
 

 

و تعداد  شود های باز بازی می شود. این بازی معموال در محیط)به فارسی افغانستان: چشم گیرک(، قایم موشک هم گفته می

تشرکت کنندگان در آن نامحدود اس  

ایستد و  شود، در یک محل ثابت میروش بازی به این صورت است که بر حسب قرعه یکی از شرکت کنندگان گرگ می 

شمارد. در طول این مدت سایر شرکت  می  دپنجاه تا ص گذارد( و تا یک عدد مثلبندد )به اصطالح چشم میهایش را میچشم

ها را ببیند. پس از پایان شمارش، گرگ چشمهایش را د در محلی خود را مخفی کنند به طوری که گرگ نتواند آنکنندگان بای

دکند دیگران را پیدا کنکند و سعی میباز می  

ا در صورتی که گرگ هر یک از شرکت کنندگان را ببیند باید نام او را بلند صدا کند و با اعالم محل اختفای او کلمه سُک سُک ر

به زبان آورد. برای گفتن کلمه سک سک گرگ باید در محلی که چشم گذاشته بوده قرار گرفته باشد. در این حالت فرد  

شرکت کننده باید از محل خود بیرون بیاید. اگر گرگ نام شرکت کننده یا محل اختفا را اشتباه بگوید شرکت کننده نباید  

هر گاه گرگ آنقدر از محل ثابت اولیه اش دور شود که یکی از افراد مخفی شده  تواند به بازی ادامه دهد.بیرون بیاید و می

خودش را به محل چشم گذاشتن گرگ برساند و کلمه سُک سُک را به زبان آورد، تمام افرادی که گرگ قبل از آن پیدا  بتواند

د مرحله بعد گرگ خواهد ششوند. به این ترتیب نفر بعدی که گرگ پیدا کند در کرده بود به اصطالح آزاد می   

اند پیدا کند، به این ترتیب نفری که اول از  یابد. یکی این که گرگ همه افرادی را که مخفی شدهبازی به دو صورت پایان می

همه گرگ او را پیدا کرده یا نفر اولی که توسط دیگران آزاد نشده در دور بعد گرگ است. حالت دوم این است که نفر آخری  

شده پیش از گرگ خود را به محل چشم گذاشتن برساند سک سک بگوید. به این ترتیب تمام نفراتی که گرگ قبال  که پیدا ن

د شوند و خود گرگ دوباره در مرحله بعد باید چشم بگذارپیدا کرده بود آزاد می  

گذارد و دیگران و چشم میکنند. سپس اشوند و یک نفر را به قید قرعه انتخاب میبازی این طور است که: چند نفر جمع می

است باید مکان قایم شدن افراد را پیدا کند، بلند بگوید و در محل چشم گذاشتن، دست شوند و فردی که چشم گذاشتهقایم می

اند باید زودتر از کسی که چشم گذاشته »سک سک« کنند. در صورتیکه فرد  بگذارد و بگوید: »سُک سُک«. افرادی که قایم شده 

نتواند هیچ یک از نفرات را سک سک کند، باید بار دیگر چشم گذارد ولی اگر دو نفر را سک سک کند نفر آخری  چشم گذار 

است باید چشم بگذارد. در صورتی که فرد چشم گذار یک نفر را سک سک کند باز هم او باید  رسد و سک سک شدهکه می

.های شلوغ تر برای بازی بهتر استالً مکانشود. معموگذارد. زمان بازی به دلخواه افراد تنظیم می چشم  

 Hide-and-seek                                                            نام این بازی در ادبیات انگلیسی است.

 


