ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺎزی The 25th Ward: The Silver
Case؛ ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﺑﺎ ﻃﻌﻢ ﺳﻮدا  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
آرش ﭘﺎرﺳﺎﭘﻮر | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۱۲ ،ﻓﺮوردﯾﻦ ۱۳۹۷
اﮔﺮ در ﻋﺎﻟﻢ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎزﯾﺴﺎزی ﻧﺎم ﺳﻮدا  ۵۱را ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﻧﺸﻨﯿﺪهاﯾﺪ ،اﺣﺘﻤﺎﻻ از آن دﺳﺘﻪ ﮔﯿﻤﺮﻫﺎﯾﯽ
ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﺧﻼﻗﯿﺖ و داﺳﺘﺎنﭘﺮدازی ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﭼﻨﺪان ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺎ ﻣﻮج ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﻣﺸﻬﻮر
دﻧﯿﺎی ﮔﯿﻢ ﻫﻤﺮاه ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ .اﮔﺮ ﻫﻢ ﻧﺎم اﯾﻦ ﺑﺸﺮ را ﺷﻨﯿﺪهاﯾﺪ ،ﺑﺎزﻫﻢ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻣﯽداﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﮔﻮﭽﯽ
ﺳﻮدا ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ ﺳﻮدا  ۵۱در ﺻﺪر دﯾﻮاﻧﮕﺎن ﺑﺎزﯾﺴﺎز ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﺎی دارد و ﻋﻨﺎوﯾﻨﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺬاق
ﻫﺮﮐﺲ ﺧﻮش ﻧﻤﯽآﯾﺪ .ﺣﻘﯿﻘﺘﺶ را ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺣﺘﯽ ﺑﯿﻦ ﻃﺮﻓﺪاران ﺳﺮﺳﺨﺖ ﺳﻮدا  ۵۱ﻫﻢ
ﭼﻨﺪدﺳﺘﮕﯽ وﺟﻮد دارد و ﺑﺮﺧﯽ از ﺑﺎزیﻫﺎی او در ﺑﯿﻦ ﻗﺸﺮ ﻃﺮﻓﺪاراﻧﺶ ﻫﻢ ﻣﺮدود اﻋﻼم ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﻪ ﺷﺨﺼﻪ در اﯾﻨﮑﻪ ﮔﻮﭽﯽ ﺳﻮدا ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻘﻠﯽ و روان ﻧﺪارد ﺷﮑﯽ ﻧﺪارم و ﻣﯽداﻧﻢ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از
ﻧﻮاﺑﻎ ﺗﺎرﯾﺦ ﺣﺎﻟﺘﯽ ﺟﻨﻮن آﻣﯿﺰ ﻫﻢ دارﻧﺪ .ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ ﺳﻮدا  ۵۱را ﺗﺎ ﺣﺪی ﺑﺎ اﺳﺘﻔﻦ ﮐﯿﻨﮓ دﻧﯿﺎی ادﺑﯿﺎت
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﻨﻢ ،ﻫﺮ دوی اﯾﻦ اﻓﺮاد داﺳﺘﺎنﻫﺎی اﻋﺠﺎب اﻧﮕﯿﺰی ﺧﻠﻖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻫﺮ دوی آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن
اﻧﺪازه ﮐﻪ ﺷﺎﻫﮑﺎر ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺮدهاﻧﺪ و در ﮐﺎرﺷﺎن ﺧﻮب ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﺰﺧﺮﻓﺎﺗﯽ ﻫﻢ ﺳﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ و در ﮐﺎرﺷﺎن
ﮔﻨﺪ زدﻧﺪ! ﯾﮑﯽ از ﻣﺘﺮﺟﻤﯿﻦ ﮐﺸﻮر درﺑﺎره اﺳﺘﻔﻦ ﮐﯿﻨﮓ ﻣﯿﮕﻔﺖ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ اﯾﻦ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻗﺮصﻫﺎی
اﻋﺼﺎﺑﺶ را ﻣﯽﺧﻮرد ،اﺛﺮ دارم ﺗﺎﺛﺮﺑﺮاﻧﮕﯿﺰی ﻣﺜﻞ ﻣﺴﯿﺮ ﺳﺒﺰ و رﻫﺎﯾﯽ از ﺷﺎﺋﻮﺷﻨﮓ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ و
ﺟﺎودان ﻣﯽﺷﻮد .ﺳﻮدا  ۵۱ﻫﻢ ﻫﻤﭽﯿﻦ ﺣﺎﻟﺘﯽ دارد و ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺳﺮ ﺑﺎزی ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻮد ،در ﻣﺼﺮف
ﻗﺮصﻫﺎﯾﺶ زﯾﺎدهروی ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺳﺎزﻧﺪهGrasshopper Manufacture :
ﻧﺎﺷﺮNIS America :
ﭘﻠﺘﻔﺮم ﻫﺎ :ﭘﻠﯽ اﺳﺘﯿﺸﻦ  ، ۴ﭘﯽ ﺳﯽ
ﭘﻠﺘﻔﺮم ﺑﺮرﺳﯽ :ﭘﯽ ﺳﯽ

ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﺟﻬﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪﻫﺎی ﮔﻮﭽﯽ ﺳﻮدا آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﺪ ،ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ ﻣﺮوری ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ اﺳﺎﻣﯽ
ﻋﻨﺎوﯾﻨﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ او ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖKiller7، No More Heroes، Shadows of the :
 Damned، Killer Is Dead، Sine Moraو… اﮔﺮ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﺑﺎزیﻫﺎ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ
ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪهاﯾﺪ ﺑﺎ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺳﺮوﮐﺎر دارﯾﻢ و اﮔﺮ ﻫﯿﭻﮐﺪاﻣﺸﺎن را ﺑﺎزی ﻧﮑﺮدهاﯾﺪ ،ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﻢ
ﻫﺮﺟﻮر ﺷﺪه ﺳﺮی ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ ﺑﺰﻧﯿﺪ.

ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ اﺷﺎرهای ﮐﻮﺗﺎه ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﻘﻮﻟﻪ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ اﺳﻢ ﺳﺒﮏ  Visual Novelداﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺎزﻫﻢ
ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮔﻮش ﻋﺪهای اﺳﻢ ﺗﺎزهای ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﺳﺒﮏ ﮐﻪ ﺧﻮراک ژاﭘﻨﯽﻫﺎﺳﺖ و از دل ﺑﺎزیﻫﺎی
ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻫﻢ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه ،ﺑﯿﺸﺘﺮ از آﻧﮑﻪ ﯾﮏ ﺑﺎزی ﺑﺎ ﮔﯿﻢﭘﻠﯽ درﮔﯿﺮ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ،
داﺳﺘﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﯿﻤﺮ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد و ﭼﻨﺪ ﭼﺎﻟﺶ ﮐﻮﭼﮏ و ﺟﺰﯾﯽ در ﺑﯿﻦ آن ﻗﺮار دارد )در
ﺑﺮﺧﯽ ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﻫﻤﯿﻦﻫﺎ ﻫﻢ ﻧﯿﺴﺖ و ﺻﺮﻓﺎ دﯾﺎﻟﻮگﻫﺎ و ﺳﮑﺎﻧﺲﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ دﮐﻤﻪ رد ﻣﯽﺷﻮد(.

وﯾﮋوال ﻧﻮول ﯾﺎ ﻫﻤﺎن داﺳﺘﺎن ﺗﺼﻮﯾﺮی ،ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ از اﺳﻤﺶ ﺑﺮ ﻣﯽآﯾﺪ ﺗﻤﺮﮐﺰ اﺻﻠﯽاش را روی
داﺳﺘﺎن ﺧﻮد ﻣﻌﻄﻮف ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﺑﺎ وارد ﮐﺮدن ﻗﺪرت اﻧﺘﺨﺎب در اﯾﻦ ژاﻧﺮ ،ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﮐﻪ
ﭼﻨﺪﯾﻦ داﺳﺘﺎن در ﯾﮏ داﺳﺘﺎن ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﻪﻫﺎ و ﭘﺎﯾﺎنﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺧﻠﻖ ﺷﻮد و آﻧﻬﺎ را ﺟﺬاب ﺗﺮ ﮐﻨﺪ.
ﻧﮑﺘﻪای ﮐﻪ در ﺑﺎزی ﺟﺪﯾﺪ ﺳﻮدا  ۵۱وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﺧﻄﯽ ﺑﻮدن و ﺗﮏ ﺑﻌﺪی ﺑﻮدن داﺳﺘﺎن ،ﺿﻌﻒ
ﺑﺰرگ آن ﺣﺴﺎب ﻣﯽﺷﻮد.

ﭼﻘﺪر ﻫﯿﺠﺎن اﻧﮕﯿﺰ!!!!
ادﺑﯿﺎت و ﺳﯿﻨﻤﺎی ژاﭘﻦ در ژاﻧﺮ ﮐﺎرآﮔﺎﻫﯽ-ﺟﻨﺎﯾﯽ ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدی ﺑﺎ دﯾﮕﺮ آﺛﺎر ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه در ﻫﻤﯿﻦ ژاﻧﺮ
در دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻬﺎن ﺗﻔﺎوت دارد ،ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﮐﻪ اﻇﻬﺎر ﮐﺮدن و روﺷﻦ ﻧﻤﻮدن آن در ﻗﺎﻟﺐ ﮐﻠﻤﺎت ﮐﺎر
ﺳﺨﺘﯿﺴﺖ و ﺑﺎﯾﺪ آن را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ دﻗﯿﻘﺎ ﻣﻨﻈﻮرم را ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﻮﯾﺪ .ﺧﻮاﻧﺪن ﮐﺘﺎبﻫﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ
ﺑﺪﺧﻮاﻫﯽ اﺛﺮ ﮐﯿﮕﻮ ﻫﯿﮕﺎﺷﯿﻨﻮ و ﯾﺎ ﮐﺘﺎب ﺗﺎوان اﺛﺮ ﻣﯿﻨﺎﺗﻮ ﮐﺎﻧﺎﺋﻪ )ﮐﻪ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻢ ﻫﺮدو ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ اﺛﺮ
ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ( ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺷﻤﺎ را در اﯾﻦ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﯾﺎری دﻫﺪ .در دﯾﮕﺮ آﺛﺎر ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه در
اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻫﻢ ﺷﻌﺎرزدﮔﯽ ﺑﻪ ﻃﺰ اﻏﺮاق آﻣﯿﺰی در ﺑﯿﻦ دﯾﺎﻟﻮگﻫﺎ وﺟﻮد دارد و ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻓﻠﺴﻔﯽ
و ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺑﺎ ﺗﺨﯿﻞ و ﺳﺎﺧﺖ ﯾﮏ دﻧﯿﺎی ﺳﻮرﺋﺎل ﺣﺘﯽ در ﺟﺪیﺗﺮﯾﻦ ﻗﺼﻪﻫﺎ ،از ﺟﻤﻠﻪ ﺧﺼﺎﯾﺺ ﭼﺸﻢ
ﺑﺎداﻣﯽﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺪه زﯾﺎدی آن را ﻧﻤﯽﭘﺴﻨﺪﻧﺪ.

آرت ورکﻫﺎ در وﻫﻠﻪ اول ﺟﺎﻟﺐ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ
ﺑﺎزی  The 25th Ward: The Silver Caseراه ﭘﺮ ﭘﯿﭻ و ﺧﻢ زﯾﺎدی را ﺑﺮداﺷﺘﻪ و ﺑﺮای ﻓﻬﻢ ﮐﺎﻣﻞ
داﺳﺘﺎن ﻧﺎﻣﻔﻬﻮم آن ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ﺗﺎ ﺳﺮی ﺑﺰﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﻧﺴﺨﻪ اوﻟﯿﻪ ﺑﺎزی ﺑﺎ ﻧﺎم  Silver Caseﮐﻪ در ﺳﺎل
 1999ﺑﺮای ﭘﻠﯽاﺳﺘﯿﺸﻦ  ۱و ﻓﻘﻂ در ﺑﺎزار ژاﭘﻦ ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪ! ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﺳﺎلﻫﺎ ﺑﻌﺪ در ﺳﺎل 2016
ﻣﯿﺎن ﺑﺤﺒﻮﺣﻪ ﺳﺎﺧﺖ رﯾﻤﺴﺘﺮﻫﺎی ﻧﺴﻞ ﻫﺸﺘﻢ ،اﯾﻦ ﺑﺎزی ﻫﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت  HDرﯾﻤﺴﺘﺮ ﺷﺪ و ﺑﺮای
اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﯽ ﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪ .ﻧﺴﺨﻪ ﻓﻌﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺎم  25th Wardﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﻫﻢ ﯾﮏ
ﺑﺎزﺳﺎزی از ﭼﻨﺪ اﭘﯿﺰود داﺳﺘﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺶﺗﺮ ﺑﺮای ﻣﻮﺑﺎﯾﻞﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ در ﮐﺸﻮر ژاﭘﻦ ﻋﺮﺿﻪ
ﺷﺪه ﺑﻮد) و اﻟﺒﺘﻪ ﺣﺎﻻ از دﺳﺘﺮس ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺧﺎرج ﺷﺪه و در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﺎزی ﺑﺮای اﯾﻦ
ﭘﻠﺘﻔﺮمﻫﺎ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی اﺳﺘﻮدﯾﻮ ﺳﺎزﻧﺪه ﻧﯿﺴﺖ و ﻧﺎﺑﻮد ﺷﺪه اﺳﺖ!( و ﺣﺎﻻ ﺑﺎ ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ ﺑﻬﺘﺮ
)اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺜﻼ ﺑﻬﺘﺮ( ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

راه رﻓﺘﻦ در ﺑﺎزی ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﺷﺎﻫﮑﺎر  Killer 7ﻫﺴﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﻓﻘﻂ ﺷﺒﯿﻪ!
داﺳﺘﺎن  ۷ﺳﺎل ﭘﯿﺶ از ﻣﺎﺟﺮاﻫﺎی  Silver Caseﻣﯽﮔﺬرد و در ﺳﻪ اﭘﯿﺰود  ۵ﻣﺮﺣﻠﻪای رواﯾﺖ
ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﭘﯿﺰود اول ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻮدا  ۵۱ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﮐﻞ داﺳﺘﺎن اﯾﻦ دو ﺑﺎزی در آرﻣﺎﻧﺸﻬﺮ
)اﺗﻮﭘﯿﺎﯾﯽ( ﻣﯽﮔﺬرد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺧﺎﻧﻪ ﻧﺨﺒﮕﺎن ﺣﺴﺎب ﻣﯽﺷﻮد .ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ اﯾﻦ آرﻣﺎﻧﺸﻬﺮ ﺑﻪ دور از
اﺗﻔﺎﻗﺎت روزﻣﺮه دﻧﯿﺎ و ﻣﺸﮑﻼت ﮔﺮﯾﺒﺎﻧﮕﯿﺮ آن در ﮐﻨﺎر ﻫﻢ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و دﻧﯿﺎﯾﯽ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺻﻠﺢ و
آراﻣﺶ و ﻣﻤﻠﻮ از اﻣﮑﺎﻧﺎت رﻓﺎﻫﯽ دارﻧﺪ .در ﻗﺴﻤﺖ ﻗﺒﻞ ﯾﮏ ﺳﺮی ﻗﺘﻞﻫﺎی ﺳﺮﯾﺎﻟﯽ در اﯾﻦ ﻣﮑﺎن رخ
داد ﮐﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﺎر ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم  Kamui Ueharaﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﯿﺎل ﺧﻮد ﻫﺪف واﻻﺗﺮی
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﯾﮏ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻓﺎﺿﻠﻪ در ذﻫﻦ داﺷﺖ.

ﺑﺎزی ﺟﺪﯾﺪ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﭼﻨﺪﺳﺎل ﺑﻌﺪ از ﻣﺎﺟﺮاﻫﺎی اﺻﻠﯽ در آرﻣﺎﻧﺸﻬﺮ ﺟﺪﯾﺪی ﻣﯽﮔﺬرد و

داﺳﺘﺎن را از دﯾﺪ ﮐﺎرآﮔﺎﻫﺎن ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺮای ﺣﻞ راز ﯾﮏ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﺟﻨﺎﯾﺖ ﮐﻪ دوﺑﺎره در ﺷﻬﺮ رخ داده
رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﮔﯿﻢﭘﻠﯽ ﺑﺎزی ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺖ ﺟﺰ رد ﮐﺮدن دﯾﺎﻟﻮگﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺻﺪای رو اﻋﺼﺎب ﺗﻖ ﺗﻖ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﺎﯾﭗ ﺑﻪ
ﻧﻤﺎﯾﺶ در ﻣﯽآﯾﺪ و اﻟﺒﺘﻪ ﺣﻔﻆ ﮐﺮدن ﯾﮏ ﺳﺮی اﻋﺪاد ﺑﺮای ﺑﺎز ﮐﺮدن ﺑﺮﺧﯽ درﻫﺎ در ﻃﻮل ﺑﺎزی .اﯾﻦ

وﺳﻂ ﻫﺮازﮔﺎﻫﯽ ﯾﮏ ﻣﺒﺎرزه ﻫﻢ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﻣﺜﻞ ﮐﺎرت ﺑﺎزیﻫﺎی  ۲۰ﺳﺎل ﭘﯿﺶ و ﺑﺎ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ و
اﺣﻤﻘﺎﻧﻪﺗﺮﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻣﻤﮑﻦ در آﻧﻬﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ و اﻟﺒﺘﻪ ﮔﺎﻫﯽ ﻫﻢ ﺑﻪ اﯾﻨﻮر آﻧﻮر ﻣﯽروﯾﺪ!

اوج ﺗﻔﮑﺮ در ﺑﺎزی ﺣﻔﻆ اﻋﺪاد و وارد ﮐﺮدن آﻧﻬﺎﺳﺖ
ﮔﺮاﻓﯿﮏ ﺑﺎزی ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮان درﺑﺎره آن ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮد ز ﯾﮏ ﺳﺮی ﻗﺎب و آرت ورک ﮐﻪ در وﻫﻠﻪ
اول ﺟﺬاب ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﻨﺪ وﻟﯽ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮوی در ﺑﺎزی ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎده و ﺑﻪ دور از ذوق و ﺧﻼﻗﯿﺖ ﯾﺎ ﺣﺘﯽ
داﻧﺶ ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ در ﻣﯽآﯾﻨﺪ و ﮐﻨﺪ ﺑﻮدن ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ اﯾﻦ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻧﯿﺰ ﮔﯿﻤﺮ را از ﺧﻮد زده
ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ در ﺑﺎزی ﺗﻨﻬﺎ ﭼﯿﺰﯾﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان آن را ﺗﺤﻤﻞ ﮐﺮد و در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮاﻗﻊ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ
ﭼﺸﻤﺎﻧﺘﺎن را از ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ از ﺑﺎزی ﺑﺴﺘﻪ و ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ آن ﮔﻮش دﻫﯿﺪ.

داﺳﺘﺎن در ﯾﮏ ﺑﺎزی  Visual Novelﺑﺎﯾﺪ ﺣﺮف اول و آﺧﺮ را ﺑﺰﻧﺪ اﻣﺎ The 25th Ward: The Silver

 Caseاز اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﻢ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺮﻋﮑﺲ ﻋﻨﻮان ﻗﺪﯾﻤﯽﺗﺮ ﺳﻮدا  ۵۱ﯾﻌﻨﯽ Flower, Sun,
) and Rainﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه روی ﮐﻨﺴﻮل دﺳﺘﯽ  Nintendo Dsﺑﺎ ﯾﮏ ﮔﯿﻢﭘﻠﯽ و ﮔﺮاﻓﯿﮏ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ
ﻋﺠﯿﺐ و ﻏﺮﯾﺐﺗﺮ( از داﺳﺘﺎن ﺧﻮﺑﯽ ﺑﻬﺮه ﻧﻤﯽﺑﺮد .اﮔﺮ ﻣﺜﻞ ﻣﻦ ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﺪ  ۶ ۵ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺎزی را ﺗﺤﻤﻞ
ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻪ آﺧﺮ آن ﺑﺮﺳﯿﺪ ،ﮐﻤﺎﮐﺎن دﻟﺴﺮد ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻮد ﭼﺮا ﮐﻪ ﺣﺘﯽ اﻧﺘﻬﺎی اﯾﻦ داﺳﺘﺎن ﻧﺎﻣﻔﻬﻮم ﻫﻢ

ﺟﺬاب ﻧﯿﺴﺖ و اﻟﻤﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ-ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﻪ در اول ﺑﺎزی ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد ﺑﻪ ﮐﻞ ﻧﺎﺑﻮد ﺷﺪه و
ﻓﻠﺴﻔﻪای ﻧﺎﻣﻔﻬﻮم از ذﻫﻦ ﮔﺴﯿﺨﺘﻪ ﺑﺎزﯾﺴﺎزان ﺑﻪ ﺧﻮرد ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻦ داده ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻓﻘﻂ و
ﻓﻘﻂ ﻃﺮﻓﺪاران دو آﺗﺸﻪ ﺳﻮدا  ۵۱را ﺧﺸﻨﻮد ﻧﮕﻪ دارد و ﺑﺲ.

ﺑﺎزی  The 25th Ward: The Silver Caseﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ از ﻧﺴﺨﻪ اوﻟﯿﻪ آن ﮐﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  ۲۰ﺳﺎل ﭘﯿﺶ

ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه ﺑﺪﺗﺮ ﺑﻮده و ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴﺖ ﻫﺪف ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن از ﻋﺮﺿﻪ اﯾﻦ ﺑﺎزی در ﺳﺎل  ۲۰۱۸ﭼﻪ ﺑﻮده
اﺳﺖ! در ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ اﯾﻦ ﺑﺎزی ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺎلﻫﺎ ﭘﯿﺶ روی ﮐﻨﺴﻮل دﺳﺘﯽ ﮔﯿﻢﺑﻮی ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﺷﺪ ،آﻧﻬﻢ

ﺑﻪ ﺷﺮط آﻧﮑﻪ دﺳﺘﯽ روی ﺳﺮ و ﭘﺎی داﺳﺘﺎن آن ﮐﺸﯿﺪه ﻣﯽﺷﺪ ﺗﺎ آﺑﺮوﻣﻨﺪاﻧﻪ ﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ .ژاﭘﻨﯽﻫﺎ
ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻣﺜﻞ  Hotel Dusk: Room 215را ﺳﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ آﻧﻬﺎ ،ﻟﺬﺗﯽ

ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺑﺎزی ﺟﺪﯾﺪ ﺳﻮدا  ۵۱ﺑﺮد.

ﻋﻤﻼ ﻫﯿﭽﯽ ﺑﻪ ﺟﺰ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺧﻮب و اﺗﻤﺴﻔﺮ ﺟﺎﻟﺐ دﻗﺎﯾﻖ اول ﺑﺎزی
ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻫﻤﻪ ﭼﯽ ﺑﻪ ﺟﺰ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ و ﺑﺮﺧﯽ دﯾﺎﻟﻮگﻫﺎی ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻪ و ﭘﺮﻣﻔﻬﻮم در ﺑﺎزی
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

