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با سپاس از

سيد محمد هاشم داخته
مدير پروژه
عبدالحميد سرودي
و همه عزيزاني كه ما را در اين پژوهش ياري كردند.
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سیاهه بازیها
Dartoopa
 < 5دارتوپا
Rammaza
		
 < 7رمازا
Dara
		
 < 9درا
Lopanga
 < 10لوپنگا
Galesa
 < 15گالسا
Haft sanga
 < 16هفت سنگا
Tilaya
 < 17تيله يا
Mayaya
 < 8مايه يا
Estop
		
 -9استپ
Darmogha
		
 -10دارمغا
Kelmacha
 -11كلمچا
Malooka
 -12مالوكا
Shah vazira
 -13شاه وزيرا
Hob
		
 -14هب
Savari matta
 -15سواري متا
Keli meliya
 -16كلي مليا
Davasata
 -17در وسطا
Zahba zahba
 -18زهبا زهبا
Goopa
		
 -19گوپا
 -20گرگم سااللم Gorgom salalom
Rowa
		
 -21روا
Kal sheytona
 -22كل شيطونا
Dama
		
 -23داما
Qatala
		
 -24قطاال
Chehm morookhta
 -25چهم مروختا
Gounia
		
 -26گونيا
Gerashia
 -27گراشيا
Korkomoocha
 -28كركوموچا
Dastom cheleka
 -29دستم چلكا
Sarbastaya
 < 30سربسته يا
Bandbaziya
 < 31بند بازيا
كيان Khona qazi kian
 < 32خونه قاضي
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پیشگفتار

بازي كردن و تفريح كردن و تحرك داش��تن خود الزمه جس��م و روح اس��ت .انسان با ورزش كردن
سالمتي جسمي و روحي خويش را تقويت ميكند.
در گذش��ته حتي خبري از توپ گرد نبود این در حالیس��ت که امروزه همین توپ گرد يكي از لوازم
اساسي ورزشهاست اعم از فوتبال ،واليبال ،بسكتبال ،تنيس ،واترپلو و...
از گذشته در اقصی نقاط جهان مردمان به طرقي سرگرم بازيهايي بودند كه جزیره قشم از این امر
مستثنی نبود.
بازيهايي كه هوش و ذكاوت را تقويت ميكرد و جسم و روح انسان را پرورش ميداد اما هم اكنون
بازيهاي رايانهاي جاي بازیهای محلی را پر كرده اس��ت و آن را به باد فراموشي سپردهاند كه اين
خود معضل بزرگي است براي بچههايي كه جسم و روانشان نیازمند تحرك و ورزش است.
س��الها پیش با پایان یافتن مدارس و رس��يدن فصل تابستان خود به خود بازيها آغاز میشد و اگر
يكي از محلههاي قش��م دارتوپا بازي ميكردند كليه محلّهها همان بازي در دس��تور كارش��ان بود،
ح ّت��ي در مواقعي بچههاي يك محله جمع ميش��دند و به محلهاي ديگر ميرفتند و با هم مس��ابقه
ميدادند.
اميدواريم با جمع آوری این کتاب بازيهايي كه نس��لهای قبل از ما زنده نگه داش��ته و اكنون از یاد
رفتهاند را دوباره زنده كنيم.
بازيهاي��ي كه در اين كتاب گنجاندهايم تحقيقاتي اس��ت كه با مس��اعدت مردم��ان اين مرز و بوم
گردآوری گردیده اس��ت .الزم به ذكر اس��ت كه ش��ايد بازيهايي باشند كه از ذهن بزرگان اين شهر
خارج ش��ده و نتوانس��تهايم روي كاغذ بياوريم .همچنين برخی از اين بازيها در روستاهاي قشم برپا
بوده و در هر روس��تا با كمي تغيير نس��بت به جاهاي ديگر انجام ميگرفته كه اين تحقيقات مستلزم
وقت و زمان مناسب ميباشد.
ناگفت��ه نمان��د كه اين گونه بازيها به ش��رايط اقليمي ،جغرافيايي و همچني��ن اجتماعي و فرهنگي
منطقه بس��تگي داش��ته و هر منطقه از كش��ور بازيهايي مخصوص به خود داشته یا با کمی تفاوت
انجام میگیرند.
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1

دارتوپا

Dartoopa

نوع بازي:
تعداد بازيكنان:
سن بازيكنان:
وسايل بازي:
جای بازي:
هدف بازي:

گروهی
دستکم  6نفر
 12سال به باال
توپ نمد ،چوب تراش شده گرد تقريبا"  50سانتي
فضاي باز ،زمين هموار
س��رعتعمل ،مفاهي��م اوليه جنگ و گريز ،س��رعت انتقال ،تقويت دس��ت و

چگونگی بازي:

بازيكنان به  2تيم الف و ب (حتي المقدور تعداد افراد  2تيم مس��اوي باش��د)

عضالت ،چابكي

تقسيم میشوند.
 2نفر بهعنوان س��رگروه (ممبل )Mombel -انتخاب میشوند .بل  Belبه معني يار و مم  Momبه
معني مادر میباشد.
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به قيد قرعه دو تيم در برابر يكديگر صف آرايي ميكنند .تيم الف در نقطه شروع و تيم ب در مقابل
تيم حريف قرار ميگيرد.
یك نفر با اجازه ممبل چوب در دس��ت ،پش��ت خط ش��روع قرار ميگيرد و يكي از ياران تيم ب توپ
در دس��ت روبروي بازيكن الف ميايس��تد سپس شروعكننده آهس��ته با چوب ،ضربه به توپي كه در
دس��ت بازيكن تيم ب قرار دارد می زند (بهعنوان اطالع دادن به بازيكن تيم ب كه من آماده ام) و
بالفاصله بازيكن تيم ب توپ را به ارتفاع نيم تا يك متر به باال پرتاب ميكند و بازيكن تيم الف بايد
با چوب به توب ضربه محكمي بزند تا بازيكنان تيم حريف نتوانند توپ را در هوا بگيرند (بل بگيرند)
ضربهزننده ميتواند فقط سه ضربه از نقطه شروع بزند و بعد از پایان نوبت وي بازيكن بعدي تيمش
جاي او را پر ميكند الخ ......
بازيكنان تيم الف كه در نقطه ش��روع ايس��تاده و نوبت ضربه زدن آنان تمام شده(فرضا" يك يا دو يا
سه و يا چهار نفر) منتظر فرصتي هستند تا خود را به نقطه ی انتهاي مسير 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 بازيكنان تيم ب توپ را در هوا بل بگيرند (گر دو دس��تي بل
بگيرن��د ضربهزننده بايد جاي خود را به ديگري بدهد و چنانچه يك دس��تي بل بگيرند كل تيم بايد
جاي خود را به تيم حريف بدهد).
زمان ضربه زدن به توپ اگر يار تيم ش��روعكننده در محوطه بازي در حال دويدن باش��د و در حال
رساندن خود يه انتها و يا به نقطه شروع برگردد بازيكنان تيم حريف ميتوانند با توپ به بازيكن تيم
مقابل ضربه بزند .اگر ضربه به يكي از ياران تيم ش��روعكننده بخورد بازيكنان تيم حريف بالفاصله
به نزديكترين محل (يا نقطه شروع و يا انتهاي مسير) ميرسانند و چنانچه در همين حال تيم حريف
بتوان��د مجددا" با توپ به بازيكنان مقابل ضرب��ه بزنند باز هم جا بجايي صورت ميپذيرد و بازيكنان
بدون اين كه توپ به آنان اصابت نمايد به يكي از دو محل كه اشاره شد ميرسانند.
و چنانچه تمامي بازيكنان تيم الف ضربات خود را بزنند و بازيكني نتواند انتهاي مس��ير و بلعكس را
طي نمايد جابجايي تيمها صورت ميگيرد.
در بعضي مواقع در يارگيري يك نفر اضافه است كه آن یك نفر بهعنوان يار هر دو تيم انجام وظيفه
ميكند وآن را هاوي در ميون ( )Havi Dar Mayonميگويند كه اين يار هميشه بهعنوان يار مقابل
نقطه ش��روع بازي ميكند و حق هيچ گونه زدن با ت��وپ به يار حريف را ندارد ولي در بعضي اوقات
پاس با توپ در دستور كار خود قرار ميدهد.
وظيفه اصلي وي فقط بايد پش��ت خط نزد بازيكنان تيم نقطه شروع بايستد و توپ را بهصورت پاس
به هوا پرتاب نمايد تا بازيكنان تيم ضربه به توپ بزنند.

		
		

		

			
نوع بازي:
تعداد بازيكنان:
سن بازيكن:
وسايل بازي:
جای بازي:
هدف بازي:

چابكي

								 ممبل :سرگروه
								 دار :چوب

2

رمازا

Rammaza

گروهی
دستکم  8نفر
از نونهاالن به باال
ندارد
فضاي باز و هموار
تقوي��ت عضالت دس��ت و پا ،س��رعت انتق��ال ،مفاهيم اوليه جن��گ و گريز،

از بي��ن بازيكنان  2نفر بهعنوان ممبل انتخاب ميش��وند و بازيكنان بهصورت
چگونگی بازي:
مساوي تقسيم ميشوند و زمين به قيد قرعه تعيين ميگردد.
بازيكنان هر دو تيم (الف و ب) كارخود را آغاز مينمايند بدين ترتيب:
مثال˝ تيم الف در نقطه ش��روع و تيم ب در مقابل تيم الف قرار ميگيرد و تيم الف كه ش��روعكننده
10
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میباش��د يك نفر را به عنوان مهاجم س��رعتي (او بايد از معركه جان سالم بدر ببرد و ديگر ياران وي
بايد راه را بر وي هموار نمايند تا خود را به نقطه انتهاي مس��ير برس��اند .به گويش محلي او را هاوي
خطاب ميكنند).
هر يك از بازيكنان بايد با دس��ت راس��ت انگش��تان پاي چپ و يا بلعكس را بگيرد وبا يك پا عمل
دويدن وبا دست ديگر عمل هل دادن و يا باز كردن دست از انگشتان پا را انجام دهد.
بازي كه ش��روع ش��د هر  2تيم با يكديگر به نبرد تن به تن اقدام مينمايند و تيم ب بايد سعي نمايد
اوال"تيم الف هاوي خود را به نقطه انتها نرس��اند و از طرفي دس��تان بازيكنان حريف از پاهايشان باز
نمايد كه جابجايي تيمي صورت گيرد .چنانچه تعدادي از بازيكنان تيم الف دستهايش��ان از پايشان
جدا شده و هاوي بتواند خود را به نقطه انتها برساند كل تيم الف بايد به حالت اوليه برگردند و بازي
را مجددا" آغاز نمايند.
تيم ب بايد س��عي كند تا هاوي (مهاجم س��رعتي) نتواند خود را به انتهاي مس��ير برساند و از طرفي
بازيكنان تيم الف سعي ميكنند تا هاوي را تحت حمايت قرار دهند تا بتواند به مسيرش ادامه دهد.
كلمه رمازا احتماال" از لغت َرم گرفته شده كه به معني فرار ميباشد.و رماز احتماال" به معني در حال
فرار باشد.

		

		

			

نوع بازي:
تعداد بازيكنان:
سن بازيكن:
وسايل بازي:
جای بازي:
هدف بازي:

3

درا

Dara

گروهی
هر تيم  10نفر
نوجوانان به باال
ندارد
فضاي باز و هموار
سرعتعمل ،دقت عمل ،چابكي

 2نفر به عنوان ممبل ( )Mombelانتخاب ميشوند و يارگيري انجام و بعد از
چگونگی بازي:
آن به قيد قرعه زمين بازي تعيين ميگردد كه تيم الف مهاجم و تيم ب مدافع يا بلعكس.
س��الهاي گذش��ته محدوديت نفر نبود و كم كم درا را اصولي تر بازي كردند و اكنون خط مس��تطيل
شكلي كه ابعاد آن مشخص نكرده اند روي زمين ترسيم و مستطيل را به  8قسمت تقسيم ميكنند.
12
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مس��احت تقريبي آن  40( 5*8متر مربع) و يارگيري توس��ط ممبل ( )Mombelآغاز و به قيد قرعه
زمين بازي مش��خص ميش��ود تيم الف مهاجم و تيم ب مدافع ميش��ود .تيم مهاجم در نقطه شروع
قرار ميگيرد و تيم مدافع  3نفر روي هر يك از چها راه و يك نفر كه خط مقدم اس��ت روي س��ه راه
ميايس��تد و بازيكنان مهاجم بايد طوري در خانههاي ترس��يمي بيايند كه مدافعان نتوانند آنها را در
تله بياندازند و مدافعان فقط حق دارند در مسير حدود خودش حركت كند و ميتواند فقط به راست و
چپ در حركت باشد و سرگروه بازي ميتواند در كل مسير حركت كند و به صورت آزاد در مسيرهاي
خطكش��ي ش��ده حركت نمايد و بازيكنان حريف را به دام بياندازد و چنانچه يكي از بازيكنان مهاجم
در تله بيافتد بازي متوقف و جابجايي تيمها صورت ميپذيرد .و چنانچه همه بازيكنان تيم الف بدون
این كه در دام بازيكنان تيم ب بيافتند امتياز  1را تيم برنده ميدهند و بازي را مجددا" آغاز مينمايند.
ضمن��ا" س��رگروه تيم مدافع در حين آمدن بازيكنان تيم الف به خانهه��ا آنان را آزاد ميگذارد تا وارد
معركه شوند ولي خانههاي بعدي بايد خودشان را از مدافعان عبور دهند و در موقع برگشتن و گذر از
آخرين مرحله كه سرگروه آن جا كمين كرده بازيكن مثل دور اول آزاد نيست بايد خود را با ترفندي
به خط پايان برساند .شكل ترسيمي بازي درا در صفحه بعد مشاهده كنيد.

		

		

			

4

لوپنگا

Lopanga

گروهی
نوع بازي:
تعداد بازيكنان 4 :نفر به باال (بهطوریکه دور حاكم شلوغ نشود)
نوجوانان به باال
سن بازيكنان:
وسايل بازي	:يك عدد شال گره زده
كوچه ،محله و يا فضاي باز
جای بازي:
تقويت هوش ،باال بردن دقت ،تمركز حواس
هدف بازي:
ابتدا بازيكنان دور هم جمع ميش��وند و به قيد قرعه يك نفر به عنوان حاكم
چگونگی بازي:
بازي انتخاب ميشود .حاكم شال گره زده را در دست ميگيرد و بقيه بازيكنان گوش به فرمان حاكم
يك دست خود را بر روي شال نگه مي دارند و حاكم سوال خود را مطرح ميكند (سواالت در رابطه
با نوع خرما و س��پس ميوه ها ميباش��د) و بازيكنان بايد با دقت به سوال حاكم پاسخ دهند ،بازيكني
كه جواب را صحيح اعالم كند بالفاصله حاكم با تائيد به پاس��خ ،ش��ال را رها مينمايد و بازيكني كه
14
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جواب صحيح را گفته ش��ال را در دس��ت ميگيرد و بقيه بازيكنان با رها كردن ش��ال پا به فرار مي
گزارند و بازيكن ش��ال بدس��ت به دنبال بازيكنان ميدود و به محض رسيدن به هر كدام از بازيكنان
با ش��ال به آنان ضربه ميزند تا اين كه حاكم اعالم ميكند كليه بازيكنان به پهلوي وي جمع شوند
و بازيكني كه پاسخ سوال را داده بود به عنوان حاكم بعدي انتخاب ميشود و بازي طبق روال قبلي
آغاز ميشود.

		

		

			

نوع بازي:
تعداد بازيكنان:
سن بازيكنان:
جای بازي:
هدف بازي:

5

گالسا

Galesa
گروهی
 6نفر به باال
 14سال به باال
دريا
تقويت عضالت دست وپا ،هوشياري و دقت

بازيكنان به روش خاص گالسا تقسيم ميشوند.
چگونگی بازي:
يك نفر به عنوان گرداننده ياركش��ي انتخاب ميش��ود و وي با بههم زدن آب دريا در محوطه يك
مت��ر مربعي بهطوريكه كف روي آب قرار بگيرد (اين عمل براي هر يك از بازيكنان انجام ميگيرد)
و بازيكنان به ترتيب با انگشت وسطي به داخل آب ضربه ميزند و با تشخيص گرداننده و با صداي
ضرب��ه ميگويد ،مرغ يا خروس .صداي ضربه اگر ضعيف باش��د مرغ و اگر صداي ضربه بلند باش��د
خروس .فرضا"  2نفر خروس باشند در ساحل در عمق يك متري قرار ميگيرند و بقيه اگر مرغ باشند
16
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باي��د ب��ه عمق  3 – 2متري دريا بروند و وقتي كه بازيكنان م��رغ آرايش گرفتند بازيكنان خروس با
صداي بلند ميگويند گالس ،بازيكنان مرغ جواب ميدهند ِچن گالس  ،بازيكن خروس ميگويد زي
هو يا باال هو  ،بازيكنان مرغ يكي را بايد انتخاب كنند اگر بگويند زي هو بايد زير آب خود را به عمق
يك متري برس��انند و با دس��ت زدن به ش��كم خود اعالم ميكند كه من خود را به مقصد رساندهام.
خروسها بايد س��عي كنند كه تعدادي از مرغه��ا را در دام بياندازند تا در مرحله بعد همان مرغهايي
كه در تله خروسها افتاده اند به بازيكن خروس ملحق ميش��وند و بايد كار خروسها را ادامه دهد
ت��ا اي��ن كه خروسها كليه مرغها را در دام بياندازند و چنانچه همه مرغها در دام افتادند بازي از اول
شروع ميشود.

		

								 چن ( :)Chenچيه
								 زي هو ( :)Zee Howزير آب

		

		
		

نوع بازي:
تعداد بازيكنان:
سن بازيكنان:
وسايل بازي:
جای بازي:
هدف بازي:

6

هفت سنگا

Haft Sanga

گروهی
 8نفر به باال
نونهاالن به باال
 7عدد سنگ تقريبا" پهن كه روي هم بتوانيم قرار دهيم  ،يك توپ نمد
هر جاي مناسب و مسطح
چابكي ،تقويت مهارت در نشانهگيري ،باال بردن دقت ،تمركز حواس

بازيكنان به دو دس��ته تقس��يم ميش��وند و به قيد قرعه زمين بازي را تعيين
چگونگی بازي:
ميكنند .تيمي كه برنده قرعه ش��ود ميتواند توپ را در دس��ت داشته باشد ونشانهگيري خود را آغاز
نمايد.تيم الف كه توپ در دس��ت دارد با توپ س��نگها را هدف قرار ميدهد و تيم ب بايد در مقابل
آن��ان قرار بگيرند .اول هر هفت عدد س��نگ را روي يكديگر ق��رار مي دهيم و فاصله ضربه به توپ

18
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حدود  4تا  5متر تعيين ميش��ود و بازيكنان تيم الف به نوبت ضربه را ش��روع ميكنند و هر بازيكن
فقط  3ضربه ميتواند بزند .اگر توپ به س��نگها بخورد و س��نگها از روي هم بريزد بازيكنان تيم
الف بايد پا به فرار بگذارند و تيم ب با توپ بدنبال آنان ميدوند تا با توپ به بازيكنان تيم الف ضربه
بزنند و چنانچه بازيكن تيم ب ضربه را بسوي بازيكن تيم الف بزند و توپ به وي اصابت نكند توپ
از محوطه بازي دور ميش��ود و بازيكنان تيم الف بايد به س��رعت خود را به سنگها نزديك كنند تا
هفت عدد س��نگ را روي هم قرار دهند چنانچه تعدادي از س��نگها مثال"  4يا  5عدد سنگ را روي
هم بچيند و حريف با توپ به وي ضربه بزند در همان لحظه بازيكنان تيم حريف پا به فرار ميگذارند
تا موقعيتي ايجاد كنند كه هفت عدد س��نگ را روي هم قرار دهند .و اگر تيم الف بتواند س��نگها را
روي هم بگذارد ( 7سنگ) پيروز بازي هستند و مجددا" كار خود را آغاز مينمايند.

		

		

			
نوع بازي:
تعداد بازيكنان:

انتخاب كرده ايم)

وسایل بازي:
جای بازي:
هدف بازي:

7

تيله يا
Tilaya

گروهی
 3نف��ر تا  6نفر (ب��ه لحاظ اين كه در بازي ترافيك ايجاد نش��ود اين تعداد را
تيله (گوي شيشه اي)
كوچه و محله و هرجاي صاف و هموار
دقت در نشانهگيري ،تمركز حواس

اول تعداد بازيكنان را مش��خص ميكنيم بعد به تع��داد بازيكنان گودال هاي
چگونگی بازی:
كوچك��ي را ب��ه فاصله  2تا  3متري حفر ميكنيم .پس از كندن گودال ها بازيكنان نوبتش��ان را اين
چني��ن اعالم ميكنند ،يكي ميگويد كوك ( )Kookبعدي ميگويد زي دس��ت كوك (Zee Dast
 -)KooKبع��دي ميگوي��د اولم الي  .......ضمنا"در محله های قش��م اصطالحات بازي تقريبا" با هم
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(Tooshو زي دست توش (Zee

اختالف داشت كه به جاي كلمه كوك و زي دست كوك را توش)
 )Dast Tooshو همچني��ن رند اولم ( ، )Rande Awalomرند دومم ()Rande Dowomom
مي گفتند.
بازي به نوبت اعالمي از س��وي بازيكنان ش��روع ميشود ،اولي نشس��ته تيله خود را نزديك يكي از
گ��ودال ها بهطوري كه در معرض خطر نباش��د مي اندازد و دومي ني��ز همين عمل را انجام ميدهد
چنان چه در مس��ير انداختن ،تيلهاش به تيله اولي بخورد نفر اولي از دور اول بازي خارج ميش��ود و
ضربهزننده يك عدد تيله بهعنوان جايزه از نفر اولي دريافت ميكند .سومي نيز همين عمل را انجام
ميدهد و تيلهاش را نزديكي گودالي مي اندازد تا آخرين نفر يعني كوك ادامه پيدا ميكند نفري كه
آخر از همه مي اندازد از نظر انداختن تيله در گودال ها خيالش راحت اس��ت چون قبل از ضربه زدن
تيلهاش را در گودال مي اندازد سپس ضربه را شروع مينمايد و بعد از آن به نوبتي كه از قبل تعيين
شده بازي ادامه پيدا ميكند و اولي سعي ميكند كه تيلهاش را در يكي از گودال ها بياندازد  ،زماني
كه فرضا" تيله در يكي از گودال ها انداخت آن گودال (مثال" گودال دومي) بعد از آن كسي حق ندارد
تيلهاش را در گودال دومي بياندازد و بازيكن سعي ميكند كه تيله حريفان را هدف قرار دهد.
اگ��ر يكي از بازيكنان موفق نش��ود تيلهاش را در يكي از گودال ه��ا بياندازد ،هر يك از بازيكنان كه
گودال وي را تس��خير كرده باش��د بايد يك ع��دد تيله بهعنوان جايزه به او بده��د .چنانچه بازيكني
تيلهاش هدف قرار بگيرد و قبال" نتوانسته يكي از گودال هاي را صاحب شود آن گودال از رده خارج
ميشود و به آن َكل كشتار ميگويند.
							 كوك و توش( :آخر)
							 زي دست كوك و زي دست توش( :قبل از آخر)
							 رند اولم( :نفر اولم)

		

		

			
ويژه بانوان

نوع بازي:
تعداد بازيكنان:
سن بازيكنان:
وسايل بازي:

8

مايه يا

Maya ya

انفرادي و زوجي
 2و  4نفر
 7سال به باال
 5عدد سنگ كوچك مدور و يا تعداد زيادي باشد (به دو طريقه ميشود بازي

كرد)
جای بازي:
اتاق ،حياط منزل ،در گردش های برون شهري و هر جاي مناسب
الف :با  5عدد سنگ مدور هم ميتوان انفرادي و هم زوجي بازي كرد (پنج دنگا نيز ميگويند Panj
)Danga
ب :تعدادي سنگ كوچك مدور كه اين بازي نيز جوكا ( )Jokaهم ميگويند
الف -مايه يا همان يه قل دو قل است كه در خيلي از شهرهاي ديگر رايج است.
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چگونگی بازی:
فرضا"  4نفر دور هم مينشينند و به قيد قرعه بازي را شروع ميكنند ،معموال"
از بازيكني كه ضعيف تر اس��ت بازي ش��روع ميش��ود .سالهاي گذش��ته به ترتيب يك دنگا (Yak
 )Dangaدو دنگا ( )Do Dangaسه دنگا ( )Se Dangaو بعد از آن عروس بازي ميكردند ،بدين
صورت سنگها را روي زمين رها ميكرد و دست چپ خود را (كسي كه بازي با دست راست انجام
ميدهد بايد دست چپ خود را نزديكي سنگها بهصورت تونل كه با انگشتان سبابه و شست درست
ميشود بسازد سپس يكي از بازيكنان بايد يكي از سنگها را انتخاب نمايد (انتخاب سنگ بهعنوان
اين كه بايد آخر ين س��نگ را از تونل عبور نمايد) و بعد از آن چار دنگا ( )Char Dangaروي كار
آمد .و آخرين مرحله پشت دست ميباشد كه بازيكن بايد سنگها را در آن واحد به پشت دست خود
كه دست ديگر آن دخيل نباشد بياندازد و حتما" بايد بيش از يك عدد باشد چنان چه فقط يك سنگ
روي پشت دست وي قرار گيرد بازيكن بايد نوبت خود را به بعدي بسپارد واگر موفق شد بيش از دو
عدد بياندازد بايد همان تعداد كه روي پش��ت دس��ت او قرار دارد به هوا بارتفاع  8تا  10سانتي پرتاب
نمايد و سنگها را با همان دست بل نمايد و ادامه بازي نيز او انجام ميدهد.
ب -ج��وك بمعني جفت اس��ت ،فرضا"دو نفرروبروي يكديگر مينش��ينند و ميگوين��د چند جوكا با
موافقت يكديگر مثال˝ميگويند ده جوكا هر يك از بازيكنان تعداد ده جفت س��نگ مدور را بين هر
دو قرار ميدهند و به قيد قرعه بازي شروع ميشود.
نفر ش��روعكننده يك عدد سنگ در دس��تش ميگيرد تا به هوا به ارتفاع حدود10سانتيمتري پرتاب
ميكند و با همان دس��ت س��نگهاي روي زمين را از يكديگر جدا ميكند و سنگ پرتابي را مجددا"
با دس��ت ميگيرد و بعد از آن س��عي ميكند بدون خطا تعدادي از س��نگها را با همان دست پس از
پرتاب س��نگ به باال جمع ميكند و اگر در حين جمع آوري دس��تش به سنگ ديگري برخورد نمايد
خطا محس��وب ميش��ود و نوبت بازي به نفر بعدي مي رس��د و بعد از پایان بازي با مشورت طرفين
تعداد سنگها را اعالم مينمايند.

مشخصاتکلیجزیره
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نوع بازي:
تعداد بازيكنان:
سن بازيكنان:
وسايل بازي:
جای بازي:
هدف بازي:

9

استپ
Stop

گروهی
 6نفر به باال
 7سال به باال
ندارد
فضاي باز
سرعتعمل و چابكي ،سرعت انتقال

چگونگی بازي:
ابتدا به قيد قرعه گرگ بازي تعيين ميشود و سپس كليه بازيكنان از دسترس
گرگ تقريبا  3الی  4متر دور ميش��وند و گرگ بايد دنبال بازيكنان بدود و بازيكنان زماني كه گرگ
به آنان نزديك ميشود حتما˝ بايد كلمه استپ را بلند اعالم كنند و از حركت بايستد تا گرگ نتواند
او را لم��س نماي��د .چنان چه گرگ بازيكني را لمس كند همان بازيكن گرگ ميش��ود و بازي از نو
شروع ميشود.
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بازيكنان دور هم جمع ميش��وند و به قيد قرعه گرگ بازي را تعيين ميكنند
چگونگی بازي:
پ��س از تعيي��ن گرگ همگي بازيكنان ح��دود  10متر از درخت يا درختان (منظ��ور اين كه هر چند
اصله باش��د اشكالي ندارد) فاصله ميگيرند و ش��مارش يك ،دو ،سه همگي بسوي درختان ميدوند
زماني كه همه بازيكنان به پاي درختان رس��يدند گرگ ميتواند بازيكنان را تعقيب نمايد و بازيكنان
مجبور ميشوند بسرعت خود را به باالي درخت برسانند .چنان چه بازيكنان از  2يا  3درخت استفاده
ميكنند ،بازيكن ميتواند از درخت پايين بيايد و به باالي درخت ديگري برود بهطوريكه گرگ نتواند
بازيك��ن را ب��ا چوب بزند .گ��رگ بايد از زير درختان با چوب منتظر موقعيت ش��ود تا با چوب يكي از
بازيكنان را هدف قرار دهد (زدن با چوب به بدن بازيكنان به آرامي صورت ميگيرد) و پس از اصابت
چوب به بدن هريك از بازيكنان ،وي بايد بهعنوان گرگ ،بازي را شروع نمايد.

		

		

			

10

دار مغا

Dar Mogha

گروهی
نوع بازي:
تعداد بازيكنان 5 :نفر به باال
 12سال به باال
سن بازيكنان:
وسايل بازي	:يك عدد چوب به طول تقريبي  50سانتيمتری به همراه چند اصله درخت
چابكي ،سرعت انتقال ،تقويت دست وپا
هدف بازي:
(چوب)
		
دار:
(نخل) Mogh
		
مغ:
در س��الهاي گذشته اين بازي از درخت نخل استفاده ميشد و كم كم درختهاي كنار ،گل ابريشم
و گارم زنگ��ي جاي درخت نخل را گرفتند چون درختهاي ذكر ش��ده ش��اخههاي متعددي دارند و
سهولت كار بيشتر ميشد.
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11

كلمچا

Kelmecha

گروهی
نوع بازي:
تعداد بازيكنان :دلخواه (از  6نفر به باال)
نونهاالن به باال
سن بازيكنان:
دو عدد چوب (يكي تقريبا"  50س��انتي و ديگري تقريبا"  20سانتي كه دو سر
وسايل بازي:
آن تراشيده و بهصورت مدور كه نوك آن نيز كوچك تر باشد كه آن را كلمچ مينامند) و يك حفره
كوچ��ك ب��ه عمق تقريبي  3تا  4س��انتيمتر و عرض تقريبي  3تا  4س��انتيمتر و طول تقريبي 15
سانتيمتري درست ميكنيم.
جای بازي:
زمين صاف و هموار
هوشياري و دقت عمل ،چابكي و ذكاوت
هدف بازي:
چگونگی بازي:

بازيكنان به دو تيم الف و ب تقس��يم ميش��وند و به قيد قرعه مثال" تيم الف

28

شروعكننده و تيم ب مدافع كه در مقابل تيم الف صف آرايي ميكنند.
بازيكن تيم الف كلمچ را روي حفره ميگذارد و چوب بزرگ را در زير آن نگه مي دارد و با كلمه (عه)
تيم ب را خبردار ميكند كه اجازه هست ،بازيكنان تيم ب در جواب پاسخ ميدهند(عه) و شروعكننده
ب��ا تم��ام قدرت ضربه ميزند كه كلمچ به طرف بازيكنان تي��م ب به حركت درمي آيد و بايد طوري
ضربه بزند كه بازيكنان تيم ب قادر به بل گرفتن نباشند ،چنان چه بازيكنان تيم ب كلمچ را دو دستي
از هوا بل بگيرند زننده ضربه از بازي كنار ميرود و جاي وي بازيكن ديگر تيمش قرار ميگيرد و اگر
بازيكنان تيم ب يك دستي از هوا بل بگيرند كل تيم بايد جاي خود را به تيم ب دهند.
اگر كلمچ به هر نحوي در دستان بازيكنان تيم ب قرار نگرفت و به زمين افتاد ،ضربهزننده تيم الف
چوب بزرگ را بر روي حفره قرار ميدهد و يكي از بازيكنان تيم ب كلمچ را برداشته و با كلمچ چوب
بزرگي كه روي حفره گذاشته شده هدف قرار ميدهد اگر كلمچ به چوب بزرگ برخورد كند و يا كلمچ
در حفره جاي بگيرد بازيكن تيم الف كه ضربه را شروع كرده از بازي كنار گذاشته ميشود و چنان چه
بر خورد نكند ضربهزننده ميتواند با چوب بزرگ به دو طرف گلمچ كه نوك باريكي دارد ضربه بزند
ت��ا كلمچ از جا كنده و به هوا پرتاب ش��ود در همان لحظه ضربهزننده با چوب بزرگ به كلمچ ضربه
وارد مينمايد تا كلمچ از حفره دور شود ،هر چه كلمچ از حفره دورتر شود امتيازش بيشتر خواهد بود.
ضرب��ه چوب بزرگ در هوا به كلمچ را حالل ميگوين��د .خطاهايي در حين ضربه زدن پيش مي آيد
كه عبارتند از كت ( )Cotپلگوش ( )Pelgooshپشت دار ( )Posht Darتك سر ( .)Tak Sarاگر
همان بازيكن كه خطا را انجام داده بتواند كلمچ را از حفره دور نمايد و امتياز حاصله را كس��ب نمايد
مجددا" ميتواند به بازي ادامه دهد و هر خطايي كه مرتكب ش��ده در ضربات بعدي بازيكنان حريف
اقدام ميكنند بدين صورت:
ك��ت ( : )Cotخطا زماني رخ ميدهد كه بازيك��ن در حين حالل كردن چوب بزرگ به كلمچ نزند و
به زمين برخورد نمايد.
پلگوش ( : )Pelgooshزماني رخ ميدهد كه در حين حالل كردن چوب بزرگ به كلمچ برخورد كند
و كلمچ از زمين بلند نشود وخود كلمچ كمي بهطرف جلو يا عقب بغلتد.
پش��ت دار ( : )Posht Darزماني رخ ميدهد كه در حين حالل كردن كلمچ ازجا كنده و بازيكن در
حين ضربه در هوا كلمچ به عقب هدايت شود.
تك س��ر ( : )Tak Sarزماني رخ ميدهد كه در حين ح�لال چوب بزرگ روي كلمچ بماند (مكث
شود).
شروعكننده ميتواند فقط  3ضربه به كلمچ وارد نمايد(حالل نمايد) زماني كه كلمچ از حفره دور شد
امتيازات را محاس��به ميكنند .سالهاي گذشته با همان چوب ضربهزننده شمارش ميكردند و بعدها
انداره گيري با چوب لغو و با قدم زدن امتيازات را شمارش ميكردند.
قب��ل از ب��ازي اعالم ميكنند كه بازي تا چه امتيازي به پایان برس��د .زماني كه تيمي به امتياز الزم
دست پيدا كند برنده مسابقه ميشود و تيم بازنده بايد تاوان باختش را پس دهد و بازيكنان تيم برنده
چوب بزرگ را مثل راكت پينگ پنگ در دس��ت ميگيرند و كلمچ را به مانند توپ پينگ پنگ ضربه
ميزنند و هر بازيكني تعداد ضربه زدن خود را اعالم ميكنند فرضا" بازيكني توانس��ت س��ه بار مكرر
بهوسيله چوب بزرگ كلمچ را ضربه بزند به همان تعداد بايد در ادامه حركات ضربات نهايي بزند.
ی
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ضرب��ات نهايي بايد طوري انجام گيرد كه بازيكن ضربهزننده كلمچ را در يك دس��ت و چوب بزرگ
در دس��ت ديگر قرار ميدهد و ضربه خود را به كلمچ وارد ميكند و س��عي ميكند كلمچ از حفره دور
ش��ود و هم��ه بازيكنان ضربات خود را ميزنند تا كلمچ از حفره فاصل��ه بگيرد و بعد از پایان ضربات
بازيكنان بازنده بايد هر نفر يك نفس تا جايي كه ميتوانند ميدوند و كلمه الهي را بايد بلند بگويند
و در همين حال س��رگروه تيم برنده دنبال شخص دونده ميدود تا كلمه الهي را قطع و وصل نگويد
و بعد از نوبت اولي بازيكن بعدي همين كار را انجام ميدهد ،چنانچه بازيكنان تيم بازنده نتوانند خود
را به حفره برس��انند س��رگروه تيم برنده تا جايي كه بازيكنان تيم بازنده خود را رسانده اند سه ضربه
ديگر به كلمچ وارد مينمايد تا كلمچ از حفره فاصله بگيرد و بازيكنان بازنده نيز همان كارهاي قبلي
با يك نفس آمدن و اعالم كلمه الهي انجام ميدهند اگر توانستند خود را به حفره برسانند جابجايي
تيمي انجام ميپذيرد.

30
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يافت.
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 ( )Kokorنيز ميگويند .اندازه هاي مالوك ها ه��م مختلفند و بزرگ ترين
مالوك ها را يكي بهعنوان دس��ت مايه (تير) اس��تفاده ميشود با توجه به سبكي مالوك تير ،سرب را
ذوب كرده و در درون مالوك بزرگ (تير) ريخته ميش��ود و پس از س��رد شدن سرب تير را بهعنوان
دست مايه استفاده ميشود.

		

		

			

چگونگی بازي:
تع��دادي از نفرات مثال"  4نفر ميخواهند بازي مالوكا را در كوچه انجام دهند
و پس از مش��ورت با توافق يكديگر تعداد جك ( )Jokيا جفت را تعيين ميكنند و نوبت ها را همگي
اعالم ميكنند .مالوك ها را فرضا" تعداد جفت هر نفر بايد  10جفت باشد كه جمعا˝  40جفت ميشود
 ،تعداد  40عدد مالوك را روي زمين در يك خط مسقيم قرار مي دهيم و  40عدد بعدي روي هر يك
از مالوكا ميگذاريم و نوبت ها به ترتيب اعالمي ش��روع ميش��ود .نفرات شركت كننده بايد از پشت
مالوك هاي ردیف شده بايستند و دست مايه (تير) خود را به طرف جلو كه چند متري از مالوك هاي
ردیف شده فاصله بگيرد و نفرات بعدي نيز چنين عملي را انجام ميدهند و هر يك از دست مايه ها
كه دور تر از مالوك هاي ردیف ش��ده باش��د اولويت هدف گيري مالوك ها با او ميباش��د .و نفر اول
مالوك تير را با دقت مالوك هاي ردیف شده را نشانهگيري و شليك ميكند اگر تير به مالوك هاي
ردیف شده برخورد نكند نوبت بعدي شروع ميشود الی آخر.
چنانچه تير به مالوك هاي ردیف ش��ده بر خ��ورد نمايد ،بازيكنان بهطرف مالوك ها مي آيند كه هر
چن��د جفت كه بههم ريخته و خراب ش��دهاند بازيكن ضربهزننده ب��ر مي دارد و ادامه بازي مثل قبل
انجام ميگيرد.و جنانچه در هدف گيري يك جفت خراب و هدف قرار بگيرد غير قابل قبول است و
نفر بعدي بازي را ادامه خواهد داد.

12

مالوكا

Malouka

انفرادي
نوع بازي:
تعداد بازيكنان 2 :نفر  3نفر  4نفر تا  10نفر
بستگي به تفكرات اشخاص دارد يا  10سال به باال
سن بازيكنان:
مقداري صدف گوش ماهي (مالوك)
وسايل بازي:
فضاي باز و هموار
جای بازي:
هوشياري ،دقت و سرعتعمل ،افزايش مهارت
هدف بازي:
مالوك ميتوانيم در سواحل دريا و عمق نيم تا يك متري دريا پيدا كنیم  ،مالوك هايي كه در سواحل
يافت ميشوند اكثرا"رنگ پريده كه كيفيت خود را از دست داده اند كه به آنها مالوك گري ()Gari
نيز ميگويند .برای یافتن مالوك هاي زنده می توانیم با جس��تجوی خطوطی روی بس��تر دریا که رد
پای این موجودات میباش��د در عمق نيم تا يك متري از زير ماس��ه ها بيرون بياوريم به این مالوک
ه��ا چي چرب ( )Chi Charbنيز ميگويند .مال��وك هاي زنده را ميتوان در عمق  2و  3متري نيز
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شاه وزيرا

			

Shah Wazira

گروهي
		
نوع بازي:
تعداد بازيكنان 4 :نفر
نوجوانان به باال
سن بازيكنان:
قطعه كاغذ مربع شكل كوچك كه روي هر يك از قطعهها ( – 1شاه  -2وزير
وسایل بازي:
 -3جالد  – 4دزد نوشته ميشود)
جای بازي:
حياط ،اتاق ،درگردش ها و .....
تقويت هوش و باال بردن دقت
هدف بازي:
اين بازي همان طوري كه كه اش��اره ش��د قطعههاي كاغذ را بريده و پس از
چگونگی بازي:
نوشتن اسامي روي هر يك با توافق  4نفر كاغذها را تا و يا گلوله كرده و يك نفر از آنها  4قطعه را
روي زمين رها مي سازد و به ترتيب كاغذهاي گلوله شده را بر مي دارند و طوري كاغذ تا شده را باز
ميكنند كه بغل دس��تي او متوجه نش��ود كه چه چيزي از چهار اسامي دستش میباشد و بازيكني كه
كاغذ شاه را برداشته با صداي بلند ميگويد وزير بنده كيست ،بالفاصله بازيكني كه وزير را برداشته
با صداي بلند ميگويد بنده ،بعد از اعالم ش��اه ميگويد دزد را پيدا كن ،وزير با دقت و كنجكاوانه به
دو نفر باقيمانده نگاهي مي اندازد تا ش��ايد از حركات آنان چيزي دستگيرش گردد و بعد از چند ثانيه
ميگويد (اشاره به يكي از آنان) چنان چه غلط از آب درآمد بالفاصله دزد با خيال راحت ميگويد دزد
به جنگل رفت و اگر درس��ت از آب درآمد ،ش��اه دستور به وزير ميدهد و ميگويد به جالد بگو از او
س��وال شود چه چيزي را دزديده اس��ت و دزد ميگويد چنين خالفي را مرتكب شده ام و شاه با چند
ثانيه مكث ميگويد او را تنبيه كنيد .تنبيهات بازي اين چنين بود (س��بيل گرم ،س��يلي يواش ،سيلي
محكم ،آب آوردن به شاه ،شكالت خريدن از مغازه ،شنا رفتن ،كالغ پر ،بشين و پاشو ،ماساژ دادن)
و پس از تنبيه دزد ،بازي مجددا" ش��روع ميش��ود شايد اين دفعه قرعه عوض شود و الخ  .......ضمنا"
با يك قوطي كبريت نيز ميش��ود بازي كرد در هر طرف قوطي كبريت ش��اه – وزير – جالد و دزد
نوشته ميشود و بازي به مانند عمل فوق الذكر انجام ميگردد.

34

نوع بازي:
تعداد بازيكنان:
سن بازيكنان:
وسايل بازی:
جای بازي:
هدف بازي:

14

هب

Hob

گروهی
 6نفر به باال
 10سال به باال
ندارد
فضاي باز
تقويت هوش ،باال بردن دقت و تمركز حواس

اين بازي يك نوع بازي با اعداد است كه بازيكنان شركت كننده بايد حواسشان
چگونگی بازي:
به اعداد باش��د و طبق توافق ميگويند عددي كه بر  5و يا  7و يا هر عددي ديگر بخشپذير باش��د
ب��ه ج��اي آن عدد بايد كلمه هب را اع�لام كند فرضا" هر عددي كه بر  5بخشپذير باش��د مد نظر
قرار ميدهند و بازيكنان دس��ت يكديگر را ميگيرند و حلقه ميزنند و طبق توافق يكي عدد يك را
اعالم و دومي عدد  2اعالم ميكند و بعداز عدد س��ه و بعد از آن عدد چهار و نفر پنجمي بايد كلمه
هب را اعالم نمايد چنان چه اعالم نمايد بازي طبق روال ادامه مي يابد و بعد از آن اعداد به ترتيب
اعالم ميشود و نفر دهم بجاي عدد ده بايد كلمه هب را اعالم نمايد و الي آخر و بازيكني كه اعداد
بخشپذير بر  5را هب اعالم نكند از بازي كنار گذاش��ته ميش��وند و در آخر بازي يك نفر مي ماند و
آن از سوي نفرات حاضر در جمع تشويق ميشود و بعد از آن با توجه به سهولت اعداد بخشپذير بر
عدد پنج ،عدد  7را مد نظر قرار ميدهند و يا هر عددي ديگري را و بازي طبق روال پیش ادامه پيدا
ميكند.
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خود كار ميخواهي يا مداد ،س��رگروهي كه نوبت اوس��ت اعالم ميكند فرضا"مداد و به همين نحو
يارگيري ها ادامه مي يابد الي آخر.
دو تيم به قيد قرعه بازي را شروع ميكنند ،تيم الف خودشان را از سرگروه تيم ب دور نگه مي دارند
و بازيكنان تيم ب بايد در همان محل ش��روع بازي بنش��ينند و سرگروه تيم الف بايد دنبال بازيكنان
تي��م الف بدود تا بتواند با لمس كردن هر يك از بازيكنان تيم الف برنده بازي ش��ود و بازيكنان تيم
ال��ف س��عي ميكنند از محوطه بازي پراكنده و دور ش��وند و زماني كه س��رگروه تي��م ب تعدادي از
بازيكنان را تعقيب ميكند ديگر بازيكنان تيم الف خود را س��ريعا"به محوطه بازي ميرس��انند و روي
پشت يكي از بازيكنان تيم ب سواري مي خورد (روي پشت همان نفري كه با هم ياركشي كردند) و
سواري دهنده با صداي بلند ميگويد سواري مت ( ،)Savari Matپشتم ريش ()Poshtom Rish
تا بالفاصله سرگروه تيم ب خود را به محوطه بازي برساند تا يار حريف نتواند بازيكن تيم ب را آزار
دهد و از محوطه فراري دهد و س��رگروه س��عي مينمايد كليه بازيكنان را در تله بياندازد و زماني كه
موفق به تله انداختن كليه بازيكنان شود برنده و جاي تيمها جابجا ميشود و بازي دوباره از نو بازي
شروع ميشود.

		

		

			

نوع بازي:
تعداد بازيكنان:
سن بازيكنان:
وسايل بازي:
جای بازي:
هدف بازي:
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سواري متا

Savari Matta

گروهی
 8نفر به باال
نو نهاالن به باال
ندارد
فضاي باز ،كوچه و محله
سرعت و دقت عمل ،چابكی ،تقويت عضالت

بازيكن��ان بع��د از تعيين دو س��رگروه ،دو به دو كه از تقريب��ا از نظر چابكي و
چگونگی بازي:
س��ن يكسان باشند جهت يارگيري سرگروها جفت ميش��وند (دو نفر دونفر كمي از سرگروها فاصله
ميگيرند و پس از نام گذاري خودش��ان مجددا" نزد س��رگروها بر ميگردند) و س��رگروهها به ترتيب
نوبت يارگيري ميكنند فرضا"دو نفر اولي كه نزد سرگروهها آمده اند ميگويند ،بلي بلي ()Beli Beli
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كلي مليا

Keli Melia

		
		

ويژه بانوان
از نظر لغتي كلي مليا همان لي لي است.

نوع بازي:
تعداد باريكنان:
سن بازيكنان:
وسايل بازي:

انفرادي
 2نفر به باال
 8سال به باال
هر نفر از بازيكنان يك تكه سنگ پهن كوچك بهعنوان دست مايه (تير) بايد

جای بازي:
هدف بازي:

كوچه و محله ،حياط منزل ،حياط مدرسه ،در گردشها
تقويت عضالت پا ،چابكي ،دقت و سرعتعمل

داشته باشند.

زمين بازي خط مس��تطيل شكل را ترسيم ميكنند و ابعاد آن مهم نيست كه
چگونگی بازي:
چه اندازه باشد ،مهم اين است كه فرد بتواند در آن رفت و آمد كند و دور بزند و خط مستطيل شكل
را به  8قس��مت مس��اوي تقسيم ميكنند و در هر خانه تشكيل شده شماره هاي  1تا  8را مينويسند
و به قيد قرعه بازي شروع ميشود.
اولي پش��ت خانه شماره یک ميايستد (كال" بازي از پشت خانه شماره يك شروع ميشود) و سنگي
كه بهعنوان دس��ت مايه در دس��ت دارد در خانه ش��ماره  1مي اندازد و بايد سعي كند كه سنگ روي
خطهاي زمين بازي قرار نگيرد و در هيچ خانه اي جز ش��ماره يك نيفتد (اگر به جز خانه ش��ماره يك
جايي ديگري قرار گرفت بازيكن نوبت خود را به ديگري ميدهد) و زماني كه سنگ پرتابي در خانه
شماره مورد نظر افتاد مثال" شماره  1و بازيكن بايد با يك پا (لي لي) سنگي كه در خانه يك ميباشد
بايد ضربه بزند كه س��نگ در خانه ش��ماره  2قرار بگيرد و همين طور ش��ماره  3و 4و  5و 6و  7و 8
را طي كند چنان چه در حين لي زدن پاي بعدي آن به زمين اصابت نمايد ميس��وزد و از بازي كنار
گذاش��ته و بايد آخرين نفر برود تا نوبتش برس��د .و هم چنين اگر در حين ارس��ال سنگ با پا نتواند از
شماره  2به  3ببرد و سنگ روي خط و يا خانه اي ديگري قرار بگيرد باز هم ميسوزد و از بازي كنار
گذاشته ميشود و بايد پشت سر آخرين نفر بايستد تا نوبتش مجددا" برسد.
بازيكني كه بتواند  8خانه را طي نمايد (اجبار نيس��ت كه پش��ت سر هم يا يك ضرب طي نمايد) كنار
خانه يك ميايستد و چشمانش را بسته و در خانههاي  1تا  8بايد راه برود بدون اينكه خطايي صورت
بگي��رد (و بازيك��ن بايد در هر خانه ك��ه پا ميگذارد جمله پرتقال ش��يرينه ميگويد و ديگر بازيكنان
در پاس��خش در صورتيكه پاي بازيكن روي خط نباش��د مس گويند شيرينه و چنانچه پاي وي روي
خط باش��د ميگويند تلخه) و اگر خطايي صورت نگرفت تا آخر بايد طي نمايد و اگر خطايي صورت
بگيرد بازيكن ميس��وزد و جاي خود را به بازيكن بعدي ميدهد و بازيكن پس از خانههاي  1تا  8را

38

با چش��مان بس��ته طي نمود بايد رو بروي خانه  1قرار بگيرد و پشتش را به مستطيل خطكشي شده
نمايد و س��نگ را از پش��ت به طرف  8خانه ترس��يمي بياندازد اگر نتواند س��نگ را در يكي از خانهها
بياندازد ميس��وزد و نوبت بازيكن بعدي فرا مي رسد و چنانچه در يكي از خانهها بدون خطا افتاد آن
خانه مثال˝ شماره  2در تسخير همان بازيكن قرار ميگيرد و ديگر بازيكنان حق عبور را از آن ندارند
و چنانچه ناچار باش��ند بايد از قبل از وي اجازه بگيرند اگر اجازه داد ميتواند از آن خانه عبور نمايد و
اال بايد از شماره يك به سه بپرد و سنگي كه در خانه 1ميباشد و صاحب خانه شماره  2اجازه ندهد
بايد با لي زدن به س��نگ طوري ضربه بزند كه س��نگ در خانه ش��ماره  3قرار بگيرد و خود با پرش
يك پا كه انجام ميدهد در خانه ش��ماره  3بپرد  ،اگر نتواند اين كار را انجام دهد ميس��وزد و جاي
خود را به نفر بعدي ميدهد .بعدها همان كلي مليا به طريق ديگري رواج يافت كه از نظر ترسيم آن
روي زمين تغييراتي داش��ته و تا حدودي همان حالت حفظ شده است .كه شكل آن در صفحه بعدي
ترسيم گرديده است.
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در وسطا

Dar wasata

گروهی
نوع بازي:
تعداد بازيكنان :نامحدود (طوري كه كه شلوغ نشود)
نامحدود (هر سني كه قادر به بازي باشد)
سن بازيكنان:
وسايل بازي	:يك عدد توپ
محوطه باز ،كوچه و محله ،حياط منزل ،حياط مدرسه ،در گردش ها
جای بازي:
نشانهگيري  ،تقويت عضالت دست وپا ،دقت و سرعتعمل
هدف بازي:
 2نف��ر بهعنوان ممبل ( )Mombelيا س��رگروه انتخاب ميش��وند و به نوبت
چگونگی بازي:
يارگي��ري ميكنند و پس از ياركش��ي به قيد قرعه زمين ب��ازي تعيين ميگردد فرضا" تيم الف در دو
طرف و تيم ب در وسط تيم الف قرار ميگيرد و يا بلعكس.
تعداد بازيكنان حد االمكان مساوي باشد.
ف��رض كني��م بازي  8در برابر  8نفر ق��رار گرفته اند و نفرات تيم ب همگي در وس��ط تيم الف قرار
ميگيرند ،و بازيكنان تيم الف سعي ميكنند با هدف گيري بازيكنان تيم ب توپ را به بازيكنان تيم
الف بزنند چنانچه توپ به هر يك از بازيكنان اصابت نمايد از بازي كنار گذاشته ميشود و بايد منتظر
بماند تا يكي از يارانش كه در بازي اس��ت ت��وپ را در هوا بل بگيرد ،اگر بل بگيرند بازيكن اخراجي
دوباره به زمين بازي بر ميگردد و فرضا" بازيكنان تيم ب  2بار ديگر از هوا بل بگيرند تيم الف بايد
با ضربات خود به بازيكنان بل گرفته ش��ده تيم ب را خنثي نمايند و بعد از اين كه بتوانند تعدادي از
بازيكنان تيم ب را با توپ هدف قرار دهند ،آخرين نفر بايد س��عي نمايد كه بازيكنان تيم الف نتوانند
او را هدف قرار دهند  ،بازيكنان تيم الف فرصت رانبايد از دست بدهند چون فقط 10ضربه ميتوانند
ش��ليك كنند تا برنده بازي شوند ،چنانچه بتوانند تا 10ضربه بازيكن حريف را هدف قرار دهند جا به
جايي تيمها صورت ميگيرد ،چنانچه بازيكن تيم ب از هوا بل بگيرد يك نفر يار تيم ب بداخل زمين
بازي مي آيد و هر بلي كه بگيرد يك بازيكن به زمين مي آيد و بازي به روال قبلي انجام ميشود و
اگ��ر بازيكن��ان تيم الف تا 10ضربه نتوانند بازيكن تيم ب هدف قرار دهند و بازيكن تيم ب از هوا بل
نگيرد كل بازيكنان تيم ب بداخل زمين بازي مي آيند بازي كما في السابق ادامه پيدا ميكند.

1
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زهبا زهبا

			

Zahba Zahba

		
		
ميگرفته است.

زهب يعني قايم شدن و بازي زهبا زهبا همان قايم باشك بازي است.
اين بازي در گذشته هنگام شب كه بعد از آن ،هم در روز و هم در شب انجام

نوع بازي:
تعداد بازيكنان:
سن بازيكنان:
وسايل بازي:
جای بازي:
هدف بازي:

گروهی
نامحدود (طوري كه شلوغ نشود)
از نونهاالن به باال
ندارد
كوچه و محله
چابكي

بازيكنان دور هم جمع ميشوند و به قيد قرعه و يا شعر معروف بازي كه تعيين
چگونگی بازي:
كننده گرگ بازي است يك نفر ميخواند (ده ،بيست  ،سي ،چهل ،پنجاه ،شصت ،هفتاد ،هشتاد ،نود،
صد رفيق من حاضر باش اگر خوابي بيدار باش) آخرين كلمه شعر به سمت هر يك از بازيكنان افتاد
همان گرگ بازي است.
گرگ بازي بايد صبر كند تا بازيكنان در كوچه ها خود را قايم كنند و پس از دقايقي گرگ بازي صدا
ميزند قايم شدهايد چنانچه صدايي نشنيد يعني همگي قايم شدهاند و گرگ بازي بايد دنبال بازيكنان
بگردد و زماني كه هر يك از بازيكنان را ببيند اعالم ميكند كه فالني را ديدم و همان بازيكن كه در
معرض ديد گرگ قرار گرفته است گرگ بازي ميشود و بازي به همين صورت ادامه پيدا ميكند.

42
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گوپا

Goopa

گوپ وس��يله اي است از چوب س��اخته ميشود كه بهصورت مخروطي شكل
		
درست ميكنيم و در نوك گوپ ميخي فرو ميكنيم .ارتفاع گوپ تعيين شده نبود هر سايزي ميتوان
درست كرد و اندازه تقريبي ارتفاعش  8سانتيمتر ميباشد.
نوع بازي:
تعداد بازيكنان:
سن بازيكنان:
وسايل بازي:
جای بازي:
هدف بازي:

انفرادي
فرقي نميكند
طوري كه شخص قادر به انجام آن باشد.
گوپ –  50تا  70سانتيمتر نخ محكم
كوچه و محله
چابكي و دقت عمل – هوشياري

بازيكنان دور هم جمع ميش��وند و هر يك گوپ در دس��ت ،بازي را ش��روع
چگونگی بازي:
ميكنند و ميتوانند همزمان گوپ را به حركت در مي آورند.
نخي كه در دس��ت دارد دور گوپ كرده و با قدرت گوپ را بس��وي زمين پرتاب تا به چرخش درآيد
و بعد از آن نوبتي در كار نيس��ت هر نفري كه گوپش آماده چرخش اس��ت ميتواند ش��روع نمايد و
نف��ر بعدي ميتواند طوري گوپ خود را به حرك��ت در آورد كه به گوپ حريفش برخورد نمايد كه از
چرخش بايس��تد و حتي ميتواند با قدرت بزند كه گوپ حريفش بش��كند و به همين روال بازي ادامه
پيدا ميكند.
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نوع بازي:
تعداد بازيكنان:
سن بازيكنان:
وسايل بازي:
جای بازي:
هدف بازي:
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گرگم سااللم

Gorgom Salalom
گروهی
نامحدود (طوري كه شلوغ نشود)
نامحدود (طوري كه قادر به بازي كردن باشند)
ندارد
فضاي باز ،كوچه و محله
چابكي و هوشياري ،سرعتعمل
ساالل به گويش محلي است و معني آن چوپان است.

بازيكنان دور هم جمع ميشوند و يك نفر از آنها همگي را در يك خط قرار
چگونگی بازي:
ميدهد و ش��عر معروف بازي را ميخواند و هر كلمه اي از ش��عر روي يكي از بازيكنان اشاره ميكند
(ده ،بيست ،سي ،چهل،پنجاه ،شصت ،هفتاد ،هشتاد ،نود ،صد ،رفيق من حاضر باش اگر خوابي بيدار
باش) تا آخرين شخص ادامه ميدهد و كلمه آخر كه همان باش است روي هر كدام اشاره شود همان
گرگ بازي است.
يك نفر بهعنوان س��االل بازي معرفي ميشود و بقيه بازيكنان پشت سر ساالل به ترتيب ميايستند
و گرگ در روبروي گله گوسفندان منتظر آنان ميشود و در مسير آنان قرار ميگيرد و خود را به گله
نزدي��ك ميكند و با صداي بلند ميگويد گرگم ،در جواب س��االل ميگويد س��االلم ،گرگه ميگويد
كهره ابرم ( )Kahrah Abaromس��االل ميگويد ناوالم ( )Navalomگرگه ميگويد اگر بردم چه
ميكني ،س��االر ميگويد شالق تو كلت ميزنم گرگه ميگويد كارد من تيز تره ساالل ميگويد دنبه
من عزيز تره ،گرگه ميگويد خونه خاله از كدوم وره ميگويند از اين وره ،ازاون وره و يكهو بس��وي
بز و گوسفندان حمله ميكند و هركدام كه به دام انداخت از بازي كنار گذاشته ميشود.
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روا

Rowa

گروهی
نوع بازي:
تعداد بازيكنان :بهطور مساوي هر تيم  8 – 6يا  10نفر
نوجوانان به باال
سن بازيكنان:
ندارد
وسايل بازي:
تقويت عضالت دست و پا ،چابكي و زيركي ،سرعتعمل
هدف بازي:
در حال رفتن – درحال سرعت
		
روا:
اين بازي بيش��تر در روس��تاهاي قشم مثل رمكان – كووه اي – كوشه و چند
		
روستاي ديگر مرسوم بوده است.
 2نفر بهعنوان س��رگروه (ممبل –  ) Mombelانتخاب ميش��وند و سپس
چگونگی بازي:
يارگيري صورت ميگيرد و بعد از آن به قيد قرعه تيم مهاجم و مدافع مشخص ميشوند.
تيم الف در نقطه ش��روع (مهاجم) و تيم ب مدافع ميباش��د .بازيكنان تيم الف بايد خود را به انتهاي
مس��ير برسانند كه نقطه انتها از قبل مشخص ميكنند (كه به آن مالك نيز ميگويند) .بازيكنان تيم
الف با زيركي تمام بايد س��عي بر اين داش��ته باش��ند كه از بازيكنان تيم ب عبور نمايند و خود را به
انتهاي مس��ير برس��انند و بازيكنان تيم ب مانع آنان ميش��وند و در صورت به دام انداختن بازيكنان
تيم ب آنها را با قدرت به زمين ميگوبند مثل حركت س��التو در كش��تي و بازيكنان تيم ب بايد اجازه
حركت س��التو را به بازيكنان تيم الف ندهند .قبل از ش��روع بازي بازيكنان تيم الف مجاز هستند كه
خ��ود را روغ��ن مالي نمايند تا در صورت به دام افتادن بازيكنان تيم ب نتوانند آنها را به به آس��اني
به زمين بزنند.

									 كهره :بز
									 ابرم :ميبرم
									 ناوالم :نميگذارم
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چوب اندازهاش مهم نيس��ت يك متر بيش��تر يا كمتر و آن را به فاصله حدود  20يا  25متر -روبروي
چالهها روي زمين نصب ميكنيم و آن جا انتهاي مسير مشخص ميشود كه آن را مالك ()Malak
ميگويند .ضمنا" هر يك از چالهها بهنام هريك از بازيكنان ميباشد.
نف��رات به نوبت از فاصله تعيين ش��ده روبروي چالهها حدود  5ت��ا  10متري توپ را به طرف چالهها
پرتاب ميكند اگر توپ در چاله نيفتاد مجددا" توپ را به طرف چالهها پرتاب ميكند و بازيكن حق 3
ضرب را دارد .اگر توپ در چالهاي افتاد بازيكني كه توپ در چالهاي كه به نام او ميباشد بايد سريع
و بدون معطلي ،توپ در دس��ت س��عي كند با توپ بازيكن فراري را بزند چنانچه توپ به بازيكن در
مس��ير اصابت نمايد بازيكن ضربه خورده باز هم با توپ به هر بازيكني كه در مس��يرش باشد ميزند
و بازيكنان بايد خود را به س��رعت يا به انتهاي مس��ير (مالك) و يا پش��ت چالهها برسانند و  ،بازيكن
توپ در دس��ت به دنبال بازيكن ديگري ميدود چنانچه نتواند بازيكني را هدف قرار دهد بايد بازي
را مجددا" شروع نمايد .ولي اول بايد بازيكنان و يا بازيكناني كه در انتهاي مسير (مالك) ايستاده اند
هش��دار به ترك آنجا و رساندن خود به پشت خاكريز چالهها ميدهد و بازيكنان كه در انتهاي مسير
هس��تند گوش به فرمان بازيكن توپ در دس��ت هستند  ،بازيكني كه توپ در دست دارد بايد توپ را
ب��ه ارتف��اع حدود  2تا  3متر به هوا پرتاب نمايد و اي��ن حركت تا  3مرتبه صورت ميگيرد چنانچه تا
 3مرتبه بازيكن حركت ننمايد بازيكن توپ در دس��ت اجازه اين را دارد كه با توپ به بازيكن بزند و
چنانچه در مرتبه اول يا دوم و يا س��وم حركت كند بايد س��ريعا" خود را به چالهها نزديك و دستش را
بايد در چالهاي كه به نام او ميباشد بزند و اگر بازيكن فراري بتواند اين كار را تا آخر به پایان برساند
خود بخود نوبت بعدي اوست.
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كل شيطونا

Kal Sheytona

گروهی
نوع بازي:
تعداد بازيكنان :از  3نفر به باال
از خرد ساالن به باال
سن بازيكنان:
وسايل بازي	:يك عدد توپ نمد
تقويت عضالت دست و پا ،نشانهگيري ،تقويت هوش و ذكاوت ،سرعتعمل
هدف بازي:
كل ( )Kalبه معني چاله ميباشد.
		
بازيكن��ان مث�لا"  7نفر دور هم جمع ميش��وند و همگ��ي چالهها رابه كمك
چگونگی بازي:
يكديگر حفر ميكنند و عمق هر يك از چاله حدود  7تا  8س��انتيمتر و اندازهاش كمي از توپ بازي
بزرگتر باشد و يك چاله بين ديگر چالهها حفر ميشود كه آن را كل شيطون (چاله شيطون مينامند)
و پ��س از آن دور چال��ه بهجز روبرو خاكري��زي ايجاد ميكنيم به ارتفاع حدود 10س��انتيمتر و يك
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نوع بازي:
سن بازيكنان:
وسايل بازي:

ديگري رسم كرد.

جای بازي:
وسايل بازي:

يكديگر متمايز نمايد.

هدف بازي:

23

داما

Dama

انفرادي
سني كه كشش فكري داشته باشند.
س��الهاي پيش روي تكه پارچه ترس��يم ميكردند ،ميت��وان روي هر چيزي
اتاق ،حياط ،مغازه ،و ...
تكه پارچه يا مقوا و تعدادي مهره يا هر ش��يئي كه مهرههاي هر دو حريف از
تقويت هوش ،دقت عمل ،تمركز حواس

بازي بهصورت انفرادي برگزار ميشود و اين بازي حكم بازي شطرنج نيز دارد
چگونگی بازي:
و قبال" مهرهها را بهصورت شكلي مختلف در ميآوردند و بازي ميكردند.
ش��كل بازي داما به مانند صفحه ش��طرنج است كه داراي  64خانه ميباشد و نيمي از آن نيز سياه و
نيمي از آن سفيد ميباشد و مهرهها نيز در دو رنگ تعيين ميشود و كليه مهرهها در خانههاي سياه
قرار ميگيرند و هر يك از بازيكنان داراي  12مهره هس��تند كه در س��ه رديف به تعداد  4مهره چيده
خواهند ش��د و به قيد قرعه بازي ش��روع خواهد شد و بازيكن ش��روعكننده مهره خود را بايد فقط 1
خانه به جلو آن هم بهصورت اريب حركت نمايد بازيكن مهره س��ياه زماني كه پش��ت مهره بازيكن
س��فيد چه از چپ چه از راس��ت بهصورت مورب خالي باش��د ميتواند مهره بازيكن سفيد را بردارد و
مهره خود را يك پله به پيش ببرد و چنانچه در همان لحظه باز هم پش��ت مهره س��فيد بعدي خالي
باش��د ميتواند به حركت خود ادامه دهد هر بازيكني كه بيش��ترين مهره خود را به انتها برساند برنده
بازي محسوب ميشود.
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خود را شروع ميكنند.
به قيد قرعه بازيكن مهره خود را بر روي يكي از زواياي قطال ترسيم شده ميگذارد و بازيكن دومي
ني��ز همي��ن عمل را انجام ميدهد .تا همه مهرهها را روي قطال ترس��يم ش��ده بگذارند و چنان چه
ه��ر يك از بازيكنان بتواند  3مه��ره خويش را در يك رديف قرار دهد اعالم مينمايد قطال و همان
شخص مجاز است كه يك عدد مهره حريف خود را از زمين بازي خارج نمايد و به همين نحو ادامه
پيدا ميكند تا برنده بازي مشخص شود.

		

		

			

نوع بازي:
تعداد بازيكن:
سن بازيكن:
وسايل بازي:

		
		
		

جای بازي:
هدف بازي:
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قطاال

Qatala
انفرادي
 2نفر
بهطوري كه كشش فكري داشته باشد.
تعداد سنگ كوچك يا مهره يا دكمه لباس در دو رنگ
در بعضي مواقع كاغذ را در دو رنگ گلوله ميكردند.
قطال همان قطار است يعني سنگها را در يك رديف جوركردن
ترسيم قطال يا قطار روي زمين و يا روي مقوا انجام ميشد.
هر جاي مناسب
تقويت هوش ،دقت عمل ،تمركز حواس

بازي قطاال به چند صورت انجام ميگرفته است:
چگونگی بازي:
 -1هر يك از بازيكنان  -3مهره داشته باشند  – 2هر يك از بازيكنان  12مهره داشته باشند و بازي
ديگر آن نوعي بوده كه مردمان قديمي نميتوانستند چگونگي آن را بيان كنند.
سالهاي قبل فقط يك نوع بازي بود كه كمكم بازي دومي هم تقريبا" به همان حالت ولي با كمي
تغييرات به بازيها اضافه ش��د كه بازيكنان دور هم جمع ميش��دند و ب��ازي ميكردند (بازي رديف
ي��ك) بازيكني كه بتواند  3مهره خود را در يك رديف قرار دهد اعالم ميكند قطال و بازيكن بازنده
ج��اي خود را به بازيك��ن ديگري ميدهد و يا از قبل اعالم مينمايند ك��ه چند نوبت بازي بگذرد تا
برنده بازي ش��وند ،فرضا" ميگويند  3نوبت ،و بازيكني كه  3بار قطال بزند بازيكن بازنده جاي خود
را به ديگري ميدهد.
بازي رديف دوم كمي س��ختتر از بازي رديف اول اس��ت و بازيكن با در دست داشتن  12مهره كار
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نوع بازي:
تعداد بازيكنان:
وسايل بازي:
هدف بازي:

25

چهم مروختا

Chehm Morookhta

گروهی
نامحدود (بهطوريكه شلوغ نشود)
ندارد
چابكي و هوشياري ،سرعت انتقال

بازيكن��ان دور هم جمع ميش��وند و يكي از بازيكنان ب��ه لحاظ تعيين گرگ
چگونگی بازي:
بازي ش��عر معروف را اين چنين ميخواند (ده ،بيس��ت ،سي،چهل ،پنجاه ،شصت ،هفتاد ،هشتاد ،نود،
صد ،رفيق من حاضر باش اگر خوابي بيدار باش) را با اش��اره انگش��ت هر كلمه بسوي يك نفر اشاره
خواهد داشت تا اين كه آخرين كلمه بسوي هر كدام از بازيكنان اشاره شد همان بازيكن گرگ بازي
محسوب ميشود.
گرگ بازي رو به ديوار و يا اگر فضا باز باش��د چش��مان خود را بسته و دستهاي خود را نيز به روي
چشم هايش ميگذارد تا هيچ چيزي را مشاهده نكند و بازيكنان همگي خود را دور از دسترس گرگ
قرار ميدهند و گرگ با اعالم هوت (اين اصطالح در بازي بهعنوان اين كه آماده هس��تيد) بازيكنان
آمادگي خود را با همان كلمه هوت اعالم مينمايند و گرگ بازي بايد به همه جا س��رك بكش��د و
چنان چه بازيكني را ديد قبل از اين كه بازيكن خود را به محل تعيين ش��ده برس��اند گرگ بايد او را
لمس نمايد.
									 چهم ( :)Chehmچشم ،در بعضي از محالت چم ( )Chemنيز ميگويند.
									 مروختا ( :)Morookhtaبستن

		

		

			

نوع بازي:
تعداد بازيكنان:
سن بازيكنان:
وسايل بازي:
هدف بازي:
جای بازي:
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گونيا

Gounia
زوجي و تيمي
 2نفر به باال
فردي كه قادر به انجام آن باشد.
ندارد
چابكي ،تقويت عضالت ،دقت
كوچه ،ساحل دريا ،فضاي باز

تعدادي از افراد با مش��اوره يكديگر قرعه يارگيري را شروع مينمايد و فرضا"
چگونگی بازي:
چهار در برابر چهار صف آرايي ميكنند و به قيد قرعه س��واره و حمل كننده را تعيين ميكنند و تيم
الف به قيد قرعه سواره ميشود و بايد هر يك از بازيكنان تيم الف سوار بر پشت هر كدام از بازيكنان
تيم ب ميشوند و حدود انتها را از قبل مشخص ميكنند و بازيكنان تيم ب بايد بازيكنان تيم الف را
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تا پايان حمل نمايند و در مس��ير راه بازيكنان تيم الف ش��عري را مي سرايند كه در آخر شعر ،بازيكن
تيم ب پاسخ آن را بدهد چنان چه پاسخ مورد نظر صحيح باشد فقط همان بازيكني كه جواب صحيح
را داده باش��د جاي خود را با س��واره خويش عوض مينمايد و در مس��ير رفتن به انتها سواره شعر را
ميخواند (اره كا ،ناره كا ،گردو خري كام كام ،تو كه كيس��ه بري ،مايه بري ،راس��ت بگو ،دروغ مگو،
پنجه علي شير خدا ،چن در هوا) و بازيكن تيم الف بالفاصله تا اتمام شعر يكي از دستهاي خود را
روي چشمان بازيكن تيم ب مي گزارد و با دست ديگر خود و با انگشتان فرضا"عالمت سه را نشان
ميدهد كه بازيكن تيم به بايد 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 kaميرود كاكا (برادر)
									 ناره كا ( :)Nare kaنميرود كاكا (برادر)
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گراشيا

Gorashia

گروهی
نوع بازي:
تعداد بازيكنان 4 :نفر به باال
نونهاالن به باال
سن بازيكنان:
كوچه و محله
جای بازي:
وسايل بازي	:يك شئي كوچك مورد نظر
زيركي ،هوشياری و دقت عمل
هدف بازي:
بازيكنان با ياركش��ي به دو تيم الف و ب تقس��يم ميش��وند و بازي با اعالم
چگونگی بازي:
آمادگي سرگروهها شروع ميشود.
بازيكن��ان ه��ر دو تي��م از همديگر فاصله ميگيرند ت��ا جايي كه در ديد ياران حري��ف قرار نگيرند و
بازيكنان بايد در هر جا از كوچه روي زمين خاكهاي آن جا را بهصورت گلوله گلوله در بياورند و تا
زماني كه وقت بازي اجازه درست كردن گلوله را بدهد سپس با پایان وقت بازي هر دو تيم در مكان
اوليه قرار ميگيرند و با اجازه گرفتن از همديگر بازيكنان هر دو تيم شروع به پيدا كردن مكان درست
كردن خاكهاي گلولهاي ميباشند چنان چه خاكهاي گلولهاي پيدا كنند بايد آنها را خراب كنند و
چنان چه وقت تعيين شده به پایان رسيد مجددا"در مكان اوليه تجمع ميكنند و سپس كليه بازيكنان
به محل درست كردن خاك گلوله شده تيمها مراجعه ميكنند هر تيمي كه خاكهاي گلولهاي سالم
بيشتري داشته باشد برنده بازي محسوب ميشود.
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كركوموچا

Korkoomoucha
ويژه بانوان

گروهی
نوع بازي:
تعداد بازيكنان :نامحدود بهطوري كه شلوغ نشود
وسايل بازي	:يك شئي مورد نظر (كوچك باشد)
حياط منزل ،كوچه ومحله
جای بازي:
هوشیاري و دقت
هدف بازي:
تعدادي از بازيكنان دور هم جمع ميش��وند و ب��ه قيد قرعه يك نفر بهعنوان
چگونگی بازي:
حاكم بازي انتخاب ميش��ود و بقيه بازيكنان يا دايره مانند ويا در يك رديف كنار هم مينش��ينند و
حاكم بازي شئي در دست به نزديكي بازيكنان ميرود و همان شئي زير لباس يكي از بازيكنان قايم
ميكند و نفر بعدي كه بهعنوان بازرس انتخاب شده بايد شئي كه حاكم بازي قايم كرده پيدا كند و
ب��ازرس به نزديكي بازيكنان ميرود و يكي از بازيكنان را مد نظر قرار ميگيرد و با دس��ت خود بايد
ش��ئي را از زير لباس بازيكن بيرون بياورد و در زمان پيدا كردن ش��ئي بازرس با صداي بلند ميگويد
كركوموچ كوموچ ،چنان چه پيدا نكرد بايد بازي از اول شروع كند و حاكم بازي شئي را بيرون آورده
و مجددا"همان شئي را قايم ميكند و اگر پيدا كرد ،بازرس بهعنوان حاكم و بازيكن ديگري جايگزين
بازرس خواهد شد و الخ ....

		

		

			

نوع بازي:
تعداد بازيكنان:
سن بازيكنان:
وسايل بازي:
جای بازي:
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دستم چلكا

Dastom cheleka

گروهی
نامحدود بهطوري كه شلوغ نشود
نونهاالن
ندارد
حياط منزل ،كوچه و محله

بازيكنان دور هم جمع ميشوند و يك نفر به عنوان مال يا حاكم بازي انتخاب
چگونگی بازي:
ميشود ،معموال"كسي كه از همه از نظر سني بزرگتر باشد.
بازيكنان بهصورت دايره و نزديك به هم دس��تهاي خود را روي دست يكديگر ميگذارند بهطوري
كه تمامي دستهاي بازيكنان روي هم باشد فقط يك دست كه آن هم دست حاكم بازي است.
حاكم بازي دست خود را بهصورت (يك بار كف دست و دفعه بعدي پشت دست به روي دستهاي
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بازيكنان اش��اره ميكند) و ش��عري كه مربوط به بازي است ميخواند (دستم چلكا ،پر به دستم چلكا،
آقايون بخش��يها ،منجل گل گلي دارم ،تاس��ي بلبلي دارم ،بپم رفتن به شيراز ،ايواردن مرغ ميراث،
مرغون پراكنده بودن ،به ايي كنچيل دويدم به اون كنچيل دويدم ،به زن كاكام نديدم كه زن كاكام
چوك ايوا ،چوك مبارك ايوا ،نوميشوس��ه عليشاه ،عليش��اه نكبتي ،سنگ ايزه به شربتي ،شربتي ره
بنگ ايدا هو به مغون جون ايدا).

(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 Mobarak 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 اولين دس��ت كه باالي دس��تها قرار گرفته ميگويد چه
ميخواه��ي حاكم دو تا اس��م ميگويد و بازيكن در جواب ميگويد فرضا" هواپيما و حاكم با دس��ت
خود بهصورت گيره پش��ت دست بازيكن را ميگيرد و با صداي هواپيما دست بازيكن را بلند ميكند
و ........
بپوم ( – )Bapomپدرم
كنچيل – كوچه
چوك – فرزند پسر
ايواردن – آورده
نومي – اسمش
شوسه – انتخاب كردن
ايزه – زد
ره – رفت
بنگ ( – )Bongاذان
هو – آب
مغون – نخلها

		

		

			

نوع بازي:
تعداد بازيكنان:
سن بازيكنان:
وسايل بازي:
جای بازي:
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سر بستهيا

Sar Bastaya

گروهی
 4تا  6نفر
نونهاالن به باال
ندارد
حياط منزل  -كوچه و محله

تع��دادي از بازيكنان دور هم جمع ميش��وند و يكي بهعن��وان حاكم انتخاب
چگونگی بازي:
ميشود و همه بازيكنان بهصورت دايره مانند و چسبيده بههم كنار يكديگر بهصورت كوروم – نوعي
نشستن  -مينشينند و حاكم بهصورت شعر بازي را شروع ميكند.
سر بسته ،بن بسته ،دور چيني  ،دار صندل ،ببرم جيمه تو ،جيمه نارنجي تو ،به كوش بالنگي تو احمد
اتت در س��را ش��ما به لبون اَزنت به خاركي به زاركي ،بي بي هورو تو گل بچين تو پا به گه .در حين
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شعر خواندن حاكم با انگشت خود هر كلمه از شعر كه ميخواند روي زانوي بازيكنان به نويت اشاره
ميكند در پايان هر ش��عر آخرين كلمه روي هر كدام از زانوها اش��اره ش��د بازيكن مربوطه بايد يك
دس��ت خود را روي زانوي خود بگذارد كه در مراحل بعدي حاكم به آن زانو اش��اره نكند و تا اينكه
كليه دستها روي زانو قرار بگيرند و حاكم دستور ميدهد كه همگي از جا بلند شوند و در زمان بلند
ش��دن بايد قلنج از پاي همه بازيكن در آيد از پاي ه��ر بازيكني كه قلنج در نيامد بازيكن مربوطه از
بازي خارج ميشود 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 ( :)Jimaپیراهن زنانه
									 اَزنت ( :)Azantمی زند
									 پا بگه ( :)Pabegeبلند شو
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بند بازيا

Band Bazia

		

ويژه بانوان

نوع بازي:
تعداد بازيكنان:
سن بازيكن:
وسايل بازي:
جای بازي:
هدف بازي:

گروهی
 10تا  12نفر
خردساالن به باال
حدود  5متر طناب
حياط منزل ،كوچه و محله
چابكي – هوشياري و دقت عمل

بازيكنان به دو تيم الف و ب تقسيم ميشوند و به قيد قرعه حمل كننده طناب
چگونگی بازي:
و شروعكننده تعيين ميگردد مثال" تيم الف شروعكننده و تيم ب حمل كننده طناب ميباشد.
هر تيم اگر شامل  6نفر باشند حمل كننده طناب كه تيم ب باشد  2نفر آن دو طرف طناب را گرفته
و بهصورت دوراني به چرخش در مي آورند كه بازيكنان تيم الف به نوبت بايد از روي طناب به كرات
خود را عبور دهند و در حين پريدن بازيكن با صداي بلند ميگويد شمع  ،گل  ،پروانه  ،بلبل تا زماني
كه از دور خارج نش��ده بايد كلمات را به زبان بياورد و زماني كه نتوانس��ت خود را عبور دهد بازيكن
بعدي تيم الف جايگزين آن خواهد شد و موقعي كه كل بازيكنان تيم الف از دور خارج شدند تيم الف
و ب جاي خود را عوض خواهند كرد و همين بازي بهصورت زوجي نيز انجام ميگيرد و به جاي يك
		
نفر  ،دو نفر از روي طناب خود را عبور خواهند داد و الخ .....
بند بازي همان طناب بازي است.
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اجازه س��رگروه و به نوبت يكي يكي دس��تهاي راست خود را مشت كره و روي هم قرار ميدهند و
س��رگروه نيز يكي از دستهاي خود را روي دستها قرار ميدهد وسپس بچهها دستهاي چپ نيز
روي يكديگر ميگذارند و س��رگروه با دس��ت ديگر و با انگشتان خود از پايين دستهاي مشت شده
(بهصورت راه رفتن انگشت) شروع ميكند و تا به باالي دستهاي مشت شده برسد و در حين شروع
تا خاتمه ش��عربازي را بدين صورت ميخواند .سرگروه :خونه قاضي كيان ،بچهها در جواب ميگويند
باالته مجددا" سرگروه ميگويد خونه قاضي كيان در جواب بچهها ميگويند باالته الي آخر زماني كه
به باالي دستهاي مشت شده رسيد ميگويد :اينجا نون و حلوا بودن كي ايخردن بچهها در جواب
ميگويند ُگر ُوه َم ِجد و در همان حال بچهها دستهاي مشت شده با همديگر خراب ميكنند الخ...
							
							
							
							
							
							

		

		

			
نوع بازي:
تعداد بازيكنان:
سن بازيكنان :
وسايل بازي:
هدف بازي:
جای بازي:

كيان ( :)Kianكجاست
باالته ( :)Balatehباالتر
بودن ( :)Boodenبوده
كي ايخردن ( :)Kei Ikhardenكي خورده
گروه ( :)Gorvaگربه
مجد ( :)Majedمسجد
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خونه قاضي كيان

Khonah Qazi Kiyan
گروهی
 4تا  7نفر
خردساالن و نونهاالن
ندارد
تقويت هوش
اتاق – حياط – كوچه و محله

تع��دادي از بازيكنان دور هم جمع ميش��وند علي الخصوص در مهماني ها و
چگونگی بازي:
گ��ردش ه��ا صورت ميگرفته كه بازي را در اتاق و يا زير درخ��ت در زمان گردش بوده كه يك نفر
بهعنوان بزرگتر ،بچهها را دور هم جمع ميكرد و خودش كه از نظر سني از همه بزرگتر است بهعنوان
س��رگروه جمع ،بازي را شروع ميكند .بازيكنان بهصورت دايره مانند روبروي يكديگر مينشينند و با
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