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ارنست بورگناین

فیلم«ماجرایپوزیدان»راهمبایدازفیلمهایبرجستهایبهشماربیاوریمکهبورگنایندرآنایفاینقشکرد.مجموعهتلویزیونی«نیرویدریاییمکهیل»کهبینسالهای 1962تا 1966میالدیازشبکهتلویزیونی
ایبیسیپخشمیشد همازآثاربهیادماندنیاوست.بورگنایندرسال 2007میالدیبرایبازیدرمجموعهتلویزیونی«پدربزرگبرایکریسمس»نیزنامزددریافتجایزهدرمراسماهدایجوایزگلدنگلوبشد.
درهمینمراسماوعنوانپیرتریننامزددریافتجوایزاینمراسمسالیانهرابهخوداختصاصداد.

سال دوم

پای نیل گایمن مشهور هم با بازی «عمارت سرکش»
به هنر هشتم باز شد

دیوید کیج پیش از این در کارنام ه خود عنوانهای خوشساختی را
به ثبت رسانده است« .فارنهایت» و «باران شدید» ،هر کدام در شکلدهی
ژانری که کیــج از آن با نام «درام تعاملی» یاد میکند ،تأثیر بســزایی
داشتهاند .اگر تنها به فرم بازیسازی کیج و برداشــت او از روایتهای
سهپردهایعالقهداشتهباشید«،ماوراء»ممکناستناامیدتانکند.امااگر
تنهابهدنبالیکتجرب هبصریزیباباامکانتعاملاندکعالقهمندهستید،
بازی تجرب ه جالبی برایتان خواهد بود« .ماوراء» سرشار از زیباییهای
بصری ،قاببندیهای مســحورکننده و بازیهای استادانه-به لطف
تکنولوژیموشنکپچرقدرتمنداستودیو«کوانتیکدریم»-است.امااگر
اندکی به جزئیات توجه داشته باشید و در ساختار درام بازی نکتهسنجی
کنید ،تا حدی از نحوه روایت و کنشهای بازی دلزده میشوید.

نام نیل گایمن که به میان میآید ،طرفداران فانتزی از خو د بیخود
میشوند .خالق داستا نهای مشــهوری همچون کارولین ،چندان
با عالم ســرگرمی بیگانه نیست و حتی ســابقه مشارکت در آثار
ســینمایی را هم دارد .او طی  20ســال اخیر توانسته طرفداران
بسیاری پیدا کند .حاال تصور کنید گایمن  53ساله برای نخستین
بار در عمرش تصمیم گرفته که در یک پروژه بازی شرکت کند ،آن
هم نه یک پروژه بالک باستر تابســتانی که تنها قصد دارد از نام او
بهره ببرد ،بلکه عنوانی با حال و هوای همیشگی آثارش که حداقل
سبک و ســیاق آن در میان عنوا نهای ســال جاری یگانه است.
سلطان فانتزی مدرن سال گذشــته عنوانی با «عمارت سرکش» را
معرفی کرد و حاال پس از  12ماه سکوت خبری ،گفته شده که این اثر
جذاب در کمتر از یک هفته دیگر وارد بازار میشود.

گایمن همواره به دلیل نوشــتههای جذابش موجب
تحسین منتقدان قرار گرفته است .او یکی از طرفداران
فانتزی ســیاه یا به اصطالحی «گوتیک فانتزی» به
شمار میآید ،ســبکی که تیم برتون هم شیفته آن
است .جالب اینجاست که شباهتهای جالبی هم بین
این عنوان گایمن با یکی از آثار مشــهور برتون یافت
میشود .داستان در سال  1920به وقوع میپیوندد.
بازی ،شما را در نقش روحی گوشهگیر قرار میدهد که
به دنبال یک زندگی آرام پس از مرگ است ،اما همانند
دیگر داستانهای فانتزی همیشه عاملی وجود دارد
که خواب خوش را از شخصیت اصلی سلب کند .روح
داستان ما پس از دیدار با خانواده بادز تصمیم میگیرد
درسی درست و حسابی به آنها بدهد .این خانواده که
اکنون به عنوان مالکان خانه روح ما شناخته میشوند،
با دردسرهای خود روح گوشهگیر را عصبانی و موجبات
خشم او را فراهم میکنند .با پیشروی در طول بازی،
داستان پیچیدهتر میشــود و روح قصه ما درمییابد
که بیدلیل کشته نشده است .میدانم که دوستداران
برتون از همین حاال به شــباهت ایــن عنوان و بیتل
جویس ،اثر تحسین شده این کارگردان فکر میکنند.
مطمئناً هیچ کس دوست ندارد خشــم یک روح را
برانگیزد ،مگر اینکه یک گیمر کنترل کار را برعهده

جنتلمنهای دست و دلباز

گایمن برای نخستین پروژه شــخصیاش به سراغ
«جنتلمنهای عجیب» رفت .اســتودیوی مستقل
خوشنامی که با عنوان «ماجراجویی وینترباتم» نامش
بر سر زبانها افتاد .این عنوان  4سال پیش روی شبکه
آنالین ایکس باکس الیو عرضه شد و توانست جوایز
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روحی سرگردان
درمرزبینبازیوسینما

چگونه به یک روح
انتقامجو تبدیل شویم؟

داشته باشــد .در عنوانهای بسیاری شاهد روحهای
انتقامجو بودیم کــه به عنوان یــک بازیکن وظیفه
داشــتیم آنها را از بین ببریم ،اما داستان اثر گایمن
کام ً
ال متفاوت است .اکنون این ما هستیم که جا پای
روح سلطهجو میگذاریم .گیمر در این عنوان فانتزی
موظف است که اعضای خانه را تا سرحد مرگ بترساند!
در حقیقت قدرت اصلی شما در این عنوان ترس است.
هر چه قدر که زیادتر بترسانید ،قدرت بیشتری دریافت
میکنید .نکته جالب بازی در همین بخش نهفته است.
شما برای ترساندن ابزار مختلفی در اختیار دارید و این
ذهنتان است که شما را به سمت یکی از آنها هدایت
میکند .گایمن و تیم «جنتلمنهای عجیب» دست به
ریسک بزرگی برای ساخت این بازی زدهاند ،مخصوصاً
اینکه تا پیش از این کمتر ســابقه داشت که تیمی
ایدهای اینگونه را پرورش دهد.

هنرهشتم

مستقل زیادی کسب کند« .ماجراجویی وینترباتم»
یک اثر ماجراجویی دو بعدی همراه با پازلهای متنوع
بود که میتوانست هر کاربری را ســاعتها به خود
مشغول کند ،اما چیزی که سبب شهرت «وینترباتم»
شد نه معماهای آن بلکه سبک گرافیکیاش بود که
مخلوطی از آثار گوتیک و فیلمهای صامت اوایل قرن
بیستم به شمار میآمد .به همین دلیل تمامی بازی
به صورت سیاه و سفید طراحی شده بود .شخصیت
«وینترباتم» نیــز مردی با اندام کشــیده و طراحی
منحصر به فرد بود که با آن ســبیلهای کشیدهاش
شما را به یاد جنتلمنهای فرانسوی میانداخت .این
عنوان در زمان عرضه توانست به یکی پرفروشترین
آثار مستقل سال تبدیل شود .منتقدان نیز از ساخته
«جنتلمنهای عجیب» راضی بودند طوری که بازی
مذکور توانست متوســط نمره  83از بین  50نقد را
کسب کند .سبک گرافیکی و تمرکز روی پازلهای
مفرح ،گایمن را به ســمت این استودیو سوق داد و او
در نهایت سال گذشته در پیامی ویدئویی اعالم کرد
که با کمک اعضای «جنتلمنهای عجیب» نخستین
عنوان خود را به زودی عرضه خواهد کرد .عنوانی که
هفته آینده برای رایانههای شــخصی و آیفون روانه
بازار میشود.

مردی برای همه فصول

گایمن از آن دســت هنرمندان تنوعطلب است که
در کارنامهاش آثار متفاوتی را میتــوان دید .او تا به
حال کتابهای زیادی را به رشــته تحریر درآورده
که هر کدام به ســبکی متفاوت تعلق داشتند .البته
تعلق خاطرش به ژانر فانتزی است ،اما تالشهایش
در کتابهای دیگر هم تحســینبرانگیز بوده است.
بدون شک «مرد شنی» مشهورترین اثر این نویسنده
چیرهدست است؛ گرافیک نوول جذابی که سالهاست
در جهنم پیشتولید باقی مانده است ،هرچند جوزف
گوردون لویت به تازگی زمام امور ایــن پروژه را در
دست گرفته است .گایمن با دنیای سینما و انیمیشن
کام ً
ال آشناست .پیش از این اقتباس دو اثر مشهورش
با نامهای کارولین و استارداست به پرده نقرهای راه
پیدا کرده بودند که اولی نامزد جایزه اسکار بهترین
انیمیشن شــد و دومی هم نظر منتقدان را به خود
جلب کرد .او همچنین طی سالهای اخیر همکاری
نزدیکی با رابرت زمیکس داشت و فیلمنامه بیوولف
را تهیــه و تنظیم کرد .گایمن کهنــهکار حاال در
فهرست بلندباالی کارهای مهم زندگی خود ،تنها
ساخت یک بازی ویدئویی را کم دارد ،رؤیایی که
به زودی به واقعیت میپیوندد.

ایــن نخس
ــتین بار ی
نیست که
گا یمن سا خت
یک باز ی
را
د ســتور کار
خو د قر ار دا
ده ا ست15 .
ســا ل پی
ش
او
تا آ ستا نه
سا خت نخس
ــتین عنوا ن
خو د پیش
رفت ،ا ما پیش
از اینکــه
عنوانش کامل
شو د ،ا ســ
تو د یو ی طر ف
قر ار دا د ش
ور شکســت
شد .ا تفاقی
که او را بسیار
دلسرد کرد
تا گا یمن برا ی
مد ت مدیــ
د ی از دنیا ی
بــاز ی د ور
با شــد .این
نویســنده
بر جسته ا مید
دا رد تا « عم
ار ت سرکش»
به ا ثر ی موف
ق تبدیل شده
و ر اه را برا
ی سا خت آثار
دی
گر همو ار کند.

الزمنیستگیمرباشیدتابهعمقاشتباهاتکیجدر«ماوراء»پیببرید.
بازی-البته همچنان بسیاری از کارشناسان بر سر استفاده از واژه «بازی»
برای این عنوان اختالف نظر دارند-قصد دارد تا از روایت بر هم ریخته و غیر
خطی برای جذب مخاطب خود استفاده کند؛ روایتی که به لطف کارگردانی
و چینش ضعیف مراحل ،به سادگی شکســت میخورد .برای مثال ،در
مرحلهای از بازی به سراغ  15سالگي شخصيت اصلي میرویم .کارگردان
روایت و کاشتهای مورد نیاز خود در آن سکانس را انجام میدهد و در این
کاشتهای روایی ،پدر و مادر شخصیت اصلی نقش بسزایی دارند .درست
در نقط ه جلوتر و در یک فلشبک ،بازی سعی میکند تا با رفتن به کودکی
«جودی» و قرار دادن یک سکانس که در آن جان پدر و مادر شخصیت به
خطر میافتد ،یک محرک ایجاد کند .محرکی که به لطف روایت ضعیف و
چینش نامتعارف مراحل ،به هیچوجه موفق عمل نمیکند .عالوه بر این،
دیگر از روایت شاخهای معروف کیج و انتخابهای بیشمار گیمر در آن
خبری نیست .بازی چند انتخاب کام ً
ش روی شما قرار
ال ســطحی را پی 
میدهد و نهایتاً هم با تأثیر کمی که این انتخابها بر روند بازی میگذارد،
شما را ناامید میکند .مشکالت روند بازی و نحوه تعامل کاربر نیز به قدری
زیاد شد ه که میتوان گفت که بازی از «نبود» یک گیمپلی منسجم رنج
میبرد .تعامل با بازی تنها به فشردن چند دکمه و تکان دادن کنترلر محدود
میشود و هیچ چالشی پیش روی گیمر قرار نمیدهد .نهایتاً اینکه دیوید
کیج دیگر آن بازیساز سابق نیست .نحو ه روایتش دگرگون شده است و
بیشتر تمایل به نزدیک شدن به هنر هفتم را دارد تا یک بازی خوشساخت.

