ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺑﺎزی Golf Club: Wasteland؛ روﯾﺎی
اﯾﻼن ﻣﺎﺳﮏ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺤﻤﺪ ﮐﺮﯾﻤﯽ | ﺷﻨﺒﻪ ۰۸ ،دی ۱۳۹۷
اﮔﺮ ﯾﮏ ﮔﯿﻢﭘﻠﯽ ﺗﮑﺮاری را ﺑﺎ ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺗﻤﺴﻔﺮﯾﮏ و ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻫﻤﺴﻮ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺎزی ﺗﺮﮐﯿﺐ ﮐﻨﯿﻢ ،ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻟﺬت ﺑﺨﺶ اﺳﺖ؟  Golf Club: Wastelandاز ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه ،ﺑﺎزی در
زﻣﯿﻨﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺮاﺣﻠﺶ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺣﺮف ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺮای ﮔﻔﺘﻦ ﻧﺪارد وﻟﯽ ﺑﺎ ﯾﮏ آرت ﺑﯽﻧﻈﯿﺮ و اﺳﺘﻔﺎده از
اﯾﺪه رادﯾﻮ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ دﻧﯿﺎی آﺧﺮاﻟﺰﻣﺎﻧﯽاش را ﺑﻪ زﯾﺒﺎﺗﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﮑﺸﺪ.
ﺑﻪﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﻫﻢ ﺳﺨﺖ اﺳﺖ دﺳﺖ رد ﺑﻪ ﺳﯿﻨﻪ  Golf Club Wastelandﺑﺰﻧﯿﺪ.

اﺳﺘﻮدﯾﻮی  Demagogﻣﻌﺠﻮن دﯾﺪاری+ﺷﻨﯿﺪاری را ﺑﻪ وﺟﻮد آورده ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻓﻘﻂ در ﺑﺎزیﻫﺎی ﺑﻘﺎ
و اﮐﺸﻦ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ و ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ﻣﻼﻗﺎت ﮔﻠﻒ ﺑﺎ اﻟﻤﺎنﻫﺎی آﺧﺮاﻟﺰﻣﺎﻧﯽ ﻋﻨﻮاﻧﯽ ﺷﺪه ﮐﻪ در ﻫﺴﺘﻪ اﺻﻠﯽ
ﮔﯿﻢﭘﻠﯽاش ﻧﺎﻣﻄﻤﺌﻦ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ اﻣﺎ در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ ﺑﻘﯿﻪ ﺑﺨﺶﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺑﺎزی ﻣﯽآﯾﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺨﺎﻃﺐ
ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪاش اداﻣﻪ ﺑﺪﻫﺪ.

 Golf Club Wastelandداﺳﺘﺎن ﯾﮏ ﻓﺎﺟﻌﻪ زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ را رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ زﻣﯿﻦ دﯾﮕﺮ
ﺟﺎی ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﭘﻮﻟﺪارﻫﺎ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ از اﯾﻦ اﺗﻔﺎق در اﻣﺎن ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﻣﺎﺳﮏ

در ﺳﯿﺎره ﻣﺮﯾﺦ ﭘﻨﺎه ﻣﯽآورﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ وﻗﺖﻫﺎﯾﯽ ﻫﻢ ﮐﻪ ﺣﻮﺻﻠﻪﺷﺎن ﺳﺮ رﻓﺖ ،ﺑﺮای ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ ﺑﻪ زﻣﯿﻦ
ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ .ﭼﻪ ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ؟ ﺑﺎزی ﮔﻠﻒ در ﺧﺮاﺑﻪﻫﺎی زﻣﯿﻦ.
ﺑﺎزی ﻧﻘﺶ ﻓﻀﺎﻧﻮردی را ﺑﻪ ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ دﻟﺶ ﺑﺮای زﻣﯿﻦ ﺗﻨﮓ ﺷﺪه و در ﯾﮏ ﻣﺎﺟﺮاﺟﻮﯾﯽ
ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﯿﺎره ﻣﯽآﯾﺪ ﺗﺎ ﮔﻠﻒ ﺑﺎزی ﮐﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﯾﮏ وﻇﯿﻔﻪ ﻣﺸﺨﺺ دارﯾﺪ؛ ﺑﺎ ﭼﻮب
ﮔﻠﻒ ﻫﺪفﮔﯿﺮی ﮐﺮده و ﺗﻮپ را ﺑﻪ درون ﺳﻮراخ ﺑﯿﺎﻧﺪازﯾﺪ .ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﻫﻢ ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ اﻧﮕﺸﺖ را روی
ﺻﻔﺤﻪ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ و ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﭘﺮﺗﺎب ﺑﺮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،آن را ﺑﮑﺸﯿﺪ.

از اول ﺗﺎ آﺧﺮ ،روﻧﺪ ﺣﻞ ﺧﯿﻠﯽ از ﻣﺮاﺣﻞ ﻓﻘﻂ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﯽﺷﻮد .ﻧﻮآوری ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ در
ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺮاﺣﻞ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﻌﺪ از اﺗﻤﺎم ﻣﺮﺣﻠﻪﻫﺎ ،ﻧﻮﺷﺘﻪای در ﺻﻔﺤﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ وﻇﯿﻔﻪ ﺑﺎزﮔﻮﮐﻨﻨﺪه داﺳﺘﺎن
ﺷﺨﺼﯿﺖ اﺻﻠﯽ را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه دارد .اﻟﺒﺘﻪ ﺳﺎزﻧﺪه ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ آن ﺣﺲ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻋﻨﻮاﻧﺶ را ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ
ﻣﻠﻤﻮسﺗﺮ ﮐﻨﺪ ،ﺑﺨﺸﯽ از رواﯾﺖ اﺗﻔﺎﻗﺎت دﻧﯿﺎﯾﺶ را روی دوش ﭼﻨﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رادﯾﻮﯾﯽ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
در ﺗﻤﺎم ﻟﺤﻈﺎت رادﯾﻮ در ﭘﺲ زﻣﯿﻨﻪ ﭘﺨﺶ ﺑﻮده و ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ در ﺣﺎل ﺻﺤﺒﺖ از ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ ﺧﻮد

ﻫﺴﺘﻨﺪ ﯾﺎ ﯾﮏ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﭘﺨﺶ ﻣﯽﺷﻮد .ﭼﯿﺰی ﮐﻪ وﺟﻮدش ﺣﮑﻢ ﻫﻤﺎن ﯾﮏ ﺗﯿﺮ و دو ﻧﺸﺎن را دارد؛
ﻫﻢ دﻧﯿﺎی آﺧﺮاﻟﺰﻣﺎﻧﯽ را ﺑﺎورﭘﺬﯾﺮﺗﺮ ﮐﺮده و ﻫﻢ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺗﺎ داﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﺑﻼی ﮔﯿﻢﭘﻠﯽ دﭼﺎر ﻧﺸﻮد.

داﺳﺘﺎن ﺑﺎزی ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻨﺪ ﭘﯿﺶ ﻣﯽرود و ﺟﻤﻠﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﻫﺮ ﭘﯿﺮوزی در ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ در
ﻣﯽآﯾﻨﺪ ،اﻃﻼﻋﺎت ﮐﻤﯽ از ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﮐﺎراﮐﺘﺮ اﺻﻠﯽ و ﻫﺪﻓﺶ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺣﺲ
ﮐﻨﺠﮑﺎوی ﮐﺎرﺑﺮ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﻬﺎن اﻃﺮاﻓﺶ از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮد وﻟﯽ رادﯾﻮ ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدی ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻪ رواﯾﺖ
ﺑﺎزی ﺟﺎﻧﯽ دوﺑﺎره ﺑﺪﻫﺪ.
ﺷﺎﯾﺪ »ﻣﺘﻔﺎوت« ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮐﻠﻤﻪای ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺮای ﺗﺠﺮﺑﻪ  Golf Club Wastelandﺑﻪﮐﺎر ﺑﺒﺮﯾﻢ.
اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﺪه رادﯾﻮ و دﻧﯿﺎﯾﯽ اﺗﻤﺴﻔﺮﯾﮏ ﺑﻪ ﺑﺎزی ﺗﺎزﮔﯽ داده و اﯾﻦ ﺗﺎزﮔﯽ دﻗﯿﻘﺎ ﻧﻘﻄﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﯾﮏ
ﮔﯿﻢﭘﻠﯽ ﮐﻠﯿﺸﻪای ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺧﺴﺘﻪ ﻧﺸﻮد Wasteland .ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ ،ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮای
ﺑﺨﺶ ﺷﻨﯿﺪاری و دﯾﺪاریاش ﻫﻢ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ آن را از دﺳﺖ داد.
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