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صنعـت بازی شـاید تاریخ بلند و باالی سـینما و دیگر هنرهای معاصر را نداشـته باشـد، ولی آن قدر سـریع از 
زمان پیدایش خود پیشـرفت کرده که همین حاال هم بازی های ده بیسـت سـال پیش را کالسیک می نامیم. 
تاثیر بازی های کالسـیک روی عناوین امروزی  آن قدر زیاد اسـت که نباید به راحتی از کنار آن ها عبور کنیم.

مجموعـه مطالـب مـوزه بـازی دیجی کاالمـگ نـه تنهـا قـرار اسـت نگاهـی بـه بازی هـای گذشـته 
داشـته باشـند و شـما را بـه آن زمـان ببرنـد، بلکـه بـه بررسـی تمـام و کمـال آن بازی هـا می پردازنـد.

بازی های کالسیک را از دیدگاه داستانی گرفته تا گیم پلی و استایل هنری بررسی کرده ایم؛ بازی هایی مثل »دیابلو«، 
»راز جزیره ی میمون«، »ولفنشتاین« یا »شاهزاده ی پارسی«  فقط بخش کوچکی از مجموعه مطالب موزه بازی 
ما هستند.فرقی نمی کند چه سن و سالی داشته باشید، چه بازی کننده ی قدیمی هستید و چه به تازگی وارد این 
صنعت شد ه اید، می توانید با خواندن مطالب موزه ی بازی ما نگاهی به گذشته ی این صنعت بزرگ داشته باشید.

موزه بازی

امیرحسین میرزایی
کارشناس ارشد 
دیجی کاال مگ
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معموالً در حق جمالت قصار کم لطفی می شـود. مردم زیاد آن ها را با یکدیگر به اشـتراک 
می گذارنـد، ولـی معموالً واکنـش به این جمالت در تحسـین و تعمقـی لحظه ای خالصه 
می شـود و کم پیش می آید ِخَرد و معنایی که درشـان نهفته اسـت، واقعاً به بار بنشیند. از 
فردریش نیچه، اسـتاد بیان کردن جمالت قصار دهان پرکن و پرمغز، نقل است: »آن کس 
که با هیوالها مبارزه می کند، باید مراقب باشد تا مبادا خودش هم به هیوال تبدیل شود؛ اگر 
به عمق ورطه بنگری، ورطه نیز به عمق تو خواهد نگریسـت.« در نگاه اول به نظر می رسد 
این جمله سـعی دارد ما را از قرار دادن دائمی خودمان در معرض چیزهای منفی و پلید یا 
شـاید هم داشتن دغدغه های افراطی و خودکامه برحذر نگه دارد، ولی اگر عینک استعاره 
و نمادگرایـی را از روی چشـم هایمان برداریم، می بینیم که چه تصویر فانتزی حماسـی و 
در عین حال تراژیکی در بطن آن نهفته اسـت.  احتماالً کارکنان بایوویر نیز به این مسـاله 
آگاه بودند، چون میان پرده ی ابتدایی بازی »دروازه  های بالدور« با نمایش این جمله روی 
صفحـه آغاز می شـود، ولی اگر بخواهیم از یک بازی نام ببریم کـه بیش از هر بازی دیگری 
به فلسـفه و تصویرسـازی نهفته در این جمله ی قصار پایبند اسـت، آن بازی دیابلو اسـت.  
دیابلو صرفاً داستان نگریستن به ورطه را برایتان تعریف نمی کند؛ حس نگریستن به ورطه 
را به شـما انتقال می دهد. پرسـه زدن در سـیاه چاله های تاریک و کثیف و کشتن هیوالها 

و شـیاطین چرک و بی شـمار همزمان با گوش دادن به افکت های صوتی و موسیقی هایی 
که فسـاد و ناامیدی ازشان می بارد، و آگاهی از این که معماری پیچیده و فضای رعب آور و 
وسیعی که در آن سـیاهچاله پیمایی می کنید، زیر یک کلیسـا در دهکده ای کوچک واقع 
شـده اسـت، هرچه بیشـتر بزرگی و نفوذناپذیر بودن زشـتی و پلیدی ای را که با آن روبرو 
هسـتید به رخ می کشد.  تا پیش از انتشـار اورواچ، دیابلو، در کنار وارکرفت و استارکرفت، 
عناوینی بودند که بلیزارد سـال های سـال تمرکزش را فقط روی آن ها معطوف کرده بود، 
چون همین سه عنوان در کنار هم به اندازه ی ده ها عنوان برای بلیزارد پول درآوردند. ولی 
دیابلو که در سـال 1996 منتشـر شد و جزو اولین عناوین نسـلی از بازی های PC بود که 
دوران گذار از سیسـتم عامل داس )DOS( بـه ویندوز 95 را تجربه می کردند، یک برتری 
خاص نسـبت به باقی عناوین بلیزارد دارد و آن هم این اسـت که نـه صرفاً تکامل دهنده ی 
یک گونه ی از پیش خلق شده، بلکه پایه گذار زیرگونه ی جدیدی بود که از آن تحت عنوان 
کلون دیابلو )Diablo Clone( یاد می کنند، زیرگونه ای که با انتشـار دیابلو 2 و به لطف 
گیم پلی خوش سـاخت و اعتیادآورش، سبک نقش آفرینی را دچار یک خانه تکانی اساسی 
 ،)Revenant( بازگشـته ،)Darkstone( کـرد و ده ها عنوان همچون سـنگ تاریـک
مقـدس )Sacred(، تقدیـر )Fate(،  تایتـان کوئسـت )Titan Quest(، تورچ الیـت 

 )Grim Dawn( گریـم داون ،)Path of Exiles( مسـیر تبعیدیـان ،)Torchlight(
و... تقلید مسـتقیمی از بازی های این مجموعه بودنـد و ده ها عنوان دیگر همچون دیواین 
دیوینیتی )Divine Divinity(، دانجن سیج )Dungeon Siege(، شجاع دل: میراث 
یـک شـوالیه )Lionheart: Legacy of the Crusader( دروازه ی جهنـم: لندن 
)Hellgate: London(، سـرزمین های مـرزی )Borderlands(، اردنگـی مـرگ 
)Deathspank( و... به طور مشـخص ازشـان الهام گرفته اند.  البته برخی از طرفداران 
نقش آفرینـی تردید دارند تاثیر دیابلو روی گونه ی نقش آفرینی مثبت بوده باشـد، ولی به 
هر حال در بزرگی و انکارناپذیر بودن این تاثیر تردیدی نیسـت. دیابلو در سال انتشار خود 
بسیاری از جوایز بهترین بازی سال را برنده شد و فروش 2.5 میلیون نسخه ای آن به همگان 
ثابت کرد که برخالف تصورات رایج آن دوران، سـبک نقش آفرینی غربی نه تنها رو به افول 

نیست، بلکه قرار است وارد درخشان ترین دوران خود شود. 

وقتی اهریمنان خفته بیدار شوند... 
پیش از پرداختن به داسـتان دیابلو، بد نیسـت کمی از پیش زمینه ی داسـتانی دنیای آن 
 )Anu( صحبت کنیم:  پیش از این که کائنات به وجود بیاید، موجودی اساطیری به نام آنو
داخل صدفـی تک وتنها زندگی می کرد. آنـو نماینده ی پایه ای تریـن تناقض هایی بود که 
می شناسیم: خوبی و بدی، روشنایی و تاریکی، شادی و غم، مادیت و معنویت. برای این که 
آنو به پاکی و کمال مطلق برسد، تمام نیمه های بد و نامطلوبش را از وجود خود زدود. برای 
مدتی او به پاکی و کمالی که دنبالش بود رسـید، امـا بدی هایی که از وجود خود جدا کرد، 
وجودیتی مسـتقل پیـدا کردند و منجر به خلق نخسـتین پلیدی )Prime Evil( شـدند: 
هیوالیی هفت سـر به نام تاتامـت )Tathamet(. آنو و تاتامت برای هزاران سـال داخل 
صـدف با یکدیگـر مبارزه کردند و در نهایت، در ضربه ی آخری کـه به یکدیگر وارد کردند، 
چنـان خشـمی نهفته بود که انرژی حاصل از آن، انفجاری از جنـس ماده و نور ایجاد کرد، 

انفجاری آن چنان عظیم و هولناک که منجر به خلق شدن کائنات شد. )بله، حتی نظریه ی 
مهبانگ هم از اسطوره سازی شدن در امان نیست!( 

از بقایای آنو، بهشت برین )High Heavens( به وجود آمد و از بقایای تاتامت نیز جهنم 
سوزان )Burning Hells(. سه تا از سرهای تاتامت منجر به خلق هیوالهایی شدند که از 
آن ها تحت عنوان پلیدی های نخسـتین )Prime Evils( یاد می کنند: 1: مفیستو، ارباب 

نفرت، 2: بَعل، ارباب نابودی و 3: دیابلو، ارباب وحشت.
سـاکنین این دو دنیا یعنی فرشـته ها و شـیاطین، به رسـم خداهایی که آن ها را به وجود 
آوردنـد، نبـرد بـا یکدیگر را تا هزاران سـال ادامـه دادند تا این کـه یکی از فرشـته ها به نام 
ایناریوس )Inarius( از این نبرد بی انتها و بی حاصل خسـته شد و تصمیم گرفت تا جایی 
به نام پناهگاه )Sanctuary( را بسـازد؛ دنیایی مخفی مخصوص فرشتگان و شیاطینی 
که می خواستند در صلح کنار هم زندگی کنند. فرشتگان و شیاطینی که به پناهگاه آمدند، 
با یکدیگر جفت گیری کردند. حاصل این جفت گیری، تولد اولین نسـل از انسـان ها یعنی 

نفالِم )Nephalem( بود. 
طی یک سـری وقایع که بازگو کردنشـان از حوصله ی این مقاله خارج اسـت، فرشتگان و 
شیاطین ساکن در پناهگاه کشته شـدند، بهشتیان و جهنمیان به وجود این مکان مخفی 
پی بردند و نفالِم قدرت خود را به طور تدریجی از دست دادند و به انسان های عادی تبدیل 
شدند.  داستان دیابلو از تبعید سه پلیدی نخستین )مفیستو، بعل، دیابلو( از جهنم به پناهگاه 
)که اکنون به دنیای انسان ها تبدیل شده(، آغاز می شود. این سه، بنا بر طبیعت جهنمی خود، 
مدت ها بین انسـان های پناهگاه نفرت پراکنی و تفرقه افکنی می کنند و این کارشـان باعث 
می شود گروهی از جادوگران به نام هورادریم )Horadrim( روحشان را در کریستال های 
جادویی به نام سول استون )Soulstone( اسیر کنند. جادوگران هورادریم، سول استون 
دیابلو را در جایی در قلمروی کاندوراس )Khanduras( در اعماق زمین پنهان می کنند 
و روی مـکان دفن آن صومعه ای می سـازند.  سـال ها بعـد، در نزدیکـی ویرانه های صومعه، 

دیابلو  
  Diablo (1996 (  

قهرمانانی که به عمق ورطه نگریستند
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دهکـده ای به نام تریسـترام )Tristram( سـاخته می شـود. در این دوره پادشـاه لئوریک 
)King Leoric(، حاکم کاندوراس روی ویرانه های صومعه کلیسایی می سازد. دیابلو موفق 
می شود از طریق گول زدن الزاروس )Lazarus( اسقف اعظم این کلیسا، خود را آزاد کند 
و در جلد پادشـاه لئوریک و پسـرش آلبرکت )Albrecht( فرو برود و سـیاهچاله های زیر 
کلیسای تریسترام را از هیوالهایی از جنس کابوس های پسرک پر کند. پس از این اتفاقات، 
تریسـترام به مکانی وحشـتناک تبدیل می شود؛ مکانی که سـاکنین آن در دل شب ربوده 
می شـوند و دیگر ارتش و پادشاهی هم نیست تا در برابر دیابلو از آن ها دفاع کند.  شخصیت 
اصلی داستان مسافری است که وارد تریسترام شده و حال باید با تکیه بر قابلیت های خود و 
پشتیبانی ساکنین انگشت شمار دهکده، شانزده طبقه ی زیر کلیسای تریسترام را بپیماید و 
کار دیابلو و ارتش جهنمی اش را تمام کند.  دیابلو بر پایه ی ایده ای ساده و کلیشه ای بنا شده 
است: نبرد بین نیروهای آسمانی و جهنمی. ولی همان طور که می بینید، بلیزارد، تا جایی که 
در توانش بوده، سـعی کرده از این ایده ی ساده دنیایی غنی و پیرنگی پیچیده طراحی کند. 
این غنا و پیچیدگی در دنباله های بازی به مراتب بیشـتر می شـود و حتی بسیاری از عناصر 
سـاده ی بازی اول در بازبینی های متعاقب به بخش مهمی از داسـتان کلی مجموعه تبدیل 
می شوند )به عنوان مثال، در دنباله ها معلوم می شود کالس جنگو در بازی اول در اصل اِیِدن 

)Aidan( پسر بزرگ پادشاه لئوریک بوده است(. 
بخـش زیـادی از داسـتان و دنیـای بازی از طریـق گپ زدن بـا NPCها و خوانـدن متونی 
که در سـیاهچاله های زیر تریسـترام پراکنده شـده اند بـرای بازی کننده تعریف می شـود. 

عـالوه بـر اطالعات دهـی داخـل خـود بازی ها، چنـد جلد رمـان هم منتشـر شـده )مثل 
 سـه گانه ی جنـگ گناه( کـه هرکدام دنیـای دیابلـو و شـخصیت های آن را هرچه بیشـتر 
بسـط می دهند.  چیزی که داسـتان و دنیـای دیابلو را جذاب جلوه می دهـد، جو گوتیک و 
افسرده کننده ی بازی و کارگردانی هنری آن است. همان طور که در ابتدای متن اشاره شد، 
ناامیدی از سـر و روی بازی می بارد و به کمک موسیقی متن بیمارگونه و افکت های صوتی 
کابوس وار، عدم وجود زیبایی های گرافیکی و رنگ های روشن و زننده بودن مکان هایی که 
در طول بازی بهشـان برخورد می کنیـد )به عنوان مثال، اتاقی کـه در آن یکی از باس های 
بازی یعنی »قصاب« عده ای از سـاکنین دهکده را به سـیخ کشـیده است(، حس می کنید 
نابودی نزدیک اسـت و هیچ امیدی به رستگاری نیست.  دهکده ی تریسترام که تنها مکان 
امن شما در طول بازی است، هرچه بیشتر این جو ناامیدکننده را تقویت می کند. این دهکده 
همیشـه در نور دلگیر مـاه فرو رفته و بی خیالی غیرمنتظره ی سـاکنین عجیب و غریبش و 
دغدغه یشـان برای ادامه دادن و حفظ کردن زندگی روزمره بدون توجه به این که جهنم در 
فاصله ی چند قدمی شـان است، آن ها را شـبیه به بازماندگان طاعون سیاه در قرون وسطی 
جلـوه می دهد؛ به همان میزان ترحم برانگیز و تراژیک، و به همان میزان تحسـین برانگیز و 
 )Farnham( ارزشـمند. گوش دادن بـه هذیان گویی هایی بامزه و گهگاه غمنـاک فارنام
دائم المست و توصیه های حکیمانه ی دکارد کین )Decard Cain( و قمار کردن با ورت 
)Wirt(، پسربچه ی یک پا سر آیتم هایی که قاچاقی به تریسترام آورده، نوعی حس نزدیکی 
بین شـما و این دهکده ی نگون بخت ایجاد می کند و حس همذات پنداری تان را نسـبت به 

ساکنین آن افزایش می دهد. 
شـاهکارترین بخش اتمسفر بازی موسیقی تریسترام است. این موسیقی شبیه به قطعه ای 
اسـت که یک خنیاگر قرون وسـطایی دیوانه برای اجرا در کارنیوالی هولناک تدارک دیده و 
بسـیار با حال و هوای بازی جور است. به شـخصه برایم پیش می آمد بی هدف در تریسترام 
پرسـه بزنم تا موسیقی به نقطه ی اوج فوق العاده اش نزدیک شود و من دوباره آن تک نوازی 
گیتار جنون آمیزش را بشـنوم.  اتمسـفر دیابلو یکی از بزرگ ترین نقاط قوت آن اسـت و آن 
را بـه یک فانتزی تاریک )Dark Fantasy( تمام عیار تبدیل کرده اسـت. خوشـبختانه یا 
متاسـفانه این اتمسـفر تا حدی منحصربفرد نیز باقی مانده است، چون ایجاد اتمسفر قوی 

جزو دغدغه های بلیزارد برای ساختن دنباله های بازی نبود. 

اکشن نقش آفرینی از نو تعریف می شود
تا پیش از انتشـار دیابلو، زیرگونه ی »اکشـن نقش آفرینی« تعریف درستی نداشت. عده ای 
فکر می کردند اولین شـماره ی سـری زلـدا یعنی »افسـانه ی زلـدا« )1986( و مقلدان آن 
اکشن نقش آفرینی هسـتند، ولی با انتشار دیابلو استانداردهای جدیدی برای این زیرگونه 
تعیین شد و اکنون بازی های سری افسانه ی زلدا رسماً اکشن ماجراجویی به حساب آورده 
می شوند.   با این وجود، دیابلو، آنقدرها هم که به نظر می رسد، نوآورانه نیست. در واقع، اگر 
 )Roguelike( به خاطر یک ویژگی ساده نبود، دیابلو رسماً یک بازی در سبک روگ الیک

محسوب می شد. چون تقریباً تمام ویژگی های آن را دارد: 

1. در بازی هـای روگ الیک همه چیز، اعم از سـاختار مراحل، گونه ی دشـمنان و جایگاه و 
ماهیـت غنیمت ها به صورت تصادفی تعیین می شـوند؛ بدین معنا که شـما هـر بار بازی را 
از اول شـروع کنید، بـا مراحل جدید، دشـمنان جدید و غنیمت های جدیـد در مکان های 

جدید روبرو هستید. 
2. بازی های روگ الیک شـدیداً مبارزه-محور هستند. هدف نهایی شکست دادن دشمنان 

ریز و درشت است و گزینه ی صلح آمیز برای پیشروی وجود ندارد. 
3. سـاختار مراحل بازی های روگ الیک طبقه ای اسـت. بدین شکل که شـما یک طبقه را 
پاکسـازی می کنید و از طریق پلکانی وارد طبقه ی بعد می شوید. معموالً هدف نهایی شما، 
چه پیدا کردن یک آیتم خاص باشـد، چه شکسـت دادن غول آخر بـازی، در آخرین طبقه 

تحقق می پذیرد. 
4. در بازی های روگ الیک، مدیریت منابع نقش مهمی دارد. در این گونه بازی ها شـما غذا 
و معجون های جان/مانای محدود دارید و چالش پیش روی شـما، عالوه بر شکسـت دادن 
دشـمنان، این اسـت که ایـن کار را طوری انجام دهید که وسـط بازی با کوله پشـتی خالی 

مواجه نشوید. 
5. آیتم های جادویی بازی های روگ الیک اثر نامعلوم دارند. اگر این آیتم ها را شناسایی کنید، 

ممکن است اثر جادویی آیتم منفی از آب دربیاید و ارزش آیتم را پایین آورد. 
تـا اینجـای کار، دیابلو با یک اثر اسـتاندارد روگ الیک تفاوت ندارد )البتـه در دیابلو نیاز به 
غـذا خوردن نیسـت(. تفـاوت اصلی ایـن دو در این یک مـورد خالصه می شـود: بازی های 

در تریسترام می توانید با NPCها گپ بزنید، از آن ها تجهیزات بخرید و هر از گاهی هم ماموریت جانبی قبول کنید. اگر به عکس 
دقت کنید، می بینید که رنگ آب چاه دهکده زرد شده است. پیدا کردن دلیل مسموم شدن آب چاه یکی از این ماموریت 

جانبی هاست. 

بعضی وقت ها الزم است دور خود دیواری بکشید تا ببینید چه کسی حاضر است برای رسیدن به شما آن را پشت سر بگذارد.
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روگ الیک نوبتی هستند، ولی دیابلو همزمان است.  البته دیابلو هم اولش قرار بود گیم پلی 
نوبتی داشـته باشد، چون بازی X-Com: UFO Defense یکی از منابع الهام اصلی در 
طراحی کلی بازی بود. اما کارکنان بلیزارد با استناد بر بازخوردی که از ساختن وارکرفت 1 
و 2 گرفته بودند، می دانستند که برای گیمرها واکنش دهی و تصمیم گیری در لحظه امری 
جذاب اسـت و گیم پلی دیابلو را بر همین اصل بنا کردند. البتـه رگه هایی از گیم پلی نوبتی 
ایکـس کام همچنـان در دیابلو باقی مانده اسـت؛ دیابلو نیز مانند ایکس کام دارای سـطوح 
کاشی بندی شـده )Grid-based( است. بدین شـکل که کل محیط بازی به مربع هایی 
هم اندازه تقسیم بندی شده است و هر شخصیت، دشمن، آیتم و... در یکی از این مربع ها قرار 
می گیرد. اما چون دیابلو همزمان است و این مربع ها در آن نقش تاکتیکی ندارند، سازندگان 
آن ها را نامرئی کرده اند.  گیم پلی کلی دیابلو بسـیار سرراسـت است و اگر یکی از کلون های 
دیابلو را بازی کرده باشید، با ساختار آن آشنا هستید: 1. هیوال کشتن 2. تراز گرفتن 3. پیدا 

کردن آیتم های بهتر 4. تجدید قوا در محیط امن 5. تکرار چهار قدم قبلی
قبل از شروع بازی باید بین سه کالس یکی را انتخاب کنید: جنگجو، تیرانداز و جادوگر.

شخصیت شما چهار ویژگی اصلی دارد: زور، چابکی، قوه ی حیات و جادو.
در شـروع بازی، ویژگی مرتبط با مهارت های اصلی هر یک از این کالس ها نسبت به بقیه 
بیشـتر اسـت. مثاًل جنگجو زور بیشتر دارد و تیرانداز چابکی بیشـتر، ولی برخالف دیابلو 
2 که انتخاب کالس اساسـی ترین تصمیم شـما در بازی بود و هر کالس درخت مهارت و 
آیتم های مخصوص به خود داشـت، انتخاب کالس در دیابلو انتخابی صوری اسـت، چون 

هر کالس را هـر طور که بخواهید، می توانید ارتقا دهید. به عنوان مثال، می توانید کالس 
جادوگـر را بـه جنگجویی تن به تـن تبدیل کنید و یا جـادوی جنگجو را بـاال ببرید و به او 
طلسم های سطح باال یاد بدهید.  در این زمینه محدودیت قابل مالحظه ای وجود ندارد. 

بازی کردن با کالس جادوگر مهارت بیشتری در زمینه ی ترازگیری و استراتژی چینی در 
میدان مبـارزه می طلبد، چون باید بدانید برای نهایت بازدهی کدام طلسـم را برای کدام 
دشـمن به کار ببرید )مثاًل بهترین راه مقابله با اسکلت های چند مرحله ی اول استفاده از 
طلسم Holy Bolt است، ولی باید حواستان باشد که از جایی به بعد طلسم کارآیی خود را 
از دست می دهد و آن را با طلسم قوی تری جایگزین کنید(، ولی اگر او را درست ارتقا دهید، 
بـه قوی ترین کالس بازی تبدیل می شـود و مسـلماً دو کالس دیگـر نمی توانند به میزان 
آسیبی که جادوگر قادر است با طلسم »آخرالزمان« به دشمنان وارد کند، نزدیک شوند.  
در کل باید اعتراف کرد سیسـتم مبارزه، ارتقای شـخصیت و ترازگیری دیابلو پیچیدگی 
و عمق دیابلو 2 را ندارد، ولی از نظر من یکی از برتری های دیابلو به دیابلو 2 در این زمینه 
عدم ریسپاون شدن دشمنان در آن است. در دیابلو اگر یکی از مرحله ها را پاکسازی کنید، 
آن مرحلـه تا آخـر بازی پاکسازی شـده باقی می مانـد. این ویژگی نوعی حس پیشـرفت 

لذت بخش را در دیابلو فراهم می کند که متاسفانه در دیابلو 2 غایب بود. 

یک بسته الحاقی غیرضروری، ولی قابل قبول
جـا دارد به بسـته الحاقی بازی یعنی Hellfire نیز اشـاره ای داشـته باشـیم که سـاخته ی 

یکی از زیرشـاخه های شرکت سیرا اسـت و نه خود بلیزارد و به همین دلیل بلیزارد آن را به 
رسـمیت نمی شناسد.  داسـتان هل فایر کم اهمیت اسـت و چیز معناداری به دنیای دیابلو 
اضافه نمی کند. داسـتان بازی راجع بـه هیوالیی به نام نا-کرول )Na-Krul( اسـت که به 
خاطر بی مباالتی یک جادوگر به هنگام اجرای تشریفات جادویی احضار می شود، ولی قبل 
از این که نا-کرول فرصت فرار پیدا کند، جادوگر موفق می شود درب اتاقی را که نا-کرول در 
آن بود به کمک جادو ببندد. حاال قهرمان بازی موظف اسـت 8 مرحله ی جدید را پشت سر 
بگذارد، خود را به نا-کرول برساند و حسابش را کف دستش بگذارد. در طول این 8 مرحله ی 
جدید دست نوشـته هایی از جادوگر مذکور پیدا می کنید که درشان او حس ترس و شوکی 
را که از این ماجرا به او وارد شـده ابراز می کند، ولی به طور کلی داسـتان بازی همان چیزی 

است که در میان پرده ی افتتاحیه ی هل فایر بیان می شود. 
همان طـور که 16 مرحلـه ی اصلی از 4 قسـمت 4 مرحله ای با حال و هـوا و طراحی هنری 
مخصوص به خود تشکیل بودند )سیاهچاله های کلیسا، دخمه ها، غارها، جهنم( 8 مرحله ی 
جدید نیز از دو قسـمت 4 مرحله ای با حال و هوای کاماًل متفاوت تشـکیل شده اند. قسمت 
اول النه ی تخم گذاری موجوداتی حشـره مانند اسـت کـه کم و بیـش آدم را یاد زرگ های 
اسـتارکرفت می اندازند. قسمت دوم نیز سردابه های شیاطین است که نا-کرول در آخرین 
طبقه ی آن به انتظار بازیباز نشسته است.  مراحل هل فایر در دل بازی اصلی گنجانده شده اند 
و قبل از شـروع کردن بازی یا پس از به پایان رساندن آن نمی توانید به آن ها دسترسی پیدا 
کنید. این فرصتی ست برای این که بازی را یک بار از اول بازی کنید و ببینید اضافات هل فایر 

چه تاثیری روی کلیت آن گذاشته اند.  هل فایر معابد )معابد یا shrineها پس از فعال شدن، 
برای مدتی کوتاه قابلیت هایی به شخصیتتان اضافه می کنند(، طلسم ها و آیتم های بیشتری 
به بازی اضافه می کند. از اضافات کاماًل جدید بازی می توان به runeها و روغن اشـاره کرد. 
با استفاده از rune می توانید برای دشمنان تله بگذارید و با استفاده از روغن می توانید دوام 
از دسـت رفته ی آیتم هایتـان را بدون نیاز به رفتن به تریسـترام بازیابـی کنید. این اضافات 

چندان کارآمند نیستند و تغییر آن چنانی در گیم-پلی ایجاد نمی کنند. 
شـاید بهتریـن چیـزی کـه هل فایـر بـه بـازی اصلـی اضافـه کـرده، کالس جدیـد راهب 
)Monk( باشـد )بـا دسـتکاری کـردن در فایل هـای بـازی می توانیـد دو کالس نیمـه ی 
کاره ی بـارد و بربـر را هـم به بـازی اضافه کنید(. راهب به نوعی حد وسـط  بین سـه کالس 
اصلـی بازی اسـت و مهـارت خـاص در مبـارزه بـا عصـا دارد. راهب نیـز پتانسـیل زیادی 
بـرای قدرتمنـد شـدن دارد و طبـق تجربـه ی شـخصی خـودم، تمام کـردن بازی بـا او از 
تمـام کـردن بازی بـا جادوگـر راحت تر بـود. البتـه تـراز باالتر راهـب که به خاطر کسـب 
 تجربـه ی بیشـتر در آن هشـت مرحلـه ی جدیـد ممکن شـده بـود، در ایـن راحتـی تاثیر 
کمی نداشت.  به طور کلی هل فایر بسته ی الحاقی بدی نیست، ولی بد نبودنش نه به خاطر 
خوبـی ذاتـی، بلکه به خاطر زیر بار ریسـک نرفتن اسـت. اضافات آن می تواند چند سـاعت 
سـرگرمی بیشـتر برای طرفداران دیابلو فراهم کند، ولی دیابلو مسـلماً الیق بسـته الحاقی 
بلندپروازانه تـری بـود، چون محافظه کاری و میانه روی آن در مجاورت جسـارت و پیشـرو 

بودن بازی اصلی کمی نامتناسب به نظر می رسد. 

اگر به خاطر نقشه ی تمام صفحه و پشت نمای بازی نبود، جابجایی در سیاهچاله ها و دخمه های پیچ درپیچ و تصادفی بازی به 
در مراحل آخر دشمنان به قدری قدرتمند می شوند که شکست دادن هرکدام پیشرفتی قابل توجه به نظر می رسد.تجربه ای گیج کننده و مالل آور تبدیل می شد.  
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Divine Divinity (2002)
سیاهچاله ها و اژدهایان؛ این بار بدون 

تاس های بیست وجهی! 
وقتی Divine Divinity )که در این مقاله برای راحتی بیشـتر »دیوینیتی« 
صدایش می کنیم( در سال 2۰۰2 انتشار یافت، با استقبال فراگیری مواجه نشد. 
دلیل این اتفاق را به سه عامل نسبت داده اند: 1. اسم بازی که تالش رقت انگیزی 
از جانب ناشـر بازی CDV برای اعمال نوعی واج آرایی بازارپسند و دهان پرکن 
اسـت، ولـی در عمل شـبیه به یک ترجمـه ی بد و دم دسـتی از یـک اصطالح 
قلمبه سـلمبه ی روسی به نظر می رسـد. 2. کاور بازی که عالوه بر زشت بودن، 
چیـزی راجع به ماهیت بـازی و جهش گیری هنری آن به ما نشـان نمی دهد و 
صرفاً نمایان گر شخصیتی است که فقط برای چند ثانیه در ویدئوی افتتاحیه ی 

بازی او را می بینیم. 3. انتشـاریافتن بـازی در برهه ی زمانی که پدیده ی دیابلو 
2 تازه منتشـر شـده بود و به دنبال آن خیل عظیمی از تقلیدهای بی کیفیت و 

ماست مالی شده در حال انتشار بودند.
واقعاً احتمالش چقدر بود که یک بازی، با چنین اسم و کاوری، که یک سازنده ی 
بلژیکی گم نام آن را ساخته، حسـابش از باقی تقلیدهای بی کیفیت دیابلو سوا 
باشد؟ تمام اطالعات سطحی راجع به دیوینیتی از یک اثر فراموش شدنی خبر 
می دادند، ولی در کمال تعجب دیوینیتی یک بازی خوب بود؛ به قدری خوب که 
با گذر زمان و بازنشـرش در فروشگاه گاگ )GOG(  و استیم، نه تنها به اعتبار 

آن افزوده شـد، بلکه با تالش های استودیوی سازنده ی بازی یعنی الریان، یک 
مجموعه ی قابل احترام از آن زاده شـد؛ مجموعـه ای که با وجود موفقیت هایی 
که تاکنون کسـب کرده، همچنان آینده ی روشنی دارد و نمی توان با اطمینان 

گفت تاکنون به نقطه ی اوجش رسیده باشد.  

خطر نابودی دنیا، ناجی موعود، فانتزی قرون وسطایی و کلیشه های 
دیگر

»یاتـزی کروشـو«، منتقـد معـروف بازی های ویدئویـی، در نقد خـود از بازی 
عصر اژدها به نکته ی جالبی اشـاره کرد: »گونه ی فانتزی، به عنوان گونه ای که 
فلسفه ی وجودی آن اکتشاف قلمروهای بی حد و مرز تخیل انسان است، به طور 
افراط آمیز یا شـاید حتی کنایه آمیزی فرموالتیک شده است. ما در حال حاضر 
چیزی به اسم زمینه ی استاندارد فانتزی داریم: دنیایی فانتزی که نژادهای آن 
)ارک، الف، دوارف و...(، دوره ی زمانی آن )قرون وسـطی اروپا( و حتی پیرنگ 
آن )نجات دادن دنیا از دسـت نیروی پلیدی باستانی و قدرتمند( همه از پیش 
تعیین شده اند و تعداد آثاری که از این فرمول پیروی می کنند، خیلی بیشتر از 

حدی است که باید باشد.« 
متاسـفانه دیوینیتی هـم تا حد زیـادی از چنین کلیشـه هایی پیروی می کند 

و تالش های ساختارشـکنانه ای که در نقش آفرینی هـای غربی چون تورمنت 
)Planescape: Torment( و آرکینـوم )Arcanum( بـرای خلق یک 
دنیـای فانتـزی بدیع صـورت گرفتـه، در دیوینیتی غایب هسـتند. ولی الاقل 
دیوینیتی نسـبت به این مسـاله خودآگاه است و در طول بازی روی بسیاری از 

این کلیشه ها به طور طنزآمیزی سرپوش آویخته می شود. 
 )Marked One( در دیوینیتی، شما نقش یک فرد برگزیده به نام نشان شده
را دارید که پیش گویی های باستانی وعده داده اند روزی برمی خیزد و از ریِوالن 

)دنیای بازی( در مقابل خدای آشوب محافظت خواهد کرد. 
پروتاگونیسـت داسـتان در ابتدای بازی، در دهکده ای به نـام الروث که پاتوق 
جادوگران شـفابخش است، از خواب بیدار می شود. او که چیزی از گذشته اش 
به خاطر نمی آورد )یک کلیشـه ی دیگر(، به زودی درگیر پویشـی برای نجات 

ماردانئوس، فرمانده ی شفابخشان می شود که ظاهراً دیوانه شده است. 
پس از سفر به اعماق سیاهچاله های الروث و کشتن تلیرون، جادوگر نامیرایی 
که عامل جنون ماردانئوس بوده، ماردانئوس پروتاگونیسـت را به سطح زمین 
برمی گرداند و او هم مشـغول گشت و گذار در دنیای بازی می شود، ولی طولی 
نمی کشـد از جانب یک اژدهاسـوار مورد حمله قرار می گیرد. جادوگری به نام 
زاندالور از غیب ظاهر می شـود، او را از دست اژدهاسوار نجات می دهد و او را از 
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نشان شده بودنش آگاه می کند. 
غیر از پروتاگونیست داستان، دو نشان شده ی دیگر نیز وجود دارند، ولی خیلی 
زود معلوم می شود که هر دو مرده اند و قهرمان داستان باید یکه و تنها دنیا را از 

دست خطری که آن را تهدید می کند، نجات دهد. 
درسـت است که داسـتان کلی دیوینیتی کلیشـه ای به نظر می رسد، ولی این 
کلیشـه ای بـودن به لطـف نگرش طنزآمیـز )ولی نـه مضحک( سـازندگان به 
جنبه های فانتزی اثر و البته دنیای پرروح و ماجراجویانه ی ریوالن خیلی توی 

ذوق نمی زند. 
پرروح بودن و ماجراجویانه بودن ریوالن موقعی خود را نشـان می دهد  که وارد 
قوس داسـتانی )Story Arc( مربوط به تشـکیل دوباره ی شورای هفت نفره 
)The Council of Seven( می شـوید کـه بـر مبنـای آن، بایـد نوادگان 
اعضای شورای هفت نفره ی اصلی را پیدا و دور هم جمع کنید. این هفت شامل 
شـش نفر از اعضای نژادهای دنیای بازی )انسان، الف، دوارف، ارک، مارمولک 
انسـان نما، ایمپ( بعـالوه ی یک جادوگر )کـه در بازی زاندالور نقشـش را ایفا 

می کند( می شوند. 
گشت و گذار در دنیای بازی در پی این افراد و سر زدن به سکونت گاه نژادهای 
مختلف و مشـاهده ی خرده فرهنگ های هرکدام که تـا حد زیادی با انتظارات 

تالکینی شـما مطابقـت دارند )مثـاًل دوارف ها در شـهری زیرزمینـی واقع در 
دل کوهسـتان زندگی می کنند(، واقعاً حس ماجراجویی شـدیدی را در شـما 
برمی انگیزند و پیدا کردن هرکدام از این اشـخاص حس خوشـایند »پیشرفت 

تدریجی در رسیدن به یک هدف مهم« را در شما تقویت می کند. 
سـاختار ماموریت های فرعی و اصلی نیز از بسیاری از نقش آفرینی های اکشن 
 )Fetch Quest( بهتر هسـتند. تعداد ماموریت هایی که صرفاً فچ کوئسـت
خشک و خالی باشند، بسیار کم است و قسمت های مختلف آن استقالل هویتی 
زیادی دارند و شما هیچ وقت دنیای بازی را به شکل کلیتی که به زحمت می توان 
جزئیاتش را از هم تمییز داد )یکی از اشکاالتی که از دنیاسازی بد و بی کیفیت 

ناشی می شود( نخواهید دید. 
به عنوان مثال، در یکی از قسـمت های به یادماندی بازی، شـما در قلعه ی یک 
شاهزاده ی دوازده ساله ی به شدت ناخوشایند به نام ِجینوس گیر می افتید که 
گمان می کند منجی ای که از دیرباز وعده داده شـده، خود اوسـت. او به شـما 
افتخار می دهد که بادی گاردش باشید و به شما ماموریت های احمقانه ای چون 
پیدا کردن گربه اش یا رسـاندن نامه های عاشـقانه به معشـوقش یا چیدن گل 

برای او واگذار می کند.
شـما تا وقتـی که در قلعه ی جینوس هسـتید، نمی توانید از آنجا خارج شـوید 

و پـاداش ماموریت های احمقانه ای که برای او انجـام می دهید، ماموریت های 
بیشـتر و احمقانه تر اسـت. اگر هدف سـازندگان بازی سـاختن یک شخصیت 
نفرت انگیز بود، در این امر بسـیار موفق بوده اند. جینـوس تا حد زیادی یادآور 

جافری، شخصیت بدنام سریال »بازی تاج و تخت« است. 
صداپیشـگی بد بازی و دیالوگ هـای معمولی آن، باعث شـده اند دیوینیتی از 
شـخصیت های به یادماندنی و نمادین محروم بماند و شخصیت های جالب آن 
از درجه ی یک گریز مفرح از اکشن بازی فراتر نمی روند، ولی اکشن دیوینیتی 
به قدری خوب است که این کمبود را به بهترین شکل ممکن جبران می کند. 

آلتیما 7 + دیابلو 2= فرمولی شکست ناپذیر
آلتیما Ultima 7( 7( و دیابلو 2 )Diablo 2( دو بازی نقش آفرینی هسـتند 
که با وجود تفاوت های بسیارشـان، در یک امر مهم با هم اشـتراک دارند: صرفاً 
دیدن اسمشان طرفداران کارکشته ی بازی های نقش آفرینی را به وجد می آورد. 
حاال فرض کنید یک بازی نقاط قوت و المان های لذت بخش این دو بازی را یکجا 

در کنار هم قرار دهد. آن بازی دیوینیتی است. 
دیوینیتی نیز مانند آلتیما 7، تالشی است برای خلق دنیایی زنده و پویا در یک 
بسـتر ایزومتریک. بازی را تقریبـاً می توان دنیاباز در نظر گرفت؛ شـما، پس از 

پشت سر گذاشتن الروث، هرجا که دلتان می خواهد می توانید بروید و هیچ دیوار 
نامرئی ای جلویتان را نگرفته اسـت، ولی با توجه به این که تراز دشـمنان بازی 
همراه با تراز شـما ارتقا پیدا نمی کند، قدم گذاشتن در ناحیه ای که دشمنانش 

قوی تر از شما هستند، به معنای مرگ قطعی است. 
دیوینیتی دارای المان های واقع گرایانه ی دیگری همچون چرخه ی شب و روز 
و شـهرهای مسکونی است که در آن ها می توانید موقتاً از مبارزه دست بردارید 
و بـا یک عالمـه NPC صحبت کنیـد. همچنین بـازی دارای سیسـتم اعتبار 
)Reputation( اسـت و شما با انجام یک سـری ماموریت و کمک کردن به 
مردم اعتبار کسـب می کنید و با کارهایی چون جیب بری و کشـتن NPCها و 
نگهبان ها آن را از دسـت می دهید. اگر اعتبار پایین داشته باشید، فروشنده ها 
به شـما تخفیف نمی دهند و بـرای صحبت کردن با بعضـی از NPCها باید به 

آن ها پول بدهید. 
دیوینیتی همچنین از سیسـتم کوله پشـتی سری آلتیما اسـتفاده می کند که 
بسیار کارآمد است، چون در طول بازی شما مجبور هستید آیتم های بسیاری 
را حمل کنید و مدیریت آن ها در کوله پشتی دسته بندی شده ای که خوشبختانه 

چهارخانه محور )Grid-Based( نیست، بسیار راحت تر است. 
جایی که تاثیر دیابلو 2 بر روی بازی معلوم می شود، بخش مبارزه و ترازگیری آن 

به کمک یادداشت هایی که می توان روی نقشه گذاشت، احتمال گم کردن شخصیت ها و رایط کاربری بازی ساده و کارآمد است. 
مکان های مهم تا حد زیادی کاهش پیدا می کند. 
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یادتان نرود که همیشه آماده وارد سیاهچاله ها شوید. بعضی شان شما را با یک چالش اساسی معموالً رسم بر این نیست که Easter Eggها غمگین باشند.
روبرو می کنند.

است. همانند دیابلو 2، شما با انجام رسانیدن ماموریت و کشتن دشمنان تجربه 
کسب می کنید و وقتی ترازتان ارتقا پیدا کرد، می توانید چهار قابلیت اصلی تان 
)نیرو، چابکی، هوش، بنیه( و همچنین یکی دوتا از مهارت های درخت مهارتتان 
را )که به دو دسته ی مهارت های فاعالنه و انفعاالنه تقسیم می شوند( ارتقا دهید. 
شما در ابتدای بازی می توانید بین سه کالس جنگجو، بازمانده )معادل کالس 
دزد یـا کمان دار( و جادوگر یکـی را انتخاب کنید، ولـی انتخاب کالس جز در 
ظاهـر شـخصیت تان و همچنین قابلیت های او در ابتـدای کار تاثیر خاصی در 
بـازی ندارد، چون شـما به درخـت مهارت تمـام کالس ها دسترسـی دارید و 
هرطور که مایل باشید، می توانید شخصیتتان را ارتقا دهید )البته به حدنصاب 
رسـاندن برخی مهارت ها فقـط برای یک کالس خاص مقدور اسـت(.  درخت 
مهارت دیوینیتی در نگاه اول بسیار پربار به نظر می رسد، ولی متاسفانه همانند 
بسیاری از نقش آفرینی های دیگر، بعضی مهارت ها به طور چشمگیری از بقیه 
بهتر هسـتند و آنقدرها هم که فکرش را می کنید، دستتان برای ترازگیری )یا 

حداقل ترازگیری صحیح و کارآمد( باز نیست. 
بـه عنوان مثال، وقتی به جادوی انجماد دسـت پیدا کردید و آن را ارتقا دادید، 
مبارزات بازی به طور چشمگیری آسان تر می شوند، چون کافی ست یک دشمن 
را منجمد کنید و سـپس در حالی که بی دفاع سـرجا خشکش زده، اینقدر او را 

بزنید تا بمیـرد. با توجه به این که حتی غول آخر بـازی نیز نمی تواند در مقابل 
آن از خود دفاع کند، این طلسم عماًل نقش یک باگ را در بازی ایفا می کند. 

به لطف مبارزات لذت بخش دیابلویی، دیوینیتی یک بازی به شـدت اعتیادآور 
 )Fog of War( است و چیزی که آن را اعتیادآورتر می کند، اعمال مه جنگ
در محیط گشـت و گذار اسـت. مـه جنگ که بیشـتر در بازی های اسـتراتژی 
هم زمان یافت می شـود، به طـور غافلگیرکننده ای در یک بـازی نقش آفرینی 
ایزومتریک هم جواب داده اسـت. مه جنگ نه تنها اکتشـاف محیط را به کاری 
راحت تر تبدیل کرده اسـت )چون همیشـه می دانید قباًل کجا رفته اید و هنوز 
کجاها نرفته ایـد(، بلکه انگیزه ای برایتان فراهم می کند تا به تمام گوشـه های 

نقشه ی بازی سرک بکشید و مه جنگ را تا حد امکان محو کنید. 
در کل گیم-پلی دیوینیتی ترکیبی از غنا و عمق نقش آفرینی بازی های بایوویر 
و بلک آیل و مبارزات هیجان انگیز و اعتیادآور دیابلو 2 است و این ترکیبی است 

که کم از نوعی کیمیاگری دیجیتالی ندارد. 

در ستایش درک زیباشناسه ی استودیوی الریان 
درسـت است که الریان در زمینه ی صداپیشگی دیوینیتی کوتاهی کرده، ولی 
در عوض در زمینه ی موسـیقی بازی سنگ تمام گذاشته است. موسیقی بازی 

کاری می کند که ریوالن زنده و باطراوت به نظر برسـد. کیریل پوکروفسـکی، 
موسیقی سـاز فقید سری، درک بسیار درستی از حال و هوای فانتزی تالکینی 
داشت و موسیقی هایی که برای بازی نوشته نیز دقیقاً چنین حس و حالی را به 
بازیباز منتقل می کنند. به شخصه هیچ گاه لحظه ای را که وارد کمپ الف ها شدم 
و آن موسیقی عرفانی و پرروح در حال پخش شدن در پس زمینه بود، فراموش 
نمی کنـم. بعضـی از قطعات موسـیقی دیوینیتـی به قدری خوب هسـتند که 
قسمت هایی از بازی را که در پس زمینه یشان پخش می شوند، به نام خود ثبت 
می کنند.   از لحاظ بصری دیوینیتی واقعاً زیباست. ریوالن محیطی سرسبز،  شاد 
و آرام بخش است و گرافیک ایزومتریک بازی هم تا حد امکان سعی دارد چنین 
جوی را با ترکیب رنگ های دلنشین و انیمیشن های روان و صیقل یافته اش به 
بازیباز منتقل کند.  عنصر تکرار در طراحی محیط بازی به ندرت یافت می شود. 
عالوه بر این موارد، هر از گاهی شما به معماری ها و لوکیشن های منحصربفردی 
در نقشـه ی بازی برخورد می کنید که هرچه بیشـتر این تصور را در ذهن شما 
ایجاد می کنند که سازندگان دیوینیتی تمام قسمت های آن را با صبر و حوصله 
به صورت مجزا طراحی کرده اند و استراتژی پلید کپی پیست کردن در ساخت 

آن غایب بوده است. 
دیوینیتی بازی ای اسـت که مشخصاً در سـاخت آن ذوق و شوق زیادی به کار 

رفته است، ولی استودیوی الریان صرفاً به ذوق و شوقشان تکیه نکردند و کاماًل 
مشخص اسـت که هدفشـان سـاخت یک بازی نقش آفرینی آبرومند بوده که 

شانس خوبی برای تبدیل شدن به یک اثر کالسیک را داشته باشد. 
یکی از اشـکاالتی کـه می توان بـه بسـیاری از بازی هـای نقش آفرینی )حتی 
نمونه های خوب آن( وارد کرد، این اسـت که احسـاس می کنید سازندگان، به 
خاطر بی حوصلگی یا شـاید هم کمبود وقت و منابع، از یک جا به بعد مشـغول 
سـمبل کردن و سر هم بندی بازی خود شـده اند، ولی دیوینیتی کاماًل خالف 

چنین تصویری را به بازیباز ارائه می دهد. 
در دیوینیتی، نه تنها با پیشـروی بیشـتر، بازی از همه لحاظ )مبارزه، داستان، 
لوکیشن( جذاب تر می شـود، بلکه درست در جایی که فکر می کنید بازی قرار 
اسـت به پایان برسد، با لوکیشن جدید، قابلیت های جدید و چند ساعت گیم-

پلی بیشنر روبرو می شوید. 
بدین ترتیب، اگر دنبال یک بازی نقش آفرینی طوالنی و اعتیادآور هسـتید که 
بتوانـد توجهتـان را از اول تا آخر به خود جلب کنـد، دیوینیتی یکی از بهترین 
گزینه های پیشـنهادی اسـت. اگر احیاناً از دنیای آن خوشـتان آمد، دنباله ها، 
اسپین آف ها و پیش درآمدهای آن به طور تضمینی چند صد ساعت سرگرمی 

بیشتر برایتان فراهم خواهند کرد.  



شاهزاده ی پارسی: سه گانه ی اصلی

Prince of Persia Original Trilogy (1989 – 1999) 
اوج واقع گرایی در دنیای تخیل

ریچارد فرانسیس برتون، مترجم سرشناس قصه های هزار و یک شب، 
در مقدمـه ی ترجمه ی خـود راجع  به ایـن اثر ادبی بـزرگ می گوید: 
»ممکـن نیسـت صفحات کتـاب را بـاز کنـی و بالفاصلـه منظره ای 
خیال انگیز جلوی چشـمانت پدیدار نشود.« شـاید بتوان این را یکی 

از ویژگی هـای مشـترک تمـام آثار داسـتانی بـزرگ در نظـر گرفت: 
حماسه های هومری، تورات، رومنس های شاه آرتور، نمایشنامه های 
شکسپیر، قصه های برادران گریم همه جزو آثار ادبی ای هستند که یک 
سـری کلیشه، تیپ شخصیتی، حال و هوای داستانی و تصاویر خاص 

با آن ها گره خورده اند و تا موقعی که این عناصر در سنت قصه گویی و 
داستان نویسی تکرار شوند، نام این آثار نیز زنده خواهد ماند. 

شـاید راز ماندگاری در همین است: این که بتوانی تصاویر و ایده هایی 
جاودانـه را به خـود فانـی ات پیوند بزنی. تـا وقتی کـه تصویر قصری 
باشـکوه در محیطی دلباز که منزلگاه شـاهزاده خانمی زیباسـت، در 
ضمیر جمعی انسـان ها باقی بماند، نام برادران گریم از حافظه ها پاک 

نخواهد شد. 
از میـان آثار ادبی بزرگ، شـاید هیچ اثری به انـدازه ی قصه های هزار 
و یک شـب از این موهبت برخوردار نباشـد. قرن هاست که این کتاب 
یک تنـه تصویری جادویـی و رمانتیک را از خاور نزدیـک به جهانیان 
ارائه داده اسـت و هیچ رقیب ادبی ای ندارد که این تصویر را به چالش 
بکشد. خود شما هم با بسیاری از مناظر خیال انگیزی که برتون از آن 

صحبت می کرد آشـنا هستید: غول هایی اسیرشده در چراغ جادو که 
کارشـان آرزو برآورده کردن اسـت، غارهایی حاوی گنج که برای باز 
کردن درشـان باید فریـاد زد: »کنجد، کنجد، باز شـو!«، زنان زیبایی 
که فقط یک نگاه کافی سـت تا عاشقشان شـد )بعضی وقت ها حتی از 
پشت نقاب!( و قصرهایی با معماری شرقی که پر از سلطان های ناالیق، 
وزیرهـای بدجنس و شـاهزاده های دلیـر و ماجراجو هسـتند. خوبی 
قصه های هزار و یک شـب این اسـت که عالوه بر تصاویر متعددی که 
از خودش ارائـه می دهد، مخاطبش را ترغیب می کند که خودش هم 
تصویر منحصربفردی در این بسـتر بسازد. به عبارت دیگر، دنیای این 
کتاب تخیل را زایا می کند و آثار متعددی که با الهام از این کتاب خلق 

شده اند، گواهی بر این مدعاست. 
برای همین وقتی جوانی بااستعداد به نام جردن مکنر در سال 1985 



تصمیم گرفت بازی ای بسـازد که در آن شـما باید در نقش یک جوان 
بی نام و نشان از سیاهچاله های وزیری بدجنس فرار کنید تا شاهزاده 
خانمی را از دسـت او نجـات دهید و در این میان با سـایه ی بدجنس 
خود نیز دسـت و پنجه نرم کنید - سـایه ای که برای شکست دادنش 
باید به جای ضربه زدن به او شمشیرتان را غالف کنید! – و همه ی این 
کارها را در عرض یک سـاعت انجام دهید، می توانیم بگوییم که بله، با 
یکی دیگر از داسـتان ها و مناظری روبرو هستیم که بدون تردید هزار 

و یک شبی ست. 

گدایی که شاهزاده شد یا گدایی که شاهزاده بود؟ 
»در غیبت سـلطان، جعفـر، وزیر اعظم دربـار، زورمندانـه و ظالمانه 
حکومت می کند. بین جعفر و سریر پادشاهی تنها یک مانع باقی مانده 

است: دختر زیبای سلطان...« 
با ظاهر شـدن این کلمات روی صفحه، داستان سه گانه آغاز می شود. 
شما نقش یکی از زندانی های سیاهچاله ی جعفر را بازی می کنید که 
یک سـاعت فرصت دارد از سـیاهچاله فرار کند و شـاهزاده خانم را از 

دست جعفر نجات دهد. 
همان طور که به نظر می رسـد، پیرنگ کلی قسمت اول سه گانه ساده 
و بی آالیش اسـت. ولی شـماره ی دوم سـعی دارد کمی پیچیدگی به 

این داستان اضافه کند. 
در ابتدای بازی دوم می بینیم که پس از موفقیت در انجام این کار، این 
زندانی بی نام از سـلطان درخواست می کند که دخترش را به او بدهد 
و سـلطان هم مجبور می شـود درخواسـتش را قبول کند، اما با اکراه، 
چون به هر حال او جوانکی بی نام و نشان است و مسلماً حق دخترش 

بود با یک اشراف زاده ازدواج کند. 
یازده روز بعد از ازدواج این دو، شـاهزاده بـه محض ورود به قصر خود 
می بیند که دوباره به شکل جوانی بینوا درآمده است و وزیر که خودش 
را بـه شـکل شـاهزاده درآورده، دسـتور می دهـد او را از قصـر بیرون 
بیندازنـد؛ پیش از آن که او فرصت صحبت کردن با همسـرش را پیدا 
کند. گیم پلی بازی از جایی شروع می شود که شاهزاده از پنجره ی قصر 
به بیرون می پرد و باید از دست نگهبان های آنجا فرار کند. در نهایت، او 
در راه به کشتی ای برخورد می کند و موفق می شود از شهر خارج شود. 
وقتـی شـاهزاده داخل کشتی سـت، خواب زنـی را می بینـد. زن از او 
درخواست می کند که شاهزاده پیش او برود. پس از این که رعد و برقی 
از جانب جعفر کشتی را نابود می کند، شاهزاده از جزیره ی دورافتاده 
سردرمی آورد و موفق می شود از آنجا قالیچه ی پرنده ای را پیدا کند و 

با آن به ویرانه های شهری قدیمی برود. 
در انتهـای این مرحلـه معلوم می شـود زن مرموزی که پیـش از این 

در عالم رویا با شـاهزاده ارتباط برقرار کرده بـود، در واقع مادر او بوده 
و به اطالع او می رسـاند در گذشـته خانواده  اش بر این شـهر حکومت 
می کرده اند و هیوالهایی که در این شـهر با آن ها مبارزه کرده، همان 
هیوالهایـی بوده انـد کـه خانواده ی او را کشـته و شـهر را بـه این روز 
درآورده اند. بدین ترتیب معلوم می شـود شـاهزاده ی قصه ی ما از بدو 

تولد اشراف زاده بوده است.
پس از پشـت سر گذاشـتن چند مانع دیگر، شـاهزاده موفق می شود 
به قصر خود برسـد، جایگاه خـود را در دربار احیا کنـد و این بار برای 

همیشه وزیر را از بین ببرد. 
در میان پرده ی نهایی بازی تصویر ساحره ی پیری نشان داده می شود 
که در حال تماشـای شـاهزاده و همسرش از پشت یک گوی جادویی 
است. ماجرای سـاحره قرار بود سـوژه ی دنباله ای باشد که هیچ وقت 
ساخته نشد. آخرین قسمت سه گانه، یعنی شاهزاده ی پارسی سه بعدی 
)3D Prince of Persia(، تمرکز خود را روی برادر پلید سلطان یعنی 
اَصان معطوف کرد. پس از این که شـاهزاده و سـلطان بـه دربار اصان 
می رونـد تـا از او بازدیـد کنند، اصان محافظان شـخصی شـاهزاده را 
می کشد، سلطان را گروگان می گیرد و شاهزاده را به زندان می اندازد. 
پس از این که شاهزاده موفق می شود از زندان فرار کند، در جستجوی 
پدرزن خود به راه می افتد و نهایتاً کشف می کند دلیل خصومت اصان 

این بوده که سلطان به برادر خود قول داده بود دخترش را به عقد پسر 
او دربیاورد، ولی با ازدواج شاهزاده با او نقشه هایش نقش بر آب می شود 
و او در تالش است تا با حذف کردن شاهزاده از معادله، ازدواج شاهزاده 

خانم و پسرش را بار دیگر ممکن سازد. 
همان طور که می بینید، پیرنگ  های سه گانه ی اصلی تا حدی اسلوب 
یک قصه ی فولکلور را دارند و هرکدام به راحتی می توانستند سوژه ی 
یکی از قصه های شـهرزاد باشند. شـخصیت ها هم از تیپ شخصیتی 
کلیشه ای )شاهزاده ی ناجی، وزیر بدجنس، بانوی در خطر که منتظر 

نجات داده شدن است( فراتر نمی روند. 
چیزی که سـه گانه ی اصلی را از لحاظ داستانی ممتاز جلوه می دهد، 
دقـت باالی آن در انتقال جو و حال و هوای هزار و یک شبی سـت. در 
این سـه گانه هیچ عنصری )اعم از قطعه ی موسـیقی، طراحی مرحله 
و دشـمن و...( وجود ندارد که با هویت هزار و یک شبی تطابق نداشته 

باشد. 
آن جو جادویی و رمانتیک شرقی در این سه گانه به خوبی اعمال شده 
است و شـاهزاده ی پارسی سـه بعدی به لطف طوالنی تر بودن و البته 
سـه بعدی بودن موفق شده تنوع بیشـتری در زمینه ی اعمال چنین 

جوی داشته باشد. 
بـه لطف مراحـل واقع گرایانه ای چون سـیاهچاله و بارانـداز و مراحل 

در یکی از سکانس های بامزه یا شاید هم اعصاب خردکن بازی، سایه ی شاهزاده در کمال پررویی می آید و معجون جان افزایی 
را که برای رسیدن به آن مجبور شدید از آن تیغه های وحشتناک عبور کنید، می خورد. 

تنها راه شکست دادن دشمنان اسکلتی این است که آن ها را آنقدر به عقب برانید که از لبه ای به پایین سقوط کنند، چون 
جانی ندارند که بتوان با ضربه زدن آن را گرفت. 
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خیال انگیزی چون بالن پرنده و ویرانه های معلق، شاهزاده ی سه بعدی 
حـال و هوای سـیاحت درون یکـی از قصه های شـهرزاد را دارد، ولی 
متاسـفانه به خاطر بدنامی بازی نزد طرفـداران مجموعه و همچنین 
کنترل نسبتاً بدقلق آن، این جو دلنشین هزار و یک شبی تا حد زیادی 

کشف نشده باقی مانده است. 

قدم های محتاط، پرش های حساب شده
اگـر شـما از آن دسـته بازی کننده هایی هسـتید که سـبک پلتفرمر 
دوبعـدی را بـا بازی هایـی چـون ماریـو و سـونیک می شناسـند و به 
گیم پلی سریع و اکشن آن ها عادت کرده اند، احتماالً سه گانه ی اصلی 
شـاهزاده ی پارسـی با پلتفرمینگ کنـد، واقع گرایانـه و آزمون وخطا 

محورشان حسابی شما را عصبی خواهند کرد. 
کندی سـکوبازی از آنجا ناشـی می شـود کـه مراحل بـازی از تله ها و 
گودال هـای مختلف پر شـده اند و اگر بخواهید بی گـدار به آب بزنید، 

خیلی زود شاهزاده را به کشتن می دهید. 
اگر در حال دویدن باشید و پای شاهزاده روی کاشی های حساس برود، 
تیغ هایی از زمین بلند می شـوند و او را سوراخ می کنند. اگر بخواهید 
حسابی احتیاط به خرج دهید و کاًل از دویدن پرهیز کنید، ممکن است 
پایتان روی یک کاشی لق برود و قبل از این که فرصت پریدن از روی آن 
را پیدا کنید، زیر پای شاهزاده خالی خواهد شد و او سقوط خواهد کرد.

واقع گرایانـه بـودن پلتفرمینـگ و البته مبـارزات بازی از آنجا ناشـی 
می شـود که حرکات خود شـاهزاده برخالف قهرمان هـای بازی های 

پلتفرمر اصاًل چست و چابک نیست. 
او عیـن یـک آدم معمولی راه مـی رود، می دود، می پـرد و از لبه ها باال 
می رود: با زحمت و به سختی. دلیل واقع گرایانه بودن حرکات شاهزاده 
این است که مکنر از برادر خود در حال انجام این حرکات فیلمبرداری 
کرد و سپس با استفاده از تکنیک روتوسکوپی )تکنیکی که انیماتورها 
از آن بـرای کپـی کردن حـرکات واقع گرایانه در انیمیشـن اسـتفاده 
می کنند و به نوعی می توان آن را پدر موشـن کپچر به حسـاب آورد( 
حرکات او را در بازی پیاده کرد. برای همین شاهزاده ی سه بعدی 1 و 
2 را می تـوان به نوعی نقطه ی مقابل یک بـازی پلتفرمر باکیفیت ولی 

دشوار دیگر قرار داد: سوپرمیت بوی. 
سختی سـوپرمیت بوی در سرعت سرسـام آور گیم پلی، نیاز به نشان 
دادن واکنش های چند صدم ثانیه ای و جنون آمیز بودن چالش هایی 
کـه پیش رویتـان قرار داده می شـوند خالصه می شـد، وگرنه کنترل 
بازی بسـیار دقیق بود و شـما روی شـخصیتتان کاماًل مسلط بودید. 
ولی گیم پلی شـاهزاده ی پارسی 1 و 2 کند و چالش های پیش رو هم 
سـاده و بی آالیش هستند. مشـکل اصلی اینجاست که شما احساس 

نمی کنید شاهزاده کاماًل در اختیار شماست. 
هر بار که می خواهید در حال دویدن از روی یک گودال سـاده بپرید، 

احساس می کنید امکان شکست خوردن و افتادن داخل گودال وجود 
دارد، چون نمی توان با اطمینان لحظه ی درسـت زدن دکمه ی پرش 
را تعیین کرد. سنگینی کنترل بازی و احساس دور بودن بازی کننده 
از شخصیت شاهزاده در مبارزات بازی بیشتر خود را نشان می دهد. 

بـرای بازی کننده های معمولـی، در هر مبارزه احتمـال مردن وجود 
دارد. هر بار که شما به دشمنتان حمله می کنید، امکانش هست که او 
ضربه تان را دفع کند و با چند حمله ی سریع کارتان را بسازد، همان قدر 
که این احتمال وجود دارد که صرفاً عین مجسمه جلوی شما بایستد 
و آنقدر ضربه دریافت کند تا هالک شـود، مبارزات قلق صد در صدی 
ندارد که پیروزی شما را در هر دوئل تضمین کنند؛ خصوصاً در مواجهه 

با دشمن های مراحل باالتر. 
با این تفاسـیر، احتماالً متوجه شده اید که چرا بازی های این سه گانه 
آزمون وخطا محور هسـتند. شـاهزاده ی پارسـی 1 و 2 هـردو دارای 
محدودیت زمانی هستند )بازی اول 1 ساعت و بازی دوم 75 دقیقه( و 
شـما باید در زمان تعیین شده، بازی را تمام کنید. این زمان ها از آنچه 
که الزم دارید، به مراتب بیشـتر هم هسـتند )مثاًل شاهزاده ی پارسی 
1 را می تـوان در عرض یک ربع  تمام کرد(، منتها مشـکل اینجاسـت 
که شما در طول بازی زیاد خواهید مرد، خیلی خیلی زیاد، و 1 ساعت 
حتی شـاید برای رد شدن از سـه مرحله ی اول )از دوازده مرحله( هم 

کافی نباشد.

 نکتـه ی دیگری هم که وجود دارد، این اسـت که هرچقدر بیشـتر در 
بازی پیشروی می کنید، ساختار مراحل غیرخطی تر می شود. بعضی 
مواقع مجبورید مسـیری را طی کنید، روی سـکویی بایستید تا دری 
باز شـود و دوباره مسیر طی شده را برگردید. هیچ وقت هم نمی توانید 
مطمئن باشـید این پنل کدام در را در کدام قسـمت بـاز کرده و صرفاً 
باید به غریزه ی خود و دانشـی که از طریـق آزمون و خطا از مرحله به 

دست آورده اید، تکیه کنید. 
شـاهزاده ی پارسـی سـه بعدی هم کاماًل به نامی که برایـش انتخاب 
کرده انـد وفـادار مانده و تمـام این ویژگی هـا را به گیم پلـی و دنیایی 

سه بعدی منتقل کرده است. 
کنترل سنگین، حرکات خشک و کند و دوئل هایی که شانس موفقیت 
درشـان پنجاه پنجـاه اسـت، همـه در شـاهزاده ی ایرانـی سـه بعدی 
حضور دارند و به همین دلیل شـاید برای کسـانی که به کنترل نرم و 
انعطاف پذیر و حرکات چشم نواز و پارکورمانند شاهزاده ی سه گانه ی 
شـن های زمـان عادت کرده باشـند، شـاهزاده ی پارسـی سـه بعدی 
افتضاح به نظر برسد. ولی نقطه ی مثبت و عامل لذت بخش بودن این 
بـازی دقیقاً در وفاداری اش به انتقـال ویژگی های گیم-پلی دوبعدی 
قسمت های پیشین به گیم-پلی و دنیایی سه بعدی خالصه می شود. 
البته درسـت است که سـازندگان بازی این ویژگی ها را کمی بیش از 
حد دست نخورده انتقال داده اند، ولی اگر به بازی فرصت دهید خودش 

در بازی دوم مراحل و دشمن ها متنوع تر و خطرناک تر می شوند و برخالف بازی اول که همیشه در آن واحد فقط با یک دشمن 
مبارزه می کردید، در این بازی ممکن است چندتایشان با هم روی سرتان هوار شوند. 

میان پرده های باکیفیت بازی دوم سه گانه به غنای داستانی آن می افزاید. 
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را دل شـما جا کند و دائماً آن را با شـاهزاده های پارسـی یوبی سافت 
مقایسـه نکنید، خواهید دید که چطور هر پـرش موفقیت آمیزی که 
انجام می دهید و هر ضربه ای که به دشمنتان می زنید، شما را ذوق زده 

می کند. 

تولد پلتفرمر سینمایی 
می توان ادعا کرد شـاهزاده ی پارسـی، با وجود تمام شایسـتگی های 
خـود، به نوعی زیر سـایه ی میراثی قرار گرفته کـه در صنعت بازی به 

جا گذاشته است. 
شـاهزاده ی پارسـی نه تنها منجر به خلق مجموعه هـای بزرگی چون 
شـن های زمان و متعاقباً فرقه اساسـین )Assassin’s Creed( شد، 
بلکه یک زیرگونه ی جدید در سبک پلتفرمر بنیان نهاد که بازی های 
تحسین شـده ای چون دنیایی دیگـر )Another World(، فلش بک 
)Flashback(، آدورلد )Oddworld(، لیمبو )Limbo( و اینسـاید 
)Inside( همه زیر آن طبقه بندی می شوند. نام این زیرگونه »پلتفرمر 

سینمایی« یا  Cinematic Platformer است. 
همان طـور که از نام زیرگونه و مثال های ذکرشـده برمی آید، پلفترمر 
سـینمایی به شـدت روی ایجاد جوی سـینمایی و تنش زا و سـاختن 
انیمیشین هایی طبیعی و واقع گرایانه تمرکز دارد. البته جو سینمایی 
و تنش زا در میان پلتفرمرهای سـینمایی با بـازی »دنیایی دیگر« به 
اوج خود رسـید و در زمان ساخته شدن شـاهزاده ی پارسی )نیمه ی 
دوم دهه ی هشتاد( هنوز امکانات در حدی نبود که بتوان یک تجربه ی 
واقعاً سینمایی با گیم پلی درست و درمان ساخت )می گوییم گیم پلی 
درسـت و درمان، چون در سـال 1983 بازی سـینمایی النه ی اژدها 
)Dragon’s Lair( به لطف تکنولوژی لیزردیسک منتشر شده بود، ولی 
النه ی اژدها بیشـتر یک فیلم تعاملی بود تا بازی واقعی(. با این وجود، 
شـاهزاده ی پارسـی چشـمه هایی از آنچه که پلتفرمرهای سینمایی 
قرار بـود در آینده عرضه کنند را به ما نشـان می دهد. به عنوان مثال، 
در یکی از قسـمت های بازی اول، شاهزاده دروازه ای را که روی لبه ی 
سـکوی روبرویش قرار گرفته باز می کند، از روی یک گودال می پرد و 

همچنان که لبه ی سـکوی بعدی را گرفته و در حال باال رفتن اسـت، 
می بینیم که سر و کله ی سـایه ی او پیدا می شود و دروازه را می بندد. 
شـاهزاده هم از روی سـکو می افتد، اما به جای این که به سمت مرگ 

خود سقوط کند، وارد مرحله ی بعدی می شود! 
انتقـال ناگهانـی و بدون مقدمـه به قسـمت دیگری از بـازی، آن هم 
بـا ایجـاد تصـور این کـه بازی کننده قرار اسـت کشـته شـود، یکی از 
تکنیک هایی است که به وفور در پلتفرمرهای سینمایی مورد استفاده 
 قرار می گیرد و احتماالً طرفداران بازی اینسـاید به خوبی با آن اشـنا 

هستند. 
»کنترل قدم محور« از دیگر ویژگی های پلتفرمرهای سینمایی است 
که به لطف روتوسکوپی به کار رفته در شاهزاده ی پارسی محبوب شد. 
برخالف پلتفرمرهای معمولی که شـما می توانید بپرید و همچنان از 
روی هوا شـخصیتتان را کنترل کنید،  در کنترل قدم محور هر عملی 
که از جانب بازی کننده سر بزند )مثاًل قدم برداشتن به جلو یا پریدن( 
باید به طور کامل انجام شـود تا بتوان دوباره کنترل شـخصیت اصلی 

را در دست گرفت. 
از دیگر ویژگی های مشـترک بین پلتفرمرهای سـینمایی می توان به 
شخصیت اصلی شان اشاره کرد که با توجه به استانداردهای بازی های 
رایانه ای ضعیف هستند، به راحتی کشته می شوند و از لحاظ فیزیکی 
توانایی های شان فراتر از یک آدم معمولی نیست؛ ویژگی هایی که همه 

شاهزاده پایه گذارشان بود. 
بـا تمـام ایـن تعاریف، بایـد به ایـن نکته اشـاره کـرد که سـه گانه ی 
اصلی سـخت اسـت و اگر بی حوصله  باشـید و انتظار تجربه ای شـبیه 
به سـه گانه ی شـن های زمان داشـته باشـید، احتمـاالً این سـه گانه 
بیشـتر از این کـه برایتـان لذت بخـش باشـد، اعصابتـان را بـه هـم 
می ریـزد. ولـی اگـر بتوانید بـر سـختی های آن فایق بیاییـد، یکی از 
بهتریـن تجربه های هـزار و یک شـبی در انتظارتان اسـت، آن هم در 
قالـب بازی هـای ویدیویـی. در ایـن مـورد خـاص )هزار و یک شـبی 
 بـودن(، سـه گانه ی اصلـی از سـه گانه ی شـن های زمـان نیز پیشـی 

می گیرد. 

به لطف موسیقی مبارزه ی هیجان انگیز بازی و غیرقابل پیش بینی بودن نتیجه ی هر دوئل، مبارزه کردن با دشمن ها هیچ وقت 
تازگی خود را از دست نمی دهند. 

اگر شاهزاده دستش را ول کند، کارش تمام است، ولی اگر روی زمین باشد و با قدم های آهسته روی تله برود، تیغ ها فعال 
نمی شوند.



وحشـت روان شناسـانه )Psychological Horror( صادقانه تریـن 
زیرگونه ی سـبک وحشت اسـت. چرا؟ برای این که در واقعیت چیزی برای 
ترسـیدن وجود ندارد. وحشت ما از تمام چیزهایی که وحشتناک پنداشته 
می شوند، از عدم آگاهی ما نسبت به این عناصر و احساس ضعف در برابرشان 
نشـات می گیـرد. اگـر وحشـتناک ترین موجـود قابـل تصـور را در محیط 
آزمایشـگاه زیر ذره بین قرار دهیم و رفتار و بدن او را با نگرشـی کلینیکی و 
علمی برررسی کنیم، اگر به همان درجه آگاهی ای برسیم که این موجود از 
خودش دارد، اگر به این باور برسیم که قدرت ما از او بیشتر است، آیا باز هم 
می توان از آن وحشت کرد؟ شاید بتوان سر این بحث کرد که برخی چیزها 
ذاتاً زشت و زیبا یا حتی ذاتا غم انگیز یا شادی بخش هستند، ولی هیچ چیز 
»ذاتاً« وحشـتناک نیست و وحشـت صرفاً یکی از عوارض جانبی آگاهی و 

قدرت ناکافی ست. برای شناخت وحشـت و چیزهایی که واقعاً وحشتناک 
هسـتند، به جای رجوع به دنیای بیرون، الزم است که به دنیای درون خود 

رجوع کنیم؛ به انچه که در روان پیچیده ی آدمیزاد نهفته است. 
وحشـت روان شناسانه در تمامی رسانه ها نمایندگان شایسته ای دارد، ولی 
شـاید هیچ رسـانه ای به اندازه ی ویدئوگیم برای انتقال آن مناسب نباشد، 
چـون  به خاطر ماهیـت تعاملی ویدئوگیـم، گیمر و ذهن او بـا بازی ارتباط 
نزدیک تـری دارنـد و به طور موثرتـری می تـوان تحت تاثیر قرارشـان داد. 
مجموعه های معروف و تحسین شـده ای چون سـایلنت هیل و آلن ویک و 
بازی های استودیوی Frictional Games همه بخش عمده ی معروفیت 
خود را مدیون به کار گیری وحشـت روان شناسـانه در بستر گیم پلی خود 
بودند، ولی در سـال 1998 یک بازی ماجرایی ایزومتریک منتشـر شد که  

 Sanitarium (1998 (  |   سانیتاریوم 
اگر فروید بازی ساز بود

شـاید به اندازه ی مثال های ذکرشـده معروف یا حتی ترسناک نباشد، ولی 
از لحاظ »وحشت روان شناسانه« بودن مسلماً خالص ترینشان است، چون 
تقریبـاً تمام وقایع آن داخل ذهن شـخصیت اصلی اش اتفـاق می افتد. این 

بازی سانیتاریوم است.
 

واقعیت به توان 3!
از J.C Herz یکی از ستون نویس های سابق نیویورک تایمز نقل است: »اگر 
نردبان یعقوب واقعیت به توان 2 بود، ]سانیتاریوم[ واقعیت به توان 3 است!«. 
اگر طرفدار پر و پا قرص سایلنت هیل باشید، احتماالً با فیلم نردبان یعقوب 
)Jacob’s Ladder( آشـنایی داریـد: یـک فیلم جنگی/درام/وحشـت/

سـورئال که در سال 199۰ روی پرده رفت و سازندگان سایلنت هیل از آن 
به عنـوان منبع الهـام اصلی مجموعه یاد می کنند.  نردبان یعقوب داسـتان 
مـردی به نـام جیکـوب را روایت می کنـد که دائمـاً صحنه هـای عجیب و 
 PTSD ترسناکی را دور و بر خود مشاهده می کند. او در ابتدا این اتفاق را به
ناشی از خدمت در ویتنام نسبت می دهد، ولی به زودی متوجه می شود که 

قضیه به این سادگی ها که فکرش را می کند نیست. 
نردبان یعقوب از یک لحاظ منحصر بفرد بود: سـبک کارگردانی آن طوری 

بود که بیننده نمی توانسـت به راحتی بین  آنچه واقعی و غیرواقعی یا خوب 
و بد است تمایز ایجاد کند، چون فیلم تمام تالشش را کرده بود تا او را جای 
شخصیت اصلی فیلم قرار دهد و کاری کند بیننده همان درکی را از اتفاقات 
داسـتان داشـته باشـد که جیکوب دارد و به طور دقیق و حساب شده خط 
فکری او را دنبال کند. برای همین نردبان یعقوب به یک الگو برای تمام آثاری 
بدل شـد که سعی داشتند وحشت روان شناسانه را به نحوی در روایت خود 
بگنجانند، چون وحشـت آن واقعا روان شناسانه بود. شما در طول تماشای 
فیلم، بیشتر از این که نگران صحنه های ترسناک باشید، نگران بالیی هستید 
که سـر روان جیکوب آمده اسـت؛ نگران این که نکند یک روز درک شما از 
واقعیت هم تا به اندازه ی درک جیکوب خدشه دار شود؛ فیلم تا این حد این 

پدیده را ملموس جلوه می دهد. 
سانیتاریوم هم دقیقاً از همین اسلوب پیروی می کند: ارائه ی داستان طوری 
که مخاطب ایده ای نداشـته باشد آنچه مشاهده می کند، چه ماهیتی دارد، 
ولی همان طور که از نقل قول Herz برمی آید، سانیتاریوم به مراتب از نردبان 
یعقوب عجیب  تر و دیوانه وارتر است.  بازی در یک تیمارستان آغاز می شود. 
شخصیتی که کنترل می کنید، مردی جوان است که دچار فراموشی شده و 
حتی اسمش را هم به خاطر ندارد. از صورت باندپیچی شده اش و همچنین 



میان پرده ی افتتاحیـه ی بازی می توانیم پی ببریـم او درگیر یک حادثه ی 
رانندگـی بوده، ولی حضورش در این تیمارسـتان عجیـب و آنچه در ادامه 
برایـش اتفـاق می افتد، همه در حد یـک معما باقی می ماننـد؛ معمایی که 
به تدریج و طی فرایندی پازل طور حل می شـوند. پازل طور از این لحاظ که 
شما از اواسط بازی به کلیت ماجرا پی می برید، ولی جزئیات ماجرا در ادامه 
مشـخص می شـوند؛ همانند پازلی که نصفه و نیمه چیده شده و می توانید 
حـدس بزنید نشـان دهنده ی تصویر یک پیرمرد اسـت، ولی بـرای این که 

بفهمید آیا او در حال لبخند زدن است، باید قطعات بیشتری را بچینید.
 

تعبیر یک کابوس
سانیتاریوم از 9 مرحله ی اصلی تشکیل شده و هر مرحله یک خرده روایت در 
دل روایت اصلی محسوب می شود که در ظاهر به روایت اصلی ربط چندانی 
ندارد. به عنوان مثال، پس از پشـت سـر گذاشتن تیمارستاِن مرحله ی اول 
بازی، وارد شـهر کوچکی می شـوید که تمام افراد بزرگسـال در آن ناپدید 
شـده اند و سـاکنین آن فقط کودکانی هسـتند که همه شـبیه موجوداتی 
جهش یافته و ناقص الخلقه به نظر می رسند. شما با تعامل با این کودکان به 

داسـتان پشت شـهرک و اتفاقاتی که در آن افتاده پی می برید و می فهمید 
که کـودکان تحت تاثیر شـخص یا موجـود مرموزی به نام »مـادر« به این 
وضع درآمده اند. وقتی این مرحله را پشـت سـر بگذاریـد، دوباره به محیط 
تیمارسـتان برمی گردید و بـازی ادامه پیدا می کند؛ انگار نـه انگار که اصال 

مرحله ی شهرک اتفاق افتاده است. 
این تازه شروع قضیه است و بازی هرچه جلوتر می رود، عجیب تر می شود. در 
یک مرحله شما نقش دختربچه ای را بازی می کنید که مشغول پرسه زدن 
در سـیرک مرموزی است که یک هیوالی ناشناس زیر دریاچه ی دور آن به 
کمین نشسـته اسـت؛ در مرحله ای دیگر نقش یک سایکالپس چهاردست 
به نام گریموالد را بازی می کنید که باید از قربانی شـدن بچه سایکالپس ها 
به دست رهبر خودفروخته یشـان گرامنا جلوگیری کند و سیاره یشان را از 
اشغال شدن به دست بیگانگانی حشره مانند نجات دهد. در مرحله ای دیگر 
نقش یک خدای آزتک به نام اولِمک را بازی می کنید که به دهکده ای که به 
تازگی مورد حمله ی کیتزالکواتل قرار گرفته احضار شـده تا به بازماندگان 
آن کمک کند!   شـاید پیش خود فکر کنید سـازندگان به بهانه ی »سورئال 
بودن« یا »انتقال جنون شخصیت اصلی« یا استدالالت روشنفکرنمایانه ای 

از این قبیل، هرچه ایده در ذهنشـان بوده، بدون فکر در بازی گنجانده اند، 
چون به نظر نمی رسـد بتوان چنین زمینه ها و شخصیت های بی ربطی را به 
طور رضایت بخشـی به هم ربط داد. ولی اینجاسـت که نبوغ پشـت ساخت 
بازی معلوم می شـود: کل بازی به شکل رویایی طراحی شده که می توان از 
طریق روشـی که فروید در کتاب »تعبیر خواب« معرفی کرده، تعبیرشـان 
کرد و بدین ترتیب، داستان اصلی را بهتر فهمید. کل بازی هم درست عین 

یک رویای واقعی، حال و هوایی به شدت غریب و در عین حال آشنا دارد. 
کاربری به نام Mewd در انجمن وبگاه adventuregamers.com تعداد 
زیادی از عناصر بازی را به همین شکل تعبیر کرده است. متاسفانه بازگویی 
این تعبیرات بدون لوث کردن نکات مهم داسـتان )یا توضیح مفصل راجع 
بهشـان( ممکن نیسـت، ولی اجازه دهیـد توجهتان را به چنـد مورد جلب 
کنیم. سـناریوهای که باالتر بهشان اشـاره کردیم، با وجود تفاوت هایشان، 
یک سری نکات مشترک نیز دارند: در آن ها 1. کودکان در خطر هستند. 2.  
یک شخصیت سودجو )مانند »مادر« یا »گرامنا«( در حال سوء استفاده از 

آن هاست. 3. شخصیت اصلی نیت کمک کردن دارد. 
بـرای توضیح این که این مـوارد چگونه به درک بهتر داسـتان اصلی کمک 

می کنند، اجازه دهید چند اصل را که فروید در کتاب تعبیر خواب بهشـان 
اشاره می کند بازگو کنیم: 

- در پـس هـر رویا، آرزویـی تحقق می یابـد؛ حتی اگر در ظاهـر عکس این 
موضوع اتفاق بیفتد.

- منشاء تمام رویاها حافظه است. بنابراین حتی اگر یک رویا کاماًل جدید و 
بی سابقه به نظر برسد، منشاء آن چیزی بوده که فرد قباًل با آن برخورد داشته 
)مثال در دوران کودکی(، ولی حافظه اش در زمان بیداری به آن دسترسـی 

نداشته و برای همین آن را یادش نیست. 
- رویاها معنای سطحی و باطنی دارند؛ و هدف معنای سطحی معموالً گمراه 

کردن ذهن از رسیدن به معنای باطنی )و حقیقی( است. 
فروید خواب های خود و تعدادی از مراجعه کنندگان خود را با اتکا بر همین 
عناصر در کتاب تعبیر می کند. به عنوان مثال، در یکی از رویاهای فروید دو 
تن از همکاران او به شـکل دو مجرم به تصویر کشیده شده اند. نتیجه گیری 
فرویـد از این رویا این اسـت که ضمیـر ناخودآگاهش دارد بـه او قوت قلب 
می دهد که او همانند دو همکار مذکور در رسیدن به مقام استادی دانشگاه 

رد نخواهد شد، چون او در مقایسه با آن ها بسیار متشخص تر است. 

در یکی از قسمت های تاثیرگذار بازی، دوران کودکی شخصیت اصلی را اکتشاف می کنید.  منوی اصلی بازی؛ چشم های مشکوک وسط صفحه نشانگر موس را هرکجا که ببرید، دنبال می کنند. 
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با این تفاسیر، اغراق نیست اگر ادعا کنیم تقریباً تمام اتفاقات، شخصیت ها، 
معماها و حتی اشـیاء دکور داخل بازی نمادی برای یک معادل در واقعیت 
هسـتند و پی بردن به این معادل بخشـی از فرایند چیـدن قطعات پازل در 
کنار هم است. به عنوان مثال، شما از طریق صفحه ی بارگذاری بازی متوجه 
می شـوید گریموالد در اصل قهرمان کامیکی بوده که شـخصیت اصلی در 
دوران کودکی آن را می خوانده و طرفدار پر و پا قرصش بوده اسـت. با رفتن 
در جلـد گریموالد، او در واقع میـل خود، یعنی همذات پنـداری با قهرمان 
دوران کودکـی اش را بـا هدفی که زندگی شـخصی اش بـه آن گره خورده، 
پیونـد می دهد و به این ترتیب اصل فرویدی »رسـیدن بـه آرزو در رویا« را 

محقق می سازد. 
غنای سمبولیک سانیتاریوم )تازه آن هم سمبولیسم روانکاوانه( بزرگ ترین 
نقطه قـوت بازی اسـت و ظرافت در بـه کارگیری برخی از این سـمبل ها به 
حدی است که سـرنخ های تفسـیری ای که ارائه می دهند، ممکن است در 
طول بازی حتی به صورت غیرمستقیم نیز مورد اشاره قرار نگرفته باشند. 

سانیتاریوم نقطه ی اتصال ویدئوگیم و روانکاوی است و برای مهارت به کار 
رفته در برقراری این اتصال باید به سازندگان آن تبریک گفت. 

معماهای روانکاوانه 
سانیتاریوم به عنوان یک بازی ماجرایی دهه نودی بازی آسانی است. بسیاری 
از عناصری که ممکن اسـت باعث دشـوار شـدن بازی های ماجرایی شوند 
)کوله پشتی بزرگ، لوکیشن های زیاد، ترکیب آیتم، امکان اشتباه کردن یا 
مردن و...( در بازی غایب هستند. هر مرحله معماها، آیتم ها و شخصیت های 
مخصوص به خود را دارد و پای هیچ کدام به مراحل دیگر باز نمی شود، مگر 

این که روند داستان آن را اقتضا کند. 
دیـد ایزومتریک بازی هـم کنترل شـما را روی محیط افزایـش می دهد و 
باعث می شـود تمام نقاط حساس نقشه تحت نظرتان باشند. بدین ترتیب، 
پروسه ی شکار پیکسل که در بازی های ماجرایی دیگر، به خاطر عوض شدن 
زاویـه ی دوربین در هر مکان جدید، یه یک چالش بزرگ تبدیل می شـود، 

در سانیتاریوم مساله ی خاصی محسوب نمی شود.
عالوه بر معماهای استاندارد )استفاده از آیتم روی شیء یا شخص خاص(، 
یک سری معمای تعاملی به سبک سری میست )Myst( هم در بازی وجود 
دارد که معموالً منطق ساده ای پشتشان نهفته است و به شخصه جز در حل 
معمای لوله های آب در مرحله ی سوم )که به عنوان سخت ترین معمای بازی 

شناخته می شود( در حل کردن هیچ کدام به مشکل برنخوردم. 
گرافیک ایزومتریک بازی با جو آن بسیار متناسب است و هر مرحله حال و 
هوای مخصوص به خود را دارد. همان طور که باالتر به آن اشاره شد، محیط 
بازی پر از جزئیاتی اسـت که در روند حل معماهـا تاثیری ندارند و صرفا به 
غنای سمبولیک آن می افزایند؛ می توان گفت تا جایی که در توان سازندگان 

سانیتاریوم بوده، بازی را به تجربه ای بصری تبدیل کرده اند. 
سـانیتاریوم در یـک زمینـه ضعـف دارد و آن هـم دیالوگ و صداپیشـگی 
اسـت. دیالوگ های بازی بد نیستند )خصوصاً دیالوگ مخصوص کودکان، 
چـون ذهنیـت کودکانه یشـان را با دقـت باالیی انتقـال می دهـد(، ولی تا 
حـدی مصنوعـی جلـوه می کننـد و کال در شـان بـازی ای کـه تـا این حد 
داسـتان محور اسـت نیسـتند. از همه بدتـر دیالوگ های شـخصیت اصلی 
است. متاسفانه دوزاری او بسیار کج است و اظهار غافلگیری های متعددش 
در قبال مشـاهده ی پدیده های عجیب بعد از مدتی حوصله سربر می شود. 
صداپیشـگی بازی هم زیادی َسـُبک اسـت و با وجود این که مشخص است 
سازندگان منظور خاصی از طنزآمیز و »کارتونی« جلوه دادن بیشتر صداها 
داشته اند )شاید هرچه غریب تر جلوه دادن جو بازی و پرهیز از کلیشه های 

سـبک وحشت؟(، ولی خب کمی در این زمینه زیاده روی کرده اند. از طرف 
دیگر موسیقی بازی قابل قبول است و برخی از قطعه های آن )مثل قطعه ی 
مخصوص مرحله ی 7( در حدی هستند که بخواهید خارج از بازی به آن ها 

گوش کنید. 
ویدئوگیم، به عنوان یک رسـانه ی داسـتان پردازی، هیچ گاه احترامی را که 
الیقش بوده، دریافت نکرده است. البته این اتفاق تا حدی تقصیر بازیسازان 
و ناشـران نیز هسـت، چون معموال به داسـتان و داسـتان پردازی به چشم 
اشانتیونی برای گیم-پلی نگاه می کنند و هنوز خودشان هم باورشان نشده 
ویدئوگیم پتانسـیلش را دارد تا به موثرترین پلتفرم داسـتان گویی تبدیل 
شـود، ولی هر از گاهی یک بازی سر می رسد که چنان در نحوه ی پرداخت 
داسـتان خالقانه عمل می کند که باعث می شـود پیش خودتان فکر کنید 
چرا بازی های ویدئویی در کالس های داستان نویسـی تدریس نمی شوند؟ 
سـال 1998 سـال درخشـانی برای صنعت گیم بود و بازی های کالسیک 
بسیاری در این سال منتشر شـدند، ولی اگر در میان این بازی ها، بخواهید 
یکیشان را فقط و فقط به خاطر نحوه ی داستان پردازی اش تجربه کنید، آن 

بازی سانیتاریوم است.   

تا به حال دلتان هوس بازی ای را کرده که بتوانید در آن نقش یک سایکالپس چهاردست را بازی کنید؟ در سانیتاریوم 
می توانید این کار را انجام دهید. فقط حیف که به جای خرد کردن جمجمه های دشمن، باید در نقش او معما حل کنید. 

مشاهده ی جنایاتی که در این اتاق رخ داده، برای شخصیت اصلی بسیار سنگین است. 
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جنگ ستارگان: شوالیه های جمهوری قدیم 
 Star Wars: Knights of the Old Republic (2003)

الماسی درخشان روی تاج جنگ ستارگان

 حکایت موفقیت جنگ سـتارگان حکایت موفقیتی اسـت که همه عاشق شنیدن آن 
هستند: حکایت آن بازنده ی از پیش تعیین شده ای که هیچ کس آن را جدی نمی گرفت، 
ولی هنگامی که موعد امتحان پس دادن رسـید، تمام احتماالت و انتظارات و فرضیات 
را به دراماتیک ترین شکل ممکن درهم شکست و به چنان موفقیتی دست پیدا کرد که 
انگار تمام مدت تحت حمایت نیرویی کیهانی بوده اسـت. تقریباً تمام کسـانی که قبل 
از روی پرده رفتن اولین فیلم جنگ سـتارگان با آن آشـنا بودند، انتظار شکسـت فیلم 
را داشـتند. هریسـون فورد و اَلک گینس، از بازیگران فیلم، از بد بودن دیالوگ هایی که 
باید ادا می کردند گالیه مند بودند، برایان دی پالما پس از تماشـای فیلم آن را »بدترین 
فیلـم تاریخ« خطاب کرد و حتی کارگردان آن جورج لوکاس به هنگام روی پرده رفتن 

»جنگ ستارگان: امیدی تازه« )Star Wars: A New Hope( در سال 1977 برای 
تعطیالت به هاوایی رفته بود و به خود زحمت شـرکت در افتتاحیه ی آن را نداد؛ چون 
یقین داشـت فیلم شکست خواهد خورد. تنها کسی که به موفقیت فیلم ایمان داشت، 
استیون اسپیلبرگ بود و حتی سر این موضوع سر 2.5 درصد از سود مجموعه با جورج 

لوکاس شرط بندی کرد، شرطی که به بهترین شکل ممکن به بار نشست. 
جنگ سـتارگان نه تنها به موفقیت رسـید، بلکه تعریف جدیدی از به موفقیت رسیدن 
ارائه کرد. برای بعضی ها  سه گانه ی اصلی جنگ ستارگان صرفاً یک سه گانه ی سینمایی 
جذاب و سرگرم کننده نیست؛ چیزی است که دوران کودکی شان با آن تعریف می شود. 
بسیاری از مردان آمریکایی هستند که آرمان تربیتی شان این است که فرزندشان را هم 

مثل خود عاشق سینه چاک جنگ ستارگان کنند و برایشان داستان ماجراجویی های 
»لوک اسکای واکر« و »هان سـولو« و »چوباکا« را تعریف کنند؛ احتماالً با همان نیت، 
اشتیاق و درجه  ی تعصبی که وایکینگ ها داستان اودین و ثور و لوکی را برای فرزندانشان 

تعریف می کردند. 
با وجود این که از تولد جنگ سـتارگان فقط 4۰ سال می گذرد، آنقدر آثار جانبی اعم از 
کتاب، کمیک، ویدئوگیم، سریال و... در بستر دنیای آن ساخته شده که اگر یک نفر کل 
عمرش را پای جنگ ستارگان بگذارد، باز هم نمی تواند تمام آثار دنیای گسترده را تجربه 
کند )دنیای گسترده یا Expanded Universe به مجموعه آثاری از دنیای جنگ 

ستارگان اطالق می شود که شرکت لوکاس فیلمز در ساختشان دخیل نبوده است(. 
شـاید »ووکی پدیـا«، دانشـنامه ی آنالیـن 135۰۰۰ صفحـه ای جنگ سـتارگان که 
روز بـه روز هـم در حال گسـترده تر شـدن اسـت و میـزان حجـم و جزئیـات برخی از 
مقاالتـش شـگفت زده یتان خواهنـد کرد )مقالـه ی مربوط بـه آناکین اسـکای واکر یا 
همـان دارث ویـدر نزدیک به صد و شـصت هـزار کلمه اسـت؛ تقریباً به انـدازه ی یک 
 کتاب ششـصد صفحه ای(، ایده ی خوبی به شـما بدهد که با چه دنیای وسـیعی طرف 

هستید.  
البته پس از فروخته شـدن حقوق این مجموعه به دیزنی و تصمیم گیری برای ساختن 
اپیـزود هفتم، بیشـتر این آثار رسـماً روایـت غیرصحیـح )Non-canon( یا به لفظ 
معروف تر افسانه )Legend( به حساب آورده شدند تا نویسندگان دیزنی با فراغ خاطر 

دنیای جنگ ستارگان را آنطور که دوست دارند جلو ببرند. 
برای همین اکنون دنیای گسترده تبدیل شده به آشفته بازاری پر از تناقض و ناهمگونی 
و آثاری که حتی به انگیزه ی باال بردن دانش شخصی راجع به دنیای جنگ ستارگان هم 
نمی توان تجربه یشان کرد، چون دیگر روایت صحیح به حساب نمی آیند. از طرف دیگر، 
با توجه به شلوغ بودن دنیای گسترده، سوا کردن آثاری که فارغ از صحیح یا غیرصحیح 
بودن، به خاطر کیفیت باال واقعاً ارزش وقتی را که رویشان می گذارید داشته باشند، کار 
راحتی نیست. با این اوصاف، شاید بتوان حساسیت های کریستوفر تالکین و جلوگیری 

سرسختانه ی او از هرگونه دخالت خارجی در دنیای خیالی پدرش را بهتر درک کرد. 
اگر او هم مثل لوکاس پول دوست اجازه می داد هرکس هرطور که دلش می خواهد دنیای 
ارباب حلقه ها را گسترش دهد، شاید اکنون »سرزمین میانه« هم مثل »کهکشانی دور 

در زمانی خیلی قبل« به آش شله قلم کار تبدیل شده بود. 
بـا ایـن وجود، در میـان آثـار جهان گسـترده، اثـری وجـود دارد که از لحـاظ کیفیت 
بـاالی خود زبانزد خاص و عام اسـت و برای بسـیاری از افراد )من جملـه نگارنده ی این 
مطلـب( عامل اصلی عالقه منـدی به دنیای جنگ سـتارگان و پی بردن بـه ارزش ها و 
پتانسیل های آن برای داستان گویی بوده است. این اثر نقش آفرینی شاهکار استودیوی 
بایوویر اسـت که در سـال 2۰۰3 منتشـر شـد و شـاید از بعضی لحاظ فاخرترین اثری 
 باشـد که نام جنگ سـتارگان را یدک می کشـد؛ ایـن اثر شـوالیه های جمهوری قدیم

 )Knights of the Old Republic( نام دارد. 
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4000 سال پیش از نبرد یاوین...
اتفاقـات شـوالیه های جمهـوری قدیـم تقریبـاً 4۰۰۰ سـال پیش از تشـکیل شـدن 
امپراتـوری کهکشـانی )Galactic Empire( یـا بـه عبـارت سـاده تر، 4۰۰۰ 
سـال پیـش از وقایـع شـش گانه  ی سـینمایی جنگ سـتارگان اتفـاق می افتـد. برای 
همیـن از هیـچ لحاظ بـا شـخصیت ها و خـط داسـتانی معروف لـوک اسـکای واکر و 
اوبـی وان کنوبـی و نبـرد یاویـن کـه بـه نابـودی اولیـن دث اسـتار منجر شـد ارتباط 
 نـدارد، امـا تقریبـاً تمام المان هـای نمادین دنیـای جنگ سـتارگان را در خـود به کار 
می گیـرد.  داسـتان بـازی از درگیـری بیـن »دارث مالیـک« و »دارث ِرِون« بـا 
جمهـوری آغـاز می شـود؛ دارث مالیـک و دارث رون دو جـدای بودنـد کـه بـه خاطر 
اختـالف بـا سـران محفـل جـدای، از آن هـا جـدا شـدند و بـا کشـف کـردن قـدرت 
نهفتـه در نیـروی تاریکـی، بـه شـوالیه های تاریک سـیث تبدیـل شـدند. جمهوری 
نیـز یـک تشـکیالت عظیـم و دیوان سـاالرانه ی بین سـیاره ای اسـت کـه کار آن 
 حاکمیـت بـر روی کهکشـانی می باشـد کـه دنیـای جنـگ سـتارگان در آن واقـع 
شده است.  در قسمت آغازین بازی، شخصیت اصلی بازی )که باید او را بسازید و می توانید 
جنسیتش را تعیین کنید( در یکی از سفینه های جمهوری به نام اِنِدر اسپایر که تحت 
حمله ی نیروهای دارث مالیک قرار گرفته، از خواب بیدار می شـود و به همراهی فردی 
به نام »کارث اوناسـی« که خلبانی ماهر و قهرمان جنگی جمهوری است، با استفاده از 

سفینک های نجات موفق به فرار می شود. 

پـس از فرار موفقیت آمیز، شـخصیت اصلی و کارث روی سـطح سـیاره ی تاریس )که 
اندر اسپایر بر فراز آن قرار داشت( فرود می آیند. در آنجا شخصیت اصلی پی می برد که 
نیروهای مالیک شـهر تاریس را تحت کنترل گرفته اند تا جدای جوانی به نام »باستیال 
شان« را در آن پیدا کنند؛ ِجدایی که به خاطر تسلط فوق العاده اش روی قابلیت »مراقبه 
در نبـرد« )Battle Mediation( می تواند نتیجه ی نبرد را به نفع هر جناحی که او 

را در اختیار داشته باشد، تغییر دهد. 
شخصیت اصلی طی ماجراجویی هایش در تاریس موفق می شود چند همراه دیگر پیدا 
کند، باسـتیال را از دسـت گروهی خالفکار نجات دهد و نهایتاً به همـراه آن ها از طریق 

سفینه ای به نام اِبون هاک از تاریس خارج شود. 
شـخصیت اصلی به آکادمی تعلیم جدای در سیاره ی دانتویین می رود و در آنجا، حین 
تعلیماتش، به وجود »اسـتار فورج« پی می برد، یک ابرکارخانه در فضا که با استفاده از 
آن می توان قوی ترین ارتش کهکشان را ساخت و ظاهراً منشاً اصلی قدرت دارث مالیک 
اسـت. بدین ترتیب هدف اصلی او تعیین می شـود: رفتن به سیاره های مختلف، کسب 

اطالعات بیشتر راجع به موقعیت استار فورج و در نهایت پیدا کردن و نابود کردن آن. 
حال و هوای شوالیه  های جمهوری قدیم بسیار نزدیک به حال و هوای فیلم های اصلی 

سری است. 
سیارات و لوکیشن هایی که در طول بازی می توانید بهشان سفر کنید، تنوع خوبی دارند 
و از منزلگاه سرسبز و جنگلی ووکی ها یعنی کاشیک گرفته تا سیاره  ی بیابانی و پرجرم 

و جنایت تاتویین متغیر هستند. نزدیکی این حال و هوا با مقایسه ی کوتور 1 با کوتور 2 
که جو تاریک و ساختارشکنانه ای داشت و حتی محیط های چمنی آن نیز دلگیر به نظر 
می رسیدند، بیشتر معلوم می شود.  کوتور مثل اپیزود پنجم فیلم های جنگ ستارگان 
یک پیچش داستانی بسیار دگرگون ساز نیز دارد که اگر از قبل برایتان لوث نشده باشد، 
مسـلماً شوکه یتان خواهد کرد و همیشه در فهرسـت بهترین پیچش های داستانی در 

میان بازی های ویدئویی حضور دارد. 

کهکشان مکان خودشناسی است
طبـق سـنت بازی هـای بایوویر، که از قضا سـنت سـری جنگ سـتارگان نیز هسـت، 
همراهان شـما، که از توایلِک گرفته تا ووکی بینشـان هسـت، نقش زیادی در پیشبرد 
و غنی تـر کردن داسـتان دارند. این همراهان عالوه بر این که در مبارزات به شـما یاری 
می رسانند، هرکدام حاوی ماموریت های مخصوص به خود هستند و با دیالوگ هایشان 
شـما را بـه درک شـرایط فعلی و آشـنایی با دنیـای اطرافتان کمک می کننـد. از میان 
ایـن همراهان می تـوان شـخصیتی چـون HK-47 را مثـال زد، رباتـی روان پریش و 
سادیسـت که تمایل او بـه نابودی و تحقیر انسـانیت و در عین حال وفـاداری بی چون 
 و چرایـش بـه شـخصیت اصلـی او را به شـخصیتی طنزآمیـز و سـرگرم کننده تبدیل 
می کند.  بازی از سیسـتم اخالقیات اسـتفاده می کند. گرایش شـما به سـمت نیکی یا 
پلیدی، عالوه بر این که تعیین می کند شخصیت تان به کدامین قابلیت های نیرو )یا همان 

Force( دست پیدا می کند، روی پایان بندی بازی نیز تاثیر می گذارد. 
این انتخاب ها معموالً از طریق درخت دیالوگ و نحوه ی به سرانجام رساندن ماموریت های 
فرعـی انجام می شـوند، هرچنـد تمام ایـن انتخاب ها نتیجـه ای را که انتظـار دارید به 
همـراه ندارنـد. به عنوان مثال، در یکـی از ماموریت های بـازی در دانتویین، زنی که به 
رباتش وابسـتگی افراطی دارد، از شـما می خواهد ربات را بـه او بازگردانید. اگر این کار 
را انجام دهید، به سـمت نیکی گرایش پیدا می کنید، ولی اگر ربات را نابود کنید و به او 
بگویید که ربات رفته و دیگر برنمی گـردد، کار پلیدی انجام نداده اید، چون این چیزی 
 اسـت که خود ربات از شـما می خواهد؛ با نابود شـدن او، زن می تواند بـه زندگی عادی 
خود بازگردد.  البته انتخاب های اخالقی بازی تا حدی کلیشه ای و واضح هستند و شما 
را در موقعیت های پیچیده ای که مرز بین خوبی و بدی مشخص نیست، قرار نمی دهند. 
بعضی وقت ها هم برخی از انتخاب ها هم به قدری مضحک و غیرمنطقی هستند که شاید 

باعث شوند ترجیح دهید انتخابی در تضاد با جهت گیری استاندارد خود انجام دهید. 
مثاًل فرض کنید یکی از نزدیک ترین افراد به شـما در اوج احساسـات بهتان ابراز عشق 
کند و شـما در جواب بزنید و او را منهـدم کنید! انجام چنین کاری حتی از چنگیزخان 
هم بعید به نظر می رسـد، ولی چنین انتخابی در بازی وجود دارد و این باعث می شـود 
سیسـتم اخالقی بازی بعضی وقت ها بچگانه جلوه کند. ولی در کل انتخابات اخالقی با 
درجه ی تناسـب باالیی روی گیم-پلی و داستان سوار شده اند و مسلماً انگیزه ی خوبی 

برای چندباره بازی کردن بازی را فراهم می کنند. 

گشت و گذار در مراحل کوتور و گوش دادن به موسیقی پس زمینه برای طرفداران جنگ ستارگان بسیار دل انگیز خواهد بود، 
چون حال و هوا و طراحی هنری بازی به فیلم ها بسیار نزدیک است. 

بازی از لحاظ عمق نقش آفرینی چیزی کم و کسر ندارد. 
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سفینه ی ابون هاک که پیش تر به آن اشاره شد، به نوعی نقش مرکز فعالیت شخصیت 
اصلی و همراهان او را ایفا می کند و از طریق آن می توان به سیاره های مختلف سفر کرد. 
طراحـی لوکیشـن های بازی جـزو بزرگ ترین نقاط قوت آن اسـت. هر سـیاره از چند 
ریزمرحله تشـکیل شـده و تا موقعی که در حالت مبارزه قرار نداشته باشید، می توانید 
آزادانه در این محیط ها بچرخید، با شخصیت های محیط یا همان NPCها حرف بزنید 
و از آن هـا ماموریـت بگیرید. حتی در برخی سـیاره ها مینی گیم سفینه سـواری به نام 
Swoop Racing نیـز وجود دارد که می توان از طریق آن پول درآورد و تنوع خوبی 
در گیم-پلـی ایجاد می کند.  ریزمرحله ها نه به قدری کوچک هسـتند که حس خطی 
بودن بازی به شما دست بدهد و نه به قدری بزرگ که در آن ها احساس سردرگمی پیدا 
کنید. یکی از مهم ترین دالیل اعتیادآور بودن بازی همین محیط های خوش سـاخت و 

راحت و روان بودن جابجایی بین آن هاست. 

دی اند دی سینمایی 
از کیسـی هادسـن، کارگردان بازی، راجع به سیسـتم مبـارزه ی بازی نقل اسـت: »ما 
می خواستیم سیستم مبارزه ای بسازیم که جنبه های استراتژیک سری دروازه ی بالدور 
و شـب های نوروینتر را با هم ترکیب کند، ولی از طرف دیگر به شکل مبارزه ای اکشن، 
سه بعدی، سریع و سینمایی به مخاطب عرضه شود.« این ایده بسیار بلندپروازانه به نظر 
می رسـد. واقعاً چطور می شـود دی اند دی )D&D( را سینمایی جلوه داد؟ در سیستم 

دی اند دی برای انجام هر کاری به محاسبات ریاضی نیاز است؛ برای باز کردن قفل در، 
متقاعـد کردن NPCها، ضربه زدن به دشـمن و جاخالی دادن از ضربات او الزم اسـت 
تاسی ریخته شود، نتایج این تاس با ارقام مربوط به مشخصات شخصیت شما )مثل زور، 
چابکـی، هوش و... که در قالب فرمول خاصی ریخته شـده اند( و همچنین مهارت های 
خاص او )که با هر ترازگیری قابل افزایش دادن هسـتند و بدین ترتیب شانس موفقیت 
درشان بیشتر می شود( تطبیق داده شود و اگر رقم تاس از رقم مشخصات و مهارت های 
شـخصیت شـما کمتر از آب درآمد، آن عمل با موفقیت انجام می پذیرد. برای انجام هر 

عمل دیگر )مثاًل حمله ی دوباره( الزم است که این فرایند دوباره طی شود. 
سیسـتم دی اند دی از یک سیستم نشـانه گذاری جبری اسـتفاده می کند که در نگاه 
اول شـاید پیچیده به نظر برسـد و مخاطب تازه کار را پس بزند )خصوصاً در محاسبات 
بزرگ تر(، ولی یادگیری و درک آن بسـیار سـاده اسـت. به عنوان مثال اگر شما چنین 
دسـتوری را دیدید: 2d20 roll – 3 می توانید آن را این گونه بخوانید: دو تاس بیست 
وجهی را بریز و رقم حاصل شده را منهای سه کن. اگر تاس اول 13 و تاس دوم 4 دربیاید، 

آن را با هم جمع و از 3 کم می کنید و عدد 14 به دست می آید. 
توصیف سیسـتم دی اند دی با این گونه کلمات، چندان هیجان انگیز به نظر نمی رسد، 
ولی در عمل، ماهیت شانسی و ریاضیات حساب شده ی آن تجربه  ی نقش آفرینی عمیق 
و در عین حال پیش بینی ناپذیری فراهم می کند و دلیل محبوبیت آن نیز همین است. با 
این وجود، احتماالً بایوویر به این آگاه بود که نمایش داده شدن نشانه گذاری های جبری 

وسط مبارزات، برای کسانی که به عشق جنگ ستارگان سراغ بازی آمده اند و نه دی اند 
دی، چندان خوشـایند نیست. برای همین تمام این محاسـبات را به پس زمینه برده و 
شما بدون دانستن چیزی راجع به دی اند دی هم می توانید بازی را به راحتی پیش ببرید. 
با این وجود، ذات دی اند دی بازی تاثیر خودش را روی گیم-پلی گذاشته و مبارزات کوتور 
هم مثل مبارزات شـب های نوروینتر بین حالت نوبتی و همزمان معلق هستند و اگر به 
خاطر انیمیشن های خوب شخصیت ها نبود، اصالً سریع و سینمایی به نظر نمی رسیدند. 

هرچند این قضیه به هیچ عنوان یک نقطه ضعف به حساب نمی آید. 
به هنگام شروع شدن مبارزه، شما می توانید بازی را متوقف کنید و یک سری فرمان به 
شخصیت اصلی و دو همراه او در گروه صادر کنید. این فرمان ها در صف انتظار جمع شده 
و یکی یکی اجرا می شوند. این فرمان ها از طریق یک منوی سه قسمتی صادر می شوند. 
قسمت اول به ضربات معمولی با سالحی که در دست دارید، قسمت دوم به استفاده از 
قابلیت های نیرو و قسمت سوم هم به استفاده از آیتمی از کوله پشتی )مثاًل انواع و اقسام 

نارنجک( اختصاص داده شده است. 
به لطف همراهانی که دارید، مبارزات بازی چندان دشوار نیستند و اگر شخصیتتان راه 
پلیدی را انتخاب کند، قدرت های تهاجمی و مخربی که از نیمه ی تاریک نیرو به دست 
می آورید، این مبارزات را هرچه بیشـتر آسان خواهد کرد. لذت اصلی مبارزات بازی در 
تماشای نحوه ی به بار نشستن حمالتی است که ترتیب دیده اید. مسلماً برای طرفداران 
جنگ سـتارگان، تماشـای هالک شـدن دشـمنان با ترکیب ضربات قدرتی و سرعتی 

الیت سیبر هیچ وقت حوصله سربر نخواهد شد. 
به طور کلی سیستم مبارزه ی بازی شاید آنطور که هادسن ادعا می کند سینمایی و سریع 
نباشد و بیشتر شبیه به معادل بهبودیافته ی سیستم مبارزه ی شب های نوروینتر به نظر 
برسد، ولی اتفاقاً این یک نقطه ی قوت برای بازی است، چون الیت سیبرها و تفنگ های 
لیزری معروف دنیای جنگ ستارگان به بهترین شکل ممکن خود را با این سیستم وفق 
داده اند و پایبندی بایوویر به اصول دی اند دی مانع از سطحی شدن گیم-پلی شده است. 
کوتور در دنیای جنگ ستارگان از مقام باالیی برخوردار است؛ طوری که حتی نزد برخی از 
طرفداران، حتی مقامی باالتر از فیلم ها دارد. بازی به هنگام عرضه اش، در دنیای بازی های 
ویدیویـی نیز سـر و صدای زیـادی به راه انداخت و در فهرسـت های مرتبـط با بهترین 
نقش آفرینی های تاریخ و بهترین بازی های تاریخ نام آن زیاد یافت می شود. دنباله ی بازی 
که استودیوی آبسیدین آن را ساخته، با وجود مشکالتی که در زمان انتشار داشت، اکنون 
به لطف ماد بازیابی محتوای حذف شده )Restored Content Mod( و پچ هایی که 
برای آن منتشر شده، به مقامی هم سطح با بازی اول رسیده و حتی به عقیده ی برخی، 
داستان و شخصیت پردازی پیچیده ی آن فرسنگ ها از بازی اول بهتر است. این که دنیایی 
خیالی بسازی و حجم عظیمی از خالقیت و استعداد برای غنی تر کردن آن صرف شود، 
برای هرکسی که دنیایی خیالی در پس ذهنش دارد، واقعاً افتخار بزرگی است و به لطف 
 آثاری چون کوتور، باید به جورج لوکاس بیشتر از هر خیال پرداز دیگری در دنیای معاصر 

غبطه خورد. 

از طریق نقشه ی فضایی می توانید به سیاره های مختلف سفر کنید. هیچ ترتیب التزامی خاصی برای سفر کردن به این 
سیاره ها وجود ندارد. 

کوتور پایه گذار سیستم مبارزه ای است که بعدها دوباره در عصر اژدها از آن استفاده شد: سیستمی نیمه نوبتی/نیمه همزمان 
که شما را ملزوم می کند یک سری فرمان صادر کنید و منتظر بمانید تا هریک اجرا شود.
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 راز جزیره ی میمون
The Secret of Monkey Island (1992)

در جبهه ی کارائیب خبری نیست 
اگر بـه من بـود، بازی های ماجرایـی لوکاس آرتـز را به عنـوان داروی ضد 
افسـردگی تجویـز می کردم. نـه صرفاً به خاطـر این که جو شـادی دارند یا 
سـرگرم کننده و مفرح هسـتند – آثار زیادی هسـتند کـه از این ویژگی ها 
برخوردارند –  بلکه به این خاطر که باعث می شوند نسبت به خودتان حس 
خوبی پیدا کنید. دنیای بازی های ماجراجویی لوکاس آرتز بر اساس منطق 
کارتونی بنا شـده اسـت، چیزی شـبیه به دنیای لونی تونز و پلنگ صورتی. 

در چنین دنیایی اگر قرار باشـد معما حل کنید، باید منطق دنیای عادی را 
موقتـاً کنار بگذارید و از دریچه ی همان منطـق کارتونی به معماهای بازی 

نگاه کنید. 
در یک بازی ماجرایی واقع گرایانه، وقتی یکی از شخصیت های بازی از شما 
درخواست می کند که برای انجام کاری خطرناک کالهی ایمنی پیدا کنید، 
واقعا باید یک کاله ایمنی  پیدا کنید، ولی در یک دنیا که منطق کارتونی بر 

آن حاکم اسـت، یک قابلمه را هم می توانـد جایگزین آن کرد. در یک بازی 
ماجرایی واقع گرایانه وقتی قرار باشد با یک دزد دریایی دوئل کنید، احتماال 
وارد یـک مینی گیم شمشـیربازی می شـوید و حریف را در عمل شکسـت 
می دهید، ولی در یک بازی با منطق کارتونی رقیب به شما توهین مضحکی 
می کنـد و شـما هم باید جواب متناسـب بـه آن را که بعضا از خـود توهین 

مضحک تر است، از میان یک درخت دیالوگ بلند باال پیدا کنید. 
وقتی مجبور شوید برای پیشروی در یک بازی تا این حد خالقانه و نامتعارف 
فکر کنید،  واقعا حس خوبی نسـبت به خودتان پیدا می کنید. چون نه تنها 
باید فکر کنید و فسـفر بسـوزانید، بلکه باید این کار را به شـکلی کودکانه و 
شـیطنت آمیز انجام دهید. شاید هیچ چیز مثل بازی های ماجرایی لوکاس 
آرتـز کودک درون شـما را به وجد نیـاورد، چون این بازی ها سـعی ندارند 
کودک درون شـما را با لوس کردن و راضی کردنش سـر ذوق بیاورند، بلکه 
با او همچون یک بزرگسال رفتار می کنند )کاری که کودکان خیلی دوست 
دارند( و  او را به چالش می اندازند، و وقتی این چالش را پشـت سر گذاشت، 

احسـاس می کنید بـه بخش عمیق تر، سـازنده تر و دوست داشـتنی تری از 
وجودتان تبدیل شده است. 

می توان ادعا کرد بازیسـازان لوکاس آرتـز همان کاری را که لوییس کارول 
سـعی داشت با نوشتن آلیس در سرزمین عجایب در عرصه ی ادبیات انجام 
دهد، به صورت عمدی یا غیرعمـدی در عرصه ی بازی های ویدئویی انجام 
دادند: آشـتی دادن منطق و تخیل، پیوند دادن آن ها به یکدیگر و سـاختن 
کلیـت ذهنی بزرگ تری که از طریق آن واقعا می توان دنیا را از یک زاویه ی 

جدید نگاه کرد. 
انصاف نیست که از بین فهرست بازی های ماجرایی لوکاس آرتز یکیشان را 
به عنوان گل سرسبد بقیه انتخاب کنیم، چون همه یشان به اشکال مختلف 
ولی به یک میزان دوست داشـتنی هسـتند، ولی آمار و ارقام نشان می دهد 
که مجموعه ی جزیره ی میمون موفق ترین و مشهورترین فرنچایزی است 
کـه از این برهه ی انفجار خالقیت در لوکاس آرتز بیرون آمد و این مجموعه 

با انتشار »راز جزیره ی میمون« در سال 199۰ آغاز شد. 
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»من گایبراش تریپوود هستم؛ یه دزد دریایی قدرتمند!« 
زمینه ی )Setting( راز جزیره ی میمون معادل فانتاستیک سلسله جزایر 
کارائیـب در عصر طالیـی دزدی دریایـی )بین 166۰ تـا 173۰ میالدی( 
اسـت. شـما در این بازی کنترل گایبراش تریپ وود را بـر عهده دارید؛ یک 
جوان جویای نام که تصمیم دارد به هر قیمتی شـده به قول خودش به یک 
دزد دریایی قدرتمند تبدیل شـود و در راسـتای دسـتیابی به این هدف، به 
رهبران دزد دریایی در جزیره ای که به تازگی وارد آن شده، یعنی جزیره ی 
ِمیلی رو می اندازد. این رهبران برای گایبراش سه چالش تعیین می کنند: 1. 
شکست دادن کارال، حرفه ای ترین شمشیرباز جزیره 2. پیدا کردن یک گنج 
مخفی شده در زمین 3. دزدیدن یک غنیمت باارزش از عمارت حاکم جزیره. 
این سـه چالش انگیزه ی اولیه را برای گشـت و گـذار در جزیره و مالقات با 
شخصیت های جالب ساکن در آن فراهم می کند، ولی داستان اصلی بازی )و 
البته کل مجموعه( از آنجا آغاز می شود که گایبراش پس از مالقات با حاکم 
جزیره، اِلِین مارلی، در همان نگاه اول یک دل نه صد دل عاشق او می شود، 
طوری که در یک سکانس بامزه و در عین حال رمانتیک هر گزینه ای را که در 
درخت دیالوگ خطاب به الین و سواالتش انتخاب کنید، از دهان گایبراش 
فقـط اصواتی نامفهوم بیـرون می آید، چون زبانش از دیـدن الین بند آمده 

اسـت.  پس از این مالقات، هدف اصلی گایبراش از تبدیل شدن به یک دزد 
دریایی قدرتمند به ازدواج با الین تغییر می کند، ولی با وارد شـدن کاپیتان 
لِچـاک به معرکه، یک دزد دریایی شـبح/زامبی کـه از قضا او هم تصمیم به 

تصاحب الین دارد، ماجرا پیچیده تر می شود. 
عشق گایبراش به الین و دشمنی او با لچاک دو عنصر داستانی ای هستند که 
عالوه بر راز جزیره ی میمون، در چهار دنباله ی متعاقب آن به اَشکال مختلف 
تکرار می شـوند و به عبارتی قلب پیرنگ سـری را تشکیل می دهند. ولی در 
کنار آن راز جزیره ی میمون پر از خرده پیرنگ ها و شخصیت هایی است که 
شاید چندان به خط اصلی داسـتان مربوط نباشند، ولی همگی به نوعی در 

ساختن دنیای نامتعارف ولی منسجم مجموعه نقش دارند.   

کارائیب: جایی که افسردگی در آن محال است
راز جزیـره ی میمـون یک بازی طنزآمیز اسـت و از قضا طنـز آن مهم ترین 
بخش آن اسـت. به لطف نویسـندگان بازی یعنی تیم شفر، دیو گروسمن و 
ران گیلبرت، سه تن از خالق ترین کارکنان لوکاس آرتز در زمان انتشار بازی 
و سبک طنز منحصربفرد هرکدام، راز جزیره ی میمون غنای کمدیک بسیار 
باالیی دارد. از گیلبرت )خالق اصلی جزیره ی میمون( نقل است که گروسمن 

بـه طنز طعنه آمیز متکی بر رندگویی عالقه داشـت، در حالی که حس طنز 
شـفر به مراتب اغراق آمیزتر و پر آب و تاب تر بود و این دو نمی توانسـتند در 
کنار هم همکاری کنند، برای همیـن گیلبرت با توجه به اقتضای کمدیک 
بازی، شفر و گروسمن را مسئول طراحی صحنه ها و سکانس های داستانی 

مختلف کرد. 
حاصـل ایـن تصمیم گیـری بازی ای شـده که به انـواع و اقسـام المان های 
کمدی مجهز اسـت: طنز فیزیکی )slapstick(، کمدی موقعیت، کمدی 
رمانتیک، دیالوگ های خشک طعنه آمیز، دیالوگ های مضحک اغراق آمیز، 
 طنـز کودکانه، طنز سـیاه، هجو آثار معروف، شـوخی های درون سـازمانی 
)Inside Joke(، شکسـتن دیوار چهارم، جزئیات تصویری بامزه و... حتی 
برخی از معماهای بازی نیز بار کمدیک دارند. به عنوان مثال برای آزاد کردن 
فردی به نام اوتیس از زندان باید لیوانی حاوی گراگ )Grog( روی قفل به 
کار ببریـد؛ مایعی آن چنان مهلک که می تواند آهن خالص را ذوب کند و از 

قضا نوشیدنی مورد عالقه ی دزدان دریایی جزیره است! 
حتی گرافیک بـازی نیز به نوبه ی خود یکی از المان های کمدی آن اسـت. 
با توجه به این که نسخه ی اصلی بازی به دلیل محدودیت های سال 199۰ 
به صداپیشـگی مجهـز نبود )این محدودیت در بازسـازی بازی رفع شـد(، 

سـازندگان بـرای لحن دادن به دیالوگ هـا از گرافیک پیکسـلی بازی بهره 
می برند. به عنوان مثال یکی از بامزه ترین شخصیت های سری یعنی استن، 
معادل بارز تیپ شـخصیتی فروشـنده ی خودروهای دسـت دوم، حین ادا 
کردن دیالوگ دائماً در حال تکان دادن دست هایش است و دهانش به طور 
اغراق آمیزی باز و بسته می شود و شما از همین تصویر ساده می توانید صدای 

او را با دقت باالیی در ذهن خود مجسم کنید. 
خود شخصیت گایبراش نیز یکی از وزنه های کمدیک داستان است؛ جوانکی 
که به همان اندازه که خوش قلب و ملیح اسـت، بی دست و پا و بی عرضه نیز 
هست و همین تضاد شخصیتی اش و میل او به ملحق شدن به صنف دزدان 
دریایـی، صنفی که او در آن به شـدت شـبیه به یک وصلـه ی ناجور به نظر 

می رسد، بسیاری از موقعیت های طنز بازی را به وجود می آورد. 
در کل شـما در زمینـه ی طنـز هر سـلیقه ای داشـته باشـید، باالخره یک 
شـخصیت، موقعیـت یـا شـوخی در بازی هسـت تـا لبخند روی لب شـما 
بنشـاند. طنز غنـی و چندوجهی راز جزیـره ی میمون بدون شـک یکی از 
بزرگ ترین نقاط قوت آن اسـت و می توان ادعا کرد رنسانسـی در زمینه ی 
اعمـال عنصـر طنـز در بازی هـای کامپیوتری بـه راه انداخت، طـوری که 
 ادامه ی بازی عمـارت دیوانـه وار )Maniac Mansion( یعنی روز تِنَتِکل 

صحنه ای از همان دوئلی که در ابتدای متن به آن اشاره کردیم. این دوئل ها با الهام از فیلم های ماجراجویانه ی ارول فلین 
طراحی شده اند؛ فیلم هایی که در آن طرفین دوئل بیشتر از این که به هم ضربه بزنند، برای هم کری می خواندند. 

به لطف نقشه های دید از باال، جابجایی بین محیط های مختلف در یک جزیره بسیار آسان است. 
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)Day of the Tentacle(  که سه سال بعد از راز جزیره ی میمون منتشر 
شـد، بیش از آن که از عمارت دیوانه وار تاثیر بگیرد، کاماًل اسـلوب کمدیک 

راز جزیره ی میمون را در پیش گرفته بود. 

سیرا در برابر لوکاس آرتز
متاسفانه با ورود به قرن بیست و یکم بازار بازی های ماجرایی اشاره و کلیک 
با یـک افول اساسـی روبرو شـد، افولی که بـه لطف تالش های بازیسـازان 
مسـتقل، شـرکت Telltale و بازیسـازان آلمانی )کشـوری کـه بازی های 
ماجرایی هنوز در آن بسیار پرطرفدار هستند( تا حدی در حال بهبود یافتن 
اسـت، ولی از هیچ لحاظ با دوران اوجش یعنی سـال های 198۰ تا 2۰۰۰ 

قابل مقایسه نیست. 
 در ابتدا، برای یک دوره ی کوتاه سه ساله، شرکت سِیرا به لطف فرنچازهای 
محبوبـی چـون King’s Quest, Police Quest, Space Quest و 
Leisure Suit Larry بـازار بازی هـای ماجرایـی را قبضـه کـرده بود، ولی 
لوکاس آرتز با انتشـار دادن عمـارت دیوانه وار در سـال 1987 اعالم وجود 
کرد و از آن پس، این دو شـرکت در رقابتی بسیار سازنده مشغول به انتشار 
بازی هـای ماجرایـی ای شـدند که یکی پـس از دیگـری بـه موفقیت های 

بزرگی دسـت پیدا کردند.  بازی های ماجرایی سـیرا نسبت به لوکاس آرتز 
معمایی تـر و واقع گرایانه تر بودنـد )منظور از واقع گرایانه تـر در واقع همان 
عدم وجود منطق کارتونی اسـت، چون عنصر تخیل در بازی های سیرا هم 
وجود داشـت( و در آن ها ممکن بود شخصیت اصلی تان کشته شود و بدین 
ترتیـب نتوانید بـازی را تمام کنید، ولـی لوکاس آرتز خیلی زود، با انتشـار 
راز جزیره ی میمون این قاعده را کنار گذاشـت، چـون به اعتقاد گیلبرت با 
اعمال گزینه ی مرگ بازیساز سعی داشت کار خود را راحت تر کند )البته در 
یکی از قسـمت های بازی به عنوان Easter Egg طنزآمیز شـما می توانید 

گایبراش را به کشتن دهید(. 
راز جزیـره ی میمون با حذف کردن عنصر مرگ و گزینه ی بدتر از آن یعنی 
به بن بسـت خوردن و گیر کردن وسـط بازی، بازیباز را با اکتشاف و آزمون 
و خطای بی دردسـر تشـویق و دغدغه ی او را به حل کـردن معماهای بازی 
محدود می کند. این عنصر در کنار موسـیقی و اتمسفر کارائیبی داستان و 
البته طنزش که از آن صحبت کردیم، همگی دست در دست هم می دهند 

تا راز جزیره ی میمون به تجربه ای بسیار آرامش بخش بدل شود. 
رابط کاربری راز جزیره ی میمون نیز مانند دیگر بازی های ماجرایی دوبعدی 
لوکاس آرتز مبتنی بر سیستم دستورات فعلی است. شما در بازی 9 دستور 

فعلی دارید )در نسـخه ی اولیه 12تا(: دادن، باز کردن، بسـتن، برداشـتن، 
نگاه کردن، حرف زدن، اسـتفاده کردن، هل دادن و کشیدن. چالش اصلی 
شـما عالوه بر تشخیص دادن نقاط حساس محیط )یا به قول معروف شکار 
پیکسل( و برداشتن آیتم ها، این است که فعل درست را روی نقطه ی حساس 
متناسـب با آن اعمال کنید. رابط کاربری بازی های لوکاس آرتز در مقایسه 
با بازی های سـیرا که در آن دوره ی زمانی مبتنی بر تایپ کردن دسـتی هر 

دستور بود، به مراتب راحت تر است. 
همچنین بازی های ماجرایی سـیرا به سیستم امتیازبندی حل معما مجهز 
بودنـد. مثاًل حد نصاب حل معمـا در بازی King’s Quest 1 158تا اسـت 
و هـرگاه معمایی حـل کنید، مقـداری به امتیازتان اضافه می شـود. شـما 
می توانید بازی را بدون رسـیدن به امتیـاز 158/158 تمام کنید، ولی خب 
برای کسانی که مبتال به وسواس کمال گرایی باشند، مسلماً رسیدن به حد 
نصاب به خودِی خود به یک چالش تبدیل می شـود. ولی بازی های لوکاس 
آرتز فاقد این سیستم امتیازبندی هستند و تقریبا می توان گفت انجام دادن 

تمام معماهای بازی برای رسیدن به پایان آن الزامی هستند. 
نتیجـه ای کـه از تمـام ایـن مقایسـات برمی آیـد این اسـت کـه بازی های 
لوکاس آرتز کاربرپسـندتر از بازی های سـیرا هسـتند. برای درگیر شدن با 

بازی هـای سـیرا باید واقعا اهل بازی هـای ماجرایی باشـید، ولی بازی های 
لوکاس آرتز، با وجود این که نمی توان آن ها را »آسـان« در نظر گرفت، ولی 

به مراتب بیشتر با بازیباز راه می آیند. 
همان طـور کـه در طـول متن به آن اشـاره شـد، راز جزیـره ی میمون یک 
بازسـازی تحت عنوان Special Edition دارد که در آن عالوه بر نوسازی 
گرافیک و افکت های صوتی، دیالوگ شخصیت ها نیز صداگذاری شده است. 
اگر بخواهم راستش را بگویم، به شخصه این بازسازی را دوست ندارم. به دور 
از جهت گیری های نوستالژیک، سبک بصری آن نسبت به گرافیک پیکسلی 
پرروح و چشم نواز بازی اصلی واقعا زشت است. البته هر موقع که بخواهید، 
با فشار دادن یک دکمه می توانید بین بازی اصلی و نسخه ی بازسازی شده 
سوییچ کنید، ولی متاسـفانه پس از تغییر حالت به بازی اصلی صداگذاری 

برای شخصیت ها نیز حذف می شود. 
این به خودتان بسـتگی دارد که بین سـبک گرافیکی زشـت و صداگذاری 
خوب، و گرافیک پیکسلی عالی و شخصیت های صامت کدام یک را انتخاب 
کنید، ولی در هر صورت اگر بـرای کودک درونتان احترام قائلید، حتما راز 
جزیـره ی میمون و تمام بازی های ماجرایـی لوکاس آرتز را که پیش یا پس 

از آن منتشر شدند، در اولین فرصت تجربه کنید.   

وودو و کارائیب از هم جدایی ناپذیرند. همان طور که می بینید، گایبراش جذبه ی الزم برای ناخدا بودن را ندارد. 
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ولفنشتاین سه بعدی
Wolfenstein 3D (1992)

فرار بزرگ
اگـر روزی پرداختـن بـه تاریخچـه ی بازی هـای ویدیویـی جنبه ی 
آکادمیک پیدا کند، احتماال دهه ی نود به یکی از مهم ترین دوره های 
آن تبدیـل خواهد شـد. بازی های ویدیویـی از دهه ی هفتـاد به یک 
صنعت تبدیل شـده بودند، ولی اغراق نیسـت اگـر بگوییم در دهه ی 
هفتاد و هشـتاد، بازی سـازان بیشـتر مشـغول آزمون و خطا بودند تا 

تالش برای خلق عناوینی ماندگار و کالسیک. البته باید به آن ها حق 
داد، چون احتماالتی که این فرم سـرگرمی جدید در پیش روی شان 
قـرار می داد بسـیار زیـاد بود و امکانات بسـیار کم. بـرای همین ما در 
ایـن دوره حجم عظیمـی از بازی هایی را داریم کـه »اولین« نمونه ی 
سبک شـان محسـوب می شـوند، ولی از لحـاظ ظاهری و سـاختاری 

آنقدر بََدوی و ناخوشایند هسـتند که جز جایگاه تاریخی شان و البته 
فراهم آوردن خاطرات نوسـتالژیک برای اشـخاصی کـه افتخارش را 
داشـتند تا این صنعت را در روزهای پا گرفتـن اش تجربه کنند، واقعا 
هیـچ ارزش دیگـری ندارند. اما از دهه ی نود، سـطح کیفـی بازی ها و 
تکنولـوژی الزم برای ساخت شـان به طور قابل توجهـی باالتر رفت و 
تمام این سـبک هایی که به طور نصفه و نیمه به وجود آمده بودند، به 
موثرتریـن و ماندگارترین شـکل ممکن از نو تعریف شـدند؛ آن هم با 
عناوین کالسـیکی که خیلی های شان حتی تا به امروز هم قابل بازی 

کردن هستند. 
 )3D Wolfenstein( »یکی از این عناوین »ولفنشـتاین سـه بعدی
اسـت، اثری که در نیمه ی اول سـال 1992 برای سیستم عامل داس 
)DOS( منتشـر شـد و عموما پدر سـبک شـوتر اول شـخص در نظر 

گرفته می شود. 

کمی درس تاریخ
شاید اسم »جان کارمک« )John Carmack( به گوش تان خورده 
باشد؛ برنامه نویسی که استعداد او در زمینه ی شکستن محدودیت ها 
و گسـترش مرزهای دنیای صفر و یک، سال هاست که تحسین اهالی 
صعنت گیم و برنامه نویسـی را برانگیخته اسـت. تاسـیس و موفقیت 
شـرکت »ایـد سـافتور« )id Software(، سـازنده ی ولفنشـتاین، 
»دوم« )Doom(، »کوایـک« )Quake( و »ریـج« )Rage(، از 
همـان ابتدا تا حد زیـادی مدیون اسـتعداد او بود. در دهه ی هشـتاد 
بازی های پلتفرمر دوبعدی روی رایانه های شخصی جایگاهی نداشتند، 
چون در آن زمان، برخالف کنسـول ها، رایانه های شـخصی به خاطر 
پردازش های سنگین شـان با مشـکل محدودیت فریم در ثانیه روبرو 
بودند و سـبک پلتفرمر هم به شدت به واکنش های سریع و لحظه ای 
 وابسته بود. برای همین کارمک یک تکنیک گرافیکی ابداع کرد به نام
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 Adaptive Tile Refresh که باعث می شد پردازنده مجبور نباشد با 
عوض شدن هر فریم، کل آن را از اول پردازش کند و پردازش آن فقط 

روی پیکسل هایی که در حال تغییر بودند متمرکز می شد. 
کارمک، با همکاری تعدادی از بازی سـازان آتی در اید سافتور، اولین 
مرحله ی سـوپر ماریو 3 را روی کامپیوتر بازسـازی کردنـد و آن را به 
نینتندو نشـان دادند تا شاید ساخت نسخه ی رایانه های شخصی این 
بـازی محبوب را به آن ها واگذار کنـد. نینتندو که عالقه ای به ورود به 
بازار بازی های PC نداشت، پیشنهاد آن ها را رد کرد، ولی اعضای اید 
سـافتور که دوست نداشتند حاصل زحمت شـان برای ساخت چنین 
موتـور کارآمـدی هدر بـرود، تصمیـم گرفتند پلتفرمـر مخصوص به 
خودشـان را بسازند.  حاصل این تالش بازی محبوب »فرمانده کین« 
)Commander Keen( بود که در سـال 199۰ منتشـر شد و اید 
سافتور را به عنوان یک شرکت بازی سازی امیدوارکننده به جامعه ی 
بازی سـازان معرفی کرد؛ امیدی که دو سال بعد با انتشار ولفنشتاین 

سه بعدی به بار نشست. 
ولفنشتاین سـه بعدی اولین بازی با دید اول شخص نیست؛ این مقام 
بـه بازی Maze War تعلق دارد که در سـال 1974 بـرای کامپیوتر 
Imlac منتشر شـد؛ ولفنشتاین سـه بعدی حتی اولین بازی شرکت 

سازنده اش نیست که دید اول شخص دارد، چون اید سافتور یک سال 
قبل از انتشار ولفنشتاین سه بعدی، دو عنوان »هاورتانک سه بعدی« 
)3D Hovertank( و »مقبره سـه بعدی« )D-3 Catacomb( را 
منتشـر کرده بود که هردو با استفاده از نسخه ی قدیمی تری از موتور 
ولفنشـتاین سـاخته شـده بودند. ولـی از بعضی لحاظ می تـوان ادعا 
کرد که ولفنشتاین سـه بعدی اولین بازی با دید اول شخص است که 
محبوب ترین تصویری که از این سـبک در ذهـن داریم، در آن به کار 
گرفته شد: یعنی در اختیار گرفتن کنترل کامل یک شخصیت تفنگ 
به دست )برخالف بازی های تیراندازی ریلی که در آن شخصیت شما 
به طور خودکار حرکت می کند و کار شما فقط نشانه گیری و تیراندازی 
اسـت(، به راه افتادن در محیط مجازی و سـالخی کردن دشمنان به 

صورت تک به تک. 
عناوین پیشین اید سافتور هم تا حدی این روند بازی را داشتند، ولی 
نه به صورت کامل. به عنوان مثال در هاورتانک سه بعدی شما کنترل 
یک هاورتانک را بر عهده داشـتید، نه یک انسان و در مقبره سه بعدی 
هم شـما با طلسـم های جادویی با دشـمنان تان مبارزه می کردید، نه 
با تفنگ. به عبارتی ولفنشـتاین سـه بعدی به پدیده ای که قبال وجود 
داشـت و بارها مورد اسـتفاده قرار گرفته بود، چنان رنگ و بوی تازه و 

دلپذیری بخشید که باقی سازندگان تصمیم گرفتند اسلوب گیم پلی 
 Doom آن را الگوی اصلی خود قرار دهند و این الگوسـازی با انتشار
در سـال 1993 به طور کامل به ثبت رسید و باعث شد نام اید سافتور 

با سبک تیراندازی اول شخص تا ابد گره بخورد. 

شکار نازی ها، شکارچی نازی ها می شود...
شـاید اشـاره به این حقیقت که ولفنشتاین سـه بعدی سومین عنوان 
از سـری ولفنشـتاین اسـت، برای خیلی از کسـانی که با آن آشـنایی 
سـطحی دارنـد غافلگیرکننـده باشـد. پیش از انتشـار ولفنشـتاین، 
شخصی به نام »سیالس وارنر« )Silas Warner(، دو عنوان 8-بیتی 
مخفـی کاری دیـد از باال طراحی کـرده بود که جزو اولیـن بازی های 
ساخته شـده با درون مایه ی جنـگ جهانی دوم بودنـد. این دو عنوان 
»قلعه ی ولفنشتاین« )Castle Wolfenstein( و »آن سوی قلعه ی 
ولفنشـتاین« )Beyond Castle Wolfenstein( نام داشتند و به 
ترتیب در سـال های 1981 و 1984 منتشـر شـده بودند. البته ناشر 
ولفنشـتاین های اصلی در سال 1987 ورشکسـتی خود را اعالم کرد 
و مجموعه برای مدتی به فراموشـی سـپرده شد، اما با انتشار بازی اید 
سـافتور در سـال 1992 و دنباله های آن، یعنی »بازگشـت به قلعه ی 

ولفنشـتاین«، »ولفنشـتاین 2۰۰9« و »ولفنشـتاین: نظام جدید»، 
»ولفنشتاین« به نامی آشنا در دنیای بازی های کامپیوتری تبدیل شد. 
ولفنشـتاین سه بعدی داستان ساده ای دارد: ماموری آمریکایی به نام 
»بی.جی. بالزکوویتز« )William Blazkowicz( که به تازگی موفق 
به فرار از سلول اش شده، وظیفه دارد سیل سگ های شکاری، سربازها، 
گشـتاپوها و مقامات باالرتبه ی نازی )در جایگاه غوآلخر( را پشت سر 

بگذارد، خود را به هیتلر برساند و او را بکشد. 

بـازی اصلی سـه اپیـزود دارد و هـر اپیزود نـه مرحله )بعـالوه ی یک 
مرحلـه ی مخفی(. همچنین بازی سـه اپیزود اضافی نیـز دارد که در 
زمان انتشـارش مشـتریان می توانسـتند از طریق پست سفارش اش 
دهند، ولی اکنون در تمام نسـخه های بازی گنجانده شـده است. این 
سـه اپیزود اضافی که پیش از وقایع سه اپیزود اصلی اتفاق می افتند، 

»ماموریت های شبانه« )Nocturnal Missions( نام دارند. 
ولفنشتاین بازی ساده ای است، ولی قرار دادن بازی در زمینه ی جنگ 
جهانی دوم به شدت به آن هویت بخشیده است. راه رفتن راهروهایی 
که از عالمت صلیب شکسته و پرتره های هیتلر پر شده اند، دشمنانی که 
به زبان آلمانی حرف می زنند، سربازهای نامیرا و زامبی طوری که همه 

محیط بازی سه بعدی است، ولی دشمنان مدل ها یا spriteهایی دوبعدی هستند. برخی چنین حالتی را 2.5 بعدی خطاب 
می کنند. تاوان انتخاب آسان ترین درجه سختی بازی این است که کمی از جانب سازندگان بازی مورد تمسخر قرار گیرید.
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ناشی از آزمایش های بیولوژیکی نازی ها هستند، کنترل شخصی که 
فرزند یک مهاجر لهستانی یهودی است و به طور کنایه آمیزی موهای 
بور و چشم های آبی دارد و شبیه یک آریایی تمام عیار به نظر می رسد، 
همه دست در دسـت هم می دهند تا بازی هویت منحصربفردی پیدا 
کند، ولی نقطه ی قوت و تمرکز اصلی بازی، نه در داستان ، دنیاسازی 

یا شخصیت پردازی آن، بلکه در گیم -پلی انقالبی آن نهفته است. 

اکشن سرعتی در راهروهای پرپیچ و خم
نفس بازی با تمام شـوترهای اول شـخصی که احتماال بازی کرده اید 
یکی سـت، چون به طور مسـتقیم الهام بخش شـان بوده اسـت. شـما 
تفنگ در دسـت دارید و باید دشـمنانی را که می بینید، بکشید. اما به 
خاطر قدیمی بودن، بین ولفنشـتاین و شـوترهای اسـتاندارد مسلما 
تفاوت هایی هم وجود دارد. در ادامه به اصلی تریِن این تفاوت ها اشاره 

می کنیم: 
1. در بـازی نیاز به هدفگیری نیسـت، چون نمی توانیـد دید عمودی 
شـخصیت تان را تغییر دهید و به قولی به باال و پایین نگاه کنید. برای 

اصابت تیر کافی است دشمن روبروی تان قرار گرفته باشد. 
2. در بازی نیاز به جمع آوری مهمات مختلف نیست، چون غیر از چاقو، 
سه سـالحی که به دست می آورید )کلت، مسلسـل، تیربار(، مهمات 

مشترکی دارند و تنها تفاوت شان در نرخ شلیک آن هاست. 
3. بازی سیسـتم خشـاب گذاری ندارد. تنها چیزی که شلیک کردن 
شـما را محـدود می کند، تعـداد تیرهای شماسـت که از 99تـا فراتر 

نمی رود. 
4. بـازی دارای سیسـتم دویـدن )Sprinting( بی نهایت اسـت و از 
قضا سرعت شـتاب گرفتن بالزکوویتز هم بسـیار باالست. طوری که 
در شرایطی خاص و البته بسـته به سبک و سیاق بازی شما، گیم پلی 
سرعت سرسـام آوری پیدا می کند و در مقابل شـوترهای امروزی که 
باید دائما در آن ها سـنگر بگیرید و سینه خیز به این طرف و آن طرف 

بروید به تجربه ای به مراتب هیجان انگیز تبدیل می شود. 
5. بـه خاطر تاثیـرات بازی های آرکیـد در زمان ساخته شـدن بازی، 
ولفنشتاین سه بعدی سیستم امتیازبندی و جان محدود دارد. امتیاز 
شما با کشتن دشمنان و جمع کردن گنج هایی که در سطح هر مرحله 
و در مکان های مخفی پراکنده شـده اند زیاد می شود و جان هم با باال 
رفتن امتیاز یا گوی های جان بخشی که آن ها هم در مکان های مخفی 
قرار دارند. به خاطر وجود سیسـتم ذخیره در بـازی، این ویژگی های 
آرکیدطور تا حد زیادی فایده ی خود را از دست می دهند و وجودشان 

تا حدودی بی هدف به نظر می رسد. 
6. مراحل بازی ساختاری مارپیچ گونه دارند. هر مرحله پر است از درها 

و ورودی هایی که خود به چند در و ورودی دیگر ختم می شوند و شما 
باید در این میان، درب آسانسـور مرحله و احیانا کلید یا کلیدهایی را 
که رسـیدن به آن را ممکن می کند، پیدا کنید )البته نگران گم شدن 
نباشـید، چون هر مرحله نقشه دارد(. یکی از بزرگ ترین خطراتی که 
در این مراحل نسبتا غیرخطی شما را تهدید می کند، خطر شبیخون 
زدن دشمنان از پشت درها و کنج هایی است که حین وارد شدن به هر 
ورودی ممکن اسـت به آن ها توجه نکنید. برای همین همیشـه حین 
پیشـروی بایـد گوش به زنگ باقی بمانید و محض شـنیدن هر صدای 
شـلیک و فریاد زدنی فورا محیط اطرافتان را کاوش کنید. چون چند 

تیر ناقابل کار شما را می سازد؛ خصوصا در درجات سختی باالتر. 
7.  در هر مرحله تعدادی مکان مخفی وجود دارد: با ایسـتادن جلوی 
دیواری که بـه مکانی مخفی منتهی می شـود و فشـار دادن دکمه ی 
اسپیس، دیوار مربوطه عقب رفته و راه شما به مکان مخفی باز می شود. 
تنها راه برای پیدا کردن مکان های مخفی در هر مرحله این اسـت که 
به سرعت از جلوی دیوارها رد شوید و تند تند و پشت سر هم دکمه ی 
اسپیس را فشار دهید تا شانس تان بگیرد و یکی از دیوارها ورودی مکان 
مخفی از آب درمی آید. اگر قصد داشته باشید تمام مکان های مخفی 
یک مرحله را پیدا کنید، این کار پس از مدتی به پروسـه ای به شـدت 
مالل آور تبدیل می شـود؛ خصوصا در مرحله های بزرگ تر. ولی چون 

اجباری در انجام آن وجود ندارد، نمی توان چندان به آن ایراد گرفت. 
 ولفنشـتاین سـه بعدی یـک بسـته الحاقـی بـه نـام »نیـزه ی سرنوشـت

» )Spear of Destiny( نیز دارد که وقایع اش پیش از بازی اصلی اتفاق 
می افتند و در آن بی.جی. بالزکوویتز در تالش اسـت تا نیزه ی سرنوشـت 
)نیزه ای که به پهلوی عیسی مسیح فرو رفت( را که نازی ها از کاخ ورسای 
دزدیده اند و به نورمبرگ برده اند، بازیابی کند. نیزه ی سرنوشـت یک تک 
اپیزود 21 مرحله ای به بازی اضافه می کند و کمی تا قسمتی از بازی اصلی 

سخت تر است، ولی تفاوت قابل توجهی با آن ندارد.
  همچنیـن بـازی دو اپیـزود الحاقـی بـه نـام بازگشـت بـه خطـر 
 )Ultimate Challenge( و چالش نهایی )Return to Danger(
نیز دارد که خود اید سافتور آن ها را نساخته است و به شخصه تاکنون 
رغبت نکردم بازیشان کنم، چون گیم پلی بازی، با وجود هیجان انگیز 
بودن یا حتی اعتیادآور بودن، ساده و کم تنوع است و در 81 مرحله ای 
که بازی اصلی و نیزه ی سرنوشت ارایه می کنند، از آن نهایت استفاده 
برده می شـود. ولی با این وجود، تجربه ای که در همان مراحل پشـت 
سر گذاشتم، آنقدر برایم ارزشمند و خاطره انگیز است که بدون شک 
آن را به هرکسـی که به سبک اکشـن اول شخص عالقه دارد و منشاء 
عالقه اش صرفا گرافیک پر زرق و برق آثار این سـبک نیسـت، توصیه 

می کنم. 

یکی از مراحل مخفی بازی، تجلیل خاطر سازندگان از بازی پکمن است. غول آخرها جان زیادی دارند، ولی با استفاده از تاکتیک شلیک کردن و پناه گرفتن راحت کشته می شوند.



اگـر از ابتدای کار با دیجی کاالمگ همراه بوده اید، بدون شـک با مجموعه مطالـب »ترین های بازی« یا همان 
»5+1 برتر« ما آشـنایی دارید. بازخورد بسیار خوبی که از همان ابتدا مطالب »5+1 برتر« به ما دادند، نشان از 
عالقه و محبوبیت این مجموعه مقاالت داشتند. نوشتن و انتشار مقاالت »5+1 برتر« را در دو سال گذشته ادامه 
داده ایم و مجموعه ای کامل و صد البته سرگرم کننده از بخش ها و سبک های مختلف بازی ها تنظیم کرده ایم.

مقـاالت »ترین هـای بـازی« پیـش از هـر چیز سـرگرم کننده هسـتند و جنبـه ی طنـز دارند؛ طـوری که در 
ایـن مقـاالت از سـیبیل ماریـو گرفته تا جنایـات او را مـورد بررسـی قـرار داده ایم. با ایـن حال، هـر از گاهی 
هـم سـراغ موضوع هـای جدی تـری مثـل برتریـن بازی هـای یکـی سـبک یـا اسـلحه ها و مراحـل رفته ایم.

سعی شده است تا به هنگام انتخاب گزینه های هر لیست، از همه نظر به آن ها نگاه شود. با این حال بدون شک 
انتخاب ها ممکن است از دیدگاه شما تفاوت داشته باشند. در نتیجه از شما می خواهیم که پس از خواندن این 
مقاالت به نسخه ی وب آن ها هم سری بزنید و از گزینه هایی که شما در نظر می گیرید برای ما و دیگران هم بگویید.

هـدف تولیـد مجموعه مقـاالت »ترین های بازی«، بررسـی موشـکافانه ی صنعت بازی های ویدیویی اسـت؛ 
طـوری کـه این مقـاالت به ما اجـازه می دهند تـا عمیق تر بـه بازی ها فکـر کنیـم و در آن ها دنبـال عناصری 
بگردیـم کـه پیش از ایـن به آن ها فکـر نمی کردیم. اگر مقـاالت »5+1 برتر« ما باعث شـده اند تـا لحظه ای به 
بازی های مورد عالقه ی خود فکر کنید و به دنبال عناصر مختلف در آن ها باشـید، ما به هدف مان رسـیده ایم.

ترین های بازی

امیرحسین میرزایی
کارشناس ارشد 
دیجی کاال مگ
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   1+5
اکشن  نقش آفرینی برتر

بازی های ویدیویی آن قدر متفاوت و زیاد شـده اند که دیگر در یکی دو سـبک تقسیم بندی نمی شوند. یک 
بازی را می توان در چند سبک متفاوت جای داد. یک بازی که در سبک »ترسناک« دسته بندی شده است، 
ممکن اسـت »اکشن اول شخص« باشد، یا حتی یک بازی »ماجرایی اشاره و کلیک«. یکی از محبوب ترین 
سبک های بازی حال حاضر، زیرگونه ای از نقش آفرینی است. ظاهرا گیمرها دیگر حال و حوصله ی حساب 
و کتاب کردن و تاس انداختن ندارند و همین موضوع منجر به ساخت سبکی به اسم »نقش آفرینی اکشن« 
)Action Role-playing( شـده اسـت. بازی هایی که در سبک نقش آفرینی اکشن جای می گیرند، در 
اسـاس نقش آفرینی هسـتند، ولی سیسـتم مبارزه ی آن ها اکشن و همزمان اسـت؛ یعنی با اینکه حساب و 
کتاب ها در پس زمینه ی بازی انجام می شـوند و همه ی اعداد و ارقام نقش آفرینی و انداختن تاس، سر جای 
خـود باقی مانده اند، ولی شـما آن ها را نمی بینیـد و حتی به آن ها توجه هم نمی کنیـد. اگر می خواهید یک 
سیستم مبارزه ی سینمایی و اکشن ببینید، ولی در عین حال عمق یک بازی نقش آفرینی خوب را هم تجربه 
کنید، باید سـراغ بازی های سبک نقش آفرینی اکشـن بروید. در این قسمت مجموعه مقاالت 5+1 برتر، به 
سـراغ برترین بازی های سبک نقش آفرینی اکشـن رفته ایم. مثل همیشه، این موضوع را یادآوری می کنیم 
که لیسـت تهیه شـده، انتخاب های ما هستند و با اینکه حسـابی برای پیدا کردن و انتخاب شان زمان صرف 
کرده ایم، ولی ممکن است شما انتخاب های بهتری در ذهن خود داشته باشید. از انتخاب های خودتان به ما 

و دیگران در بخش نظرات بگویید.
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طرفداران مجموعه بازی های »مس افکت« )Mass Effect( معموال سر این موضوع که قسمت دوم یا 
سوم این سه گانه بهتر است، با یکدیگر حسابی اختالف دارند. با این حال، بدون شک می توانیم بگوییم 
که Mass Effect 2 بود که برای اولین بار در یک نقش آفرینی بزرگ، یک سیسـتم مبارزه ی اکشـن 
شـبیه به »گیرز آو وار« را قرار داد و نتیجه ای بسـیار خوب گرفت. این سیستم مبارزه، حسابی عمیق و 
پیشرفته است و همانطور که از یک بازی نقش آفرینی انتظار دارید، با پیشرفت شخصیت شما، بزرگتر 
و گسـترده تر می شود. شـماره ی دوم Mass Effect در کنار سیسـتم مبارزه ی عالی خود، داستان و 
شخصیت هایی دارد که محال است فراموشش کرده باشید و دنیای باورپذیر بازی هم به هر چه واقعی تر 

شدن این داستان و شخصیت ها، کمک کرده است.

در نقش آفرینی هایـی مثـل Deus Ex بـا اسـلحه ها برخـورد کـرده بودیـم ولـی بـدون شـک بازی 
»سـرزمین های مرزی« یا همان Borderlands بهترین تیراندازی نقش آفرینی است که می توانید 
پیـدا کنیـد. قسـمت اول Borderlands ایده هـای جالبی را معرفی کـرده بود، ولی ایـن ایده ها در 
 Borderlands 2 .شـماره ی دوم این بازی بودند که به بهترین شکل ممکن خودشان را نشان دادند
یک محیط باز و بزرگ دارد که در آن گشت و گذار می کنید و کوئست های بزرگ و کوچک می گیرید؛ 
بازی یک سیسـتم انداختن اتفاقی آیتم و اسلحه دارد و همه چیزش شبیه به یک نقش آفرینی کامل و 
بزرگ اسـت. در عین حال، Borderlands 2 یک اکشن اول شـخص شگفت انگیز است و بازی های 
زیاد دیگری نیستند که تیراندازی در آن ها، حس و حالبی به خوبی Borderlands 2 به شما بدهد.

4 5

Mass Effect 2 Borderlands 2
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قسـمت سـوم مجموعه بازی های »ویچر« )The Witcher(  آنقدر خوب اسـت که بخواهید آن را در 
هر لیسـت بهترین ها جـای دهید. در حالی که قسـمت اول و دوم The Witcher داسـتان و دنیایی 
 بسـیار خوب داشـتند، در یکی دو بخش از رقبای هم سـبک خودشـان عقب مانده بودنـد. با این حال،

 The Witcher 3 بدون نقص و کامل است. نقشه ای بزرگ و زیبا که دوست دارید در آن گشت و گذار 
کنید، مبارزاتی که شـما را مجبور می کنند از تمـام قابلیت ها و توانایی هایی که در اختیارتان قرار داده 
شده، استفاده کنید و گرافیک و موسیقی که از ذهن تان خارج نمی شود. تصمیماتی که در طول داستان 
The Witcher 3 می گیرید، برخالف دیگر نقش آفرینی ها )حتی سایر بازی های این لیست(، طوری 

روی دنیای بازی، داستان و روند آن تاثیر می گذارند که نمی توانید به عقب برگردید.

شماره ی چهارم مجموعه بازی های »طومارهای باستانی« )The Elder Scrolls(، تاثیری بزرگ روی 
بازی های نقش آفرینی پس از خود داشت. با اینکه سازندگان »نسیان« )Oblivion( سبکی که خلق 
کرده بودند را در بازی های پس از آن، یعنی Fallout 3، Skyrim یا Fallout 4 به تکامل رسـاندند، 
ولی هیچ شـکی در این موضوع نیسـت که همه چیز با Oblivion آغاز شده است. همین قسمت سوم 
The Witcher که انتخاب قبلی لیست مان بود، پیش از عرضه خودش را با اسکایریم مقایسه می کرد 
 Oblivion و سعی می کرد شبیه به آن باشد. دنیایی که در آن دست تان برای انجام هر کاری باز است، با
به ما معرفی شد. با پیشرفت در بازی، می توانید از شخصیت تان هر نوع مبارزی که می خواهید بسازید 

و صحنه های اکشن جالبی را در طول بازی برای خودتان رقم بزنید.

The Witcher 3: Wild HuntThe Elder Scrolls IV: Oblivion

2 3
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سـبکی که درباره اش در طول این مقاله صحبت کرده ایم، با دیابلو )Diablo( شـروع شـده اسـت؛ 
یـک نقش آفرینـی که در ابتدا قرار بود مثـل دیگر بازی های هم دوره ی خودش، سیسـتم مبارزه ی 
نوبتی داشـته باشـد. با این حال، اسـتودیوی بلیزارد تصمیم می گیرد تا در عیـن حفظ تمام عناصر 
نقش آفرینی دیابلو، یک سیسـتم مبارزه ی همزمان و اکشـن را به آن معرفـی کند. نتیجه ی نهایی 
بسـیار خوب از آب در می آید، ولی با دیابلو 2 اسـت که بازی کننده ها درگیر سـبکی به اسـم اکشن 
نقش آفرینی می شـوند. دیابلو همه چیز بازی اول را پیشـرفت می دهد؛ از کالس های بازی گرفته تا 
محیط، دشـمنان یا داستان بازی. دیابلو 2 یک نقش آفرینی تند و سریع است؛ سبکی تازه که شاید 

به اقتضای دنیای امروز ساخته شده است. 

نمی توانیـم تمـام و کمـال به مجموعـه بازی هـای »دارک سـولز« )Dark Souls( بـه عنوان یک 
نقش آفرینی نگاه کنیم و این بازی ها، بیشتر شبیه به کسلوانیاهای کالسیک و قدیمی هستند تا یک 
نقش آفرینی اکشن امروزی؛ طوری که بهتر است دارک سولز و بازی های فرعی آن را اکشن ماجرایی 
به حسـاب بیاوریم که عناصر نقش آفرینی دارد. با تمام این اوصاف، مجموعه بازی های دارک سولز 
می توانند با یکی دو ارفاق، نقش آفرینی هم حسـاب شـوند؛ طوری که در نهایت می توانند به عنوان 
یک نقش آفرینی اکشـن دسته بندی شـوند. »بالدبورن« )Bloodborne(، اسم دارک سولز را به 
یدک نمی کشـد، ولی بهترین بازی در این سـری است، در نتیجه برای انتخاب اضافه این 5+1 برتر، 

سراغ بالدبورن رفته ایم.

Diablo 2Bloodborne
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جنایت بزرگ ماریو

تمایز بین خوب و بد، موضوعی نیست که بتوان به راحتی درباره اش قضاوت کرد. هر شخصی می تواند در عین 
قهرمان حساب شدن، در دیدگاه برخی از افراد یک ضدقهرمان باشد. برای مثال می توانیم با نگاهی به زندگی 
ژنرال »بندیکت آرنولد«، از فرماندهان دوره ی انقالب امریکا، بگوییم که او در عین اینکه از دید امریکایی ها 
یک خائن محسوب می شود، از سوی شاه انگلستان به عنوان قهرمان جنگ معرفی شده است. ماریو هم یک 
انسان است؛ همان ماریویی که سال هاست در قصه های خودش به قهرمانی معروف بوده. می شود همین دید 
را به ماریو هم داشـت. ماریو در اولین نگاه، یک لوله کش سـاده است که به خاطر عشق اش، دست به کشتن 
فرماندهان و حیوانات می زند. با این حال، آیا ماریو واقعا همان قهرمانی اسـت که تصور می کنیم؟ شـاید بد 
نباشد از زاویه ای دیگر به این قهرمان نگاه کنیم. ماریو می تواند از نگاهی دیگر مجرمی سفت و سخت باشد؛ 
مجرمی که وجودش برای دنیا خطرناک است. در این قسمت از مجموعه مقاالت 5+1 برتر، به جنایت های 
ماریو پرداخته ایم. جنایت های ماریو را از کوچکتر به بزرگ تر دسته بندی کرده ایم و حتی مجازات های آن ها 
را هم مشـخص کرده ایم. البته با توجه به اینکه ماریو در مملکت ما مرتکب جرم و جنایت نشده، مجازات ها 

را با توجه به قوانین ایاالت متحده آمریکا محاسبه کرده ایم.
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جرم: مسابقات خیابانی مجموعه ای از رقابت های غیرقانونی است که در اتوبان ها و جاده های عمومی 
صورت می گیرد. یک مسابقه ی خیابانی می تواند کامال ناگهانی آغاز شود، یا اینکه از پیش برنامه ریزی 

شده باشد.
مدرک: در روز چهاردهم دسامبر سال 1996، ماریو شروع به انجام مسابقات خیابانی کرده است. این 
شخصیت به اصطالح »قهرمان« با مجموعه ای از دیگر مسابقه دهنده ها، به رانندگی خطرناک با سرعت 
بسیار باال مشغول بوده. ماریو بدون توجه به ارزش جان دیگر راننده ها در جاده، حتی سعی کرده است 

تا آن ها را با استفاده از پوست موز از جاده خارج کند.
مجازات: ماریو به جرم شرکت در مسابقات خیابانی به 18۰ روز زندان و جریمه ای 2 هزار دالری محکوم 
می شـود. گواهینامه ی او هم برای مدت یک سـال، توقیف می شود. هم چنین  ماریو  به جرم رانندگی 

خطرناک، محکوم به 3۰ روز حبس است و باید جریمه ای 2۰۰ دالری پرداخت کند.

جرم: هرگونه خشونت، تهدید یا کنترل رفتار که علیه افراد خانواده و نزدیکان، چه گذشته و چه حال، 
صورت گیرد، خشونت خانگی محسوب می شود.

مدرک: ماریـو بـه دلیـل ارتـکاب خشـونت خانگـی در روز 26 آوریـل سـال 1999، علیـه بـرادر 
خـود، لوییجـی، محکـوم شـناخته می شـود. تصـور می شـود کـه ایـن اتفـاق، اولیـن حمله هـای 
ماریـو بـه لوییجـی نبـوده اسـت و ماریـو بـرای کنتـرل رفتـار بـرادرش، از مدت هـا پیـش بـه انجام 
 ،Paper Mario ایـن جـرم مشـغول بـوده. بـا نگاهـی بـه مجموعـه مـدارک ارایـه شـده در بـازی
 حتـی می تـوان دیـد کـه لوییجـی بـه مانـدن در خانـه از سـوی ماریـو مجبـور شـده تـا “از خانـه

 محافظت کند.”
مجازات: بـه جرم خشـونت خانگی، ماریو به یک سـال زندان و پرداخت 4 هـزار دالر جریمه محکوم 

خواهد شد.

خشونت خانگیمسابقات خیابانی
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جرم: هرگونه صدمه به اموال شخصی یا حقوقی، چه به صورت عمدی و چه به صورت طبیعی، تخریب 
اموال در نظر گرفته شده و جرم است.

مدرک: اولین مدارک از تخریب اموال از سـوی ماریو، به روز 21 ماه نوامبر سـال 199۰ باز می گردد. 
ماریـو در این روز به خانه ی هفت »کوپـا« )Koopa( حمله کرده و آن ها را تهدید می کند. پس از این 
حمله، ماریو به بیرون از خانه رفته و به شکل های مختلف به ساختمان خسارت زده و نهایتا آن را نابود 
می کنـد؛ ماریـو در حمله ی خود از مواد منفجره اسـتفاده می کند و حتی برخـی از خانه ها را از پایه در 

می آورد. تخمین ها از ارزش 2۰ تا 1۰۰ هزار دالری عمارت کوپا ها می گویند.
مجازات: با توجه به ارزش باالی ساختمان های نابود شده، ماریو به 2۰ سال زندان و پرداخت 1۰ هزار 

دالر محکوم خواهد شد.

جرم: نگه داری غیرقانونی مواد مخدر زمانی اتفاق می افتد که فرد، بدون داشـتن گواهی های الزم، به 
حمل مواد مخدر می پردازد.

مدرک: ماریو بارها در حین اسـتفاده از مواد مخدر مشاهده شده است. مدارک علیه ماریو استفاده ی 
مواد مخدر از سـوی او را برای اولین بار به سـال 1985 ربط می دهند. ماریو در سـال 1988 به هنگام 
حمل مقادیر زیادی از قارچ سیلوسایبین مشاهده شده است. ماریو از این قارچ ها برای مصارف شخصی 
خود اسـتفاده کـرده. او در حین مصـرف قارچ ها، به انجـام جنایت های دیگری از جملـه حیوان آزاری 

مشغول بوده است.
مجازات: حمل و نگه داری قارچ های سیلوسایبین از 4 تا 4۰۰ گرم، ماریو را به 2۰ سال زندان و پرداخت 

1۰ هزار دالر جریمه محکوم خواهد کرد.

نگه داری و حمل مواد مخدرتخریب اموال
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جرم: هرگونه تالش برای صدمه زدن به بدن، بدون ارزش قائل شـدن برای جان انسان، ضرب و جرح 
محسوب می شود و جرم است.

مدرک: ماریو در سال 2۰۰1 به همراه تعداد دیگری از شهروندان »سرزمین قارچ«، در مجموعه ای از 
مسابقات زیرزمینی و غیرقانونی شرکت کرده است. ماریو در طول این مسابقات از سالح های مختلفی 
مثل چوب بیسـبال، شمشیر، چکش و حتی سالح گرم استفاده کرده است. ماریو بدون توجه به ارزش 
جان دیگر افراد حاضر در مسـابقات، از این اسـلحه ها با خشـونت تمام اسـتفاده کرده و حتی به سمت 

برادرش »لوییجی« و نامزدش »پرنسس پیچ« هم حمله کرده است.
مجازات: بـه دلیـل اینکه دو نفـر از قربانی های ماریو، از نزدیـکان خانوادگی او بوده انـد، او مرتکب به 
جرم درجه یک شده است و محکومیت او، 99 سال زندان و پرداخت جریمه ای 1۰ هزار دالری است.

جرم: ترور مقامات شامل قتل عمد شاه ها، ملکه ها و رهبران می شود.
مدرک: ماریو در روز 13 سپتامبر سال 1985 مرتکب بزرگ ترین جرم خود شده است: ترور مقامات. 
ماریو به هنگام حمله به قلعه ی »شـاه بوزر«، شاه سـرزمین تاریکی، مشاهده شده است. طبق مدارک 
موجود، ماریو با اسـتفاده از یک تبر، طناب های پلی که شـاه بوزر روی آن ایسـتاده بوده را بریده و شاه 
را در دریاچـه ای از مواد مذاب رها کرده اسـت. انگیزه های ماریو برای پایین کشـیدن شـاه بوزر زمانی 
خودش را نمایان می کند که توجه کنیم او در تمام مدت مشـغول پایین کشـیدن پرچم های سرزمین 

شاه بوزر بوده است.
 مجازات: تـرور مقامـات یکـی از سـنگین ترین جرم هـای ممکـن اسـت. مجـازات چنیـن جرمـی، 

اعدام است.

ترور مقاماتضرب و جرح
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بازی ماشین سواری برتر

بازی های مسـابقه ای یا همان سبک ماشین سـواری، بخش بزرگی از تاریخ صنعت بازی را تشکیل داده اند. 
حتی اگر هم یک راننده ی حرفه ای باشید و در پیست یا حتی در خیابان، با خودروی خفن خودتان، مسابقه 
بدهید، باز هم بدون شک می گویید که تجربه ی یک بازی خوب مسابقه ای، یکی از بهترین لذت هایی است 
که می توانید پای کامپیوتر یا کنسـول خودتان داشـته باشـید. بازی های ماشین سـواری در ابتدای کار، از 
باال نشـان داده می شدند؛ طوری که خودرویی را روی یک نقشـه از باال می دیدید و آن را کنترل می کردید. 
زاویه ی دید پشت خودرو و هم چنین زاویه ی دید اول شخص یا همان داخل ماشین، به تدریج به بازی های 
مسابقه ای معرفی شدند و چیزی که امروزه به عنوان بازی ماشین سواری می شناسیم، شکل گرفت. در این 
قسـمت از مجموعه مطالب 5+1 برتر بازی، به سـراغ برترین بازی های مسـابقه ای رفته ایم. انتخاب از بین 
آن همه بازی خوب، اصال کار سـاده ای نبود. به مجموعه هـای زیادی نگاه کردیم و مطمئنا بازی کننده های 
مملکت خودمان را هم در نظر گرفتیم و به لیسـتی که تهیه کرده ایم، رسـیدیم. دوست داشتیم بازی هایی 
مثـل Dirt، GRID یا Midnight Club را هم در لیسـت مان جای می دادیم، اما پـس از بحث های زیاد، 
انتخاب های خودمان را مثل همیشه به 5 بازی محدود کردیم. از شما می خواهیم که از بهترین تجربه هایی 

که در بازی های مسابقه ای داشته اید، در بخش نظرات برای ما و دیگران بگویید.
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اگـر مطالـب 5+1 برتـر را بـرای گیمرهـای بیـرون از مملکت مـان می نوشـتیم، ایـن رتبـه را بـدون 
شـک بـه یکـی از بازی هـای سـری »ماریـو کارت« اختصـاص می دادیـم، امـا می توانیـم بـه جـرات 
 بگوییـم کـه بهتریـن و معروف تریـن بـازی کارتینگ در بیـن گیمرهـای ما، »کرش تیم ریسـینگ«

 )Crash Team Racing( روی پلی استیشن است. چه ساعت هایی که به خاطر کرش بازی کردن 
از زندگی مان عقب نیافتاده ایم و چه دوسـتی هایی که سـر کرش بازی کـردن، خراب نکرده ایم. کرش 
یکی از سـرگرم کننده ترین و بامزه ترین بازی های ماشـین سواری اسـت که می توانید پیدا کنید. همه 
چیز این بازی، از ماشـین ها و قدرت ها و طراحی جاده های اش گرفته، درست هستند. کرش واقعا یکی 

از بهترین بازی های ماشین سواری و یکی از بهترین بازی های پلی استیشن است.

 سـر اینکـه کـدام »نید فـور اسـپید«، بهتر از بقیه اسـت، حسـابی بحـث کردیـم. پیش از هـر چیز به
 Need for Speed III نگاه کرده بودیم، چون تاثیرش روی مجموعه ی نید فور اسـپید و بازی های 
ماشین سـواری، اصـال کم نبود؛ امـا در نهایت تصمیـم گرفتیم »نید فور اسـپید: موسـت وانتد« را به 
عنوان بهترین و خاطره انگیزترین بازی این مجموعه انتخاب کنیم. موست وانتد، که مطمئنا می دانید 
منظورمـان نسـخه ی سـال 2۰۰5 آن اسـت و نـه نسـخه ی 2۰12 آن، همه چیز داشـت؛ از سیسـتم 
شخصی سازی و دستکاری خوب »آندرگراند 2« گرفته تا پلیس بازی های عالی نید فور اسپید 3 در این 
بازی پیدا می شـدند. الکترونیک آرتز بارها سـعی کرده تا موفقیت موسـت وانتد را تکرار کند، اما هنوز 

هم موفق نشده است.

Crash Team RacingNeed for Speed: Most Wanted
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سونی با پلی استیشن و »گرن توریسمو«، دیدگاه همه را نسبت به بازی های مسابقه ای کنسولی تغییر 
داد. قبل از گرن توریسـمو، بازی های ماشین سـواری را فقط در دسـتگاه های آرکیـد پیدا می کردید؛ 
منظورمان دستگاه هایی است که پشت آن می نشستید و با یک فرمان، ماشین سواری می کردید. با این 
حال، گرن توریسـمو سبک شبیه سازی را به کنسـول ها آورد. اینکه امروزه بازی هایی مثل »فورتزا« یا 
»گرید« ساخته می شوند، تمام و کمال به خاطر گرن توریسمو است؛ عنوانی که یکی از بهترین بازی های 
پلی استیشـن بود. در آن زمان، نید فور اسـپید 2 جلوی شما 9 عدد ماشین می گذاشت. می دانید گرن 
توریسـمو چند ماشین داشـت؟ 14۰ خودرو! هرکدام هم سیستم های تنظیم و دستکاری خودشان را 

داشتند. گرن توریسمو دید همه ی ما را نسبت به سبک ماشین سواری عوض کرد.

اگر گرن توریسـمو سـبک شبیه سـازی را به گیمرها معرفی کرده، می توانیم به جرات بلوغ این سبک را به 
فورتزا نسـبت دهیم. همه چیز در فورتزا یک سـر و گردن از گرن توریسـمو بهتر و زیباتر است. با این حال، 
»فورتزا موتوراسپرت« بازی کردن، کار هر کسی نیست؛ چون برای اینکه یک مسابقه را برنده شوید، باید از 
تایرها گرفته تا شمع ماشین را دستکاری کنید. این جاست که »فورتزا هورایزن« خودش را نشان می دهد. 
هر کسی می تواند پای فورتزا هورایزن بنشیند و ساعت ها در دنیای این بازی غرق شود. یک نقشه ی بزرگ 
می خواهید که در آن گشت و گذار کنید؟ بی نهایت ماشین می خواهید که آن ها را دستکاری کنید؟ هر چیزی 
در فورتزا هورایزن پیدا می شـود. شماره ی سـوم این بازی، همه چیز را به سطح باالتری می برد؛ طوری که 
اگر بازی شماره یک لیست مان نبود، می گفتیم »فورتزا هورایزن 3«، بهترین بازی مسابقه ای تاریخ است.

Gran TurismoForza Horizon 3
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بیایید لحظه ای به دلیل اصلی بازی کردن مان فکر کنیم؟ ما بازی می کنیم که لذت ببریم؛ مخصوصا پای 
بازی های مسابقه ای می نشینیم که هیجان را تجربه کنیم. بدون اغراق می گوییم: هیچ بازی به اندازه ی 
»برن آوت«، سـطح ترشح آدرنالین خون تان را زیاد نمی کند. برن آوت بازی کردن آن قدر لذت بخش و 
هیجان انگیز است که فقط کافی است بازی را امتحان کنید تا دیگر نتوانید از پای آن بلند شوید. هیجانی 
که به اسم برن آوت می شناسیم، در شماره ی سوم آن یعنی Burnout 3: Takedown شکل گرفت، 
اما »برن آوت پارادایـز« )Burnout Paradise(، بهترین و زیباتریـن تجربه ای برن آوت تا به امروز 
اسـت. برن آوت پارادایز به این دلیل خوب است که همه چیزش درست طراحی شده و کاری نمی کند 
که حتی لحظه ای، هیجان بازی خراب شـود. بازی بدون مشـکل نیسـت، اما بدون شک می گوییم که 

بازی مسابقه ای بهتر و سرگرم کننده تر از برن آوت پارادایز وجود ندارد.

اگر بخواهیم نگاهی به بازی های قدیمی مسابقه ای بیاندازیم و یکی را انتخاب کنیم، بی درنگ ذهن مان 
به سـمت »آوت ران« )OutRun( سـگا می رود. سـازنده ی آوت ران گفته بود که بازی اش یک بازی 
مسـابقه ای نیست و آوت ران، یک بازی ماشین سواری اسـت. در آوت ران به جای اینکه پیست مسابقه 
ببینید، با یک فراری در خیابان های زیبا و جاده هایی چشـم گیر رانندگی می کنید. شـنیدن موسیقی 
بسـیار خوب آوت ران، که در مقایسه با بازی های دوره ی خودش چیزی بی نظیر بود، تجربه ای عجیب 
و تازه برای همه ی گیمرها بود. در آوت ران می توانستید کانال رادیو را تغییر دهید. تاثیر آوت ران روی 
بازی های دیگری مثل نید فور اسـپید، تست درایو یا Project Gotham Racing به خوبی دیده 
می شـد. حتی ریشـه ی خیلی از بازی های امروزی مثل درایوکالب یا فورتـزا هورایزن هم در آوت ران 

پیدا می شود.

Burnout ParadiseOutRun
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بازی مخفی کاری برتر

اگر متال گیرهای قدیمی، منظورمان آن هایی اسـت که در دهه ی هشتاد میالدی عرضه شده اند، را به کنار 
بگذاریم، می توانیم به سـادگی بگوییم که سـبک مخفی کاری،  ژانری نسـبتا جدید در صنعت بازی اسـت. 
برخالف سـبک هایی مثل اکشـن اول شـخص یا ماجرایی که دهه هاسـت بـا صنعت بازی همـراه بوده اند، 
بازی های مخفی کاری نزدیک به دو دهه  اسـت که به صنعت بازی معرفی شده اند. در ادامه ی مطالب 1+5 
برتر سـبک های بازی، این بار به سـراغ بازی های مخفی کاری رفته ایم. بازی های سبک مخفی کاری شاید 
روندی بسیار آرام تر از بازی های اکشن داشته باشند، اما به جرات می توانیم بگوییم که هیجان آن ها، چیزی 
از بازی های اکشن کم ندارد. با دوستان اهل بازی نشستیم و لیستی پنج بازی برتر مخفی کاری را از دیدگاه 
خودمان انتخاب کردیم؛ در نهایت که به لیسـت نگاه کردیم، متوجه شـدیم از پنج بازی انتخاب شده، چهار 
رتبه را شماره های مختلف متال گیر تشکیل داده اند. در نتیجه نگاهی دوباره به لیست مان کردیم و تصمیم 
گرفتیـم لیسـتی تهیه کنیم که فقط یـک متال گیر در آن قـرار دارد. می توانید در ادامـه، انتخاب های ما از 
بهترین بازی های مخفی کاری صنعت بازی را ببینید. مثل همیشه، به ما و دیگران درباره ی بهترین بازی های 

مخفی کاری از دیدگاه خودتان بگویید.
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قسـمت اول مجموعه بازی های »تنچو«، چند ماهی پیش از متال گیر سـالید عرضه شـده؛ طوری که 
می توانیم تنچو را از اولین بازی های خوب سـبک مخفـی کاری بدانیم. آزادی عملی که تنچو به عنوان 
یک نینجا به گیمرها می داد، موضوعی بود که در دیگر بازی ها ندیده بودیم. روستایی بزرگ در مقابل تان 
قرار داشـت و هر طور که دوست داشتید می توانستید از روی سقف خانه ها حرکت کنید. کنترل بازی 
کمی سخت بود، اما برای کسانی که به کنترل تانک-مانند رزیدنت اویل عادت کرده بودند، تنچو یکی 
از لذت بخش ترین تجربه های گیمی دوره ی پلی استیشـن محسـوب می شـود. اگر تنچو را بازی کرده 

باشید، امکان ندارد موسیقی شگفت انگیز آن را از خاطر برده باشید.

قسمت دوم »هیچکس برای همیشه زندگی نمی کند« بازی های کامپیوتر را چند قدمی به جلو برد. زمانی 
که از NOLF 2 صحبت می کنیم، بیشـتر به یاد گرافیک شـگفت انگیزش می افتیم که در زمان عرضه ی 
بازی، رقیبی نداشـت. با این حال، نباید این موضوع را هم فراموش کنیم که NOLF 2 فقط هم به خاطر 
اینکه از نظر فنی پیشـرفته بود، معروف نشد؛ بازی یک اکشن اول شخص مخفی کاری شگفت انگیز بود. 
آن قدر تجهیزات در NOLF 2 در اختیار داشتید که می توانستید روند مراحل را کامال دلخواه پیش ببرید. 
بدون اغراق می توانیم بگوییم که NOLF 2 بهترین بازی جیمز باندی اسـت که تا به حال سـاخته شده؛ 

طوری که در NOLF 2 تمام هیجان های یک مامور مخفی بودن را درک می کنید.

Tenchu: Stealth AssassinsNo One Lives Forever 2
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سر اینکه کدام قسمت از مجموعه بازی های »اسپلینتر سل«، بهتر است، ساعتی با یکدیگر بحث کردیم 
و در نهایت به این نتیجه رسـیدیم که Chaos Theory مخفی کاری ترین شـماره ی اسـپلینتر سل 
است. مکانیک هایی که Chaos Theory به بازی های اسپلینتر معرفی می کند روند این مجموعه را 
از زمین تا آسمان تغییر می دهد؛ مکانیک هایی که در همین اسپلینتر سل: لیست سیاه که اخیرا عرضه 
شـده هم دیده می شـوند. هر مرحله در Chaos Theory به قدری بزرگ بود که به راحتی در آن گم 
می شدید. هدف های فرعی هم سـطح جدیدی از چالش ها را به مراحل اضافه کرده بودند. بازی کردن 
Chaos Theory آن قدر حس خوبی به شـما می داد که دوست داشـتید هر مرحله ی بازی را بدون 

اینکه کسی حتی از وجود شما خبردار شود، تمام کنید.

شـماره ی جدیـد هیتمن، روند بـازی شـگفت انگیزش را مدیـون Blood Money اسـت. به جرات 
می توانیم بگوییم که Blood Money می تواند از شما یک تروریست حرفه ای بسازد؛ البته با توجه به 
اینکه پشت تان به اندازه ی »مامور 47« به جایی گرم نیست، پیشنهاد نمی کنیم که سعی در بازسازی 
حرکات او داشته باشید. در Blood Money فقط یک نقشه داشتید و یک هدف؛ اینکه چگونه هدف 
را پیـدا کنید و چگونـه او را از بین ببرید را باید خودتان کشـف می کردید. بازی کلمـه ای راهنمایی به 
شما نمی کرد در عین حال هم این اجازه را به شما می داد تا هر ایده ای که در ذهن تان شکل می گرفت 
را عملـی کنید. هیتمن هم چنین بهترین قصـه اش را در Blood Money تعریف می کند و به همین 

دلیل است که Hitman 2016 را به عنوان بهترین هیتمن انتخاب نمی کنیم.

Splinter Cell: Chaos TheoryHitman: Blood Money
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قسمت سوم مجموعه بازی های متال گیر نه تنها بهترین بازی مخفی کاری است که تا به حال تجربه کرده ایم، 
بلکه می توانیم آن را به راحتی در صدر لیسـت بهترین بازی های سـاخته شده قرار دهیم. متال گیر 3 همه 
چیز دارد: داستانی بدون نقص، شخصیت هایی عمیق، گرافیک و محیطی که تا مدت ها مثل آن نیامد و یک 
روند بازی پیچیده و چند الیه. متال گیر 3 یک سـندباکس محض است؛ یعنی می توانید کارهای مختلفی 
در بازی انجام بدهید و مطمئن باشید که از سوی بازی، عکس العملی دریافت می کنید. سال ها از عرضه ی 
متال گیر 3 می گذرد و هنوز هم گیمرها تجربه های تازه ای را در این بازی کشف می کنند. آیتم های متال گیر 
سـالید 3 شاید در ظاهر یک استفاده برای تان داشته باشند، اما با ادغام آن ها با آیتم های دیگر یا استفاده ی 
آن ها در مکان های مختلف، نتیجه های متفاوتی تحویل شما می دهند. سیستم بی سیم بازی، مکانیک های 
اسـتتار آن و خالصه همه چیزش، حتـی در متال گیرهای پس این بازی هم دیگر تکرار نشـدند. متال گیر 
سـالید 3 بدون شک بهترین بازی مخفی کاری دنیاسـت و اگر متال گیر دیگری روی دست اش نزده است، 

پس می توانیم مطمئن باشیم که بازی دیگری هم هرگز متال گیر سالید 3 نخواهد رسید.

»سـرافکنده« یا همان Dishonored را به این خاطر به عنـوان انتخاب اضافه آورده ایم که حتما هم 
 Dishonored ،الزم نیسـت در این بازی، مراحـل را به صورت مخفی کاری پیش ببرید؛ بـا این حال
 Dishonored ،را سـاخته اند که آن را مخفـی کاری بازی کنید. برخالف دیگر بازی های لیسـت مان
به جـای آیتم ها و گجت های نظامی، از عنصر جادو یا چیزی شـبیه به آن اسـتفاده می کند. می توانید 
در Dishonored زمـان را نگـه دارید، در لحظه از نقطـه ای به نقطه ای دیگر برویـد، یا اینکه کنترل 
دیگر انسان ها یا حتی موجودات را در محیط بازی به دست بگیرید. روند بازی Dishonored آن قدر 
دسـت تان را آزاد می گذاشـت که برای یک بازی جدید، عجیب به نظر می رسـید؛ طوری که به هنگام 

Dishonored بازی کردن، به یاد عناوین قدیمی کامپیوتر مثل Thief می افتادیم.

Metal Gear Solid 3: Snake Eater

Dishonored


