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«فوتبال بزنیم؟» یک بازی کارتی است که بر اساس قوانین فوتبال ساخته 
شده. این بازی را می توان با ۲ یا ۴ بازیکن انجام داد. از آن دست بازی هایی 

است که هر چه بیشتر و تندتر بازی کنید، بیشتر هم سرگرم کننده و جذاب 
می شود و تنها با چند بار بازی کردن آنقدر ماهر می شوید که می توانید در 

پنج دقیقه یک دست بازی کنید. 

در طی بازی هر بازیکن در نوبت خود یک کارت از دستش را بازی می کند و 
باید کارتی را بازی کند که با کارت روی زمین هماهنگ باشد. هر بازیکن با 

دریبل، تکل، پاس و شوت تالش می کند تا گل بزند. زمانیکه کارت های بازی 
تمام شود مسابقه به اتمام می رسد و بازیکنی 

که گل بیشتری زده برنده می شود.



اجزای بازی

۱۹ کارت موقعیت (پشت قرمز) ۴۱ کارت بازی (پشت سبز)

۱ کارت بازی تیمی۸ کارت تیم ملی/قابلیت۴ کارت زرد و قرمز

کارت های بازی      برای پاس، دریبل، تکل و 

شوت زدن به سمت دروازه استفاده می شوند. 

کارت های موقعیت      نتیجه موقعیت های 

متفاوت بازی را نشان می دهند (مثال خطا بودن 

یا نبودن، گل شدن یا نشدن و ...). هر کارت 

موقعیت به چند موقعیت مربوط می شود ولی 

در هر لحظه شما فقط با یک بخش آن کار 

دارید (مثال اگر خطا شده فقط چک می کنید که 

داور سوت زده یا نه و به بخش های دیگر کارت 

کاری ندارید).



چیدن بازی

    کارت های بازی     و موقعیت     را جدا از هم ُبر بزنید و به پشت در 

مرکز میز قرار دهید. 

    کارت های اخطار      و اخراج      را کنار میز قرار دهید.  

    به هر بازیکن چهار کارت بازی     بدهید.

    هر بازیکن یک تیم ملی انتخاب کرده و آن را روبروی خود قرار می دهد.

    با شیر یا خط شروع کننده ی بازی را مشخص کنید.

    شروع کننده  یک کارت بازی      دیگر می کشد و بازی را شروع می کند و 

می تواند هر کارتی به جز کارت شوت به دروازه را بازی کند.

زمین بازی
ده

کنن
ع 

رو
ش



روش بازی

هر بازیکن در نوبت خود:

     ۱. ابتدا یک کارت بازی      می کشد.

     ۲. یک کارت      از دست خود بازی می کند. 

     (اگر نمی توانست کارتی بازی کند نوبتش را رد می دهد).

     ۳. در پایان نوبتش اگر بیشتر از ۴ کارت داشت، یک کارت می سوزاند.

زمین بازی به ۶ منطقه ی فرضی (نقاط زرد تصویر) 

تقسیم شده است. هر کارتی که بازیکنی بازی می کند 

از نظر منطقه ی بازی باید با کارت قبلی یکسان باشد. 

کارتی که هر بازیکن بازی می کند روی کارت قبلی 

قرار می گیرد، در نتیجه همیشه فقط یک کارت رو 

است و دیده می شود. 

زمانیکه کارتی بازی می کنید باید آن را به سمت خود 

(و جهت مخالف حریف) بازی کنید. هر کارت شامل 

یک نقطه زرد     می باشد که محل فعلی توپ است 

و یک فلش     که جایی که توپ را به آن سمت 

ارسال کرده اید را نشان می دهد. زمانیکه یک کارت 

بازی می کنید جای نقطه ی زرد روی کارت شما باید با 

نوک فلش کارت قبلی یکی باشد. 

(مثال در صفحه ی بعد)



توقف بازی

مانند بازی فوتبال واقعی، در این بازی هم هر زمان یکی از موقعیت های زیر 

رخ دهد بازی متوقف می شود:

ضربه آزاد – اوت – گل – کرنر - آفساید

هنگام توقف بازی بازیکنان می توانند دست خود را مجدد تا ۴ کارت پر کنند. 

همچنین هنگام توقف بازی، تمام کارت های بازی شده را کنار بگذارید تا 

زمین مجدد آماده شود. بازیکنی که باید بازی را ادامه دهد یک کارت کشیده 

و بازی را بسته به موقعیت ادامه می دهد.

بازیکنان به نوبت بازی می کنند (یادتان نرود که اول نوبت یک کارت بکشید). 

کارت های بازی     همان زمان بازی را نشان می دهند و زمانیکه تمام شوند 

یعنی نود دقیقه تمام شده و بازی وارد وقت تلف شده می شود.

کارت های موقعیت     ممکن است در طی بازی تمام شوند، در اینصورت 

تمام کارت های سوخته را ُبر بزنید و دوباره دست را بسازید.

یک مثال از کارتی که حریف 
بازی کرده. 

کارت به جهت خوِد او و در 
جهت عکس شماست. 

نوک فلش جایی که توپ به 
آنجا ارسال شده را نشان 

می دهد:
حریف توپ را از زمین خود 
به جناح راست زمین شما 

ارسال کرده است.

یک مثال از کارتی که شما 
می توانید روی کارت حریف 

بازی کنید. 

توجه کنید که نقطه ی زرد 
روی کارت شما همان جایی 
است که نوک فلش کارت 

حریف نشان می داد:
شما توپ را از جناح راست 

زمین خود به محوطه جریمه 
حریف ارسال کردید.



موقعیت های بازی

شوت کارتی که به جای نقطه ی زرد     
عالمت توپ     داشته باشد کارت شوت به 

سمت دروازه است. زمانی می توانید این 

کارت را بازی کنید که جای عالمت      با 

نوک فلش     کارت قبلی یکی باشد. بعد از 

اینکه این کارت را بازی کردید یک کارت 

موقعیت     رو کنید تا ببینید که نتیجه ی شوت شما چه شده است. اگر 

تصویِر کارت، گل را نشان بدهد یعنی  گل زده اید که در اینصورت آن کارت را 

جلوی خود قرار دهید. حالت های دیگری هم ممکن است پیش بیاید:

در طول بازی موقعیت های فوتبالی زیادی پیش 

می آید: خطا، شوت به دروازه، کرنر و غیره. 

برای معلوم شدن نتیجه ی این موقعیت ها باید 

یک کارت موقعیت      رو کنید. 

هر کارت موقعیت سه بخش دارد که هر کدام 

برای موقعیت خاصی مورد استفاده قرار می گیرد.

به یاد داشته باشید که:

 در هر لحظه شما فقط با یک بخش کارت کار دارید!

گل/کرنر
اوت/تیرک

ستاره/آفساید

خطا/کارت زرد/کارت قرمز



دریبل کارتی که به جای فلش ساده، عالمت 
فلش  پیچ دار      داشته باشد کارت دریبل است. 

زمانیکه این کارت را بازی کردید باید یک کارت از 

دست حریف بکشید (به شکل تصادفی) و آن را 

بسوزانید، سپس نوبت شما تمام می شود. 

بازیکن حریف تا توقف بازی بعدی باید با یک 

کارت کمتر بازی کند.

گل

بازی متوقف می شود.

بازیکنان دست خود را تا 
۴ کارت ُپر می کنند. 

بازیکنی که گل خورده 
بازی را ادامه می دهد 
یعنی باید یک کارت 

بکشد و سپس یک کارت 
بازی کند (از هرجای 

زمین، ولی نمی تواند با 
کارت شوت شروع کند)

کرنر

بازی متوقف می شود. 

بازیکنان دست خود را تا 
۴ کارت پر می کنند. 

بازیکنی که شوت زده باید 
بازی را ادامه دهد یعنی 
باید یک کارت بکشد و 
سپس یک کارت بازی 
کند  (از هرجای زمین، 

حتی کارت شوت)

اوت

بازی متوقف می شود.

بازیکنان دست خود را تا 
۴ کارت پر می کنند.

بازیکنی که شوت از کنار 
دروازه اش رد شده باید 
بازی را ادامه دهد یعنی 
باید یک کارت بکشد و 
سپس یک کارت بازی 
کند (از هرجای زمین، 
ولی نمی تواند با کارت 
شوت بازی را شروع کند)

تیر دروازه

بازی متوقف نمی شود.

مجددا نوبت بازیکنی 
است که شوت را زده.  
یعنی باید یک کارت 

بکشد و سپس یک کارت 
بازی کند (از هرجای 

زمین، حتی کارت شوت)



ستاره بازی کردن کارتی که عالمت ستاره        داشته باشد به شما اجازه 
می دهد که در همان نوبت یک کارت دیگر هم از دستتان بازی کنید. 

برای این کار ابتدا یک کارت موقعیت     رو کنید تا ببینید که آیا می توانید 

ادامه دهید یا نه! اگر عالمت ستاره ی روشن داشته باشد یعنی می توانید یک 

کارت دیگر (با رعایت قانون یکی بودن جای توپ با کارت قبل) بازی کنید، 

اما اگر ستاره خاموش باشد نوبتتان تمام  شده و حریف بازی می کند.

آفساید زمانیکه کارت موقعیت را برای 
ستاره دار بودنش رو می کنید اگر با عالمت 

آفساید       مواجه شوید یعنی داور 

آفساید گرفته. در این حالت بازی متوقف 

می شود و حریف باید بازی را ادامه دهد و 

می تواند هر کارتی از هر نقطه ای بازی کند 

ولی کارت شوت نمی تواند بازی کند.

این بازیکن با بازی کردن کارت ستاره دار این فرصت را 
دارد که کارت دیگری هم بازی کند. یک کارت موقعیت 

رو می کند که خوشبختانه عالمت ستاره روشن دارد. 
حاال می تواند کارت بعدی خود را هم بازی کند و 

البته قانون یکی بودن نوک فلش و نقطه زرد را 
در کارت جدید هم باید رعایت کند. 

بعد از بازی کردن کارت دوم  نوبتش تمام می شود 
ولی تا توقف بعدی بازی (اوت، گل، کرنر، خطا) باید 

با یک کارت کمتر بازی کند.

=



سوت زمانیکه کارتی با عالمت سوت       بازی می شود اگر حریف نبیند و 
متوجه عالمت سوت نشود بازی ادامه پیدا می کند (در واقع انگار داور صحنه 

را ندیده) اما اگر ببیند آنوقت باید بگوید: «خطا!»  و سپس خودش باید یک 

کارت موقعیت     رو کند. اگر عالمت سوِت روشن، کارت زرد یا کارت قرمز 

داشته باشد یعنی داور سوت زده و اعالم ضربه آزاد کرده و بازی متوقف شده 

است. سپس هر بازیکن دستش را تا ۴ کارت پر می کند و بعد از جمع کردن 

کارت های بازی شده، ضربه آزاد انجام می شود (ضربه آزاد را بخوانید).

ضربه آزاد بازیکنی که باید ضربه آزاد را بزند یک کارت کشیده و یک 
کارت بازی می کند. اگر خطا در نیمه ی حریف گرفته شده باشد، می تواند هر 

کارتی حتی شوت      بازی کند (لزومی به یکی بودن کارت جدید و محل 

خطا نیست). اما اگر خطا در نیمه ی زمین خودش رخ داده باشد کارت شوت 

را به عنوان کارت اول نمی تواند بازی کند (ممکن است بتواند بعد از بازی 

کردن یک کارت ستاره دار شوت بازی کند). برای فهمیدن اینکه خطا در کدام 

نیمه ی زمین رخ داده کافی است نقطه زرد    کارت سوت داری که منجر به 

خطا شده را ببینید. بعد از ضربه آزاد، بازی به شکل عادی ادامه پیدا می کند.

تعیین محل خطایی که حریف مرتکب شده

ضربه آزاد و
توقف بازی

ضربه آزاد 
در نیمه ی حریف

ضربه آزاد 
در نیمه ی شما 



پنالتی اگر خطا در محوطه ی هجده قدم رخ دهد پنالتی است. بازیکنی که 
رویش خطا شده یک کارت موقعیت     رو می کند تا ببیند که پنالتی اش گل 

شده یا نه (نیازی به داشتن کارت شوت نیست). بعد از آن بازی بر اساس 

کارت رو شده (گل، کرنر، اوت یا تیر دروازه) ادامه پیدا می کند.

کارت قرمز اگر بعد از خطا، کارت موقعیِت 
رو شده عالمت کارت قرمز      را نشان دهد 

یعنی بازیکنی که خطا را انجام داده باید یکی 

از کارت های قرمز را برداشته و در دست خود 

قرار دهد. این کارت تا پایان بازی در دست او 

می ماند و کارت های او را محدود می کند (به 

خاطر داشته باشید که بازیکنان نمی توانند بیش از ۴ کارت داشته باشند و با 

یک کارت قرمز عمال آن بازیکن ۳ کارت در دست خواهد داشت).

کارت زرد اگر بعد از خطا، کارت موقعیت رو 
شده عالمت کارت زرد      را نشان دهد یعنی 

بازیکنی که خطا را انجام داده باید یکی از 

کارت های زرد را برداشته و روبروی خود روی 

زمین قرار دهد. اگر زمانی کارت زرِد دوم را 

دریافت کند باید یک کارت قرمز برداشته و در 

دست خودش قرار دهد که تا پایان بازی در دستش باقی می ماند و کارت های 

او را محدود می کند.



بازی با قدرت های ویژه

رد کردن اگر کارتی نداشته باشید که با کارت روی زمین هماهنگ باشد یا 
نخواهید کارتی بازی کنید باید نوبت خود را رد کنید که در اینصورت نوبت 

بازیکن حریف می شود. به خاطر داشته باشید که نباید در پایان نوبت بیشتر 

از ۴ کارت در دست داشته باشید و اگر اینطور باشد باید یک کارت بسوزانید.

رد مجدد (اوت) اگر شما بعد از رد کردن بازیکن حریف مجبور به رد 
کردن شوید توپ به اوت رفته و بازی متوقف می شود. بعد از پر کردن دست، 

بازیکنی که نوبت اوست باید بازی را ادامه دهد و باید یک کارت بکشد و 

بعد می تواند هر کارتی از هر جای زمین بازی کند، ولی شوت نمی تواند بزند.

پشت هر کارت تیم ملی، قدرت ویژه آن نوشته شده که می توانید بعد از چند 

دست بازی و آشنایی با قوانین از آنها استفاده کنید. قدرت ویژه در حین 

بازی باید به رو باشد و قابلیت آن در کل زمان مسابقه اعمال می شود.

پایان بازی/وقت تلف شده زمانیکه آخرین کارت بازی     هم کشیده 
شود، بازی وارد وقت تلف شده می شود. سپس هر زمان که اوت (رد مجدد) 

شود بازی بالفاصله تمام می شود و بازیکنی که گل بیشتری زده برنده ی بازی 

است. در صورت تساوی ضربات پنالتی برنده را مشخص می کند.

ضربات پنالتی بازیکنان به نوبت یک کارت از روی دسته کارت های 
موقعیت      می کشند تا ببینند که پنالتی شان گل شده یا نه. این کار را تا 

زمانیکه هر بازیکن پنج کارت بکشد ادامه دهید. سپس بازیکنی که بیشترین 

کارت گل را داشته باشد برنده است.



بازی تیمی (چهار نفره)

چیدن بازی

در بازی تیمی هر دو بازیکن با یکدیگر تیم تشکیل داده و می توانند به 

همدیگر کمک کنند. بازی تیمی به جز تغییرات زیر در باقی موارد مانند بازی 

دو نفره است:

    ابتدا یارکشی کنید و دو تیم دو نفره بسازید. هم تیمی ها در یک سمت 

میز و کنار یکدیگر می نشینند. 

    کارت راهنمای بازی تیمی         را در مرکز میز قرار دهید.

باقی مراحل چیدن بازی را مشابه بازی دو نفره انجام دهید.

تغییرات روش بازی

   ترتیب نوبت در بازی تیمی با بازی دو نفره متفاوت است و به شکل 

ضربدری (مانند پینگ پونگ تیمی) انجام می شود. ترتیب بازی کردن، روی 

کارت راهنمای بازی تیمی تصویر شده است. 

   زمانیکه بازیکنی کارت ستاره دار       بازی می کند هم تیمی اش باید کارت 

بعدی را بازی کند. برای اینکار هم تیمی باید یک کارت موقعیت     رو کند و 

اگر عالمت ستاره ی روشن داشت می تواند کارت دوم را بازی کند. با این 

روش ممکن است یک تیم چندین کارت پشت سرهم بازی کنند بدون اینکه 

به تیم حریف نوبت بازی بدهند.



ادامه ی تغییرات روش بازی تیمی

   هم تیمی ها می توانند با هم صحبت کنند اما مجاز به نشان دادن کارت

 های دستشان به یکدیگر نیستند. اما مثال می توانند بگویند: «من جناح چپ 

قوی ام!» یا «میتونی بشوتی؟» 

   زمانیکه کارت تان را بازی کردید نوبت شما به پایان رسیده است و بعد از 

آن نوبت به بازیکن بعدی (طبق تصویر روی کارت راهنما) می رسد. توجه 

کنید که ممکن است در حین نوبتتان، هم تیمی شما هم کارت بازی کند (به 

کمک کارت ستاره دار) و بین شما رفت و برگشتی رخ دهد ولی این اتفاق 

همچنان در نوبت شما در حال انجام است.

   همیشه باید نوبِت بیِن خود و هم تیمی تان را رعایت کنید. مثال اگر بر اثر 

شوتی که شما زده اید توپ به تیر دروازه برخورد کند و برگردد، از آنجاييکه 

نوبت تیم حریف پریده، هم تیمی شما باید کارت بعدی را بازی کند. 

   هنگام دریبل، می توانید کارت را از دست هر یک از دو حریف به انتخاب 

خودتان بکشید. همچنین می توانید کارتی که از دست حریف کشیده اید را 

پیش خود نگه دارید و کارت دیگری را از دست خودتان بسوزانید.

   اگر دو نفر پشت سر هم رد بدهند توپ اوت شده و بازی متوقف می شود.

   بازی زمانیکه کارت های بازی      به اتمام برسد و سپس سه نفر پشت سر 

هم رد بدهند به پایان می رسد.



اولین بار که اسم و تصاویر این بازی را دیدم فکر نمی کردم که یک بازی 
کارتی تا این حد می تواند حس و حالی نزدیک به فوتبال واقعی داشته باشد 

و شامل همه چیز هم بشود: پاس، شوت، تکل، دریبل، کاشته، کرنر، اوت، 
آفساید، پنالتی، خطا، کارت زرد و قرمز و غیره آن هم تنها با ۶۰ کارت!

اوایل تابستان ٩٨ بود که نسخه ای از بازی به دستم رسید و شروع به بازی 
کردیم. هنوز چند نوبت بیشتر نگذشته بود که خودم را هیجان زده و در حال 
گزارش حین بازی دیدم: «میندازه سمت راست... حاال یه پاس دقیق... اونجا 

فررررصت... می شووووووووته........ و به تیر دروازه برخورد می کنه!!» 
و این دقیقا شکلی از بازی رومیزی است که من شیفته اش هستم. بازی هایی 

که در آنها حس و حالی در باالی سطح میز و بین بازیکنان شکل می گیرد. 

این بازی برای من نقطه ی اشتراک دو عشق بزرگ است: یکی به فوتبال و 
دیگری به بازی! و خوشحالم که تمام اتفاقات هیجان انگیزی که در مستطیل 

سبز و در طی ۹۰ دقیقه رخ می دهد اینجا روی میز و در ۵ دقیقه رخ می دهد! 
پس موافقید یک دست فوتبال بزنیم؟

امیر سالمتی
 

سرگذشت بازی



در نوبت خود:

١. یک کارت     بکشید.

٢. یک کارت بازی کنید یا اگر نمی توانید رد بدهید.

(بعد از      و یا     یک کارت     رو کنید)

٣. اگر بیش از ۴ کارت در دست دارید یکی را بسوزانید.

در نوبت حریف:

اگر حریف کارت      بازی کرد اعالم کنید و سپس یک کارت     رو کنید.

پایان بازی:

زمانیکه آخرین کارت بازی     هم کشیده شود، مسابقه وارد وقت تلف شده 

می شود. سپس هر زمان که رد مجدد رخ دهد بازی بالفاصله تمام می شود.

خالصه روش بازی

کلیه حقوق مادی و معنوی این اثر برای گروه رومیز محفوظ است.

Wannabe Football :عنوان انگلیسی
Erik Atzen :طراح بازی

برگردان به فارسی: امیر سالمتی
مدیر تولید: آرش برهان
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