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گروه فرهنگ و هنر-نویســنده و کارگردان فیلم ســینمایی »خط فرضی« 
از شرایط اکران این فیلم و احتمال نمایش آن در تابستان ۱۴۰۱ سخن گفت.

فرنوش صمدی  نوشت: »سینما و اکران فیلم در ایران هم مثل تمام دنیا در 
این ۲ سال پاندمیک شرایط سختی را پشت سر گذاشته اما به نظر می آید آهسته 
آهســته قرار اســت که همه چیز به حالت قبل برگردد، البته با قطعیت نمی شود 
گفت دقیقا اوضاع مثل قبل شود، مخصوصا در کشور ما که شرایط بد اقتصادی 
هم گریبانگیر مردم است. اما قطعا من هم مثل همه فیلمسازها عالقه مندم فیلمم 
را در ســینما و به صورت اکران سراســری کنار مردم ببینم. امیدوارم این امکان 
فراهم شود که فیلم »خط فرضی« تابستان سال آینده اکران عمومی داشته باشد.«

فیلم سینمایی »خط فرضی« ساخته فرنوش صمدی به تهیه کنندگی علی مصفا که در سی و نهمین جشنواره فیلم فجر رونمایی شد، تاکنون در بیش از 
۲۵ فســتیوال در دنیا از جمله تورنتو، لندن، سمینســی، گوآ، قطر، تایپه، استانبول، ویالدوکند، بیروت، مسکو… حضور داشته است.سحر دولتشاهی، پژمان 

جمشیدی، حسن پورشیرازی، آزیتا حاجیان، امیررضا رنجبران، صدف عسگری، محمد حیدری و آیلین جاهد بازیگران اصلی این فیلم هستند.

گروه فرهنگ و هنر- تولید فصل جدید مســابقه تلویزیونی »دورهمی« از 
دهم دی ماه کلید می خورد.

ناصر قدیرکاشــانی تهیه کننده »دورهمی« از تغییرات جدید این مسابقه و 
شروع فصل جدید آن خبر داده است.

وی در صفحه خود با اشــاره به شــروع تولید »دورهمی« از دهم دی ماه 
نوشــت: »از دهم دی ماه تولید سری دوم از مســابقه دورهمی با تغییرات قابل 
توجه و البته جذاب آغاز خواهد شــد و راه های ارتباطی برای حضور در برنامه 

از طریق صفحه رسمی دورهمی در فضای مجازی اعالم می شود.«
قدیرکاشــانی اضافه کرد: »تیم تولید برنامه دورهمی همچنان تمام تالش و 

انرژی خود در جهت تولید برنامه ای جذاب را به کار خواهند گرفت تا باز هم به جلب رضایت حداکثری مخاطبین گرامی مفتخر شوند«.
 مســابقه »دورهمــی« در یــک فصــل بــا اجــرای مهــران مدیــری روی آنتــن شــبکه نســیم رفــت و حــاال قــرار اســت بــا تغییراتــی 

همراه شود.

آخرین وضعیت اکران فیلمی با بازی 
سحر دولت شاهی و پژمان جمشیدی

»دورهمی« جدید از ۱۰ دی ماه 
کلید می خورد

گروه فرهنگ و هنر- ســریال 
»پــالک ۱۳« این شــب ها روی آنتن 
شبکه سه سیما می رود و تاکنون حدود 
۲۸ قســمت از این سریال پخش شده 
اســت. این سریال به کارگردانی آرش 
معیریان ساخته شــده است و قبل از 
پخش گفته می شد قرار است بازگشتی 
به سریال های ۹۰ شبی تلویزیون باشد.
حاال پس از گذشته حدود یک ماه 
از آغاز پخش این سریال آرش معیریان 
از انگیزه های خود و البته حواشی پخش 

این مجموعه تا به امروز می گوید.
معیریان تا پیــش از »پالک ۱۳« 
کارگردانــی مجموعه هایــی چــون 
»جالل الدین«، »پیدا و پنهان«، »ســایه 
روشن« و »بیگانه ای با من است« را در 
کارنامه کاری خود داشته است. آنچه 
در ادامه می خوانید با آرش معیریان به 

بهانه پخش سریال »پالک ۱۳« است.
 ابتدا از شروع سریال »پالک 
13« بگویید چه شد که سراغ یک 

مجموعه تلویزیونی رفتید؟
اول به یک نکته اشاره کنم. گاهی 
اوقات ما دقــت نمی کنیم که کمدی 
ســاب_ژانرهایی دارد که کاماًل با هم 
متفاوت هستند و همه را با یک چشم 
نگاه می کنیم. طنز کالمی، کمدی سیاه، 
کمدی فارس، کمدی گفتار، اســلپ 
اســتیک، هجو، هزل و… همه اینها 
شقوق مختلف از ژانر کمدی هستند که 
با هم فرق دارند ولی در کلیات، کمدی 
نام دارند. نکته ای که موقع خواندن متن 
ســریال پالک ۱۳ من را جلب کرد این 
بود که در هر قســمت عالوه بر اینکه 
خط قصه ای را دنبال می کند و محتوای 
قابل دفاعی دارد، این ویژگی را دارد که 
در قسمت های مختلف ساب ژانرهای 
مختلف کمــدی را تجربه می کنیم و 
به همین دلیل سلیقه های مختلفی که 
به انــواع مختلف کمدی می خندند را 
می تواند جذب کند. به نظرم مهم ترین 
ویژگــی و قابلیت پــالک ۱۳ همین 

موضوع است.
در کمدی هــای خارجــی ما 
با انواع شــوخی ها مواجهیم که 
خیلی از آن ها را در فرهنگ خود 
جایز نمی دانیم اینها به نظر شما 

خط قرمز تعبیر می شود؟
مسائل خط قرمز در همه کشورها 
بســته به سطح فرهنگی و اجتماعی و 
اعتقــادی آن جامعه وجــود دارد و به 
نظرم هیچ کجا نیســت که خط قرمز 
نداشته باشد. من هم برای این موضوع 
کاماًل احترام قائلم و به نظر می رسد که 
این گزاره که ســینما یا رسانه ای بدون 
خــط قرمز در جهان وجود دارد گزاره 

اشتباهی اســت. بله سطح و شکل آن 
در کشورهای مختلف متفاوت است 
اما کلیــات آن در همه جا وجود دارد. 
به این ها باید اضافه کنیم که وقتی داریم 
کار طنز می کنیم باید بدانیم که مخاطبین 
تلویزیون از کودک ۷-۸ ساله تا پیرزن و 
پیرمرد ۹۰ ساله را شامل می شود و این 
یعنی باید نگاهمان را در شــوخی ها و 

کیفیت سریال تنظیم بکنیم.
نگارش این سریال به شکل 
گروهی بود اما اکثراً نویسندگان 
جوانــی بودند که شــاید کمتر 
شناخته شده بودند کار کردن با 

آن ها چطور بود؟
اتفاقاً گروه نویسندگان ما عالوه 
بر اشــتیاق و انگیزه، یک ویژگی مهم 
دیگر هم داشتند. وقتی که من می بینم 
دانش فهم درام در نویســندگان متن 
وجود دارد، مِن سازنده متقاعد می شوم 
تا دانســته ها و داشته هایم در فرم را به 
کار ارائه و اضافه کنم و ترکیب خوبی 
در کار شــکل می گیرد. حتی اگر دقت 
کرده باشــید ما یکسری گرته برداری 
هایی از آثار ژانرهای کالسیک سینمای 
جهان در سریال داشتیم. مثاًل در برخی 
ســکانس ها، کمدی وسترن اسپاگتی 
را به لحــاظ فرمی تجربــه کردیم یا 
مثاًل نگاه هــای آزادانــه ای به برخی 
آثار شــاخص ســینمای جهان مانند 
»دردسرهای هری« آلفرد هیچکاک یا 
»ســیبی پر از معجزه« فرانک کاپ را 
داشــته و از قابلیت های کمیک آن ها 
بهره مند شــده ایم. این مســائل برای 
آن ها که عالقه مند به سبک های جدی 
و کالسیک سینمای جهان هستند هم 
جذاب بوده اســت. من بازخوردهای 
متعــددی از عالقه مندان به ســینمای 
کالسیک جهان که چندان هم رابطه ای 
با آثار طنزِ کشــورمان ندارند داشته ام 
که همین گرته برداری ها و ارجاعات 
و نگاه ها به ســینمای کالسیک جهان 

برایشان جذاب بوده است.
علی رغم اینکه شــما به این 
چهره های جهانی ارجاع می دهید، 
انتقاداتی هم همواره نسبت به 
شــوخی های شــما در آثارتان 
مطرح می شــود این سریال هم 
با انتقاداتی نسبت به شوخی ها 
مواجه شد. نظر خودتان چیست؟
اتفاقاً دوست دارم درباره محتوای 
سریال به طور مفصل حرف بزنیم. چرا 
که معتقدم وقتی می توانیم با ســاخت 
آثار نمایشی داستانی کاری بسازیم که 
مخاطب داشــته باشد، موظفیم کاری 
بســازیم که به لحــاظ محتوایی هم 
حرف های جدی برای گفتن داشــته 

باشــد و پرمالت باشــد. اگر سریال 
پالک ۱۳ را به طور کامل تماشــا کرده 
باشــید، دیده اید که در هر قســمت و 
جدا از مســائل طنز و خنده دار، حتمًا 
یــک پیام اخالقی جدی که برگرفته از 
فرهنگ و ســنت و اعتقادات دینی و 
مسائل اجتماعی ما است در دل سریال 

جا گرفته است.
ما به طور خاص روی این مسائل 
تمرکز جدی داشته ایم. اینکه مثاًل دروغ 
چه بالیی می تواند بر سر یک خانواده 
بیاورد، یا سوءاستفاده از جایگاه هایی 
که قابلیــت آن را نداریم چه بالیی بر 
ســر خودمان و سایر افراد می آورد، یا 
طمع چه آتش خانمان سوزی است و 
مسائل مختلف دیگری از این دست. 
اتفاقاً معتقدم اگر بخواهیم بدون حب 
و بغــض و پیش داوری به مهندســی 
محتوای ســریال پالک ۱۳ نگاه کنیم 
حتماً در هر قســمت بــار معنایی و 
محتوای جدی ای را در بســتر مفاهیم 
فرهنگی اعتقادی و اجتماعی خودمان 
می بینیــم. و بــه این خاطــر که مردم 
بــدون حب و بغض و پیش داوری به 
تماشای این آثار می نشینند برای همین 
حس خوبی نسبت به پالک ۱۳ دارند. 
و وقتی مردم با من ارتباط می گیرند به 
طور جدی نســبت به این محتواها و 
مفاهیم اشاره دارند و این موضوع برای 

من خوشحال کننده است.
مگر می شــود یــک اثــر با آن 
مضمون هــا از فیلترهــای مختلف 
صداوسیما بگذرد و به پخش برسد؟ 
من منکر ضعف ها یا اشــتباهات کار 
نیستم چراکه هیچ کاری خالی از اشتباه 
یا ضعف نیست، اما اینکه چنین حکم 
کلی صادر می کننــد اوالً بی انصافی 
اســت و دوماً نشان از عدم شناخت از 

فضای تولید در رسانه ملی
غیــر از پیام هــای اخالقی 
و نتیجه گیری هــای محتوایی، 
شوخی ها چطور؟ شوخی هایی 

که غیرمتعارف معنا شد؟
ببینید ما فرامتن زده شده ایم. این 
»ما« که می گویم منظــورم بیننده عام 
نیست که تلویزیون یا سینما را پیگیری 
می کنــد. به نظرم عمدتاً جریان شــبه 
روشــنفکری ما را تبدیل به آدم هایی 
فرامتن زده کرده که فکر می کنیم چون 
در یک حوزه متخصص هستیم اجازه 
داریم در حوزه های دیگر هم اظهارنظر 
کنیــم و فراتــر از اظهارنظــر اقدام به 
مصــادره به مطلوب محتوایی آثار هم 
بکنیم و آنچه را که ما از اثر می فهمیم به 
عنوان مقصود اصلی سازنده اثر معرفی 
کنیم. حال آنکه ممکن اســت این فهم 

ناقص یا نادرست شکل گرفته باشد.
واقعاً چطور می شود فکر کنیم که 
پالک ۱۳ بر مبنای چنین شوخی های 
ســخیفی که شما به آن ها اشاره کردید 
ساخته شده اســت؟ روشن است که 
کســانی که چنین ادعاهایی می کنند 
اوالً چشــم به واقعیت های مضمونی 
سریال می بندند و اساساً بر مبنای چند 
برش چند ثانیه ای از یک سریال که تا 
به حال بیست و چند قسمتش پخش 
شده، قضاوت می کنند و دوماً ساختار 
تولید یک اثر را در تلویزیون نمی دانند.
مگــر می شــود یک اثــر با آن 
مضمون هــا از فیلترهــای مختلف 
صداوســیما بگــذرد و بــه پخش 

برسد؟ من منکر ضعف ها یا اشتباهات 
کار نیســتم چراکه هیچ کاری خالی 
از اشــتباه یا ضعف نیســت، اما اینکه 
چنین حکم کلــی صادر می کنند اوالً 
بی انصافی اســت و دوماً نشان از عدم 
شناخت از فضای تولید در رسانه ملی. 
انــگار که همه چیز در توافق بین یک 
نویسنده و کارگردان و تهیه کننده شکل 
می گیرد و هیچکس دیگری حواسش 
به هیچ چیز نیســت. بــرای قضاوت 
درباره هر اثری، چه سریال ما و چه هر 
اثر نمایشی دیگری اولین اصل بدیهی 
این است که اثر را دیده باشیم نه اینکه 
بخواهیم بر مبنای یک برش و دو برش 

قضاوت کنیم.

به هر حال واقعیت این است 
که معموالً کسی به پروسه تولید 
در صداوسیما و فیلترها توجه 
نمی کند و خودش دست به معنا 
کردن شــوخی هایی که می بیند 
می زند، فضای مجازی هم اینها 
را ضریب می دهد. هر چند خود 
شما اهل فضای مجازی نیستید 
کــه البته یــک ویژگی خوب هم 

هست.
ببینید من یک فیلمســازم و هیچ 
وقــت خودم را محدود بــه یک ژانر 
نکــرده ام. برای همیــن وقتی کارنامه 
کاری مــن را نگاه می کنید می بینید که 
ژانرها و قالب های و گونه های مختلف 

را تجربه کرده ام، چرا که معتقدم ماهیت 
تصویر متحرک آنقدر جذاب است که 
هر کدام از آن ها و گونه های آن می تواند 
بخشی از مخاطب را همراه خود کند. 
من در لبنان فیلم سیاسی ساخته ام، فیلم 
پلیســی ساخته ام که در جشنواره فیلم 

مسکو جایزه گرفته و ده ها کار دیگر.

نمی دانم چرا برخی انســان های 
نامتخصص و غیرمسئول فکر می کنند 
که ما نه اعتقاد و التزام می فهمیم و نه خط 
قرمزی می شناسیم و به خودشان اجازه 
می دهند که هرگونه افترا و تهمت هایی 
کــه دوســت دارند به مــا بزنند . من 
هیــچ وقت در فضای مجازی حضور 
نداشتم. نه امروز، حتی زمانی که شبکه 
اجتماعی فیس بوک هم گرفته بود وارد 
آن نشدم. امروز هم تمایلی به حضور 
در فضــای مجازی ندارم. راســتش 
سواد سیاسی ندارم که به خودم اجازه 
بدهم درباره مسائل مختلف اظهارنظر 
کنم. من ســینما بلدم و کارم را می کنم 
و حرف هایــی هم کــه می زنم درباره 
همین موضوع اســت. چرا که به نظرم 
فیلمسازی یک شوق عاشقانه است که 
وقتی وارد آن می شوی دلت نمی آید که 
انرژی ات را خرج حاشیه های آن بکنی.
من نزدیک به ســی و یک ســال 
از آغاز فعالیت هنری ام می گذرد یک 
جورهایی داریم مو ســپید این عرصه 
می شــویم. اما نمی دانــم چرا برخی 
انســان های نامتخصص و غیرمسئول 
فکــر می کنند که ما نــه اعتقاد و التزام 
می فهمیم و نه خط قرمزی می شناسیم 
و به خودشان اجازه می دهند که هرگونه 
افترا و تهمت هایی که دوست دارند به 
ما بزنند. متاسفانه فضای مجازی آنقدر 
مسموم شده که هر کسی با هر قصد و 
نیتی ولو غیرصادقانه و کاســب کارانه 
می تواند اظهارنظری را در یک سایت 
با یک رســانه مجازی منتشر کند و به 
آن ضریب بدهد. در حالی که می دانیم 
که بســیاری از اینها با منافع شخصی و 
منافع مالی گره خورده اند و از نظرهای 
تخصصی رسانه های حرفه ای به دور 
هستند. این ماجرا هم منحصر در کشور 
ما هم نیست و فضای مجازی در سطح 
جهــان این چنین رقم خــورده و این 

آسیب را ایجاد کرده است.
اتفاقاً یکــی از ویژگی های 
شــما که به آن اشاره کردید این 
است که تجربه های مختلفی در 
ژانرهــای متفــاوت دارید. مثاًل 
عالوه بــر آثار طنــز مختلف، 
تجربه فیلم ســازی سیاسی در 
لبنان را هم دارید و یک ســریال 
هم با معاونت استان ها در همدان 
ساختید. چطور می شود که هم 
سینمایی می سازید هم سریال 

استانی؟
خدا را شــکر می کنــم که در ۵۰ 
ســالگی هر آنچه که خــدای بزرگ 
خواســته ام به من عطا کرده اســت و 
اگــر همین امروز تصمیم بگیرم دیگر 

هیچ کاری نسازم آنقدر برایم اندوخته 
آورده کــه بدون نیاز به کســی تا آخر 
عمر زندگی کنــم. بنابراین نه احتیاج 
مالی دارم و نه به دنبال کســب اعتبار 
بیشتر هســتم. من به اندازه کافی هم 
آثار مختلف ســاخته ام و هم کارهای 
پرفروش در ســینما داشــتم. ۲۶-۲۵ 
سال اســت که تدریس دانشگاهی ام 
را هم دارم. بله، یک زمانی من تصمیم 
می گیرم درباره موانع تولید ملی و مانع 
زدایی از این موضوعات فیلم بســازم، 
پس با همکاری سیمای استان ها سریال 
»نقشه خاک« را در استان همدان جلوی 
دوربین می برم و ابایی ندارم. بله شاید 
کسی که تجربه سینمایی دارد هیچگاه 
چنین کاری نکند که برای یک سریال 
شبکه اســتانی که آیا دیده بشود و آیا 
نشود، ماه ها از خانه و خانواده دور شود 
تا یک اثر تولید کند. خب کسی که من 
را وادار نکرده ولی وقتی من این حسن 
نیت را در معاونت استان ها می بینم که 
می خواهند برای این موضوع مهم ملی 
کاری کنند و متن خوبی هم دارند حتمًا 
با این پروژه همکاری می کنم. من دینم 
را به ســینمای این کشور ادا کرده ام اما 
دوست دارم دین اخالقی و دینی و ملی 
خودم را هم ادا بکنم و وظیفه انسانی، 
اخالقی و حرفــه ای خود می دانم که 

چنین کارهایی را بسازم.
و  نگاه هــا  چقــدر  و 
ارزیابی های مختلف برای شما 
اهمیت دارد به ویژه که بیشــتر 

آن ها هم انتقادی است.
چرا باید ناراحت بشــوم؟ خب 
نظرسنجی ها نشان می دهد که سریال 
»پــالک ۱۳« در میــان مردم وضعیت 
خوبی دارد و در ماه اخیر پربیننده ترین 
ســریال تلویزیون بوده. بله بعضی هم 
انتقاداتی دارند. هر اثری که در سیمای 
ملی پخش می شــود به جهت تنوع و 
گســتردگی مخاطب با نقد و نظرات 
مختلفی و دیدگاه های متفاوتی روبرو 
می شود، راســتش من از این نگاه ها و 
انتقادات اصاًل ناراحت نمی شوم چرا 
که ذات ایــن هنر با نگاه های متکثر و 
متفــاوت آمیخته اســت و هیچ وقت 
دربــاره یک اثر دیدگاه های واحدی به 
وجــود نمی آید.  من فکر می کنم باید 
به نظر اکثریت توجه کرد اگر اکثریت 
مردم کار را دوســت داشتند باید برای 
آن احترام بود و اگر برعکس موضوع 
بود باید دســت ها را به نشــانه تسلیم 
بــاال برد. پس وقتی در پروژه پالک ۱۳ 
صداقت و حسن نیت می بینم حتماً با 
آن همــکاری می کنم و خیلی هم این 

همکاری خوشحال هستم.

نکته ای کــه موقع خواندن 
متن ســریال پالک 13 من را 
جلــب کرد این بود که در هر 
قسمت عالوه بر اینکه خط 
قصــه ای را دنبال می کند و 
محتوای قابــل دفاعی دارد، 
ایــن ویژگــی را دارد که در 
قســمت های مختلف ساب 
ژانرهــای مختلف کمدی را 
تجربــه می کنیم و به همین 
دلیل ســلیقه های مختلفی 
که به انــواع مختلف کمدی 
می خندند را می تواند جذب 
کند. بــه نظــرم مهم ترین 
ویژگــی و قابلیــت پالک 
13 همین موضوع اســت.

گروه فرهنــگ و هنر- پایگاه 
اطالع رســانی آی.جی.ان )IGN( که 
یک وبســایت آمریکایی با تمرکز بر 
حوزه سرگرمی و بازی های ویدئویی 
است و ۲۵ ســال سابقه فعالیت دارد، 
در آســتانه فرارسیدن ســال میالدی 
جدید، فهرســتی از بهترین بازی های 
ویدئویی ســال ۲۰۲۱ ارائه داد و بازی 
فورتزا هورایزن ۵ را به عنوان بازی سال 
معرفی کــرد. در ادامه تمام بازی های 
معرفی شده در این فهرست را مشاهده 

می کنید:
فورتزا هورایزن 5 

فورتــزا هورایــزن ۵ یک بازی 
ویدئویی مسابقه ای جهان باز است که 
به عنوان پنجمین قسمت از مجموعه 
محبوب فورتــزا هورایزن توســط 
شــرکت پلی گراوند گیمز ساخته و 
نوامبر ســال ۲۰۲۱ )آبان- آذر ۱۴۰۰( 
بــه بازار عرضه شــد. در این بازی که 
ماجراهــای آن در کشــور مکزیک 
می گذرد، بازیکن در قالب یک راننده 
تازه وارد به شخصیت های داستانی در 
راه اندازی مسابقات مختلف در حوزه 
بیرون شهری، آف رود یا خیابانی کمک 
می کند. هر مسابقه شامل چند بخش 
و چند ماموریت اســت که با تکمیل 
این ماموریت ها امتیاز الزم برای پیش 
بردن داستان به دست می آید. محیط و 
مسیرهای طراحی شده برای این بازی 
از ســاحل گرفته تا جنگل و از شــهر 
گرفته تا صحرا همگی زیبا و چشم نواز 

هســتند و پرداختن به جزئیات الهام 
گرفته شــده از دنیای واقعــی آنها را 
منحصربه فرد می کند. فورتزا هورایزن 
۵ به محض عرضه، تحســین منتقدان 
را برانگیخــت و به یکی از بازی های 
پرفروش تبدیل شد. این بازی همچنین 
برای دریافت سه جایزه هیات داوران 
جوایز بازی/ Game Awards نامزد 

شد و هر سه جایزه را برد.
حلقه مرگ 

از  یکــی  را  مــرگ  حلقــه 
پرمخاطب ترین بازی های چند ســال 
اخیر معرفی می کنند. داستان این بازی 
که سپتامبر سال ۲۰۲۱ )شهریور- مهر 
۱۴۰۰( عرضه شد، درباره شخصیتی 
است که در یک حلقه زمانی گیر افتاده  و 
راه رهایی از آن کشتن هشت نفر است. 
دنیای حلقه مرگ دنیایی است بر پایه 
یک حلقه زمانی سرشار از انتخاب های 
مختلف، که ساده ترین و ابتدایی ترین 
آن تصمیم برای کشتن افراد است. در 
ایــن بازی هر انتخــاب جدید به یک 

اکتشاف دیگر منتهی می شود. 
هیلو اینفینیت 

هیلو اینفینیت که دسامبر امسال 
)آذر- دی ۱۴۰۰( منتشــر شــد، یک 
بازی ویدئویی در ژانر تیراندازی اول 
شخص و ششمین قسمت از مجموعه 
بازی های هیلو است. دالیل متعددی 
بــرای بدبیــن بودن نســبت به هیلو 
اینفینیت وجود داشت و اولین دلیل آن 
بود که دو کارگردان یکی پس از دیگری 

از این پروژه جدا شدند اما این بازی در 
نهایت عالی از آب درآمد. کمپین تک 
نفره آن با ترکیب سندباکس کالسیک 
سری بازی های هیلو با حلقه بزرگی 
کــه می توانید در آن کاوش کنید، تنور 
سرد این مجموعه بازی را داغ می کند 
و برای بازیکنان قدیمی و جدید چیز 
جدیدی برای ارائه دارد. در مجموع این 
بازی پیکیجی است که مجموعه هیلو را 

در عرصه بازی های رایانه ای به جایگاه 
خود بازمی گرداند. 

هیتمن 3
هیتمــن ۳ یک بــازی ویدئویی 
در ســبک مخفی کاری اســت که در 
ژانویه ســال ۲۰۲۱ )دی- بهمن ۹۹( 
برای کنسول هایی چون پلی استیشن 
۴، پلی استیشــن ۵، ایکس باکس وان، 
ایکس باکس سری ایکس و سری اس 

و مایکروســافت ویندوز منتشر شد. 
در ادامه دو قســمت قبلی بازیکنان در 
ایــن بازی بار دیگر کنترل مامور ۴۷ را 
به دســت گرفته و با سفر به مکان های 
مختلف ترورهای قــراردادی انجام 
می دهند. در این بازی مهیج تنها مرزها 
و موانع موجود آنهایی هستند که هنوز 

توسط بازیکنان شکسته نشده اند.
رمزگذاری

بعضی توسعه دهندگان بازی های 
رایانــه ای می خواهند بــه مخاطب 
احســاس قدرتمند بــودن بدهند و 
بعضی دیگر به دنبال القای احســاس 
باهوش بودن هستند. اما دانیل مولینز 
در بازی رمزگذاری احساس متفاوتی 
را هدف قرار داده و می خواهد شما را 
شــگفت زده کند. ماجرای این بازی 
در یــک کابین می گــذرد که بازیکن 

سعی می کند با شکست دادن نیرویی 
شــیطانی در یک مسابقه کارت بازی، 
از آن فــرار کنــد. رمزگــذاری اکتبر 
امسال )مهر- آبان ۱۴۰۰( برای پلتفرم 

مایکروسافت ویندوز منتشر شد.
دو نفر الزم است

بازی دو نفر الزم است یک بازی 
اکشن-ماجراجویی است که مثل بازی 
قبلی شرکت هیزالیت، راه خروج، باید 
به صورت دو نفره بازی شود. داستان 
این بازی از آنجا شــروع می شود که 
کودی و می تصمیم به طالق می گیرند 
و دخترشان رز را در جریان این تصمیم 
قرار می دهند. اما به دنبال برخی اتفاقات 
کودی و رز در بدن دو عروســک رز 
گیر می افتند و برای بازگشــت به بدن 
اصلیشــان یک ماجراجویی هیجان 
انگیز را آغاز می کنند، ماجراجویی که 
قرار است به آنها در اصالح رابطه شان 

کمک کند.  
متروید وحشت

بــازی متروید وحشــت یک 
بازی اکشــن-ماجراجویی است که 
توســط کمپانی نینتندو ساخته شده و 
اکتبر امســال )مهر- آبان ۱۴۰۰( روانه 
بازار شــد. در این بازی بازیکن کنترل 
شخصیت اصلی یعنی ساموس آران را 
در مبارزه با ربات های قاتل و هوشمند 
در سیاره زد.دی.آر به دست می گیرد. 
گیم پلی این بازی دو بعدی اســت و 
کیفیت ۴K ندارد، از میان برداشــتن 
غول های آن ســخت اســت و اگر در 

جایی گیر کنید الزم است زمان زیادی 
صرف رمزگشایی نقشه بازی کنید.

رزیدنت اویل: دهکده 
رزیدنت اویل: دهکده یک بازی 
ویدئویی در سبک ترس و بقا است که 
مه امسال )اردیبهشت- خرداد ۱۴۰۰( 
توســط شــرکت کپ کام منتشر شد. 
این بــازی ادامه بازی رزیدنت اویل ۷ 
را پی می گیــرد. ماجراهای رزیدنت 
اویل جدید از جایی شــروع می شود 
که شــخصیت اصلی بازی به نام ایتن 
وینترز برای پیدا کردن دخترش راهی 
دهکده ای پر از موجودات جهش یافته 
می شــود. رزیدنت اویل: دهکده یک 
بازی جذاب و هوشــمندانه است که 
ســازندگان در مقایسه با قسمت های 
قبــل ضمــن حفظ فضــای ترس و 
وحشــت، چاشنی اکشــن آن را زیاد 

کرده اند.
ریترنال

ریترنال یــک بازی ویدئویی در 
سبک تیراندازی سوم شخص ساخته 
اســتودیو هوس مارک فنالند است. 
داســتان ایــن بازی از جایی شــروع 
می شــود که شخصیتی به نام سلین در 
جست وجوی سیگنال اسرارآمیز سایه 
سفید )White Shadow( در سیاره 
اتروپوس فرود می آید و در آنجا درگیر 
یک حلقه زمانی می شــود. این بازی 
به محض انتشــار از لحاظ جلوه های 
بصری و دســتاوردهای فنی نقدهای 

مثبتی دریافت کرد.

آرش معیریان مطرح کرد؛

گرته برداری از هیچکاک و 
کاپرا در »پالک ۱۳«

آرش معیریان کارگردان سریال »پالک ۱۳« در واکنش به برخی انتقادات نسبت به طرح شوخی های نامتعارف 
در این مجموعه تلویزیونی، به تشریح ویژگی های فرمی و محتوایی این سریال پرداخت.

از »رزیدنت اویل« تا »حلقه مرگ«؛

مهم ترین بازی های ویدئویی سال ۲۰۲۱ معرفی شدند
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