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بعضــی از شــرکت ها و افــراد هســتند کــه 
ــی  ــا فناوری های ــوالت ی ــاد محص ــث ایج باع
ــول  ــال ها ط ــا س ــدگاری آن ه ــه مان ــده اند ک ش
کشــیده اســت. یکــی از شــرکت هایی کــه 
ــوالت آن  ــا محص ــود را ب ــی خ ــا دوران کودک م
ــی  ــت. زمان ــدو اس ــرکت نینتن ــم، ش گذرانده ای
کــه فنــاوری عجیــب و غریبــی بــا نــام کنســول 
ــه  ــه عرص ــا ب ــی پ ــای ویدئوی ــازی و بازی ه ب
وجــود گذاشــتند، رنــگ و بــوی بازی هــای 
ــرد و  ــدا ک ــر پی ــی تغیی ــور کل ــه ط ــه ب کودکان
ســبک ایــن بازی هــا بــه همــراه بــزرگ شــدن 
ــر  ــال حاض ــرد و در ح ــدا ک ــر پی ــودکان تغیی ک
بازی هــای ویدئویــی و رایانــه ای بــرای کــودکان 
تــا بزرگســاالن، طراحــی می شــوند. نینتنــدو بــا 
ــان افــراد  ــازی ماریــوی قــارچ خــورش، در می ب
ــم  ــما ه ــرای ش ــا ب ــود و حتم ــده ب ــناخته ش ش
پیــش آمــده اســت کــه در دوران کودکــی خــود 
ــازی نشســته باشــید و  ــن ب در صــف انتظــار ای
ــر  ــود س ــای خ ــا و خواهر ه ــر برادر ه ــا دیگ ب
ــید.  ــرده باش ــوا ک ــردن، دع ــازی ک ــر ب زودت
ــود  ــوان موج ــل ج ــی از نس ــر کس ــا کمت تقریب
ــوپر  ــا س ــه ب ــود ک ــدا می ش ــا پی ــور م در کش
ماریــو یــا همــان قــارچ خــور، آشــنایی نداشــته 
باشــد. ایــن بــازی روی ســخت افزار هــای 
کلــون شــده از روی بــازی Famicom تحــت 
عنــوان »میکــرو« خاطــرات زیــادی را بــرای مــا 
ــه  ــه جامع ــت ک ــد گف ــه بای ــت. البت ــاخته اس س
گیمر هــای ایرانــی بــه انــدازه کافــی بــا ســبک 
ــتند  ــنا نیس ــدو آش ــرکت نینتن ــازی ش بازی س
ــده  ــون ش ــول کل ــدن کنس ــاخته ش ــل س و دلی
ــا  ــود. چینی ه ــن ب ــم همی ــیس ه ــرو جنس میک
ــده از  ــا مناطــق دورمان ــزار را ســاختند ت ــن اب ای
ــی  ــد و پول ــا آن پوشــش دهن ــدو را ب ــگاه نینتن ن
هــم بــه جیــب بزننــد. خاورمیانــه، همیشــه یکی 
ــگاه در آن  ــدو هیچ ــه نینتن ــوده ک ــی ب از مناطق
ســرمایه گذاری نکــرده اســت و بــه طبــع، تــوان 
ــم  ــر راه ه ــزرگ دیگ ــرکت های ب ــا ش ــت ب رقاب
ــل نیســت کــه  نداشــته اســت. بنابرایــن بی دلی
ــان  ــور های ج ــر کش ــراب و دیگ ــا، اع ایرانی ه
ســالم بــه در بــرده از جنــگ و فقــر ایــن منطقــه 
ــه ای  ــی تجرب ــه خوب ــته اند ب ــگاه نتوانس هیچ
ــند.  ــته باش ــا داش ــول های آن ه ــب از کنس مناس
ــا  ــن 300 دالری ب ــی استیش ــد پل ــور کنی تص
ــد  ــتتان می رس ــه دس ــب ب ــیار مناس ــی بس بهای
امــا بــرای مثــال کنســول 200 دالری 3DS را 

ــر  ــم گران ت ــن 4 ه ــی استیش ــی از پل ــد حت بای
بخریــد. بــه هــر حــال بایــد گفــت کــه نینتنــدو 
ــم،  ــت گی ــال در صنع ــرکت های فع ــان ش در می
ــرای گفتــن دارد و عــده ای  ــادی ب حرف هــای زی
ــی  ــرم افزار های ــر از ن ــه بهت ــتند ک ــد هس معتق
ــدارد و  ــود ن ــد وج ــد می کن ــدو تولی ــه نینتن ک
عــده ای از کارشناســان هــم اعتقــاد دارنــد کــه 
ــول  ــه کنس ــرکت ک ــن ش ــول ای ــن محص آخری
خانگــی Wii U بــود، شکســت بســیار بــدی 
خــورد. البتــه شــکی در ایــن نیســت کــه Wii یک 
ــاب  ــه حس ــزرگ ب ــیار ب ــاری بس ــت تج موفقی
ــاف  ــا اخت ــا ب ــه تنه ــت ک ــد. DS توانس می آی
ــن 2  ــی استیش ــه پل ــبت ب ــی نس ــیار اندک بس
بــه دومیــن کنســول پــر فــروش تاریــخ تبدیــل 
 DS ــای ــه پ ــت ب ــم نتوانس ــه DS3 ه ــود. البت ش
ــده  ــروش آن راضی کنن ــم ف ــاز ه ــا ب ــد ام برس
بــود. ایــن روز هــا همــه جــا صحبــت از کنســول 
ــوییچ«  ــدو س ــام »نینتن ــا ن ــدو ب ــد نینتن جدی
اســت، ایــن کنســول در اعمــاق وجــودش 
ــد،  ــاب می آی ــه حس ــتی ب ــول دس ــک کنس ی
ــک  ــد ی ــا آن مانن ــوان ب ــه می ت ــن ک ــن ای ضم
ــد  ــول جدی ــرد. کنس ــورد ک ــراه برخ ــرم هم پلتف
ــروش  ــش ف ــی پی ــت و حت ــدو در راه اس نینتن
ــت و  ــه اس ــام گرفت ــل انج ــورت کام ــه ص آن ب
ــدو  ــه نینتن ــه را ب ــن هفت ــژه ای ــوع وی ــا موض م
اختصــاص خواهیــم داده ایــم تــا بــا ایــن 
شــرکت و توانایی هایــش بیشــتر آشــنا شــوید.

31 ساله هایی که بازی می کنند
شـايد فكـر كنيد كـه گيمر به كسـی گفته می شـود كه در سـنين 
كودكـی يـا نوجوانـی قـرار دارد و در آن زمـان اسـت كـه افـراد 
تمايـل دارنـد تا بـه صورت جـدی وقت خـود را صـرف بازی های 
رايانـه ای كننـد. اگر اين گونه فكـر می كنيد بايد گفت كه سـخت 
در اشـتباه هسـتيد. هـدف فعـاالن صنعـت بازی هـای ويدئويـی 
در همـه جـای جهـان ايـن اسـت كـه مخاطـب خـود را سـرگرم 
كـرده و فـروش بيشـتری بـرای محصـوالت خود داشـته باشـند 
تـا بتواننـد در ادامـه راهشـان محصوالتی خـارق العاده تـر از قبل 
خلـق كننـد. اين كـه بازی می كنيم تا سـرگرم شـويم شـايد برای 
جوامـع غربـی يـك مسـئله حل شـده باشـد زيـرا ميانگين سـنی 
گيمر هـا در ايـن كشـور ها 31 سـال اسـت. سـبك رفتـار گيمر ها 
در كشـور های ديگـری نظيـر ژاپـن هـم بسـيار متفـاوت اسـت. 
ژاپنی هـا قطعـا می داننـد كـه چرا بـازی می كننـد و آن ها شـرمی 
از بـازی كـردن در متـرو ندارنـد و كسـی هـم اگـر ببينـد آن ها در 
متـرو هـم بـازی می كننـد، بـا تعجـب بـه آن هـا خيـره نخواهـد 
شـد امـا چنين بـاوری در جامعـه ما دسـت كم پذيرفته نيسـت. در 
جامعـه ما بـازی بـرای كودكان اسـت، كسـی كـه بـازی می كند 
دِل خوشـی دارد و هنـوز زيـر بار سـختی های زندگی نرفته اسـت. 
نمی خواهيـم وارد مسـائل خـرد اجتماعـی شـويم، امـا حتـی يك 
فـرد مسـن هـم نيـاز بـه سـرگرمی دارد و جنـس سـرگرمی او بـا 
جنـس سـرگرمی مـا تفـاوت دارد. تماشـای يـك فيلم سـينمايی 
اكشـن شـايد چيزی بـه شـما نيامـوزد، شـايد در اعتـالی زندگی 
شـما موثـر نباشـد، اما بـه هدف خود رسـيده و دو سـاعت شـما را 

پـای تلويزيـون ميخكوب كرده تا شـما را سـرگرم كنـد. بازی هم 
بـه هميـن شـكل اسـت و فقط جنـس آن متفـاوت از فيلم اسـت. 
درسـت اسـت كه يك فيلـم می تواند آموزنـده هم باشـد اما بدون 
شـك شـما به سـينما نمی رويد تـا جديدتريـن متد هـای اخالقی 
را بياموزيـد و می رويـد تـا چند سـاعتی سـرگرم شـويد. متاسـفانه 
در كشـور ما سـرگرم شـدن به جرمـی انكار نشـدنی تبديل شـده 
اسـت و حتمـا بايـد در كنـار آن مـواردی آموزنـده وجـود داشـته 
باشـد تـا كمـی توجيه پذير شـود. اگر همين حـاال در سـنی به جز 
نوجوانـی باشـيد و گيمـر باشـيد احتمـاال كنايه هايـی از اين قبيل 
می شـنويد كـه «بـزرگ شـده ايد و بايـد به فكـر چيزی باشـيد كه 
برايتـان آب و نان باشـد و بـا اين كار ها آينده ای نخواهيد داشـت» . 
ايـن صحبت ها را در حالی خواهيم شـنيد كه همـه بزرگترهايمان 
حـاال يـك موبايـل هوشـمند در دستشـان گرفته اند و بـا عينكی 
كـه در نوك بينـی خـود قرارداده اند مشـغول بازی با موبايلشـان يا 
چرخيدن در شـبكه های اجتماعـی نظير تلگرام هسـتند. از ابتدای 
تاريـخ تاكنـون هم هميشـه هميـن بوده اسـت و مردم سـرگرمی 
را برگزيده انـد تـا از جديت هـای زندگـی خـود فاصلـه بگيرنـد. در 
دوران اوليـه، مردم بـه دور آتش می رقصيدنـد، روی ديوار غار های 
خـود بـا دسـت شـكل جانـوران می سـاختند و نقاشـی می كردند، 
در زمان هـای بعـد هـم هر سـلطانی بـرای خودش يـك مليجك 
داشـت تا اسـباب سـرگرمی اش را فراهم كند و در جهان پيشـرفته 
امـروز هم كنسـول های بـازی را داريم. در حـال حاضر جديدترين 
شـكل سـرگرمی بازی هـای ويدئويـی اسـت. بـازی خـوب هـم 
بـه ماننـد هـر نـوع سـرگرمی و هنر پيشـين، شـامل شـاخه های 
مختلفی می شـود و بدون ترديد نينتندو در اين زمينه اسـتاد اسـت.
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