بازیکده

یکی از ن ــکات مثب ــت ب ــازی ،طراح ــی هوش ــمندانه لوپه ــای زمان ــی اســـت .با توجـــه به ایـــن که بـــازی پـــس از گذشـــت  ۱۲دقیقه ریســـت میش ــود

بازیکن باید زمان خودش را بهخوبی مدیریت کند

بازی هفت ـ ـ ـ ـ ـ ــه

سفر به جزیره ایکی
بعد از گذشت چند مــاه ،نسخه کــات کــارگــردان
ب ــازی  Ghost of Tshushimaدر دسـتــرس قــرار
گرفت .به عنوان یکی از بهترین بازیهای سال
گذشته Ghost of Tsushima ،حــاال بــه صــورت
رسـمــی ب ــرای  PS5هــم عــرضــه شــده و بازیکنانی
کــه بــازی را تــا پیش از ایــن تجربه نـکــرده بودند،
مـیتــوا نـنــد بــا ا ی ــن نسخه بــه ت ـمــام محتواهای
عرضهشده برای بازی دسترسی داشته باشند.
نسخه  Director’s Cutبازی شامل اکسپنشن
جدید آن یعنی  Iki Islandو ارتقاهای گرافیکی
مختلفی مــیش ــود ک ــه قـ ــدرت ک ـنــســول جــد یــد
ســو نــی یعنی  PS5را بــه چــا لــش مـیکـشـنــد .در
حالی کــه طــرفــداران بــازی در انتظار بــازی بعدی
استودیو ساکرپانچ بــرای این کنسول هستند،
بازی کردن مجدد  Ghost of Tsushimaآن هم در
کاملترین پکیجی که تا امروز از آن منتشر شده،
خالی از لطف نیست.
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رستگاری در  ۱۲دقیقه

بازیTwelve Minutes
یکی از متفاوتترین تجربههای گیمینگ را ساخته است
در بین نامهای بزرگی که اکثرا عناوین جهان باز  ،نقشآفرینیهای کالن و شوترهای آنالین
هستند ،بــازیهــای کوتاه و متفاوت میتوانند فرصت خوبی بــرای درخشیدن داشته

مسعودتیموری
کارشناسبازی

باشند .هرچند که موفق شــدن در ایــن بین کــار راحتی نیست و به نــوآوریهــای ز یــادی
نیاز دارد اما بــازی  Twelve Minutesدقیقا در این راه موفق میشود .بــازی کاستیهای
خودش را دارد و ایده آن هم چندان نوآورانه نیست اما نتیجه نهایی ،یک سفر چندساعته

جذاب و درگیرکننده در یک لوپ زمانی است.

فرار از گرههای زمانی

خبر هفت ـ ـ ـ ـ ـ ــه

احتماال Death Stranding 2
در راه است
بــاز ی ـگــر ا ص ـلــی ب ــازی  Death Strandingیعنی
ن ــورم ــن ر یـ ـ ــدس ،در گ ـف ـتوگــویــی اع ـ ــام کــرد
قسمت دوم این بازی احتماال ساخته میشود.
آخ ــر ی ــن ســاخ ـتــه کــوج ـی ـمــا پــروداک ـش ـنــز یعنی
 ،Death Strandingسـ ــال  ۲۰۱۹عــر ضــه شد
و اغـ ـل ــب بـ ــا ن ـ ـظـ ــرات م ـث ـب ـتــی ه ـ ـمـ ــراه بـ ـ ــود .در
گفتوگویی که نورمن ریدس اخیرا با یک رسانه
سینمایی دا شـتــه ،وی میگوید« :قسمت دوم
 Death Strandingرا احتماال خواهیم ساخت.
تا جایی که مـیدا نــم ،ساخت بــازی فعال مراحل
م ــذاک ــره را ط ــی مــیکــن ــد ».ب ــا تــوجــه ب ــه ای ـنکــه
ی ــک ن ـس ـخــه ک ــامــلت ــر از ب ـ ــازی ت ـحــت عــنــوان
 Death Stranding: Director’s Cutا یــن ماه
عــرضــه مــیش ــود ،بــه نـظــر م ـیرســد ک ــار شخص
هیدئو کوجیما هم با بازی تمام نشده است.

بازی داستان خودش را در چند خط خالصه میکند؛
یــک مــرد در حــا لــی کــه بــا همسرش شــب را در خانه
م ـیگــذرانــد ،متوجه م ـیشــود کــه در یــک لــوپ زمانی
گیر کرده است .او وقتی متوجه این موضوع میشود
کــه یــک پلیس در خــان ـهاش را مـیزنــد و ادعــا میکند
همسر او پدرش را هشت سال پیش کشته و همه
چیز از اینجا حالت یک چرخه زمانی به خود میگیرد.
اما این چرخه زمانی وقتی تکرار میشود که بازیکن یا
همان شخصیت مرد اصلی کشته یا دستگیر شود
یا وقتی که فرصت  ۱۲دقیقهای او برای آن لوپ زمانی
تمام شود.
ای ــده ب ــازی ب ــرای یــک ب ــازی ویــدئــویــی خاص
و منحصربهفرد ا س ــت .ســاز نــد ههــا از
ای ــن  ۱۲دقـیـقــه اس ـت ـفــاده میکنند
تــا یــک ب ــازی پ ــازل و در عـیــن حــال
هیجانانگیز را روایت کنند .روایتی که
بازیکن را مجاب میکند تا تمام اتاقهای خانه
را برای سرنخهای مختلف بگردد ،به نتایج جدید
برسد و در نهایت هر بار بتواند نتیجه نهایی را کمی
تغییر دهد و به یک حقیقت جدید برسد .بازی
زاویــه دوربین تاپ داون یا از باال دارد .این
موضوع باعث شــده تا بازیکن ا شــراف
عنوان انگلیسی:
Twelve Minutes
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کاملی روی تمام ا تــا قهــای خانه و جزئیات مختلف
هر آیتم بازی داشته باشد .درست مثل ادونچرهای
کالسیک ،بــازی با حالت اشــاره و کلیکی هر بــار پرده
جدیدی از رازهای پشت پرده برمیدارد.

کوتاه اما ساختارشکن

ی ـکــی از ن ـکــات مـثـبــت بـ ــازی ،طــراحــی هــوشــمــنــدانــه
لوپهای زمانی است .با توجه به این که بازی پس از
گذشت  ۱۲دقیقه ریست میشود ،بازیکن باید زمان
خودش را بهخوبی مدیریت کند .دفعات اول ممکن
ا ســت بــازی حتی بــا اخــتــاف چند ثانیه ریست شود
امــا در لــوپهــای بــعــدی ،ســرعــت بعضی مــوارد
باالتر مـیرود تا بازیکن در یک لوپ
خاص گیر نیفتد .مثال یکی
از کارهایی که بــازی برای
اطمینا نحاصلکردن
از ا یـ ـ ـ ــن مـ ــوضـ ــوع
ان ـ ــج ـ ــام م ـ ـیدهـ ــد،
کـ ـ ـ ــوتـ ـ ـ ــاه کـ ـ ـ ــردن
مــکــالــمــات اس ــت.
شخصیت اصلی با
هر بار ریست شدن
زم ــان ،نــکــات بیشتری
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برای قانع کردن همسرش میداند تا او را
راضی کند که در یک لوپ زمانی گیر افتاده
اســت .ایــن باعث میشود تا هر بــار  ،این
بخش از مکالمات را سریعتر بــه نتیجه
برساند و همسرش را قانع کند.
یکی از نقاط قــوت بــازی بــه عــنــوان یــک اثر
ادونچر  ،سرنخهایی است که در هر لوپ
ق ــرار گرفته اس ــت .هرچند کــه ب ــازی صرفا
بــه ایــن سرنخها توجه نمیکند و بخش
مهمی از اطالعات ،در البهالی مکالمات با
شخصیتها قرار گرفته است .شخصیت
اصــلــی بــایــد بــا همسرش صحبت کند تا
سرنخهای جــدیــدی را چــه بــرای فهمیدن
اطالعات جدید و چه پیدا کردن آیتمها به
دســت آورد .اینجاست کــه صداپیشگی
قدرتمند بازی به کمکش میآید.
تیم صداپیشگی  Twelve Minutesیکی
از قــویتــریــن نــقــاط آن بــه عــنــوان یــک اثــر
مستقل اس ــت .جیمز مــک آووی نقش
شخصیت اصــلــی ب ــازی را ب ــازی مـیکـنــد و
دیـ ـ ــزی ریـ ــدلـ ــی نــق ــش ه ـمــســر م ـهــربــان
او را دارد .بــه عــنــوان یــک بــازی کــه کامال از
بـ ــاال روای ـ ــت مـ ـیش ــود و اغ ــل ــب ب ــا چـهــره
شخصیتها کاری ندارد ،بازی تمام تالش
خودش را میکند تا احساسات را بهخوبی
از طریق صــدا منتقل کند .شخصیتها
میتوانند گــاهــی عصبانی ،خسته یــا آرام
باشند و این را میتوان از حالت صدایی که
دارنــد ،بهخوبی متوجه شد .در عین حال
ویلم دفو ،نقش پلیسی را دارد که در خانه
را میزند و یکی از بهترین صداگذاریهای
بازی مربوط به اوست.
ب ــرای یــک ب ــازی مثل ،Twelve Minutes
تکرارپذیری نقش مهمی را بــازی میکند.
ب ــازی هــر چند دقیقه ی ـکبــار از نــو شــروع
مـ ـیش ــود و اگـ ــر ن ــت ــوان ــد ســرگــرمک ـن ـنــده
بـ ــودن خـ ــودش را حــفــظ کــنــد ،خـیـلــی زود
دل مخاطب را مـیزنــد .بــا ایــن حــال ،بــازی
سعی کرده تا سیستم لوپ زمانی خودش
را هوشمندانه طراحی کند و با هر بار بازی
کـ ــردن ،پ ــرده از رازهـ ــای بیشتری بـ ــردارد.
همین باعث شــده تــا Twelve Minutes
نـ ــه یـ ــک پـ ــایـ ــان ،بــلــکــه چ ــن ــدی ــن پ ــای ــان
مــتــفــاوت داشــتــه بــاشــد کــه ارزش دیــدن
همه آنها را دارد .بــازی Twelve Minutes
در حــال حاضر بــرای پیسی ،اکسباکس
وان ،اک ـسبــاکــس س ــری اک ــس و اس در
دسترس قرار دارد .بازی از طریق سرویس
گــیـمپــس نــیــز ب ــرای پـیســی و کـنــســول در
دسترس است.
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