ﻧﺎک اوت؛ ﻓﻨﻮن ﺷﮑﺴﺖ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺑﺎزی ﻫﺎی
ﻣﺒﺎرزه ای  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺣﺴﯿﻦ ﺗﻮﮐﻠﯽ | ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ۲۳ ،آذر ۱۳۹۶
ﺑﺎزی ﻫﺎی ﻣﺒﺎرزه ای ﻫﻤﯿﺸﻪ اﯾﺪه ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای وﻗﺖ ﮔﺬراﻧﯽ و ﮐﺮی ﺧﻮاﻧﯽ دوﺳﺘﺎﻧﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ اﻣﺎ
ﻫﻤﯿﻦ وﻗﺖ ﮔﺬراﻧﯽ ﻫﺎی دور ﻫﻤﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺒﺎت ﻧﺰاع ﻫﺎی دوﺳﺘﺎﻧﻪ ﺷﻮد ،ﺑﻪ ﺧﺼﻮص
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ دوﺳﺖ ﺧﻮد را ﺷﮑﺴﺖ دﻫﯿﺪ و اﺣﺴﺎس ﻗﺪرت ﮐﻨﯿﺪ و رﺟﺰ ﺧﻮاﻧﯽ را ﺑﻪ اوج
ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﺪ.
ﺣﺎل ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﮐﺎراﮐﺘﺮی را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺎت ﮐﺸﻨﺪه و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل آﺳﺎن ﺑﺮای اﺟﺮا

ﻣﺠﻬﺰ ﺑﺎﺷﺪ .در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮ روی اﻋﺼﺎب ﺣﺮﯾﻔﺘﺎن راه ﺧﻮاﻫﯿﺪ رﻓﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ او را ﺑﻪ ﻣﺮز
ﺟﻨﻮن ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺸﯿﺪ و ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد ﺻﺪﻣﺎت ﻣﺎﻟﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﭘﺮت ﮐﺮدن دﺳﺘﻪ را ﺷﺎﻫﺪ ﺧﻮاﻫﯿﺪ
ﺑﻮد.
ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﯾﺎ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ در ﺗﻤﺎم ﺑﺎزی ﻫﺎی ﺳﺒﮏ ﻣﺒﺎرزه ای ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎراﮐﺘﺮ ﻫﺎ و ﯾﺎ ﻓﻨﻮﻧﯽ وﺟﻮد دارد
ﮐﻪ در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ آﻧﺎن ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﭘﺮداﺧﺖ.
The Tekken-Eddy Gordo

ﻣﻄﻤﺌﻨﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه اﯾﻢ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻣﺎه ﻫﺎ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از ﮐﺎراﮐﺘﺮ ﻫﺎی ﺳﺮی
ﺗﮑﻦ و ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮ روی ﺣﺮﮐﺎت و ﻓﻨﻮﻧﺶ در ﯾﮏ ﺑﺎزی ﯾﮏ ﻃﺮﻓﻪ ،ﺑﺎزﻧﺪه ﻣﺒﺎرزه ای ﺷﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﻓﺮد ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﺗﺎزه ﮐﺎر ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﺪون ﺷﮏ ﮐﺎراﮐﺘﺮ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﻓﺮد ﺗﺎزه ﮐﺎر داﺳﺘﺎن ،ادی ﮔﻮردو ﺑﻮده.
ادی اﺳﺘﺎد ﺳﺒﮏ ﮐﺎﭘﻮﺋﺮاﺳﺖ؛ ﻫﻨﺮ رزﻣﯽ ای ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﺣﺮﮐﺎت ﻣﻮزون ﻣﺤﻠﯽ ﺑﺮزﯾﻠﯽ و
ﺟﻨﺐ و ﺟﻮش ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻ ،ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺿﺮﺑﺎت ﮐﺸﻨﺪه ﺳﺒﮏ رزﻣﯽ ﺟﻮﺟﯿﺘﺴﻮ اﺳﺖ.
ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻓﻨﻮن در ﺑﺎزی ﺗﻮﺳﻂ ادی ﮐﺎر ﺳﺨﺘﯽ ﭘﯿﺶ رو ﻧﺪارﯾﺪ ،ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ اﻧﮕﺸﺘﺎن ﺧﻮد
را ﺑﺮ روی دﮐﻤﻪ ﻫﺎی ﻣﺸﺖ و ﻟﮕﺪ ﻗﺮار داده و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﺎﻧﺴﯽ آن ﻫﺎ را ﺑﻔﺸﺎرﯾﺪ .ﭘﺲ از اﯾﻦ
ﺷﺎﻫﺪ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ادی ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺎت ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺣﺮﯾﻒ را ﺑﯿﻦ زﻣﯿﻦ و ﻫﻮا ﻣﻌﻠﻖ
ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ و ﺑﺎ ﺿﺮﺑﺎت ﭘﯽ در ﭘﯽ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺘﺶ ﻣﯽ رﺳﺪ.
ﭘﺲ از ﺳﺎل ﻫﺎ ﺣﻀﻮر در ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺮی ﺑﺎزی ﻫﺎی ﺗﮑﻦ ،ادی ﮔﻮردو ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در دﻧﯿﺎی
اﯾﻦ ﺑﺎزی ،ﺑﻠﮑﻪ در ﻣﯿﺎن ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﺎزی ﻫﺎی وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﺗﺎزه ﮐﺎر ﭘﺴﻨﺪ ﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎراﮐﺘﺮ ﻫﺎ ﻣﺸﻬﻮر
ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﭘﺲ اﮔﺮ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﺮﭼﺴﺐ ﺗﺎزه ﮐﺎر و ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﻣﺘﻘﻠﺐ ﺑﻬﺘﺎن اﻃﻼق ﻧﺸﻮد ،ﺗﺎ ﺟﺎی ﻣﻤﮑﻦ از
اﻧﺘﺨﺎب ادی در ﺑﺎزی ﭘﺮﻫﯿﺰ ﮐﻨﯿﺪ .و ﺻﺪ اﻟﺒﺘﻪ ﻫﺮ ﮔﺎه در ﺑﺮاﺑﺮ او ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮردﯾﺪ ،ﺑﻪ ﺧﻮد ﯾﺎدآوری

ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﯿﺰی از ارزش ﻫﺎی ﺷﻤﺎ ﮐﻢ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ!
Street Fighter-Shoryuken

ﺳﺮی اﺳﺘﺮﯾﺖ ﻓﺎﯾﺘﺮ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎی ﺧﻮد ﺳﻌﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﺎ ﻧﻮآوری را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ و در ﻫﺮ
ﺷﻤﺎره ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی را ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ در دل ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﺗﻐﺮات ﭼﻨﺪ ﻓﻦ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ از

ﻗﺎﻧﻮن ﭘﺎﯾﺴﺘﮕﯽ ﺑﻬﺮه ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ و ﻫﯿﭻ ﮔﺎه از ﻗﺪرﺗﺸﺎن ﮐﺎﺳﺘﻪ ﻧﺸﺪه و از ﻫﺮ ﺷﻤﺎره ﺑﻪ ﺷﻤﺎره دﯾﮕﺮی
ﮐﻮچ ﮐﺮده اﻧﺪ.
ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺗﻤﺎم ﻃﺮﻓﺪاران ﺳﺮی اﺳﺘﺮﯾﺖ ﻓﺎﯾﺘﺮ آن ﻫﺎ را ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﻨﺪ و ﺣﺘﯽ ﭼﺸﻢ ﺑﺴﺘﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ آن
ﻫﺎ را ﺑﻪ اﺟﺮا درآورﻧﺪ .از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ ﻓﻨﻮن ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻫﺎدوﮐﻦ )ﺗﻮپ آﺗﺸﯿﻦ( ،ﺗﺎﺗﺴﻮﮐﺎﻣﯽ )ﻟﮕﺪ
ﭼﺮﺧﺸﯽ( ،و در آﺧﺮ ﻣﻬﻠﮏ ﺗﺮﯾﻦ آن ﻫﺎ ﺷﻮرﯾﮑﻦ ﯾﺎ ﻫﻤﺎن آﭘﺮﮐﺎت ﻣﻌﺮوف رﯾﻮ ﻧﺎم ﺑﺮد .اﺳﺘﻔﺎده از
اﯾﻦ ﻓﻦ زﯾﺎد ﮐﺎر ﺳﺨﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﯽ ﺗﻮان آن را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﮑﺮاری و ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻫﻢ اﺟﺮا و ﯾﺎ ﺑﻪ
ﻗﻮﻟﯽ اﺳﭙﻢ ﮐﺮد ،وﻟﯽ ﻫﻤﯿﻦ ﯾﮏ ﻓﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺒﺎرزه را ﺑﺮای ﺣﺮﯾﻒ ﺑﻪ ﺟﻬﻨﻢ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﺪ.
در اوﻟﯿﻦ ﮔﺎم
ﺷﻤﺎ ﺑﭽﺴﺒﺪ،
ﻟﺤﻈﻪ ﻏﻔﻠﺖ
ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺮای

ﺑﻪ ﺣﺮﯾﻒ ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﺪ و ﺷﺮوع ﺑﻪ اﺟﺮای ﻓﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ؛ اﮔﺮ ﺣﺮﯾﻒ ﺳﻌﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﻪ
آﭘﺮﮐﺎت ﺻﻮرﺗﺶ را ﻧﻮازش ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﮔﺮ از دور ﺑﺪود و ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺷﻤﺎ ﺗﮑﻞ ﺑﺮود؟ ﯾﮏ
و ﺑﺎز آﭘﺮﮐﺎت ﺑﻌﺪی را درﯾﺎف ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺳﺮ ﺟﺎی ﺧﻮدش ﺑﺎﯾﺴﺘﺪ و ﺑﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﻧﻘﺸﻪ
ﺣﻤﻠﻪ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﺪ؟ ﺑﺎز ﻫﻢ آﭘﺮﮐﺎت.

اﺳﭙﻢ ﮐﺮدن ﺷﻮرﯾﮑﻦ ﯾﮏ راه راﺣﺖ ﺑﺮای ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺒﺎرزات ﺳﺨﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﺑﺨﺶ ﻣﻮﻟﺘﯽ ﭘﻠﯿﺮ ﺑﺎزی ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﭘﺲ از ﭼﻨﺪ راﻧﺪ ﺳﺮ و ﮐﻠﻪ زدن ﺑﺎ آن،
ﺗﻨﻬﺎ راه ﭘﯿﺶ روی ﺷﻤﺎ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﺪن ﺑﺎﺷﺪ.
Injustice-Green Lantern

در ﺑﺎزی ای ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ﺿﺮﺑﺎت ﺗﻦ ﺑﻪ ﺗﻦ ،ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده درﺳﺖ از ﻗﺪرت ﻫﺎی ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻫﺎ ﻣﺘﮑﯽ
اﺳﺖ؛ وﺟﻮد ﮐﺎراﮐﺘﺮی ﮐﻪ ﻗﺪرت ﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮﺻﺶ ﮐﻤﯽ ﻗﻮی ﺗﺮ از ﺑﺎﻗﯽ ﮐﺎراﮐﺘﺮ ﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ
ﺑﺎﻻﻧﺲ ﻣﺒﺎرزات را ﺑﻪ ﻫﻢ ﺑﺰﻧﺪ.

اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﺎﻣﻼ در ﻣﻮرد ﮐﺎراﮐﺘﺮ ﮔﺮﯾﻦ ﻟﻨﺘﺮن در دﻧﯿﺎی اﯾﻨﺠﺎﺳﺘﯿﺲ ﺻﺪق ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻗﺪرت ﻫﺎی او
ﺑﻪ ﺳﻪ ﺑﺨﺶ ﻧﺰدﯾﮏ زن ،دور زن و دﻓﺎﻋﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام از آن ﻫﺎ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای ﺑﻪ
اﺟﺮا درآﻣﺪن ﺑﻪ ﻓﺮﺻﺖ ﮐﻤﯽ ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺴﯿﺎر راﺣﺖ اﺟﺮا ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
در ﮐﻨﺎر ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﻧﮑﺎت ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ را ﻫﻢ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار داد ﮐﻪ ﻗﺪرت ﻫﺎی ﻫﺠﻮﻣﯽ ﮔﺮﯾﻦ ﻟﻨﺘﺮن در ﮐﻨﺎر
درﺻﺪ آﺳﯿﺐ ﺑﺎﻻ دارای وﯾﮋﮔﯽ ﺑﯿﻬﻮش ﮐﺮدن ﻟﺤﻈﻪ ای ﺣﺮﯾﻒ را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارﻧﺪ .ﻫﻤﯿﻦ ﻧﮑﺘﻪ
ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ دﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﺮای اﺟﺮای ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻌﺪی ﺑﺎز ﺑﺎﺷﺪ و ﻓﺮﺻﺖ ﺣﻤﻠﻪ دوﺑﺎره را در ﺣﺎﻟﯽ
ﮐﻪ ﺣﺮﯾﻒ زﻣﯿﻦ ﮔﯿﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﻗﺪرت ﻫﺎی ﺗﺪاﻓﻌﯽ او ﻧﯿﺰ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﯽ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ای دارﻧﺪ و ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺑﯿﺶ از 90
درﺻﺪ ﺿﺮﺑﺎت و ﻓﻨﻮن ﺣﺮﯾﻔﺎن را ﺧﻨﺜﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .در ﮐﻞ ﮔﺮﯾﻦ ﻟﻨﺘﺮن ﭘﮑﯿﺞ ﮐﺎﻣﻠﯽ ﺑﺮای ﯾﮏ ﭘﯿﺮوزی
آﺳﺎن در ﺑﺎزی را در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﻤﺎ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ.
Soul Calibur-Astaroth

زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺻﺤﺒﺖ از ﮐﺎراﮐﺘﺮ ﻫﺎی روی اﻋﺼﺎب ﻣﯽ ﺷﻮد ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه آﺳﺘﺎروث ،ﻏﻮل ﺗﺒﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺳﺮی
ﺳﻮل ﮐﻠﯿﺒﺮ ﺑﻪ ﯾﺎد ﻣﯽ آﯾﺪ.
ﭼﺮﺧﺶ ﺗﺒﺮ آﺳﺘﺎروث ﯾﮏ ﻓﻦ دو ﺑﺨﺸﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ زدن دو دﮐﻤﻪ ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮاﺳﺖ .در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول
او ﺗﺒﺮش را از زﯾﺮ ﺷﮑﻢ ﺣﺮﯾﻒ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﻣﯽ ﮐﺸﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد او در ﻣﯿﺎن زﻣﯿﻦ و ﻫﻮا ﻣﻌﻠﻖ
ﺑﻤﺎﻧﺪ ،در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﺎ ﺿﺮﺑﻪ ای او را ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻮﺑﺪ ﺗﺎ در ﮐﻨﺎر آﺳﯿﺐ زدن او را از ﺣﺮﮐﺖ ﺑﯽ
اﻧﺪازد.
ﺣﺎل اﯾﻦ ﻣﻌﺠﻮن ﻣﺮﮔﺒﺎر را ﺑﺎ زﻣﯿﻦ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﮐﻮﭼﮏ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﯾﮑﯽ از ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻬﺎرﺗﺮﯾﻦ

ﻓﻦ ﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﺒﮏ ﻣﺒﺎرزه ای را ﭘﺪﯾﺪ ﺑﯽ آورﯾﺪ .ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﺮد ﺳﻼح آﺳﺘﺎروث ﻓﺮار ﮐﺮدن از او در
زﻣﯿﻦ ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻏﯿﺮ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ و ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ از ﺿﺮﺑﻪ ﻫﺎی او ﺟﺎن ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻪ در ﺑﺒﺮﯾﺪ
ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد از رﯾﻨﮓ ﻣﺒﺎرزه ﺑﻪ ﺑﯿﺮون ﭘﺮﺗﺎب ﻣﯽ ﺷﻮﯾﺪ.
Super Smash Bros.-Combos

ﮐﺎراﮐﺘﺮ ﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ادی و ﯾﺎ آﺳﺘﺎروث را ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﺪ ،ﺣﺎل آن ﻫﺎ را ﺑﺎ ﻟﺒﺎس ﻫﺎﯾﯽ ﺷﺎد و رﻧﮕﯽ در
ﺑﺴﺘﺮی ﻃﻨﺰ در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ؛ ﺗﺒﺮﯾﮏ ﻣﯽ ﮔﻮﻢ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﺠﻮن ﺳﻮﭘﺮ اﺳﻤﺶ ﺑﺮوز رﺳﯿﺪﯾﺪ!
در اﯾﻦ ﺑﺎزی ﮐﻪ اﮐﺜﺮ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﻌﺮوف دﻧﯿﺎی ﻧﯿﻨﺘﻨﺪو ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ ،ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﺎراﮐﺘﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ
ﺿﺮﺑﺎت زﻧﺠﯿﺮه ای ﯾﺎ ﻫﻤﺎن ﮐﻤﺒﻮ ﻫﺎی ﺑﯽ ﺗﻮﻗﻒ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺣﺎل ﺟﻨﻮن ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﮐﯿﻨﮓ
ِد ِدده از ﺑﺎزی ﮐﺮﺑﯽ.
ددده در ﮐﻨﺎر اﺳﻢ ﻋﺠﯿﺒﺶ ﻓﻨﻮن ﻋﺠﯿﺒﯽ ﻧﯿﺰ در ﭼﻨﺘﻪ دارد ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺟﺰ ﻧﻈﺎره ﮔﺮ
ﺑﻮدن ﺷﮑﺴﺘﺘﺎن ،ﻧﺘﻮاﻧﯿﺪ ﮐﺎری اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ .او ﺑﺎ ﭼﮑﺸﺶ و ﯾﮏ ﻓﻦ دو ﺑﺨﺸﯽ آن ﭼﻨﺎن ﺷﮑﺴﺖ
ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺟﻠﻮه ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻟﺤﻈﻪ ای ﺗﻤﺎم زﯾﺒﺎﯾﯽ ﻫﺎی دﻧﯿﺎی ﻧﯿﻨﺘﻨﺪو را ﻓﺮاﻣﻮش ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻪ
زﻣﯿﻦ و زﻣﺎن ﻧﻔﺮﯾﻦ ﻣﯽ ﻓﺮﺳﺘﯿﺪ.
ﻓﻦ او ﻣﺘﺸﮑﻞ از دو ﺿﺮﺑﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺣﺮﮐﺖ اول ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺧﻮدش ﻣﯽ ﮐﺸﺎﻧﺪ و در ﻣﺮﺣﻠﻪ
دوم ﺑﺎ ﭼﮑﺸﺶ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺘﺘﺎن ﻣﯽ رﺳﺪ .ﻫﻤﯿﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺑﻪ ﺟﻠﻮ ﮐﺸﯿﺪﻧﺶ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد او ﺑﺘﻮاﻧﺪ
اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ را ﺑﯽ ﺗﻮﻗﻒ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ﮐﻪ در آﺧﺮ ﺑﺎﻋﺚ آﺳﯿﺐ ﺻﺪ در ﺻﺪی و ﺣﺬف ﺷﻤﺎ از ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ در

ﻣﺪت زﻣﺎن ﻧﺎﭼﯿﺰی ﻣﯽ ﺷﻮد.

دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

