ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺑﺎزی ﻫﻤﮑﻼﺳﯿﺎ؛ ﯾﺎر دﺑﺴﺘﺎﻧﯽ ﻣﻦ -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺤﻤﺪ ﮐﺮﯾﻤﯽ | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۲۲ ،ﺗﯿﺮ ۱۳۹۵
ﻫﻤﮑﻼﺳﯿﺎ ﻋﻨﻮاﻧﯽ ﺑﺎ ﻣﺤﻮرﯾﺖ ﺣﺪس ﮐﻠﻤﻪ اﺳﺖ .ﺗﺎﮐﻨﻮن ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻋﻨﻮان در اﯾﻦ ﺳﺒﮏ دﯾﺪه اﯾﺪ؟
ﺗﻌﺪاد اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎزی ﻫﺎ زﯾﺎد ﺑﻪ ﻗﺪری زﯾﺎد ﺷﺪه ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﺷﻤﺎرش آن ﻫﺎ از دﺳﺖ ﻣﺎ ﻫﻢ ﺧﺎرج
اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﺣﺮف ﻫﺎ ﻫﻤﮑﻼﺳﯿﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺟﺬاﺑﯿﺖ ﻫﺎی ﺧﻮد را دارد .واﻗﻌﺎ ﻋﺠﯿﺐ اﺳﺖ؛ ﻣﯽ
داﻧﯿﺪ ﻋﻨﻮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ از ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ﻫﺎی ﺗﮑﺮاری ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ وﻟﯽ از دﻗﺎﯾﻖ ﺳﭙﺮی ﺷﺪه
ﻟﺬت ﻣﯽ ﺑﺮﯾﺪ.
ﺟﺪا از ذات ﭼﺎﻟﺸﯽ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺟﺬب ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﻋﻠﺖ اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع
ﺑﻪ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪی ﺳﺎزﻧﺪه ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔﺮدد .اﺳﺘﻮدﯾﻮ ﭘﻼس ﻧﺎﯾﻦ ﮔﯿﻤﺰ در اﻗﺪاﻣﯽ ﮐﺎﻣﻼ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪ ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﻫﺎ
را ﺑﺎ ﻫﻤﮑﻼﺳﯿﺎ ﺑﻪ دﻫﻪ ﺷﺼﺖ ﻓﺮﺳﺘﺎده اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻫﺎ ،ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎ و ﭼﻬﺮه ﻫﺎ
ﯾﺎد آور ﺣﺎل و روز اﯾﻦ دوران ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﮔﻔﺘﯿﻢ در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﻫﻤﮑﻼﺳﯿﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻠﻤﺎﺗﯽ را ﺣﺪس ﺑﺰﻧﯿﺪ .در ﻫﺮ ﻣﻌﻤﺎ ﻣﮑﻌﺐ
ﻫﺎﯾﯽ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ و ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻗﺮار دادن ﺣﺮوف در آن ﻫﺎ ﮐﻠﻤﻪ ای ﻣﻌﻨﺎ دار ﺑﺴﺎزد .ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ
ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﻣﺸﺎﺑﻪ ،دو اﻟﻤﺎن در ﮔﯿﻢ ﭘﻠﯽ ﺳﺎده ﻫﻤﮑﻼﺳﯿﺎ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ را اﯾﻔﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﯾﮑﯽ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺎ
ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎی ﭘﻠﻪ ای ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﯿﺪ .ﺑﻪ ﺑﯿﺎن ﺳﺎده ﺗﺮ ،ﺣﻀﻮر ﺗﻌﺪاد ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه ﺗﺎ
ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﮐﻢ ﮐﻢ درﮔﯿﺮ ﮐﻠﻤﺎت ﺳﺨﺖ ﺗﺮ ﺷﻮد.
ﻧﮕﺮان ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ ،ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﺗﻤﺎم ﮐﻠﻤﺎت را ﺣﺪس ﺑﺰﻧﯿﺪ .در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮاﺣﻞ ،ﺧﻮد ﺑﺎزی ﺑﺮای
راﺣﺘﯽ ﮐﺎرﺑﺮﻫﺎ ﺑﻌﻀﯽ ﺣﺮوف را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .وﻟﯽ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻧﺎم ﻏﻮل آﺧﺮ ﻫﻢ
وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﮐﻠﻤﻪ را ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮد ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﺣﺪس ﺑﺰﻧﺪ.
دوﻣﯿﻦ اﻟﻤﺎن ﻫﻢ ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ ﺑﺎﻻی ﻣﻌﻤﺎﻫﺎ اﺳﺖ .ﺑﯿﺶ از دوﯾﺴﺖ ﻣﺮﺣﻠﻪ در ﺑﺎزی ﺣﻀﻮر دارد ﮐﻪ
اﺗﻤﺎم آن ﻫﺎ روزﻫﺎ ﯾﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﺣﺘﯽ ﻣﺎه ﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮل ﻣﯽ اﻧﺠﺎﻣﺪ .ﺟﺎﻟﺐ ﺗﺮ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ اﺳﺘﻮدﯾﻮ ﺳﺎزﻧﺪه
ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﻫﻢ ﺑﻪ ﺑﺎزی اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ .اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ را اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﻢ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم
ﺗﻌﺪادی از آن ﻫﺎ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻫﺎ ﻋﻮض ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ اﻟﻤﺎن ﺗﻐﺮی در ﮔﯿﻢ ﭘﻠﯽ اﯾﺠﺎد ﻧﻤﯽ
ﮐﻨﺪ ،وﻟﯽ ﺑﻪ ﺧﻮدی ﺧﻮد ﺟﺬاﺑﯿﺖ ﻫﺎی ﺑﺼﺮی را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﯽ آورد.
از دﯾﺪﮔﺎه ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ و ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﮑﻼﺳﯽ ﻫﺎ ﺑﯿﻨﺪازﯾﻢ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﻢ در اﯾﻦ
زﻣﯿﻨﻪ اﺳﺘﻮدﯾﻮ ﭘﻼس ﻧﺎﯾﻦ ﮔﯿﻤﺰ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﮐﺎر ﺧﻮد را ﺑﻪ درﺳﺘﯽ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ .راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮی ﺑﺎزی زﯾﺒﺎ

ﺑﻮده و ﭘﺲ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ای ﻫﻢ ﯾﺎدآور ﺧﺎﻃﺮات ﺧﯿﻠﯽ ﻫﺎ اﺳﺖ .ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻫﻢ ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﮐﻪ دو
ﻗﻄﻌﻪ ﺗﮑﺮاری را ﺑﺎرﻫﺎ ﻣﯽ ﺷﻨﻮﯾﺪ ،اﻣﺎ ﺟﺬاﺑﯿﺖ ﻫﺎی ﺧﻮد را دارﻧﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ دوﺳﺖ داﺷﺘﯿﻢ ﺗﺎ ﺗﺮک ﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی در ﺑﺎزی ﻣﯽ ﺷﻨﯿﺪﯾﻢ .ﺑﺮای ﺳﺨﻦ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﻢ
ﺷﺎﯾﺪ ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﻣﺸﺎﺑﻪ زﯾﺎدی ﺗﺎﮐﻨﻮن از ﻫﻤﮑﻼﺳﯿﺎ دﯾﺪه ﺑﺎﺷﯿﺪ ،وﻟﯽ اﮔﺮ از ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪان ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺒﮏ
ﺑﺎزی ﻫﺎ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ اﯾﻦ ﻋﻨﻮان را از دﺳﺖ ﻧﺪﻫﯿﺪ.
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