
 

 بِ ًام خذا

 کٌیذ.راٌّوای بازی گربِ قجری را هطاّذُ هی

تَسط  )کِ در اداهِ هیایذ(اصل راٌّوا۴ . کٌینهیًکتِ را ضویوِ ایي راٌّوا  
 عرضِ ضذُ است. )عصر بازی(سازًذُ ٍ ًاضر

 

 .ًکٌذ کرش بازی تا برداریذ ّا یتنآ ّوِ از بعذ را هاّی استخَاى است بْتر (۱

 .کٌیذ کلیک سرباز برٍی هتَالی بار چٌذ قصر بِ ٍرٍد برای (۲

 خاًن از بایذ هیکٌذ هحافظت ضاُ حرهسرای از کِ سربازی کردى دک برای (۳

 درست ضیر خاى ببری بچِ برای حَضچِ آب از سپس ٍ بگیریذ را تلفي هرغِ

 .بگیریذ تواس ٍیسیت کارت ضوارُ با سپس ٍ کٌیذ

 ٍرٍد یکَىآ تا ببریذ الیِ هٌتْا در را هَضَارُ بایذ پادضاُ اتاق بِ ٍرٍد ی( برا۴

 بطِ. دادُ ًوایص

علیرضا علیرضایی 

 



... البته بازیهاي ماجرایی ایرانی , خوب دوستان و همراهان همیشگی بازیهاي ماجرایی 

سالم

امیدوارم از این بازي لـذت . 

اي ایجاد اوقاتی خوش و سرشار از انرژي بر, تمام تالش من و دوستانم در طراحی این بازي . ببرید

. شما عزیزان بوده است

.بسیار خوب ، سخن رو کوتاه میکنم و وارد بازي میشیم

 )Desktop ( و یا از طریق منو شروع)Start ( صفحه

عصر –رسانا شکوه کویر ( ي زیر رو پس از تماشاي چند لوگو از طرف شرکت هاي سازنده و توزیع کننده 

.مشاهده خواهید کرد ) هورخش آسمان هفتم–بازي پارس 

...این منوي آغازین بازي گربه قجري هستش , بعله دوستان من 

...با همه چیز جدید , یک بازي جدید , گزینه اول که همان شروع بازي جدید هستش 

.شده میباشد) Save(کردن مراحل ذخیره ) Load(گزینه دوم براي بازیابی 

!!!سوم در منوي اصلی غیر فعال است گزینه
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...

هستش ) دي:تعریف از خودمان نباشد یک موقع !! ( 

گزینه ششم همان تروفی یا اچیمونت به معناي ایرانیزه شده است

...و در نهایت براي خروج از بازي گز

...با زدن اولین گزینه وارد بازي خواهیم شد , بسیار خوب 

, در ابتدا دمویی را مشاهده میکنید که ببري خان بچه گرسنه اش را در بغل دارد و زیـر بـاران سـیل اسـا 

ازي ببري بازي را با تمام شدن ب. راوي پیشنهاد میکند بچه را به قصر برسانیم ! حیران و ویران است 

. ابتدا از حوض ماهی را صید کنید . از گوشه سمت چپ میدان آغاز میکند 

اینکـه ( یک استخوان ماهی بسیار خوشمزه روي سطل آشغال قرار دارد . ماهی کند تر انجام خواهد شد 

آن را هم بر میداریم و از کنار کیسه زباله ) ید

صداي ونـگ ونـگ بچـه .البته بدون سر شیشه را نیز بر دارید, یک  شیشه شیر بچه , هاي کنار سطل زباله 

پس , ببري اعصابمان را خرد کرده اما براي سیر کردنش حد اقل باید شیشه شیري پر از شیر به او داد 

..., فعال زمان سیر کردن اون نیست

اگـر . حال به نماي بعدي میرویم که یک نگهبان بسی بد اخالق مشغول مراقبت از دروازه قصر میباشد 

, بسیار خوب . نگهبان ببري را با اردنگی به سمتی پرتاب میکند , 

:پازلی ظاهر میشود به شرح زیر , نگهبان 
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, مکن است ببري لوس کوچک در هر کدام از خانه ها ظاهر شود م

.بدین ترتیب او اجازه ورود به قصر را خواهد داد. کنید تا ببري خود را براي نگهبان لوس کند 

را هـم خـانم مرغـه, در قصر ابتدا با االغ صحبت کنید که بسیار گرسنه است و باید بـرایش غـذایی پیـدا کنـیم 

.دارد !! خانم مرغه داستان ما تلفن همراه خوبی نیز به همراه , چه جالب , فراموش نکنید 

از آن نمیگذریم و , در این نما یک سیب بر روي زمین افتاده است . بسیار خوب به نماي مطبخ میرویم 

شـاید ببـري . د تمام نقاط حـساس صـحنه را بررسـی کنیـ) Space(. بَرَش میداریم 

ببري مفلوك , . حرفهاي جالبی براي گفتن داشته باشد 

حال با جناب خر . به امید غذایی براي بچه گرسنه اش وارد میشود اما با اردنگی از مطبخ به بیرون پرتاب میشود 

. ز در اِزاي آن شیشه اي شیر خشک به او میدهـد ببري غذا را به او میدهد و خر نی. مجددا صحبت میکنیم 

بهتر اسـت روي . نیاز به یک سر شیشه داریم و کمی هم آب , بسیار خوب براي درست کردن شیشه شیر 

توضیحاتی داده میشود مبنی بر این که ببري باید . 

ببـري , . به خودش تکیه کند 
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. . توضیحاتی در مورد آنان خواهد داد 

حال سر شیشه را با شیـشه شـیر ترکیـب میکنـیم و !! میدهیم تا ببري از روي تفکراتش سر شیشه را بردارد 

دوباره . خوب دیگر تنها نیاز به اندکی آب داریم . سپس 

به نماي مطبخ میرویم و از آنجا به نماي بیرون اندرونی که داراي حوضی است و سربازي جلوي درب 

ن ترتیب شـیر بچـه شیشه شیر داراي شیر خشک را از کوله پشتی روي حوض میکشیم و بی. نگهبانی میدهد 

. حال به سمت درب ورودي اندرونی میرویم . ببري آماده است

نگهبان با عصبانیت ببري را , براي نگهبان لوس میکند اما این تو بمیري از آن تو بمیري ها نیست 

. یگردیم خوب به همان نماي بیرون اندرونی باز م. به نماي مطبخ پرتاب میکند 

رت را , . آن را بر میداریم . به روي زمین افتاده است 

بسیار . . آن را مطالعه میکنیم. به وضوح میبینم

, . یم و از او تلفن همراهش را قرض میگیریمبه سراغ خانم مرغه میرو, خوب 

ابتدا , آهان , صداي بچه ببري که هنوز قطع نشده است , اما اي واي , میتوان شماره گیري کرد 

.شیشه شیر آماده را به بچه ببري میدهیم 

:شماره او این عدد است . ماره نگهبان را میگیریم راست میکنیم و ش

0912888778

وارد . دیگر سرباز آنجا نیـست . خوب حاال ببري نگهبان را گول زده و میتواند به نماي بیرون اندرونی برود 

. صداي گریه و آه و ناله یـک نفـر مـی آیـد . مسیر را ادامه میدهیم به سمت انتهاي راهرو . راهرو میشویم 

و بدین ترتیب دمویی را مشاهده میکنیم که ببـري وارد اتـاق پادشـاه , بب

فـردا صـبح حـال . ببري بچه اش را زیر تخت پادشاه میگـذارد . مریض میشود اما راه بازگشت را پیدا نمیکند

ک شبه تبدیل به گربه محبوب اینچنین ببري ی. پادشاه خوب میشود و او این امر را به علت ورود ببري میداند 

...پس از پایان دمو بازي را در صبح و از اتاق پادشاه از سر میگیریم . پادشاه قاجار میشود 

در نماي بعـدي پادشـاه و بچـه , به به . بسیار خوب طالهاي روي میز را برداشته از اتاق خارج میشویم

, ارزن را بر میداریم , ي و از کنار ظرف نوشابه از رویبروي تخت پادشاه سبز. ببري خان آفتاب گرفته اند 
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ابتـدا از کنـار شـیر آب ارزن . خوب دوباره گذرمان به مطبخ افتـاد . خوب سري به نماي بعدي میزنیم 

با حاللیت طلبیدن ببري از . حاال بد نیست سري هم به داخل مطبخ بزنیم . هاي جادویی را بر میداریم 

دمویی را مشاهده میکنیم که ببري را بسیار تحویل گرفته و او چاق و تپل مپل . ود او وارد مطبخ میش, بازیکنان 

در نماي . حرکت میکنیم!! خوب آرام آرام به سمت نماي بعدي با ببري چاق. از مطبخ خارج میشود 

چمنـان, با او صحبت کرده و سبزي را بـه او بدهیـد . خر گرسنه است . بعدي خر و مرغ را مشاهده میکنیم 

یادتان نرفته که گوشه سی تی , خانم مرغه هم اسیر و عبیر است . عرعري برایتان میکند که حالتان جا بیاید 

سري به نماي مطبخ . خوب شما هم ارزن ها را به او بدهید تا کمی قوت بگیرید, اچ دنجلش رو به شما داد 

پادشاه , بععععله ) ورودي قصر( ینزیم نماي خر و مرغ مدوباره سري به . همه چیزرو به راه است , میزنیم 

. ببري را در اتاق پادشاه میبینم, با پایان یافتن این دمو . میبرند

ا او حـرف میـزنیم متوجـه منظورمـان هر چه ب. در این نما پادشاه مشغول پلی استیشن نمیدونم چند است 

او میتوانـد بـا پادشـاه , جوهر را برداشته و با طوطی پادشاه صحبت کنیـد , . بسیار خوب . نمیشود 

, پس از او میخواهیم حرفهمایمان را ترجمه کند , صحبت کند 

...پازل را اینچنین حل میکنیم . بسیار خوب . طوطی اي است
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نه , ببري و پادشاه خوش و خرم مشغول بازي کردن پلی استیشن , بسیار خوب با حل کردن پازل 

...خیر شاید هم ایکس باکس میشوند 

شاه بازي را از اتاق پاد. پس از چند لحظه ببري با اجازه پادشاه براي استراحت به اتاق او باز میگردد

...پی میگیریم

بـر ( بسیار خوب در اتاق پادشاه ابتدا الماس را بر میداریم و بادکنک را نیز از باالي تخـت دو دره میـزنیم 

.( کمی هم به لباس پادشاه که کنار تخت آویزان است وَر میرویم , ) میداریم

از , بسیار خوب ., د زنان دربار میبینم به خاطر وجو, وقتی میخواهیم بخوابیم ) لباس 

تابلو تمامی با درگ کردن جوهر روي, در راهروي اول . اتاق خارج میشویم و به راهروي قصر میرویم 

با برگشتن , بسیار خوب . نقاشی هاي پادشاهان را به آثاري کمیک تبدیل میکنیم , ي این راهروها

خوب روي تخـت , خانوم ها رفتن سراغ تابلو ها براي پاك کردنشون , بعله , به اتاق پادشاه میبینیم 

...

بسیار . نگهنگ غول پیکري راه را بسته است . اما اي داد بیداد . بسیار خوب وارد رویاي ببري میشویم 

. به اسمان ها پرواز میکند ! نهنگ با پس گرفتن بچه اش . به او میدهیم خوب ماهی که در کوله پشتی داریم 

...ساعتی که کنار نهنگ را بود را بر میداریم و به نماي بعد میرویم 

این  مسئله احتماال به خاطر به آسمان رفتن نهنگ اتفـاق . در نماي بعد همه چیز بر عکس شده است 

. ت دستگیره اي که در سمت راست تصویر قرار دارد حرکت کنیم باید به سم, بسیار خوب . افتاده است 

اما بالفاصله دستگیره خـود بـه خـود , همه چیز درست میشود , روي دستگیره متوجه میشویم که با چرخاندن آن 

تگیره بنابراین باید ارزن جادویی را روي دستگیره بریزیم تا دس. میچرخد و همه چیز به حالت عادي باز میگردد

دمویی را مشاهده میکنیم که نهنگ بـه , با درگ کردن ارزن جادویی از کوله پشتی به روي دستگیره . گیر کند 

...به نماي سوم رویا میرویم , بسیار هم عالی , زمین آمده و همه چیز رو به راه میشود 

باالي سر آنهاست بر روي فلشی که. 

...چند لحظه صبر میکنیم تابا پخش شدن دمویی بازي را ادامه دهیم ... 

. در دمو میبینم که زنان دربار توطئه کرده و ببري را توسط دزدي به یک چاه میاندازند
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دنـدون , نقـره قاشـق, بهتر است از درون کیـسه دزد غورباقـه مـاده . بازي را در کیسه دزد ادامه میدهیم 

اگر به درستی . دي وي دي بازي شیطنت هاي علیمردان خان و قیچی طال را بر میداریم , مصنوعی 

با برداشتن تمامی آیـتم هـاي !! 

...ببري خان به درون یک چاه عمیق سقوط میکند , فوق 

. سپس به سمت دیگر چاه میرویم . در درون چاه ابتدا بر

ه(  زن  , زنش را گم کرده اسـت , آهان . تنها نشسته است ) بر و

لقمـه با دیدن همسرش ذوق میکند و با هم میروند دنبـال یـک. خانمش را به او میدهیم تا مسیر را باز کند 

. خوب مسیر باز است اما ببري از این باریکه رد نمیشود . نان حالل

حـاال بـه نمـاي , , لذا با قاشق نقره از کوله پشتی , 

به سمت دیگر تونل رسیده و با موش کوري که تونلی که در آن هستیم را ادامه میدهیم تا . بعدي میرویم 

بـا اوصـحبت . بر روي پی اس پی است رو به رو شویم "سرقت اتومبیل بزرگ"مشغول بازي کردن 

سپس از . کرده و او را به تقواي الهی و بازي هاي مجاز بنیاد ملی بازیهاي رایانه اي توصیه میکنیم 

خـواهش , با دادن بـازي بـه او . را به او میدهیم کوله پشتی یک نسخه شیطنت هاي علیمردان خان

.میکنیم مسیر را براي ما بکند به سمت باال و با بادکنک پروازي را به سطح زمین انجام میدهیم 

این دور و زمونـه , بسیار خوب , , ده الك پشتی وسط میدان خوابی. میدهد 

در واقع ( اینبار مسیر سمت چپ . دندان مصنوعی و قیچی طال را به او میدهیم . 

. مسیر را ادامه میدهیم . را نشان میدهد ) پشت سرش 

, از او علت را جویا میشویم , میخوریم که مثل بچه ها زاري میکند در نماي بعدي به مترسک بی لباسی بر

ابتـدا , بسیار خوب باید به او کمک کنیم , 

در نماي پشت مزرعـه . چغندري که روي زمین افتاده را بر میداریم و به سمت پشت مزرعه حرکت میکنیم 

از او اجازه میخـواهیم کـه یکـسري از , ساط آقا دزده را میبینم و خودش را که با خیال راحت خوابیده است ب

حـال بـه سـمت . وسایلش را برداریم  و به ازاي این اجازه قاشق نقره را از کوله پشتی بـه او میـدهیم 
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ا بر اساس تصویر زیر در این نم. 

:عمل میکنیم

و بعد بر روي مترسک خوشحال ) تاج  و صورتک, در واقع لباس پادشاه ( 

ببري این سه آیتم را بر داشته و به جعبه ابزار را نیـز , . 

.جایزه میگیرد

. و صورتک و لباس را با هم ترکیب میکنیم و به نمایی که مترسک لخت در آنجا بود بـر میگـردیم بسیار خوب تاج

مترسـک بـه . لباس را به مترسک میدهیم و او خوشحال میشود و پرنده ها دیگر از او میترسند و از مزرعه فرار میکنند

یم و به مسیر خودمان را از سمت آن را از روي زمین بر میدار, یک امریه به ما میدهد , ازاي این لطف 

. بـه نمـاي بعـدي میـرویم . در نماي بعد تکه هاي سفینه فضایی را میبنیم . چپ تصویر ادامه میدهیم 

. . خانواده فضایی را میبینم که سفینه شان خراب شده و زار زار گریه میکنند

داخل سفینه به دقت محیط . روي درب سفینه درگ میکنیم و داخل سفینه میشویمابتدا جعبه ابزار را از کوله پشتی

پازل ساده اي که . 

5=2*2قصد دارد اثبات کند 
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:

, وب با حل کردن پازل بسیار خ

در نمـاي . کیک هدیه و سفینه کوچک را برداشته و مسیر را ادامـه میـدهیم , از نماي بیرون سفینه . میگذارند 

. د بعدي به برکه اي میرسیم که ببري باید به سرعت از روي آن عبور کن

)به تصویر زیر دقت کنید. ( برگ نیلوفر هاي بزرگ ممکن است 
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در , به نماي بعدي میرویم , به نمایی میرسیم که تنها پشت یک اسب مشخص است , با رد کردن برکه 

او مسیر را میداند و میتواند . با او صحبت میکنیم و از او مسیر بازگشت به قصر را میپرسیم. این نما سر اسب قرار دارد 

ببري با ترکیب چغندر و کیک فضایی یک ابر کیک براي او . ما را به آنجا شوت کند اما جان در بدن ندارد 

اینبار چندین گربه را میبینم , به نماي قبل باز میگردیم , با رضایت اسب . می سازد و آن را به اسب میدهد 

گربه محوب ناصر الدین شاه که عکسش روي , دیدن ببري معروف آنها با. مشغول بازي هستند که 

همه , ببري نیز از آنها دعوت میکند که همراه او به قصر سفر کنند , مجالت زرد چاپ شده است به دور او جمع میشوند 

ا بـه دم نقشه را درست کنند و به آقاي اسب بدهند که آنها را دقیق, منتها باید پیش از حرکت , آماده میشوند 

:. دروازه قصر شوت کند
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بسیار خوب با حل کردن نقشه دمویی را میبینم که ببري تمام مسیر را با سفینه کوچک همراه دوسـتانش بـه 

بـه او امریه را از کولـه پـشتی . نگهبان دم در اجازه ورود نمیدهد . دم دروازه پیاده میشوند . سمت قصر باز میگردد

همراه با سایر دوستان گربه مان به , اینبار ورودي قصر خلوت تر از سابق است , میدهیم تا وارد قصر شویم 

...دموي آخر را مشاهده میکنیم, با رسیدن به قصر , سمت قصر حرکت میکنیم 

...دي : 

ت برده باشیدامیدوارم از این بازي لذ

با تقدیم احترام

عماد رحمانی 
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