 سانتي متری به همراه چند اصله درخت وسايلبازي:  

چابكي، سرعت انتقال، تقویت دست وپا هدفبازي:  
)چوب( دار:   

Mogh )نخل( مغ:   
در س��ال هاي گذشته این بازي از درخت نخل استفاده مي شد و كم كم درخت هاي كنار، گل ابریشم 
و گارم زنگ��ي جاي درخت نخل را گرفتند چون درخت هاي ذكر ش��ده ش��اخه هاي متعددي دارند و 

سهولت كار بیشتر مي شد.
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شروع كننده و تیم ب مدافع كه در مقابل تیم الف صف آرایي مي كنند.
بازیكن تیم الف كلمچ را روي حفره مي گذارد و چوب بزرگ را در زیر آن نگه مي دارد و با كلمه )عه( 
تیم ب را خبردار مي كند كه اجازه هست، بازیكنان تیم ب در جواب پاسخ مي دهند)عه( و شروع كننده 
ب��ا تم��ام قدرت ضربه مي زند كه كلمچ به طرف بازیكنان تی��م ب به حركت درمي آید و باید طوري 
ضربه بزند كه بازیكنان تیم ب قادر به بل گرفتن نباشند، چنان چه بازیكنان تیم ب كلمچ را دو دستي 
از هوا بل بگیرند زننده ضربه از بازي كنار مي رود و جاي وي بازیكن دیگر تیمش قرار مي گیرد و اگر 

بازیكنان تیم ب یك دستي از هوا بل بگیرند كل تیم باید جاي خود را به تیم ب دهند.
اگر كلمچ به هر نحوي در دستان بازیكنان تیم ب قرار نگرفت و به زمین افتاد، ضربه زننده تیم الف 
چوب بزرگ را بر روي حفره قرار مي دهد و یكي از بازیكنان تیم ب كلمچ را برداشته و با كلمچ چوب 
بزرگي كه روي حفره گذاشته شده هدف قرار مي دهد اگر كلمچ به چوب بزرگ برخورد كند و یا كلمچ 
در حفره جاي بگیرد بازیكن تیم الف كه ضربه را شروع كرده از بازي كنار گذاشته مي شود و چنان چه 
بر خورد نكند ضربه زننده مي تواند با چوب بزرگ به دو طرف گلمچ كه نوك باریكي دارد ضربه بزند 
ت��ا كلمچ از جا كنده و به هوا پرتاب ش��ود در همان لحظه ضربه زننده با چوب بزرگ به كلمچ ضربه 
وارد مي نماید تا كلمچ از حفره دور شود، هر چه كلمچ از حفره دورتر شود امتیازش بیشتر خواهد بود. 
ضرب��ه چوب بزرگ در هوا به كلمچ را حالل مي گوین��د. خطاهایي در حین ضربه زدن پیش مي آید 
كه عبارتند از كت )Cot( پلگوش )Pelgoosh( پشت دار )Posht Dar( تك سر )Tak Sar(. اگر 
همان بازیكن كه خطا را انجام داده بتواند كلمچ را از حفره دور نماید و امتیاز حاصله را كس��ب نماید 
مجددا" مي تواند به بازي ادامه دهد و هر خطایي كه مرتكب ش��ده در ضربات بعدي بازیكنان حریف 

اقدام مي كنند بدین صورت:
ك��ت )Cot( : خطا زماني رخ مي دهد كه بازیك��ن در حین حالل كردن چوب بزرگ به كلمچ نزند و 

به زمین برخورد نماید.
پلگوش )Pelgoosh( : زماني رخ مي دهد كه در حین حالل كردن چوب بزرگ به كلمچ برخورد كند 

و كلمچ از زمین بلند نشود وخود كلمچ كمي به طرف جلو یا عقب بغلتد.
پش��ت دار )Posht Dar( : زماني رخ مي دهد كه در حین حالل كردن كلمچ ازجا كنده و بازیكن در 

حین ضربه در هوا كلمچ به عقب هدایت شود.
تك س��ر )Tak Sar( : زماني رخ مي دهد كه در حین ح��الل چوب بزرگ روي كلمچ بماند )مكث 

شود(.
شروع كننده مي تواند فقط 3 ضربه به كلمچ وارد نماید)حالل نماید( زماني كه كلمچ از حفره دور شد 
امتیازات را محاس��به مي كنند. سال هاي گذشته با همان چوب ضربه زننده شمارش مي كردند و بعدها 

انداره گیري با چوب لغو و با قدم زدن امتیازات را شمارش مي كردند.
قب��ل از ب��ازي اعالم مي كنند كه بازي تا چه امتیازي به پایان برس��د. زماني كه تیمي به امتیاز الزم 
دست پیدا كند برنده مسابقه مي شود و تیم بازنده باید تاوان باختش را پس دهد و بازیكنان تیم برنده 
چوب بزرگ را مثل راكت پینگ پنگ در دس��ت مي گیرند و كلمچ را به مانند توپ پینگ پنگ ضربه 
مي زنند و هر بازیكني تعداد ضربه زدن خود را اعالم مي كنند فرضا" بازیكني توانس��ت س��ه بار مكرر 

به وسیله چوب بزرگ كلمچ را ضربه بزند به همان تعداد باید در ادامه حركات ضربات نهایي بزند.

11   
كلمچا  

Kelmecha    

گروهی نوعبازي:  
دلخواه )از 6 نفر به باال( تعدادبازيكنان:  

نونهاالن به باال سنبازيكنان:  
دو عدد چوب )یكي تقریبا" 50 س��انتي و دیگري تقریبا" 20 سانتي كه دو سر  وسايلبازي:  
آن تراشیده و به صورت مدور كه نوك آن نیز كوچك تر باشد كه آن را كلمچ مي نامند( و یك حفره 
كوچ��ك ب��ه عمق تقریبي 3 تا 4 س��انتي متر و عرض تقریبي 3 تا 4 س��انتي متر و طول تقریبي 15 

سانتي متري درست مي كنیم.
زمین صاف و هموار  جایبازي:  

هوشیاري و دقت عمل، چابكي و ذكاوت هدفبازي:  

بازیكنان به دو تیم الف و ب تقس��یم مي ش��وند و به قید قرعه مثال" تیم الف  چگونگیبازي:  
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ضرب��ات نهایي باید طوري انجام گیرد كه بازیكن ضربه زننده كلمچ را در یك دس��ت و چوب بزرگ 
در دس��ت دیگر قرار مي دهد و ضربه خود را به كلمچ وارد مي كند و س��عي مي كند كلمچ از حفره دور 
ش��ود و هم��ه بازیكنان ضربات خود را مي زنند تا كلمچ از حفره فاصل��ه بگیرد و بعد از پایان ضربات 
بازیكنان بازنده باید هر نفر یك نفس تا جایي كه مي توانند مي دوند و كلمه الهي را باید بلند بگویند 
و در همین حال س��رگروه تیم برنده دنبال شخص دونده مي دود تا كلمه الهي را قطع و وصل نگوید 
و بعد از نوبت اولي بازیكن بعدي همین كار را انجام مي دهد، چنانچه بازیكنان تیم بازنده نتوانند خود 
را به حفره برس��انند س��رگروه تیم برنده تا جایي كه بازیكنان تیم بازنده خود را رسانده اند سه ضربه 
دیگر به كلمچ وارد مي نماید تا كلمچ از حفره فاصله بگیرد و بازیكنان بازنده نیز همان كارهاي قبلي 
با یك نفس آمدن و اعالم كلمه الهي انجام مي دهند اگر توانستند خود را به حفره برسانند جابجایي 

تیمي انجام مي پذیرد. 



یافت.
مالوك هاي چي چرب دو نوع هس��تند كه در اصطالح بومي چي چرب ساده و چي چرب خط خطي 
ك��ه به مورد دوم كوك��ر )Kokor( نیز مي گویند. اندازه هاي مالوك ها ه��م مختلفند و بزرگ ترین 
مالوك ها را یكي به عنوان دس��ت مایه )تیر( اس��تفاده مي شود با توجه به سبكي مالوك تیر، سرب را 
ذوب كرده و در درون مالوك بزرگ )تیر( ریخته مي ش��ود و پس از س��رد شدن سرب تیر را به عنوان 

دست مایه استفاده مي شود.

تع��دادي از نفرات مثال" 4 نفر مي خواهند بازي مالوكا را در كوچه انجام دهند  چگونگیبازي:  
و پس از مش��ورت با توافق یكدیگر تعداد جك )Jok( یا جفت را تعیین مي كنند و نوبت ها را همگي 
اعالم مي كنند. مالوك ها را فرضا" تعداد جفت هر نفر باید 10 جفت باشد كه جمعا˝ 40 جفت مي شود 
، تعداد 40 عدد مالوك را روي زمین در یك خط مسقیم قرار مي دهیم و 40 عدد بعدي روي هر یك 
از مالوكا مي گذاریم و نوبت ها به ترتیب اعالمي ش��روع مي ش��ود. نفرات شركت كننده باید از پشت 
مالوك هاي ردیف شده بایستند و دست مایه )تیر( خود را به طرف جلو كه چند متري از مالوك هاي 
ردیف شده فاصله بگیرد و نفرات بعدي نیز چنین عملي را انجام مي دهند و هر یك از دست مایه ها 
كه دور تر از مالوك هاي ردیف ش��ده باش��د اولویت هدف گیري مالوك ها با او مي باش��د. و نفر اول 
مالوك تیر را با دقت مالوك هاي ردیف شده را نشانه گیري و شلیك مي كند اگر تیر به مالوك هاي 

ردیف شده برخورد نكند نوبت بعدي شروع مي شود الی آخر.
چنانچه تیر به مالوك هاي ردیف ش��ده بر خ��ورد نماید، بازیكنان به طرف مالوك ها مي آیند كه هر 
چن��د جفت كه به هم ریخته و خراب ش��ده اند بازیكن ضربه زننده ب��ر مي دارد و ادامه بازي مثل قبل 
انجام مي گیرد.و جنانچه در هدف گیري یك جفت خراب و هدف قرار بگیرد غیر قابل قبول است و 

نفر بعدي بازي را ادامه خواهد داد.
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12   
مالوكا  

Malouka    

انفرادي نوعبازي:  
2 نفر 3 نفر 4 نفر تا 10 نفر تعدادبازيكنان:  

بستگي به تفكرات اشخاص دارد یا 10 سال به باال سنبازيكنان:  
مقداري صدف گوش ماهي )مالوك( وسايلبازي:  

فضاي باز و هموار جایبازي:  
هوشیاري، دقت و سرعت عمل، افزایش مهارت هدفبازي:  

مالوك مي توانیم در سواحل دریا و عمق نیم تا یك متري دریا پیدا كنیم ، مالوك هایي كه در سواحل 
 )Gari( یافت مي شوند اكثرا"رنگ پریده كه كیفیت خود را از دست داده اند كه به آن ها مالوك گري
نیز مي گویند. برای یافتن مالوك هاي زنده می توانیم با جس��تجوی خطوطی روی بس��تر دریا که رد 
پای این موجودات می باش��د در عمق نیم تا یك متري از زیر ماس��ه ها بیرون بیاوریم به این مالوک 
ه��ا چي چرب )Chi Charb( نیز مي گویند. مال��وك هاي زنده را مي توان در عمق 2 و 3 متري نیز 
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14   
هب  
Hob    

گروهی نوعبازي:  
6 نفر به باال تعدادبازيكنان:  

10 سال به باال سنبازيكنان:  
ندارد وسايلبازی:  

فضاي باز جایبازي:  
تقویت هوش، باال بردن دقت و تمركز حواس هدفبازي:  

این بازي یك نوع بازي با اعداد است كه بازیكنان شركت كننده باید حواسشان  چگونگیبازي:  
به اعداد باش��د و طبق توافق مي گویند عددي كه بر 5 و یا 7 و یا هر عددي دیگر بخش پذیر باش��د 
ب��ه ج��اي آن عدد باید كلمه هب را اع��الم كند فرضا" هر عددي كه بر 5 بخش پذیر باش��د مد نظر 
قرار مي دهند و بازیكنان دس��ت یكدیگر را مي گیرند و حلقه مي زنند و طبق توافق یكي عدد یك را 
اعالم و دومي عدد 2 اعالم مي كند و بعداز عدد س��ه و بعد از آن عدد چهار و نفر پنجمي باید كلمه 
هب را اعالم نماید چنان چه اعالم نماید بازي طبق روال ادامه مي یابد و بعد از آن اعداد به ترتیب 
اعالم مي شود و نفر دهم بجاي عدد ده باید كلمه هب را اعالم نماید و الي آخر و بازیكني كه اعداد 
بخش پذیر بر 5 را هب اعالم نكند از بازي كنار گذاش��ته مي ش��وند و در آخر بازي یك نفر مي ماند و 
آن از سوي نفرات حاضر در جمع تشویق مي شود و بعد از آن با توجه به سهولت اعداد بخش پذیر بر 
عدد پنج، عدد 7 را مد نظر قرار مي دهند و یا هر عددي دیگري را و بازي طبق روال پیش ادامه پیدا 

مي كند.

13   
شاهوزيرا  

Shah Wazira    

گروهي  نوعبازي:
4 نفر تعدادبازيكنان:  

نوجوانان به باال سنبازيكنان:  
قطعه كاغذ مربع شكل كوچك كه روي هر یك از قطعه ها )1 – شاه 2- وزیر  وسايلبازي:  

3- جالد 4 – دزد نوشته مي شود(
حیاط، اتاق، درگردش ها و ..... جایبازي:  

تقویت هوش و باال بردن دقت  هدفبازي:  

این بازي همان طوري كه كه اش��اره ش��د قطعه هاي كاغذ را بریده و پس از  چگونگیبازي:  
نوشتن اسامي روي هر یك با توافق 4 نفر كاغذها را تا و یا گلوله كرده و یك نفر از آن ها 4 قطعه را 
روي زمین رها مي سازد و به ترتیب كاغذهاي گلوله شده را بر مي دارند و طوري كاغذ تا شده را باز 
مي كنند كه بغل دس��تي او متوجه نش��ود كه چه چیزي از چهار اسامي دستش می باشد و بازیكني كه 
كاغذ شاه را برداشته با صداي بلند مي گوید وزیر بنده كیست، بالفاصله بازیكني كه وزیر را برداشته 
با صداي بلند مي گوید بنده، بعد از اعالم ش��اه مي گوید دزد را پیدا كن، وزیر با دقت و كنجكاوانه به 
دو نفر باقیمانده نگاهي مي اندازد تا ش��اید از حركات آنان چیزي دستگیرش گردد و بعد از چند ثانیه 
مي گوید )اشاره به یكي از آنان( چنان چه غلط از آب درآمد بالفاصله دزد با خیال راحت مي گوید دزد 
به جنگل رفت و اگر درس��ت از آب درآمد، ش��اه دستور به وزیر مي دهد و مي گوید به جالد بگو از او 
س��وال شود چه چیزي را دزدیده اس��ت و دزد مي گوید چنین خالفي را مرتكب شده ام و شاه با چند 
ثانیه مكث مي گوید او را تنبیه كنید. تنبیهات بازي این چنین بود )س��بیل گرم، س��یلي یواش، سیلي 
محكم، آب آوردن به شاه، شكالت خریدن از مغازه، شنا رفتن، كالغ پر، بشین و پاشو، ماساژ دادن( 
و پس از تنبیه دزد، بازي مجددا" ش��روع مي ش��ود شاید این دفعه قرعه عوض شود و الخ ....... ضمنا" 
با یك قوطي كبریت نیز مي ش��ود بازي كرد در هر طرف قوطي كبریت ش��اه – وزیر – جالد و دزد 

نوشته مي شود و بازي به مانند عمل فوق الذكر انجام مي گردد.
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خود كار مي خواهي یا مداد، س��رگروهي كه نوبت اوس��ت اعالم مي كند فرضا"مداد و به همین نحو 
یارگیري ها ادامه مي یابد الي آخر.

دو تیم به قید قرعه بازي را شروع مي كنند، تیم الف خودشان را از سرگروه تیم ب دور نگه مي دارند 
و بازیكنان تیم ب باید در همان محل ش��روع بازي بنش��ینند و سرگروه تیم الف باید دنبال بازیكنان 
تی��م الف بدود تا بتواند با لمس كردن هر یك از بازیكنان تیم الف برنده بازي ش��ود و بازیكنان تیم 
ال��ف س��عي مي كنند از محوطه بازي پراكنده و دور ش��وند و زماني كه س��رگروه تی��م ب تعدادي از 
بازیكنان را تعقیب مي كند دیگر بازیكنان تیم الف خود را س��ریعا"به محوطه بازي مي رس��انند و روي 
پشت یكي از بازیكنان تیم ب سواري مي خورد )روي پشت همان نفري كه با هم یاركشي كردند( و 
 )Poshtom Rish( پشتم ریش ،)Savari Mat( سواري دهنده با صداي بلند مي گوید سواري مت
تا بالفاصله سرگروه تیم ب خود را به محوطه بازي برساند تا یار حریف نتواند بازیكن تیم ب را آزار 
دهد و از محوطه فراري دهد و س��رگروه س��عي مي نماید كلیه بازیكنان را در تله بیاندازد و زماني كه 
موفق به تله انداختن كلیه بازیكنان شود برنده و جاي تیم ها جابجا مي شود و بازي دوباره از نو بازي 

شروع مي شود.

15   
سواريمتا  

Savari Matta    

گروهی  نوعبازي:  
8 نفر به باال تعدادبازيكنان:  

نو نهاالن به باال سنبازيكنان:  
ندارد وسايلبازي:  

فضاي باز، كوچه و محله جایبازي:  
سرعت و دقت عمل، چابكی، تقویت عضالت هدفبازي:  

بازیكن��ان بع��د از تعیین دو س��رگروه، دو به دو كه از تقریب��ا از نظر چابكي و  چگونگیبازي:
س��ن یكسان باشند جهت یارگیري سرگروها جفت مي ش��وند )دو نفر دونفر كمي از سرگروها فاصله 
مي گیرند و پس از نام گذاري خودش��ان مجددا" نزد س��رگروها بر مي گردند( و س��رگروه ها به ترتیب 
 )Beli Beli( نوبت یارگیري مي كنند فرضا"دو نفر اولي كه نزد سرگروه ها آمده اند مي گویند، بلي بلي
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با چش��مان بس��ته طي نمود باید رو بروي خانه 1 قرار بگیرد و پشتش را به مستطیل خط كشي شده 
نماید و س��نگ را از پش��ت به طرف 8 خانه ترس��یمي بیاندازد اگر نتواند س��نگ را در یكي از خانه ها 
بیاندازد مي س��وزد و نوبت بازیكن بعدي فرا مي رسد و چنانچه در یكي از خانه ها بدون خطا افتاد آن 
خانه مثال˝ شماره 2 در تسخیر همان بازیكن قرار مي گیرد و دیگر بازیكنان حق عبور را از آن ندارند 
و چنانچه ناچار باش��ند باید از قبل از وي اجازه بگیرند اگر اجازه داد مي تواند از آن خانه عبور نماید و 
اال باید از شماره یك به سه بپرد و سنگي كه در خانه 1مي باشد و صاحب خانه شماره 2 اجازه ندهد 
باید با لي زدن به س��نگ طوري ضربه بزند كه س��نگ در خانه ش��ماره 3 قرار بگیرد و خود با پرش 
یك پا كه انجام مي دهد در خانه ش��ماره 3 بپرد ، اگر نتواند این كار را انجام دهد مي س��وزد و جاي 
خود را به نفر بعدي مي دهد. بعدها همان كلي ملیا به طریق دیگري رواج یافت كه از نظر ترسیم آن 
روي زمین تغییراتي داش��ته و تا حدودي همان حالت حفظ شده است. كه شكل آن در صفحه بعدي 

ترسیم گردیده است.
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 16   
كليملیا  

Keli Melia    

ویژه بانوان   
از نظر لغتي كلي ملیا همان لي لي است.    

انفرادي نوعبازي:  
2 نفر به باال تعدادباريكنان:  

8 سال به باال سنبازيكنان:  
هر نفر از بازیكنان یك تكه سنگ پهن كوچك به عنوان دست مایه )تیر( باید  وسايلبازي:  

داشته باشند.
كوچه و محله، حیاط منزل، حیاط مدرسه، در گردش ها جایبازي:  

تقویت عضالت پا، چابكي، دقت و سرعت عمل هدفبازي:  

زمین بازي خط مس��تطیل شكل را ترسیم مي كنند و ابعاد آن مهم نیست كه  چگونگیبازي:  
چه اندازه باشد، مهم این است كه فرد بتواند در آن رفت و آمد كند و دور بزند و خط مستطیل شكل 
را به 8 قس��مت مس��اوي تقسیم مي كنند و در هر خانه تشكیل شده شماره هاي 1 تا 8 را مي نویسند 

و به قید قرعه بازي شروع مي شود.
اولي پش��ت خانه شماره یک مي ایستد )كال" بازي از پشت خانه شماره یك شروع مي شود( و سنگي 
كه به عنوان دس��ت مایه در دس��ت دارد در خانه ش��ماره 1 مي اندازد و باید سعي كند كه سنگ روي 
خطهاي زمین بازي قرار نگیرد و در هیچ خانه اي جز ش��ماره یك نیفتد )اگر به جز خانه ش��ماره یك 
جایي دیگري قرار گرفت بازیكن نوبت خود را به دیگري مي دهد( و زماني كه سنگ پرتابي در خانه 
شماره مورد نظر افتاد مثال" شماره 1 و بازیكن باید با یك پا )لي لي( سنگي كه در خانه یك مي باشد 
باید ضربه بزند كه س��نگ در خانه ش��ماره 2 قرار بگیرد و همین طور ش��ماره 3 و4 و 5 و6 و 7 و 8 
را طي كند چنان چه در حین لي زدن پاي بعدي آن به زمین اصابت نماید مي س��وزد و از بازي كنار 
گذاش��ته و باید آخرین نفر برود تا نوبتش برس��د. و هم چنین اگر در حین ارس��ال سنگ با پا نتواند از 
شماره 2 به 3 ببرد و سنگ روي خط و یا خانه اي دیگري قرار بگیرد باز هم مي سوزد و از بازي كنار 

گذاشته مي شود و باید پشت سر آخرین نفر بایستد تا نوبتش مجددا" برسد.
بازیكني كه بتواند 8 خانه را طي نماید )اجبار نیس��ت كه پش��ت سر هم یا یك ضرب طي نماید( كنار 
خانه یك مي ایستد و چشمانش را بسته و در خانه هاي 1 تا 8 باید راه برود بدون اینكه خطایي صورت 
بگی��رد )و بازیك��ن باید در هر خانه ك��ه پا مي گذارد جمله پرتقال ش��یرینه مي گوید و دیگر بازیكنان 
در پاس��خش در صورتیكه پاي بازیكن روي خط نباش��د مس گویند شیرینه و چنانچه پاي وي روي 
خط باش��د مي گویند تلخه( و اگر خطایي صورت نگرفت تا آخر باید طي نماید و اگر خطایي صورت 
بگیرد بازیكن مي س��وزد و جاي خود را به بازیكن بعدي مي دهد و بازیكن پس از خانه هاي 1 تا 8 را 
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17   
دروسطا  

Dar wasata    

گروهی نوعبازي:  
نامحدود )طوري كه كه شلوغ نشود( تعدادبازيكنان:  

نامحدود )هر سني كه قادر به بازي باشد( سنبازيكنان:  
یك عدد توپ وسايلبازي:  

محوطه باز، كوچه و محله، حیاط منزل، حیاط مدرسه، در گردش ها جایبازي:  
نشانه گیري ، تقویت عضالت دست وپا، دقت و سرعت عمل هدفبازي:  

2 نف��ر به عنوان ممبل )Mombel( یا س��رگروه انتخاب مي ش��وند و به نوبت  چگونگیبازي:  
یارگی��ري مي كنند و پس از یاركش��ي به قید قرعه زمین ب��ازي تعیین مي گردد فرضا" تیم الف در دو 

طرف و تیم ب در وسط تیم الف قرار مي گیرد و یا بلعكس.
تعداد بازیكنان حد االمكان مساوي باشد.

ف��رض كنی��م بازي 8 در برابر 8 نفر ق��رار گرفته اند و نفرات تیم ب همگي در وس��ط تیم الف قرار 
مي گیرند، و بازیكنان تیم الف سعي مي كنند با هدف گیري بازیكنان تیم ب توپ را به بازیكنان تیم 
الف بزنند چنانچه توپ به هر یك از بازیكنان اصابت نماید از بازي كنار گذاشته مي شود و باید منتظر 
بماند تا یكي از یارانش كه در بازي اس��ت ت��وپ را در هوا بل بگیرد، اگر بل بگیرند بازیكن اخراجي 
دوباره به زمین بازي بر مي گردد و فرضا" بازیكنان تیم ب 2 بار دیگر از هوا بل بگیرند تیم الف باید 
با ضربات خود به بازیكنان بل گرفته ش��ده تیم ب را خنثي نمایند و بعد از این كه بتوانند تعدادي از 
بازیكنان تیم ب را با توپ هدف قرار دهند، آخرین نفر باید س��عي نماید كه بازیكنان تیم الف نتوانند 
او را هدف قرار دهند ، بازیكنان تیم الف فرصت رانباید از دست بدهند چون فقط 10ضربه مي توانند 
ش��لیك كنند تا برنده بازي شوند، چنانچه بتوانند تا 10ضربه بازیكن حریف را هدف قرار دهند جا به 
جایي تیم ها صورت مي گیرد، چنانچه بازیكن تیم ب از هوا بل بگیرد یك نفر یار تیم ب بداخل زمین 
بازي مي آید و هر بلي كه بگیرد یك بازیكن به زمین مي آید و بازي به روال قبلي انجام مي شود و 
اگ��ر بازیكن��ان تیم الف تا 10ضربه نتوانند بازیكن تیم ب هدف قرار دهند و بازیكن تیم ب از هوا بل 

نگیرد كل بازیكنان تیم ب بداخل زمین بازي مي آیند بازي كما في السابق ادامه پیدا مي كند.

87

6

54

3

2

1



4243
بازیهاقشم

ی

19   
گوپا  

Goopa    

گوپ وس��یله اي است از چوب س��اخته مي شود كه به صورت مخروطي شكل    
درست مي كنیم و در نوك گوپ میخي فرو مي كنیم. ارتفاع گوپ تعیین شده نبود هر سایزي مي توان 

درست كرد و اندازه تقریبي ارتفاعش 8 سانتیمتر مي باشد. 

انفرادي  نوعبازي:  
فرقي نمي كند تعدادبازيكنان:  

طوري كه شخص قادر به انجام آن باشد. سنبازيكنان:  
گوپ – 50 تا 70 سانتي متر نخ محكم  وسايلبازي:  

كوچه و محله جایبازي:  
چابكي و دقت عمل – هوشیاري هدفبازي:  

بازیكنان دور هم جمع مي ش��وند و هر یك گوپ در دس��ت، بازي را ش��روع  چگونگیبازي:  
مي كنند و مي توانند همزمان گوپ را به حركت در مي آورند.

نخي كه در دس��ت دارد دور گوپ كرده و با قدرت گوپ را بس��وي زمین پرتاب تا به چرخش درآید 
و بعد از آن نوبتي در كار نیس��ت هر نفري كه گوپش آماده چرخش اس��ت مي تواند ش��روع نماید و 
نف��ر بعدي مي تواند طوري گوپ خود را به حرك��ت در آورد كه به گوپ حریفش برخورد نماید كه از 
چرخش بایس��تد و حتي مي تواند با قدرت بزند كه گوپ حریفش بش��كند و به همین روال بازي ادامه 

پیدا مي كند.

18   
زهبازهبا  

Zahba Zahba    

زهب یعني قایم شدن و بازي زهبا زهبا همان قایم باشك بازي است.   
این بازي در گذشته هنگام شب كه بعد از آن، هم در روز و هم در شب انجام    

مي گرفته است.

گروهی نوعبازي:  
نامحدود )طوري كه شلوغ نشود( تعدادبازيكنان:  

از نونهاالن به باال سنبازيكنان:  
ندارد وسايلبازي:  

كوچه و محله  جایبازي:  
چابكي  هدفبازي:  

بازیكنان دور هم جمع مي شوند و به قید قرعه و یا شعر معروف بازي كه تعیین  چگونگیبازي:  
كننده گرگ بازي است یك نفر مي خواند )ده، بیست ، سي، چهل، پنجاه، شصت، هفتاد، هشتاد، نود، 
صد رفیق من حاضر باش اگر خوابي بیدار باش( آخرین كلمه شعر به سمت هر یك از بازیكنان افتاد 

همان گرگ بازي است.
گرگ بازي باید صبر كند تا بازیكنان در كوچه ها خود را قایم كنند و پس از دقایقي گرگ بازي صدا 
مي زند قایم شده اید چنانچه صدایي نشنید یعني همگي قایم شده اند و گرگ بازي باید دنبال بازیكنان 
بگردد و زماني كه هر یك از بازیكنان را ببیند اعالم مي كند كه فالني را دیدم و همان بازیكن كه در 

معرض دید گرگ قرار گرفته است گرگ بازي مي شود و بازي به همین صورت ادامه پیدا مي كند.
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21   
روا  

Rowa    

گروهی نوعبازي:  
به طور مساوي هر تیم 6 – 8 یا 10 نفر تعدادبازيكنان:  

نوجوانان به باال سنبازيكنان:  
ندارد وسايلبازي:  

تقویت عضالت دست و پا، چابكي و زیركي، سرعت عمل هدفبازي:  
در حال رفتن – درحال سرعت  روا:   

این بازي بیش��تر در روس��تاهاي قشم مثل رمكان – كووه اي – كوشه و چند    
روستاي دیگر مرسوم بوده است.

2 نفر به عنوان س��رگروه )ممبل – Mombel ( انتخاب مي ش��وند و سپس  چگونگیبازي:  
یارگیري صورت مي گیرد و بعد از آن به قید قرعه تیم مهاجم و مدافع مشخص مي شوند.

تیم الف در نقطه ش��روع )مهاجم( و تیم ب مدافع مي باش��د. بازیكنان تیم الف باید خود را به انتهاي 
مس��یر برسانند كه نقطه انتها از قبل مشخص مي كنند )كه به آن مالك نیز مي گویند( .بازیكنان تیم 
الف با زیركي تمام باید س��عي بر این داش��ته باش��ند كه از بازیكنان تیم ب عبور نمایند و خود را به 
انتهاي مس��یر برس��انند و بازیكنان تیم ب مانع آنان مي ش��وند و در صورت به دام انداختن بازیكنان 
تیم ب آنها را با قدرت به زمین مي گوبند مثل حركت س��التو در كش��تي و بازیكنان تیم ب باید اجازه 
حركت س��التو را به بازیكنان تیم الف ندهند. قبل از ش��روع بازي بازیكنان تیم الف مجاز هستند كه 
خ��ود را روغ��ن مالي نمایند تا در صورت به دام افتادن بازیكنان تیم ب نتوانند آن ها را به به آس��اني 

به زمین بزنند.

20   
گرگمسااللم  

Gorgom Salalom    

گروهی نوعبازي:  
نامحدود )طوري كه شلوغ نشود( تعدادبازيكنان:  

نامحدود )طوري كه قادر به بازي كردن باشند( سنبازيكنان:  
ندارد وسايلبازي:  

فضاي باز، كوچه و محله جایبازي:  
چابكي و هوشیاري، سرعت عمل هدفبازي: 

ساالل به گویش محلي است و معني آن چوپان است.   

بازیكنان دور هم جمع مي شوند و یك نفر از آن ها همگي را در یك خط قرار  چگونگیبازي:  
مي دهد و ش��عر معروف بازي را مي خواند و هر كلمه اي از ش��عر روي یكي از بازیكنان اشاره مي كند 
)ده، بیست، سي، چهل،پنجاه، شصت، هفتاد، هشتاد، نود، صد، رفیق من حاضر باش اگر خوابي بیدار 
باش( تا آخرین شخص ادامه مي دهد و كلمه آخر كه همان باش است روي هر كدام اشاره شود همان 

گرگ بازي است.
یك نفر به عنوان س��االل بازي معرفي مي شود و بقیه بازیكنان پشت سر ساالل به ترتیب مي ایستند 
و گرگ در روبروي گله گوسفندان منتظر آنان مي شود و در مسیر آنان قرار مي گیرد و خود را به گله 
نزدی��ك مي كند و با صداي بلند مي گوید گرگم، در جواب س��االل مي گوید س��االلم، گرگه مي گوید 
كهره ابرم )Kahrah Abarom( س��االل مي گوید ناوالم )Navalom( گرگه مي گوید اگر بردم چه 
مي كني، س��االر مي گوید شالق تو كلت مي زنم گرگه مي گوید كارد من تیز تره ساالل مي گوید دنبه 
من عزیز تره، گرگه مي گوید خونه خاله از كدوم وره مي گویند از این وره، ازاون وره و یكهو بس��وي 

بز و گوسفندان حمله مي كند و هركدام كه به دام انداخت از بازي كنار گذاشته مي شود.

كهره: بز          
ابرم: مي برم           

ناوالم: نمي گذارم           
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چوب اندازه اش مهم نیس��ت یك متر بیش��تر یا كمتر و آن را به فاصله حدود 20 یا 25 متر- روبروي 
 )Malak( چاله ها روي زمین نصب مي كنیم و آن جا انتهاي مسیر مشخص مي شود كه آن را مالك

مي گویند. ضمنا" هر یك از چاله ها به نام هریك از بازیكنان مي باشد. 
نف��رات به نوبت از فاصله تعیین ش��ده روبروي چاله ها حدود 5 ت��ا 10 متري توپ را به طرف چاله ها 
پرتاب مي كند اگر توپ در چاله نیفتاد مجددا" توپ را به طرف چاله ها پرتاب مي كند و بازیكن حق 3 
ضرب را دارد. اگر توپ در چاله اي افتاد بازیكني كه توپ در چاله اي كه به نام او مي باشد باید سریع 
و بدون معطلي، توپ در دس��ت س��عي كند با توپ بازیكن فراري را بزند چنانچه توپ به بازیكن در 
مس��یر اصابت نماید بازیكن ضربه خورده باز هم با توپ به هر بازیكني كه در مس��یرش باشد مي زند 
و بازیكنان باید خود را به س��رعت یا به انتهاي مس��یر )مالك( و یا پش��ت چاله ها برسانند و ، بازیكن 
توپ در دس��ت به دنبال بازیكن دیگري مي دود چنانچه نتواند بازیكني را هدف قرار دهد باید بازي 
را مجددا" شروع نماید. ولي اول باید بازیكنان و یا بازیكناني كه در انتهاي مسیر )مالك( ایستاده اند 
هش��دار به ترك آنجا و رساندن خود به پشت خاكریز چاله ها مي دهد و بازیكنان كه در انتهاي مسیر 
هس��تند گوش به فرمان بازیكن توپ در دس��ت هستند ، بازیكني كه توپ در دست دارد باید توپ را 
ب��ه ارتف��اع حدود 2 تا 3 متر به هوا پرتاب نماید و ای��ن حركت تا 3 مرتبه صورت مي گیرد چنانچه تا 
3 مرتبه بازیكن حركت ننماید بازیكن توپ در دس��ت اجازه این را دارد كه با توپ به بازیكن بزند و 
چنانچه در مرتبه اول یا دوم و یا س��وم حركت كند باید س��ریعا" خود را به چاله ها نزدیك و دستش را 
باید در چاله اي كه به نام او مي باشد بزند و اگر بازیكن فراري بتواند این كار را تا آخر به پایان برساند 

خود بخود نوبت بعدي اوست.

  

22   
كلشیطونا  

Kal Sheytona    

گروهی نوعبازي:  
از 3 نفر به باال تعدادبازيكنان:  

از خرد ساالن به باال سنبازيكنان:  
یك عدد توپ نمد وسايلبازي:  

تقویت عضالت دست و پا، نشانه گیري، تقویت هوش و ذكاوت، سرعت عمل هدفبازي:  
كل )Kal( به معني چاله مي باشد.   

بازیكن��ان مث��ال" 7 نفر دور هم جمع مي ش��وند و همگ��ي چاله ها رابه كمك  چگونگیبازي:  
یكدیگر حفر مي كنند و عمق هر یك از چاله حدود 7 تا 8 س��انتي متر و اندازه اش كمي از توپ بازي 
بزرگتر باشد و یك چاله بین دیگر چاله ها حفر مي شود كه آن را كل شیطون )چاله شیطون مي نامند( 
و پ��س از آن دور چال��ه به جز روبرو خاكری��زي ایجاد مي كنیم به ارتفاع حدود 10س��انتي متر و یك 
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23   

داما  
Dama    

انفرادي نوعبازي:  
سني كه كشش فكري داشته باشند. سنبازيكنان:  

س��الهاي پیش روي تكه پارچه ترس��یم مي كردند، مي ت��وان روي هر چیزي  وسايلبازي:  
دیگري رسم كرد.

اتاق، حیاط، مغازه، و ... جایبازي:  
تكه پارچه یا مقوا و تعدادي مهره یا هر ش��یئي كه مهره هاي هر دو حریف از  وسايلبازي:  

یكدیگر متمایز نماید.
تقویت هوش، دقت عمل، تمركز حواس هدفبازي:  

بازي به صورت انفرادي برگزار مي شود و این بازي حكم بازي شطرنج نیز دارد  چگونگیبازي:  
و قبال" مهره ها را به صورت شكلي مختلف در مي آوردند و بازي مي كردند.

ش��كل بازي داما به مانند صفحه ش��طرنج است كه داراي 64 خانه مي باشد و نیمي از آن نیز سیاه و 
نیمي از آن سفید مي باشد و مهره ها نیز در دو رنگ تعیین مي شود و كلیه مهره ها در خانه هاي سیاه 
قرار مي گیرند و هر یك از بازیكنان داراي 12 مهره هس��تند كه در س��ه ردیف به تعداد 4 مهره چیده 
خواهند ش��د و به قید قرعه بازي ش��روع خواهد شد و بازیكن ش��روع كننده مهره خود را باید فقط 1 
خانه به جلو آن هم به صورت اریب حركت نماید بازیكن مهره س��یاه زماني كه پش��ت مهره بازیكن 
س��فید چه از چپ چه از راس��ت به صورت مورب خالي باش��د مي تواند مهره بازیكن سفید را بردارد و 
مهره خود را یك پله به پیش ببرد و چنانچه در همان لحظه باز هم پش��ت مهره س��فید بعدي خالي 
باش��د مي تواند به حركت خود ادامه دهد هر بازیكني كه بیش��ترین مهره خود را به انتها برساند برنده 

بازي محسوب مي شود.
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خود را شروع مي كنند.
به قید قرعه بازیكن مهره خود را بر روي یكي از زوایاي قطال ترسیم شده مي گذارد و بازیكن دومي 
نی��ز همی��ن عمل را انجام مي دهد. تا همه مهره ها را روي قطال ترس��یم ش��ده بگذارند و چنان چه 
ه��ر یك از بازیكنان بتواند 3 مه��ره خویش را در یك ردیف قرار دهد اعالم مي نماید قطال و همان 
شخص مجاز است كه یك عدد مهره حریف خود را از زمین بازي خارج نماید و به همین نحو ادامه 

پیدا مي كند تا برنده بازي مشخص شود.

24   
قطاال  

Qatala    

انفرادي نوعبازي:  
2 نفر تعدادبازيكن:  

به طوري كه كشش فكري داشته باشد. سنبازيكن:  
تعداد سنگ كوچك یا مهره یا دكمه لباس در دو رنگ وسايلبازي:  

در بعضي مواقع كاغذ را در دو رنگ گلوله مي كردند.   
قطال همان قطار است یعني سنگ ها را در یك ردیف جوركردن    

ترسیم قطال یا قطار روي زمین و یا روي مقوا انجام مي شد.   
هر جاي مناسب جایبازي:  

تقویت هوش، دقت عمل، تمركز حواس هدفبازي:  

بازي قطاال به چند صورت انجام مي گرفته است: چگونگیبازي:  
 1- هر یك از بازیكنان 3- مهره داشته باشند 2 – هر یك از بازیكنان 12 مهره داشته باشند و بازي 

دیگر آن نوعي بوده كه مردمان قدیمي نمي توانستند چگونگي آن را بیان كنند.
سال هاي قبل فقط یك نوع بازي بود كه كم كم بازي دومي هم تقریبا" به همان حالت ولي با كمي 
تغییرات به بازي ها اضافه ش��د كه بازیكنان دور هم جمع مي ش��دند و ب��ازي مي كردند )بازي ردیف 
ی��ك( بازیكني كه بتواند 3 مهره خود را در یك ردیف قرار دهد اعالم مي كند قطال و بازیكن بازنده 
ج��اي خود را به بازیك��ن دیگري مي دهد و یا از قبل اعالم مي نمایند ك��ه چند نوبت بازي بگذرد تا 
برنده بازي ش��وند، فرضا" مي گویند 3 نوبت، و بازیكني كه 3 بار قطال بزند بازیكن بازنده جاي خود 

را به دیگري مي دهد.
بازي ردیف دوم كمي س��خت تر از بازي ردیف اول اس��ت و بازیكن با در دست داشتن 12 مهره كار 
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26   
گونیا  

Gounia    

زوجي و تیمي نوعبازي:  
2 نفر به باال تعدادبازيكنان:  

فردي كه قادر به انجام آن باشد. سنبازيكنان:  
ندارد وسايلبازي:  

چابكي، تقویت عضالت، دقت هدفبازي:  
كوچه، ساحل دریا، فضاي باز جایبازي:  

تعدادي از افراد با مش��اوره یكدیگر قرعه یارگیري را شروع مي نماید و فرضا"  چگونگیبازي:  
چهار در برابر چهار صف آرایي مي كنند و به قید قرعه س��واره و حمل كننده را تعیین مي كنند و تیم 
الف به قید قرعه سواره مي شود و باید هر یك از بازیكنان تیم الف سوار بر پشت هر كدام از بازیكنان 
تیم ب مي شوند و حدود انتها را از قبل مشخص مي كنند و بازیكنان تیم ب باید بازیكنان تیم الف را 

25   
چهممروختا  

Chehm Morookhta    

گروهی  نوعبازي:  
نامحدود )به طوریكه شلوغ نشود( تعدادبازيكنان:  

ندارد وسايلبازي:  
چابكي و هوشیاري، سرعت انتقال هدفبازي:  

بازیكن��ان دور هم جمع مي ش��وند و یكي از بازیكنان ب��ه لحاظ تعیین گرگ  چگونگیبازي:  
بازي ش��عر معروف را این چنین مي خواند )ده، بیس��ت، سي،چهل، پنجاه، شصت، هفتاد، هشتاد، نود، 
صد، رفیق من حاضر باش اگر خوابي بیدار باش( را با اش��اره انگش��ت هر كلمه بسوي یك نفر اشاره 
خواهد داشت تا این كه آخرین كلمه بسوي هر كدام از بازیكنان اشاره شد همان بازیكن گرگ بازي 

محسوب مي شود.
گرگ بازي رو به دیوار و یا اگر فضا باز باش��د چش��مان خود را بسته و دست هاي خود را نیز به روي 
چشم هایش مي گذارد تا هیچ چیزي را مشاهده نكند و بازیكنان همگي خود را دور از دسترس گرگ 
قرار مي دهند و گرگ با اعالم هوت )این اصطالح در بازي به عنوان این كه آماده هس��تید( بازیكنان 
آمادگي خود را با همان كلمه هوت اعالم مي نمایند و گرگ بازي باید به همه جا س��رك بكش��د و 
چنان چه بازیكني را دید قبل از این كه بازیكن خود را به محل تعیین ش��ده برس��اند گرگ باید او را 

لمس نماید.

چشم، در بعضي از محالت چم )Chem( نیز مي گویند.  :)Chehm( چهم          
مروختا )Morookhta(: بستن          
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27   
گراشیا  

Gorashia    

گروهی نوعبازي:  
4 نفر به باال تعدادبازيكنان:  

نونهاالن به باال سنبازيكنان:  
كوچه و محله جایبازي:  

یك شئي كوچك مورد نظر  وسايلبازي:  
زیركي، هوشیاری و دقت عمل هدفبازي:  

بازیكنان با یاركش��ي به دو تیم الف و ب تقس��یم مي ش��وند و بازي با اعالم  چگونگیبازي:  
آمادگي سرگروه ها شروع مي شود.

بازیكن��ان ه��ر دو تی��م از همدیگر فاصله مي گیرند ت��ا جایي كه در دید یاران حری��ف قرار نگیرند و 
بازیكنان باید در هر جا از كوچه روي زمین خاك هاي آن جا را به صورت گلوله گلوله در بیاورند و تا 
زماني كه وقت بازي اجازه درست كردن گلوله را بدهد سپس با پایان وقت بازي هر دو تیم در مكان 
اولیه قرار مي گیرند و با اجازه گرفتن از همدیگر بازیكنان هر دو تیم شروع به پیدا كردن مكان درست 
كردن خاك هاي گلوله اي مي باشند چنان چه خاك هاي گلوله اي پیدا كنند باید آن ها را خراب كنند و 
چنان چه وقت تعیین شده به پایان رسید مجددا"در مكان اولیه تجمع مي كنند و سپس كلیه بازیكنان 
به محل درست كردن خاك گلوله شده تیم ها مراجعه مي كنند هر تیمي كه خاك هاي گلوله اي سالم 

بیشتري داشته باشد برنده بازي محسوب مي شود.

تا پایان حمل نمایند و در مس��یر راه بازیكنان تیم الف ش��عري را مي سرایند كه در آخر شعر، بازیكن 
تیم ب پاسخ آن را بدهد چنان چه پاسخ مورد نظر صحیح باشد فقط همان بازیكني كه جواب صحیح 
را داده باش��د جاي خود را با س��واره خویش عوض مي نماید و در مس��یر رفتن به انتها سواره شعر را 
مي خواند )اره كا، ناره كا، گردو خري كام كام، تو كه كیس��ه بري، مایه بري، راس��ت بگو، دروغ مگو، 
پنجه علي شیر خدا، چن در هوا( و بازیكن تیم الف بالفاصله تا اتمام شعر یكي از دست هاي خود را 
روي چشمان بازیكن تیم ب مي گزارد و با دست دیگر خود و با انگشتان فرضا"عالمت سه را نشان 

مي دهد كه بازیكن تیم به باید جواب آن را بدهد.
 Are Ka , Nare Ka, Gerdoo Khari Kamkam, To Ke Kisa Bari , Maya
 Bari, Rast Begoo, Doroogh Magoo, Panje Ali Shire Khoda, Chan

Dar Hawa

اره كا )Are ka(: مي رود كاكا )برادر(          
ناره كا )Nare ka(: نمي رود كاكا )برادر(          
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29   
دستمچلكا  

Dastom cheleka    

گروهی نوعبازي:  
نامحدود به طوري كه شلوغ نشود تعدادبازيكنان:  

نونهاالن سنبازيكنان:  
ندارد وسايلبازي:  

حیاط منزل، كوچه و محله جایبازي:  

بازیكنان دور هم جمع مي شوند و یك نفر به عنوان مال یا حاكم بازي انتخاب  چگونگیبازي:  
مي شود، معموال"كسي كه از همه از نظر سني بزرگتر باشد.

بازیكنان به صورت دایره و نزدیك به هم دس��ت هاي خود را روي دست یكدیگر مي گذارند به طوري 
كه تمامي دست هاي بازیكنان روي هم باشد فقط یك دست كه آن هم دست حاكم بازي است.

حاكم بازي دست خود را به صورت )یك بار كف دست و دفعه بعدي پشت دست به روي دست هاي 

28   
كركوموچا  

Korkoomoucha    

ویژه بانوان   

گروهی  نوعبازي:  
نامحدود به طوري كه شلوغ نشود تعدادبازيكنان:  

یك شئي مورد نظر )كوچك باشد( وسايلبازي:  
حیاط منزل، كوچه ومحله جایبازي:  

هوشیاري و دقت  هدفبازي:  

تعدادي از بازیكنان دور هم جمع مي ش��وند و ب��ه قید قرعه یك نفر به عنوان  چگونگیبازي:  
حاكم بازي انتخاب مي ش��ود و بقیه بازیكنان یا دایره مانند ویا در یك ردیف كنار هم مي نش��ینند و 
حاكم بازي شئي در دست به نزدیكي بازیكنان مي رود و همان شئي زیر لباس یكي از بازیكنان قایم 
مي كند و نفر بعدي كه به عنوان بازرس انتخاب شده باید شئي كه حاكم بازي قایم كرده پیدا كند و 
ب��ازرس به نزدیكي بازیكنان مي رود و یكي از بازیكنان را مد نظر قرار مي گیرد و با دس��ت خود باید 
ش��ئي را از زیر لباس بازیكن بیرون بیاورد و در زمان پیدا كردن ش��ئي بازرس با صداي بلند مي گوید 
كركوموچ كوموچ، چنان چه پیدا نكرد باید بازي از اول شروع كند و حاكم بازي شئي را بیرون آورده 
و مجددا"همان شئي را قایم مي كند و اگر پیدا كرد، بازرس به عنوان حاكم و بازیكن دیگري جایگزین 

بازرس خواهد شد و الخ ....
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30   
سربستهيا  
Sar Bastaya    

گروهی نوعبازي:  
4 تا 6 نفر تعدادبازيكنان:  

نونهاالن به باال سنبازيكنان:  
ندارد وسايلبازي:  

حیاط منزل - كوچه و محله جایبازي:  

تع��دادي از بازیكنان دور هم جمع مي ش��وند و یكي به عن��وان حاكم انتخاب  چگونگیبازي:  
مي شود و همه بازیكنان به صورت دایره مانند و چسبیده به هم كنار یكدیگر به صورت كوروم – نوعي 

نشستن - مي نشینند و حاكم به صورت شعر بازي را شروع مي كند.
سر بسته، بن بسته، دور چیني ، دار صندل، ببرم جیمه تو، جیمه نارنجي تو، به كوش بالنگي تو احمد 
اتت در س��را ش��ما به لبون َازنت به خاركي به زاركي، بي بي هورو تو گل بچین تو پا به گه. در حین 

بازیكنان اش��اره مي كند( و ش��عري كه مربوط به بازي است مي خواند )دستم چلكا، پر به دستم چلكا، 
آقایون بخش��ي ها، منجل گل گلي دارم، تاس��ي بلبلي دارم، بپم رفتن به شیراز، ایواردن مرغ میراث، 
مرغون پراكنده بودن، به ایي كنچیل دویدم به اون كنچیل دویدم، به زن كاكام ندیدم كه زن كاكام 
چوك ایوا، چوك مبارك ایوا، نومي شوس��ه علیشاه، علیش��اه نكبتي، سنگ ایزه به شربتي، شربتي ره 

بنگ ایدا هو به مغون جون ایدا.(
 Dastom Cheleka, Por Be Dastom Cheleka, Aghayoone(
 Bakhshiha,Manjal Golgoli Daram, Tasi Bolboli Daram, Bapom
 Raften Be Shiraz ,Eivarden Morgh Miras, Morghon Parakanda
 Booden, Be Ei Konchil Davidom, Be On Konchil Davidom , Be
Zan Kakam Nadidom , Ke Zan Kakam Chook Eiva , Chooke Mo-
 barak Eiva , Nomi Shose Alishah , Alishahe Nekbati , Sang Eiza
)Be Sharbati , Sharbati Ra Bong Eida , How Be Moghon Jon Eida

س��پس بعد از پایان ش��عر حاكم به صاحب اولین دس��ت كه باالي دس��ت ها قرار گرفته مي گوید چه 
مي خواه��ي حاكم دو تا اس��م مي گوید و بازیكن در جواب مي گوید فرضا" هواپیما و حاكم با دس��ت 
خود به صورت گیره پش��ت دست بازیكن را مي گیرد و با صداي هواپیما دست بازیكن را بلند مي كند 

و ........

بپوم )Bapom( – پدرم 
كنچیل – كوچه

چوك – فرزند پسر
ایواردن – آورده
نومي – اسمش

شوسه – انتخاب كردن 
ایزه – زد
ره – رفت

بنگ )Bong( – اذان
هو – آب 

مغون – نخلها
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31   
بندبازيا  

Band Bazia    

ویژه بانوان   

گروهی نوعبازي:  
10 تا 12 نفر تعدادبازيكنان:  

خردساالن به باال سنبازيكن:  
حدود 5 متر طناب وسايلبازي:  

حیاط منزل، كوچه و محله  جایبازي:  
چابكي – هوشیاري و دقت عمل هدفبازي:  

بازیكنان به دو تیم الف و ب تقسیم مي شوند و به قید قرعه حمل كننده طناب  چگونگیبازي:  
و شروع كننده تعیین مي گردد مثال" تیم الف شروع كننده و تیم ب حمل كننده طناب مي باشد.

هر تیم اگر شامل 6 نفر باشند حمل كننده طناب كه تیم ب باشد 2 نفر آن دو طرف طناب را گرفته 
و به صورت دوراني به چرخش در مي آورند كه بازیكنان تیم الف به نوبت باید از روي طناب به كرات 
خود را عبور دهند و در حین پریدن بازیكن با صداي بلند مي گوید شمع ، گل ، پروانه ، بلبل تا زماني 
كه از دور خارج نش��ده باید كلمات را به زبان بیاورد و زماني كه نتوانس��ت خود را عبور دهد بازیكن 
بعدي تیم الف جایگزین آن خواهد شد و موقعي كه كل بازیكنان تیم الف از دور خارج شدند تیم الف 
و ب جاي خود را عوض خواهند كرد و همین بازي به صورت زوجي نیز انجام مي گیرد و به جاي یك 

نفر ، دو نفر از روي طناب خود را عبور خواهند داد و الخ .....  
بند بازي همان طناب بازي است.

شعر خواندن حاكم با انگشت خود هر كلمه از شعر كه مي خواند روي زانوي بازیكنان به نویت اشاره 
مي كند در پایان هر ش��عر آخرین كلمه روي هر كدام از زانوها اش��اره ش��د بازیكن مربوطه باید یك 
دس��ت خود را روي زانوي خود بگذارد كه در مراحل بعدي حاكم به آن زانو اش��اره نكند و تا اینكه 
كلیه دست ها روي زانو قرار بگیرند و حاكم دستور مي دهد كه همگي از جا بلند شوند و در زمان بلند 
ش��دن باید قلنج از پاي همه بازیكن در آید از پاي ه��ر بازیكني كه قلنج در نیامد بازیكن مربوطه از 

بازي خارج مي شود و الخ ....
 Sare Basta , Bone Basta , Dore Chini , Dare Sandal , Beborom(
 Jimeye to , Jimeye Naranjiye to Be Kowshe Balangi to , Ahmad
 Atet Dar Sera Shoma , Be Labon Azant Be Kharaki , Be Zaraki ,

)Bibi Horo To Gol Bechin to Pa Bege

جیمه )Jima(: پیراهن زنانه          
َازنت )Azant(: می زند          

پا بگه )Pabege(: بلند شو           
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اجازه س��رگروه و به نوبت یكي یكي دس��ت هاي راست خود را مشت كره و روي هم قرار مي دهند و 
س��رگروه نیز یكي از دست هاي خود را روي دست ها قرار مي دهد وسپس بچه ها دست هاي چپ نیز 
روي یكدیگر مي گذارند و س��رگروه با دس��ت دیگر و با انگشتان خود از پایین دست هاي مشت شده 
)به صورت راه رفتن انگشت( شروع مي كند و تا به باالي دست هاي مشت شده برسد و در حین شروع 
تا خاتمه ش��عربازي را بدین صورت مي خواند. سرگروه: خونه قاضي كیان، بچه ها در جواب مي گویند 
باالته مجددا" سرگروه مي گوید خونه قاضي كیان در جواب بچه ها مي گویند باالته الي آخر زماني كه 
به باالي دست هاي مشت شده رسید مي گوید: اینجا نون و حلوا بودن كي ایخردن بچه ها در جواب 

مي گویند ُگرُوه َمِجد و در همان حال بچه ها دست هاي مشت شده با همدیگر خراب مي كنند الخ...

كیان )Kian(: كجاست        
باالته )Balateh(: باالتر        
بودن )Booden(: بوده        

كي ایخردن )Kei Ikharden(: كي خورده        
گروه )Gorva(: گربه        

مجد )Majed(: مسجد        

 32   
خونهقاضيكیان  

Khonah Qazi Kiyan    

گروهی نوعبازي:  
4 تا 7 نفر تعدادبازيكنان:  

خردساالن و نونهاالن سنبازيكنان:  
ندارد وسايلبازي:  

تقویت هوش هدفبازي:  
اتاق – حیاط – كوچه و محله جایبازي:  

تع��دادي از بازیكنان دور هم جمع مي ش��وند علي الخصوص در مهماني ها و  چگونگیبازي:  
گ��ردش ه��ا صورت مي گرفته كه بازي را در اتاق و یا زیر درخ��ت در زمان گردش بوده كه یك نفر 
به عنوان بزرگتر، بچه ها را دور هم جمع مي كرد و خودش كه از نظر سني از همه بزرگتر است به عنوان 
س��رگروه جمع، بازي را شروع مي كند. بازیكنان به صورت دایره مانند روبروي یكدیگر مي نشینند و با 
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