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اخبار

چــه زود ســال هــای بــی رحــم از پــس هــم مــی آینــد و 
مــی رونــد و تازیانــه عمــر را بــر مــا ارزانــی مــی دارنــد. 
چــه زود عــدد ســن مــا بــاال و باالتــر مــی رود و گاهــی 
وقتــی خــود بــه آن نــگاه مــی کنیــم برنمــی تابیــم کــه ایــن 
عــدد عمــر ماســت. امــا چــرا... هســت. اگــر نجنبیــم چــه 
زود دیــر مــی شــود و چــه زود تمــام کارهایــی کــه مــی 
خواســتیم انجــام دهیــم تبدیــل بــه رویاهایــی مــی شــوند 

کــه دیگــر وقــت نداریــم آن هــا را انجــام دهیــم. 

بیاییــد تــا وقــت داریــم بــه هم عشــق بورزیم و یکدیگر را 
دوســت بداریــم. بیاییــد تــا وقــت داریــم قــدر والدینمــان 
را بدانیــم و بوســه بــر دســت و پــای آنهــا بزنیــم. بیاییــد 
تــا وقــت داریــم بــازی کنیــم. آن قــدر بــازی کنیــم کــه 
بعدهــا حســرت روزهایــی کــه مــی توانســتیم و کاری را 
کــه عاشــقش بودیــم انجــام ندادیــم را نخوریــم. خیلــی 
زود مــی رســد روزهایــی کــه دیگــر وقــت خیلــی انــدک 
مــی شــود و زندگــی بدجــوری یقــه تــان را مــی گیــرد تــا 
هــر چــه عاشــقش بودیــم را در گنجــه خاطــرات بگذاریــم 

و درش را قفــل کنیــم. تــا زمــان داریــم زندگــی کنیــم. 

ســام و عــرض ادب دارم بــه دوســتان عزیــز و گرامــی ام 
در گیمفــا. امیــدوارم کــه حالتــان از همیشــه بهتــر باشــد 
و در ایــن عیــد نــوروز 1396 در حــال گذرانــدن روزهایــی 
پــر از لــذت و عشــق و البتــه پــر از بــازی باشــید. ســال هــا 
مــی اینــد و مــی رونــد امــا شــما بــا مــا و گیمفــا همچنــان 
همــراه هســتید و مــا را از یــاد نمــی بریــد کــه ایــن اصــل 
مطلــب اســت و دلیــل عشــق بــی پایانــی اســت کــه مــا 
بــه شــما داریــم. تاشــمان همــواره برایــن اســت کــه 
در ســال جدیــد بتوانیــم از ســال قبــل بهتــر باشــیم و 
گیمفــا را بــرای شــما عزیــزان بــا کیفیــت تــر و بهتــر کنیــم. 
انشــالله کــه در ســال 1396 نیــز بتوانیــم ماننــد ســال 

قبــل بــه ایــن موضــوع عمــل نماییــم.

اکنــون در حــال مطالعــه مجلــه پانزدهــم گیمفــا هســتید 
کــه بــه عنــوان ویــژه نامــه عیــد بــرای شــما عزیــزان در 
نــوروز  تــا در روزهــای عیــد  نظــر گرفتــه شــده اســت 
نگاهــی بــه ان بیاندازیــد و مطالــب آن را مــرور کنیــد. 
مجلــه ای کــه ســعی کــرده ایــم از همیشــه بهتــر باشــد 
از نظــر کیفیــت و کمیــت مطالــب و محتــوا و  و چــه 
چــه از لحــاظ تصویرپــردازی و کارهــای گرافیکــی بهتــر از 
ــه شــما  ــن خــود ب ــا ذره ای از دی ــی باشــد ت مجــات قبل
عزیــزان را ادا کــرده باشــیم. امیــدوار هســتم کــه ایــن 
مجلــه ویــژه نیــز در عیــد نــوروز ســال 1396 مــورد توجــه 
شــما قــرار بگیــرد و از آن رضایــت داشــته باشــید. در 
ســال جدیــد بــرای شــما عزیــزان آرزوی بهتریــن هــا را 
دارم و امیــد اســت کــه بــرای همــه مــا بازیبــازان، یکــی از 

بهتریــن ســال هــای زندگــی مــان رقــم بخــورد.
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اخبار

پــس از مراســم غافلگیــر کننــده و بســیار موفــق 
معرفــی هفتمیــن کنســول خانگــی تولیــد شــده 
توســط نینتنــدو در مــاه اکتبــر ســال 2016، و 
فــاش شــدن نــام پــروژه تقریبــاً طوالنــی مــدت 
شــد.  مــی  شــناخته   NX نــام  بــا  کــه  نینتنــدو 
غــول  یکــی  بازگشــت  بــرای  بازی بازهــا  عطــش 
هــای صنعــت بــازی هــای رایانــه ای بــه میــدان 
رقابت نســل هشــتم بســیار بیشــتر شــد. کنسول 
جدیــد نینتنــدو کــه ســویچ )Switch( نــام گرفتــه 
هــای  قابلیــت  کمــک  بــه  و  ســرعت  بــه  بــود. 
بســیارش کــه همچنــان از اصــول نینتنــدو پیــروی 
کــرده پــر شــده از خاقیــت هایــی عظیــم، جــای 
خــود را در دل بــازی بازهــا و حتــی مخاطبیــن 
عامــی کــه عاقــه چندانــی بــه بــازی هــای ویدئــوی 
نداشــتند بــاز کــرد. امــا مراســم معارفــه نینتنــدو 
ــا شــروع  ــود. چــرا کــه ب ســوییچ فقــط آغــاز راه ب
پیــش فــروش ایــن کنســول بــود کــه همــه متوجــه 

میــزان موفقیــت آن شــدند. 

بــا آغــاز رســمی انتشــار نینتنــدو ســوییچ، زیــان 
هــای چنــد ســاله و شکســت های عجیــب غریــب 
رســید.  پایــان  بــه  یکبــاره  بــه  گویــی  نینتنــدو 
ســوییچ بــا فــروش سرســام اور 330 هــزار واحــد 
تنهــا در طــی یــک هفتــه خــودش را بــه پرفــروش 
اول  هفتــه  در  نینتنــدو  تاریــخ  کنســول  تریــن 
بــا وجــود عناوینــی  ایــن کنســول  تبدیــل کــرد. 
 The Legend Of Zelda Breath بزرگــی مثــل
Of The Wild  بــه فــروش بســیار خوبــش ادامــه 
انتشــارش  ابتدایــی  مــاه  در  توانســت  و  داد 
بــه  نینتنــدو  بــرای  را  بزرگــی  بســیار  موفقیــت 
ارمغــان بیــاورد. بــا ایــن وجــود مــی تــوان ســوییچ 
و خاقیت هــای بســیارش را بــه عنــوان بازگشــت 
دوبــاره نســتندو بــه صنعــت بــازی هــای رایانــه ای 
و میــدان رقابــت نســل هشــتم دانســت. ســوییچ 
منتشــر   2017 ســال  مــارس  ســوم  تاریــخ  در 
شــده اســت و بــا قیمــت 299 دالر بــه فــروش 

مــی رســد.

بازگشتپرافتخارنینتندو

بازگشتپرافتخارنینتندو
پــس از موفقیــت بــی نظیــر کنســول جدیــد نینتنــدو ایــن بــار نوبــت 
بــه بزرگتریــن عنــوان برنامــه ریــزی شــده بــرای ایــن کنســول بــود تــا 
تاریــخ ســازی کنــد. نوزدهمیــن نســخه اصلــی از ســری افســانه زلــدا 
بــه طــور همزمــان بــا کنســول جدیــد نینتنــدو در تاریــخ ســوم مــارس 
2017 منتشــر شــد تــا بــه یکــی از مهمتریــن بــازی هــای ســال 2017 
 The Legend Of Zelda Breath Of بــدل شــود. ایــن بــازی کــه
The Wild نــام دارد. در ابتــدا بــه عنــوان یکــی از عناویــن انحصــاری 
کنســول Wii U معرفــی شــد. امــا پــس از تاخیرهــای فــراوان بــه 
یکــی از عناویــن ابتدایــی ســوییچ بــدل شــد تــا ضامنــی باشــد بــرای 
ــد امــا  ــدای جدی ــدو. زل ــد نینتن فــروش بســیار خــوب کنســول جدی
بــه ســرعت خــودش را از زیــر ســایه ســوییچ خــارج کــرد و توانســت 
موفقیــت هــای بســیاری بــه دســت بیــارود. بازخوردهــای بســیار 
خــوب منتقــد هــا نســبت بــه ایــن بــازی کــه در نهایــت میانگیــن 
امتیــاز 97 از 100 را بــرای ایــن بــازی بــزرگ بــه ارمغــان اورد. نفــس 
وحــش را بــدون تردیــد بــه بهتریــن بــازی نســل هشــتم تاکنــون 
تبدیــل کــرده اســت. همچنیــن فــروش بســیار خــوب نفــس وحــش 
بــرروی هــر دو کنســول ســوییچ و Wii U  باعــث شــد تــا بــازی 
بــه یکــی از موفق تریــن عناویــن نینتنــدو هــم تبدیــل شــود. نفــس 
وحــش در تاریــخ ســوم مــارس  2017 و بــه طــور انحصــاری بــرای 

کنســول های Wii U و نینتنــدو ســویچ منتشــر شــده اســت.

طلوعیدیگردرافقنقشآفرینی
ســه ماهــه ابتدایــی ســال 2017 بــرای طرفــداران کنســول خانگــی ســونی 
بــه یکــی از موفــق تریــن دوره هــای زمانــی بــدل شــده اســت. بــا انتشــار 
 Guerrilla( ــد و بســیار خــوش ســاخت اســتدیو گوریــا گیمــز ــازی جدی ب
 Horizon zero مــاه فوریــه،  از  Games( در بیســت و هشــتمین روز 
dawn توانســت بــه یکــی دیگــر از عناویــن بســیار موفــق و انحصــاری 
پلــی استیشــن 4 تبدیــل شــود. ایــن عنــوان تــازه وارد کــه در فضایــی 
آخرالزمانــی جریــان دارد. روایــت گــر زمینــی اســت کــه ایــن بــار ماشــین 
هایــی بســیار عظیــم بــرآن حکــم رانــی مــی کننــد. ماشــین هایــی کــه بــه 
لطــف طراحــی هــای بــی نقــص اســتدیو گوریاگیمــز بــه غایــت زیبــا و 
در عیــن حــال خطرنــاک هســتند. Horizon zero dawn بــا موفقیتــی 
ــا فــروش بیــش از 117 هــزار نســخه  بــی نظیــردر هفتــه اول انتشــار و ب
ــدل شــود و در  ــوان اســتدیو گوریاگیمــز ب ــن عن ــه موفــق تری توانســت ب
 The جــدول فــروش هفتگــی پــس از عنــوان بســیار موفــق نینتنــدو یعنــی
 horizon zero .قــرار بگیــرد Legend Of Zelda Breath Of The Wild
dawn همچنیــن بــا بازخــورد هایــی بســیار مثبــت از ســوی منتقدیــن 
ــاز 89 را در ســایت متاکریتیــک  ــه رو شــد و توانســت میانگیــن امتی رو ب
بــا فضایــی  و  آفرینــی  نقــش  بــازی در ســبک  ایــن  بیــاورد.  بــه دســت 
آخرالزمانــی روایــت مــی شــود و بــه طــور انحصــاری بــرای کنســول نســل 
هشــتمی ســونی، PlayStation 4 در تاریــخ 28 فوریــه 2017 منتشــر 

شــده اســت.
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ســونی و بــازی هــای انحصاریــش در ســه ماهــه ابتدایــی 
ســال 2017 حســابی ســر و صــدا بــه پــا کرده انــد. در ایــن 
دوره زمانــی، ســه بــازی نقــش آفرینــی بــه طــور انحصــاری 
بــرای کنســول پلــی استیشــن 4 منتشــر شــده اند کــه همگــی 
موفــق بــوده و توانســته انــد بازخــورد هایــی بســیار مثبت چه 
از ســوی منتقــدان و چــه از ســوی مخاطــب هــا کســب کننــد. 
 horizon zero و  Nioh دو عنوان موفق در این دوره زمان
dawn بوده انــد. امــا یکــی از عناوینــی کــه انتظــار چندانــی 
از آن نمــی رفــت. موفــق شــد تــا بــا دریافــت نمــرات بســیار 
بــه عنــوان یکــی دیگــر از نقــش  مثبــت و فــروش خــوب، 
آفرینــی هــای خــوش ســاخت ابتدایــی ســال 2017 خــوش 
ــن ســاخته اســتدیو  ــد تری بدرخشــد. Nier Automata جدی
خــوش نــام و کاربلــد PlatinumGames اســت. بــازی بســیار 
زیبایــی در ســبک نقــش آفرینــی اکشــن کــه در فضایــی پســا 
اخرالزمانــی و بــا اتمســفری بــه شــدت تاریــک و ســرد روایــت 
بــا جنگــی عظیــم در  مــی شــود. داســتان Nier در رابطــه 
میــان انســان هــا و ماشــین هایــی اســت کــه از دنیایــی دیگــر 
بــه زمیــن هجــوم اورده انــد، و انســانی هایــی کــه در مــاه 
ــا ماشــین هــا ربــات هایــی  ســاکن هســتند و بــرای مبــارزه ب
انســان نمــا را بــه زمیــن مــی فرســتند. Nier موفــق شــده تــا از 
مجلــه ژاپنــی فامیتســو امتیــاز 39 کــه بســیار بــه امتیــاز کامــل 
ایــن مجلــه نزدیــک اســت دریافــت کنــد. همچنیــن میانگیــن 
امتیــاز 89 بــرای ایــن عنــوان در ســایت متاکریتیــک بــه ثبــت 
ــم  ــرای تی ــزرگ ب ــی ب ــده موفقیت رســیده اســت کهنشــن دهن
ســازنده اســت. Nier  کــه بســیار فراتــر از انتظارهــا ظاهــر 
شــده اســت ، در هفتــه نخســت انتشــار فروشــی بالــغ بــر 
198 هــزار نســخه داشــت. ایــن بــازی زیبــا و بســیار خــوش 
ســاخت در تاریــخ 23 فوریــه ســال 2017 بــرای کنســول پلــی 

استیشــن 4 منتشــر شــده اســت.

خیزشساموراییچشمآبی
بــا موفقیــت بــی نظیــر ســری عناویــن ســولز کــه توســط میازاکــی ســاخته شــده انــد. 
ســازنده هــای بســیاری ســعی در اســتفاده از عناصــر اصلــی ایــن ســری در ســاخت 
بــازی هایشــان داشــتند. امــا جدیدتریــن ســاخته اســتدیو Team Ninja را مــی 
 Nioh .تــوان بهتریــن بــازی ســاخته شــده بــه وســیله عناصــر ســری ســولز دانســت
یــک بــازی در ســبک نقــش افرینــی اکشــن اســت کــه بــه وســیله اســتفاده از عناصــر 
اصلــی ســری ســولز ســاخته شــده و درســت هماننــد ایــن ســری رونــد بســیار ســختی 
در گیــم پلــی دارد. عنــوان انحصــاری کنســول پلــی استیشــن 4 کــه مــدت بســیاری 
در دســت ســاخت بــوده، توانســت بــه وســیله اســتفاده درســت از عناصــر ســری 
ســولز و خاقیــت بســیار زیــاد تیــم ســازنده، بازخــورد هایــی بســیار مثبــت را از ســوی 

منتقدیــن دریافــت کنــد.
Nioh یــک عنــوان در ســبک نقــش افرینــی اکشــن اســت، رخــداد هــای اصلــی بــازی 
در قــرن 16 میــادی و در کشــور ژاپــن شــکل مــی گیرنــد. جایــی کــه قهرمانــی اروپایــی 
بــه نــام ویلیــام بایــد بــه جنــگ موجوداتــی اهریمنــی بــرود. Nioh  موفــق بــه دریافــت 
امتیاز بســیار خوب 36 از مجله ســخت گیر ژاپنی فامیتســو شــد و توانســت ارزش 
هــای بســیارش را نشــان دهــد. ســامورایی چشــم آبــی امــا در همیــن مرحلــه تســلیم 
نشــد و موفــق شــد از ســایت GameSpot 9 امتیــاز کامــل دریافــت کــرده و بــه 
عنــوان یــک انحصــاری موفــق دیگــر در ســه ماهــه ابتدایــی ســال 2017 بدرخشــد. 
Nioh  بــا فــروش 75,477  نســخه در اولیــن هفتــه انتشــار و کســب میانگیــن امتیــاز 
کلــی 87 در ســایت متاکریتیــک توانســت بــه عنــوان یکــی از عناویــن بســیار موفــق 

در ســال 2017 خودنمایــی کنــد.

بازگشتیکاسطوره

دنیــای بــزرگ، پرجزئیــات و بســیار زنــده خلــق شــده 
توســط تالکیــن، تــا بــه حــال بســتر مناســبی بــرای 
تعــداد بســیاری از بــازی هــای ویدئویــی بــوده اســت. 
بــازی هایــی کــه هیــچ کــدام نتوانســتند حــق مطلــب 
را در رابطــه بــا کتــاب هــای نوشــته شــده توســط ایــن 
نویسنده بزرگ ادا کنند. اما در سال 2014 استدیو 
Monolith Productions بــه همــگان نشــان داد کــه 
مــی توانــد بــه درســتی از چنیــن پتانســیل باالیــی بهــره 
ببــرد، آن هــا بــا اســتفاده از فضاهــای خلــق شــده 
توســط تالکیــن دســت بــه ســاخت شــخصیت هــا و 
داســتانی زدنــد کــه بــا وجــود عــدم پیوســتگی کامــل 
بــا داســتان کتــاب هــای اربــاب حلقــه هــا و هابیــت، 
همچنــان بــه ان هــا وابســته هســتند. عــدم اســتفاده 
از شــخصیت هــای اصلــی ســری اربــاب حلقــه هــا و 
هابیــت در ایــن بــازی بســتری بســیار مناســب بــرای 
اقتباســی آزاد از آثــار تالکیــن را فراهــم کــرد و موجــب 
خلــق یکــی از بهتریــن عناویــن نقــش آفرینــی در ســال 
  Middle-earth: Shadow of Mordor .2014 شــد
موفقیــت هــای بســیاری را بــه دلیل فضاســازی عالی، 

گیــم پلــی بــی نظیــر و سیســتم نمســیس کــه یکــی 
از خاقانــه تریــن مکانیــک هــای بــازی بــود دســت 
اورد و توانســت بــاری دیگــر نــام ســری اربــاب حلقــه 
ــان هــا انداختــه و عاشــقان نوشــته  ــر ســر زب هــا را ب
هــای تالکیــن را بــه ســرزمین میانــه بازگردانــد. پــس 
از موفقیــت ایــن عنــوان بســیاری از مخاطــب هــا در 
انتظــار معرفــی شــدن دنبالــه ای بــرای بــازی بودنــد. 
دنبالــه ای کــه خوشــبختانه، در هفتــه هــای گذشــته 
 Warner Bros و بــه کمــک قــدرت تبلیغاتــی عظیــم
بــه زیبایــی هرچــه تمــام تــر معرفــی شــد. ایــن دنبالــه 
 Middle-earth: Shadow of کامــل  نــام  بــا  کــه 
War شــناخته مــی شــود. داســتان شــماره قبلــی را 
بــه طــور کامــل ادامــه خواهــد داد. طبــق گفتــه هــای 
نمســیس  سیســتم  از  جنــگ«  »ســایه  ســازندگان 
پیشــرفته تــر، گرافیــک بهتــر و گیــم پلــی بــه شــدت 
Middle- بــرد.  بهــره خواهــد  تــر  بهینــه  و  خاقانــه 
اگوســت   22 تاریــخ  در   earth: Shadow of War
 Xbox و  PS4 ،2017 و بــرای رایانــه هــای شــخصی

One منتشــر خواهــد شــد.

بهسزمینمیانهسالمبرسانید
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روزی از روز هــا در قــرن یازدهــم میــادی، ســه 
فــرد غریبــه وارد کافــه ای شــدند. پیــش خدمت 
کافــه کــه از حضــور ایــن مــردان در کنــار هــم بــه 
شــدت جــا خــورده بــود، بــا جبهه گرفتــن، از آن 
هــا درخواســت کــرد کــه خــود را معرفــی کننــد 
از ورود  را  ایــن صــورت آن هــا  یــا در غیــر  و 
ــد. اولیــن مــرد، کــه  ــه کافــه اش منــع مــی کن ب
بســیار تنومنــد و درشــت هیــکل بــود، جلــو آمــد 
و شــرح حــال خــود را اینگونــه بیــان کــرد: از 
ســال ۸۰۰ میــادی تــا ۱۰۵۰ میــادی، همــراه 
ــرای یافتــن  ــرادران و گروهــان عظیممــان ب ــا ب ب
زمیــن، غــذا و ســایر مایحتــاج زندگــی، به همراه 
کشــتی هــای بزرگمــان دل بــه دریــا زده و قــاره 
اروپــا را از ســوئد تــا فرانســه بــه لــرزه در آورده 
بودیــم. الحــق کــه افــراد شــجاع و دلیرمــان، دل 
تــک تــک ســرزمین هایــی کــه بــه آن هــا وارد 
مــی شــدیم را از تــرس مــی لرزاندنــد و هیــچ 
مانعــی را بــر ســر راهمــان نمــی دیدیــم و در 
صــورت مشــاهده، بــه ســرعت از نظــر محــو مــی 
کردیــم. پــس از توضیحــات مــرد اول، نوبــت بــه 
نفــر دوم بــود کــه تاریخــه خــود را بــاز کنــد. وی 
شــروع بــه ســخن گفتــن کــرد: همــه مــا افــرادی 
نظامــی و جنــگاوری نبودیــم؛ ولــی در ایــن میــان 
بــرای  کــه  داشــتند  وجــود  ســربازی  همیشــه 
شــرافت و افتخــار کشورشــان دســت بــه انجــام 
هــر کاری بزننــد، حتــی اگــر آن کار مســاوی بــا 
مرگشــان باشــد. مــا افــرادی بــا القــاب ســلطنتی 
بودیــم کــه وظیفــه اصلیمــان، حفاظــت از قلعــه 
پنــاه  آن  در  زادگان  اشــراف  کــه  بــود  هایــی 
بــر  مــا ســوار  بــزرگ  بودنــد. گروهــان  گرفتــه 
اســب هــای تعلیــم دیــده، بــا در دســت داشــتن 
نیــزه هــای بلنــد، وارد میــدان نبــرد مــی شــدیم 
و هــر گونــه جنبــده ای در مســیرمان را از دم 
تیــغ مــی گذراندیــم. اگــر اســب هایمــان زخمــی 
مــی شــدند، هیــچ ترســی از نبــرد رو در رو بــا 
شمشــیر هــای بلنــد و تیزمــان نداشــتیم. پــس 

از اینکــه دو مــرد عظیــم الجثــه از افتخــارات و 
اعتباراتــی کــه در گذشــته کســب کــرده بودنــد، 
متوجــه  خدمــت  پیــش  گفتنــد،  مــی  ســخن 
شــد کــه مــرد ســوم در ســکوت کامــل در حــال 
تماشــای آن هــا مــی باشــد. وی بــه مــرد ســوم 
اشــاره کــرد کــه او نیــز داســتان خــود را بازگــو 
کنــد. مــرد ســوم پــس از مدتــی ســکوت اختیــار 
کــردن، بــا صدایــی آرام و لهجــه ای عجیــب، 
شــروع بــه ســخت گفتــن کــرد: تمــام افــرادی 
مــی  فعالیــت  مــا  مخصــوص  نــام  تحــت  کــه 
زادگان  نجیــب  و  زادگان  اشــراف  از  کردنــد 
و  تریــن  ماهــر  توســط  و  بودنــد  خــود  دوران 
خبــره تریــن اســاتید هنــر هــای رزمــی تعلیــم 
مــی دیدنــد. زمانــی کــه ســخن از هنــر هــای 
رزمــی بــه میــان مــی آیــد، گروهــان مــا هیــچ 
گونــه رقیبــی را در مقابــل خــود نمــی دیدنــد. 
در کنــار شمشــیر بــازی حرفــه ای کــه از قابلیــت 
هــای مهــم مــا بــود، توانــی تیرانــدازی بــا کمــان 
و حتــی تیرانــدازی از روی اســب هــای در حــال 
حرکــت نیــز از مهــارت هــای بــی نظیــر مــا بــود؛ 
ــه زره هــا و پوشــش هــای  حتــی الزم نیســت ب
خــوش ســاخت و شکســت ناپذیرمــان اشــاره 
نمــی  باقــی  گفتــن  بــرای  کــه حرفــی  کنــم  ای 
مانــد. زمانــی کــه ســخنان مــرد ســوم بــه پایــان 
رســید، دو مــرد اول، کــه بــه شــدت خشــمگین 
بودنــد، کــری خوانــی هــای یکدیگــر را نادیــده 
گرفتــه و بــا عصبانیــت فــراوان، مبــارزه ای را 
میــان خودشــان آغــاز کردنــد؛ در همیــن نقطــه 
و در همیــن زمــان بــود کــه اســتودیوی کهنــه 
کار یوبــی ســافت نیــز پیــش قــدم شــده و بــا 
اش،  ســاخته  تریــن  جدیــد  از  بــرداری  پــرده 
داســتان جــذاب مبــارزه یــک وایکینــگ، شــوالیه 
و ســامورایی را در قالــب یــک بــازی رایانــه ای 
خالــص بــه بازیکنــان تشــنه ایــن نبــرد ســهمگین 

پیــش کــش کــرد.
همایــش  در   For Honor بــازی شــدن  تاییــد 

ســالیانه E3 ســال ۲۰۱۵ از عجیــب تریــن اتفــاق 
هــای ســال هــای اخیــر در صنعــت بــازی هــای 
رایانــه ای بــود. یــک بــازی کــه نبــرد هــای تــن 
بــه تــن چنــد نفــره را بــا قــرار دادن مبــارزان 
باســتانی در کنــار هــم، بــه بازیکــن ارائــه مــی 
دهــد، ایــده ای جــاه طلبانــه و در ایــن حــال 
بــا پتانســیل بــاال بــود. بــازی در وجهــه اول بــه 
صــورت چنــد نفــره تاییــد شــد و همیــن موضــوع 
در ابتــدا مخالفــان زیــادی را بــرای ایــن عنــوان 
بــه وجــود آورد کــه بــه موفقیــت آن مشــکوک 
بودنــد. بــا تمــام ایــن موضوعــات، بــازی توســط 
اســتودیوی اصلــی یوبــی ســافت در فرانســه، 
یعنــی اســتودیوی Ubisoft Montreal ســاخته 
و  هــا  نمایــش  از  پــس  نهایــت  در  و  شــده 
اطاعــات فــراوان، در تاریــخ ۱۴ فوریــه ۲۰۱۷ 
ــی  ــه هــای شــخصی، پل ــرای ســه پلتفــرم رایان ب
استیشــن PlayStation 4( ۴( و ایکــس باکــس 
وان )Xbox One( منتشــر شــد. ســبک هــای 
تــا بــه  یــا  بــازی همانطــور کــه در جریانیــد و 
حــال موفــق بــه حــدس زدن آن هــا شــده ایــد، 
اکشــن و مبــارزات تــن بــه تــن )کــه بــه صــورت 
خــودکار وارد ســبک هــک انــد اســلش نیــز مــی 
شــود( بــوده و عــاوه بــر بخــش چنــد نفــره کــه 
یــک  دارای  باشــد،  مــی  بــازی  اصلــی  هســته 
کمپیــن تــک نفــره هــم بــوده کــه گویــا تنهــا در 
جهــت تمریــن و وقــت گذرانــدن طراحــی شــده 
)بعــداً بــه آن مــی پردازیــم(. در ایــن مطلــب، 
قصــد داریــم تــا تمــام وجــه هــا و جلــوه هــای 
بــازی را شــکافته و ســفری داشــته باشــیم بــه 
ایــن میــدان نبــرد ســهمگین و ببینیــم کــه ایــن 
جنگجویــان افســانه ای بــه کمــک اســتودیوی 
نامــدار یوبــی ســافت توانســته انــد بازیکنــان 
مشــتاق را راضــی نگــه دارنــد یــا تمــام پتانســیل 
بــاالی بــازی در ایــن میــان از بیــن رفتــه و ایــن 
در  نیســت؟  بیــش  ســوخته  ایــده  یــک  بــازی 

ادامــه بــا گیمفــا همــراه باشــید.
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در ابتــدا و اولیــن قــدم، بایــد بــه ســراغ اصلــی تریــن و مهــم تریــن بخــش 
بــازی برویــم کــه مرکــز تمرکــز اصلــی ســازندگان نیــز محســوب مــی شــود، 
یعنــی گیــم پلــی بــازی. گیــم پلــی بــازی For Honor از آن دســته سیســتم 
هــای مبارزاتــی اســت کــه در کنــار مشــاهده در بســیاری از عناویــن موجــود 
در بــازار، نمونــه درســت و حســابی بــرای مثــال زدن نــدارد. بــازی سیســتمی 
را در اختیــار بازیکــن قــرار مــی دهــد کــه متشــکل از یــک بــازی اکشــن ســوم 
شــخص )بــه ظاهــر( بــوده کــه پشــت یــک سیســتم مبــارزات تاکتیکــی و 
اســتراتژیک وار پیچیــده مخفــی شــده اســت. زمانــی کــه از تصمیــم بســیار 
تاثیــر گــذار ســازندگان، یعنــی ارائــه بــازی بــه صــورت یــک بــازی چنــد نفــره 
کامــل نیــز بــا خبــر شــویم، متوجــه مــی شــویم کــه قضیــه وارد یــک مرحلــه 
جدیــد تریــن از پیچیدگــی مــی شــود. بــا وجــود ایــن مــدل گیــم پلــی و 
کاهــش واضــح مبــارزه بــه صــورت فــردی و تکــی، شــما خــود را در میــان 
عنوانــی مشــاهده مــی کنیــد کــه نیازمنــد تمرکــز و توانایــی کامــل شــما در 
برقــراری ارتبــاط بــا بــازی و عوامــل آن مــی باشــد. بــا ایــن حــال شــاید انتظــار 
کمــی بــاال و پاییــن شــدن معــادالت و فرمــول هــای بــه کار رفتــه را داشــته 
باشــید و توقعتــان را تــا حــد زیــادی پاییــن بیاوریــد؛ ولــی قطعــاً شــوکه 
خواهیــد شــد وقتــی متوجــه شــوید کــه تمامــی ایــن فرمــول هــا بــا یکدیگــر 
همخوانــی داشــته و دارای باالنــس فــوق العــاده ای از مبــارزات تــن بــه تــن 
انعطــاف پذیــر و تاکتیکــی مــی باشــند کــه همانطــور کــه قبــاً اشــاره کردیــم، 
ــا آن مشــاهده کــرده  کمتــر پیــش مــی آیــد کــه نمونــه ای بــرای مقایســه ب
باشــید. قطعــاً اســتودیوی نــام آشــنای یوبــی ســافت پیــش از اینکــه پروســه 
ســاخت عنوانــش را کلیــد بزنــد، نگاهــی کلــی بــه کتــاب »هنــر جنــگ« 
اثــر Sun Tzu انداختــه و تمــام فرمــول هــای آن را از بــر شــده، زیــرا بــه 
گفتــه خــود اســتودیوی، عنــوان For Honor چیــزی کمتــر از یــک »هنــر 
مبــارزه« نمــی باشــد. مبــارزات ســنتی حــرف اول را در گیــم پلــی بــازی مــی 
زننــد و بــا وجــود شــباهت زیــادی کــه میــان ایــن موضــوع و عناویــن فــراوان 
دیگــری نظیــر ســری Dark Souls و همچنیــن عناویــن هــک انــد اســلش 

کاســیکی ماننــد Devil May Cry وجــود دارد، بــاز هــم ایــن موضــوع را در 
وجودتــان حــس مــی کنیــد کــه For Honor یــک قــدم فــرا تــر از ایــن حــرف 
هــا رفتــه اســت. زمانــی کــه بــر روی یــک هــدف )دشــمن( قفــل کنیــد، بــازی 
شــما را وارد حالــت دوئــل کــرده در آن شــرایط بایــد از پــس یــک مبــارزه 
رو در رو بــر بیاییــد. بــرای جلوگیــری از برخــورد هــای مســتقیم و دوری 
از ضربــات دشــمن، بــازی بــه شــما قابلیــت پریــدن و جــا خالــی دادن بــه 
ســمت هــای چــپ، راســت، و مســتقیم را مــی دهــد. شــما همچنیــن مــی 
توانیــد حماتــی را کــه بــه ســمتتان رخ مــی دهــد را مســتقیماً بــاک کــرده 
و حــس و حــال یــک مبــارزه قــرون وســطایی واقعــی را از تــک تــک لحظــات 
ایــن عنــوان بیــرون بکشــید. پــس از اینکــه حملــه نــا موفــق دشــمنان را 
ــا متعــادل خــود  بــاک کردیــد، حــال نوبــت شماســت کــه حریــف گیــج و ن
را مــورد خطــاب قــرار داده و ضربــه ای موفقیــت آمیــز بــه وی وارد کنیــد. 
شــاید پــس از خوانــدن مطالــب فــوق، پیــش خــود فکــر کــرده ایــد کــه، 
پــس چــه بایــی بــر ســر آن مبــارزات تاکتیکــی و حرفــه ای کــه دربــاره شــان 
صحبــت مــی کــردی افتــاد؟ ایــن کــه تنهــا بــه یــک پــرش بــه ســمت چــپ و 
راســت خاتمــه یافــت و بــس! خــوب پــس ایــن نکتــه را در نظــر بگیریــد کــه 
حریــف باهــوش شــما نیــز همینطــوری یــک گوشــه نمــی ایســتد تــا شــما 
عنــوان و اقســام ضربــات ســاده را بــه ســوی وی روانــه کنیــد. حرکــت هایــی 
کــه مــی توانیــد بــا اســتفاده از شــخصیت خــود )بــا توجــه بــه گروهــی کــه 
در آن بــازی مــی کنیــد( بــه شــدت بــاال و پیچیــده هســتند. حمــات، جــا 
ــزه و...( و در  ــاب هــا )شــامل نی ــی هــا، شکســتن حمــات حریــف، پرت خال
نهایــت بــه قتــل رســاندن حریــف، هــر کــدام بــه نحــوی دارای کامــل تریــن 
سیســتم مبارزاتــی مــی باشــند کــه در طــی ســال هــای اخیــر در قالــب یــک 
بــازی رایانــه ای مشــاهده کــرده ایــم. زمانــی کــه در یــک مبــارزه پیــروز مــی 
شــوید و ســر بــی جــان حریفتــان بــر روی زمیــن غلت مــی خــورد، در آن 
نقطــه مــی باشــد کــه تــازه مــی توانیــد بــه ســازندگان بابــت خلــق ایــن عنــوان 

تبریــک بگوییــد.

زمانــی کــه تمامــی عوامــل نــام بــرده شــده را در 
بیــن ۱۲ قهرمــان کــه در ســه دســته اصلــی بــازی 
یعنــی شــوالیه هــا، وایکینــگ هــا و ســامورایی 
ــه یــک  ــد، تقســیم کنیــم، ب هــا پخــش شــده ان
دایــره وســیع مــی رســیم. هــر جنــاح بــازی دارای 
یــک قهرمــان همــه منظــوره )ســر پرســت( مــی 
باشــد، بــه همــراه یــک قهرمــان ســنگین وزن 
ولــی  بــوده  قهرمانــان  ســایر  از  تــر  کنــد  )کــه 
حمــات ســهمگینی از خــود ارائــه مــی دهــد، 
یــک قاتــل )کــه بســیار ســریع و مرگبــار بــوده 
تــر و  ولــی از ســایر هــم قطارانــش شــکننده 
ضعیــف تــر اســت( و همچنیــن یــک قهرمــان دو 
منظــوره کــه دارای ســاح بلنــد و ابــزار هــای 
از  بایــد پیــش  ابتــدا  فراوانــی مــی باشــد. در 
اینکــه گزینــه مــورد نظــر خــود را انتخــاب کنیــد، 
بایــد پیــش زمینــه و توانایــی هــر قهرمــان را 
مطالعــه کــرده و ســپس بــا توجــه بــه عایــق 
و دســتی کــه بــر آن قابلیــت داریــد، قهرمــان 
مــورد نظرتــان را برگزینیــد. بــه عنــوان مثــال 
مــی تــوان اینگونــه توضیــح داد کــه: گروهــان 

خــط  یــک  از  همیشــه  هــا  وایکینــگ  قاتــل 
فکــری ثابــت پیــروی مــی کننــد، یعنــی ضربــه 
کمتــری را تحمــل کننــد، ثابــت حرکــت کــرده 
و ســریعاً حملــه کننــد؛ Peacekeeper هــای 
اتحــاد شــوالیه هــا در عقــب نشــینی زمانــی 
Orochi کــه خســارت مــی بیننــد، اســتادند و
هــا از اتحادیــه ســامورایی هــا، در جــا خالــی 
دادن از جمــات توانایــی خاصــی دارنــد. نکتــه 
جالــب و در عیــن حــال منفــی کــه در کاس 
هــای شــخصیت هــای بــازی وجــود دارد، ایــن 
اســت کــه امــکان حضــور یــک قابلیــت در یــک 
و  دارد  وجــود  نیــز  دیگــر  کاســی  در  کاس، 
اگــر از برخــی قابلیــت هــای موجــود در یــک 
کاس راضــی نیســتید، شــانس ایــن را داریــد 
کــه یــک ســری از قابلیــت هــای موجــود از آن 
را در قهرمــان مــورد عاقــه خــود پیــدا کنیــد. 
از مفیــد تریــن و مثبــت تریــن نکاتــی کــه در 
ــازی وجــود دارد، ایــن اســت کــه  ــا ســر ب ســر ت
تقریبــاً تمامــی قهرمانــان در بــازی دارای تعــادل 
کــه  وجــود  ایــن  بــا  حتــی  و  خاصــی هســتند 

ســطح و قــدرت آنــان بایــد بــا یکدیگــر متفــاوت 
باشــد، بــا ایــن حــال شــما هرگــز حــس حقــارت 
و کوچکــی در مقابلــه بــا یــک رقیــب نخواهیــد 
داشــت؛ پــس بــا خیــال راحــت شــخصیت مــورد 
عاقــه خــود را انتخــاب کــرده و بــه میــدان نبــرد 
برویــد. خوشــبختانه در For Honor انتخابــات 
و روش هــای زیــادی بــرای ارتقــای ســطح خــود 
وجــود دارد و شــما مــی توانیــد بــه ســادگی هــم 
ســطح بــزرگ تریــن بازیکنــان بــازی شــوید. در 
ــی، در عیــن حــال  ــازی آمــوزش هــای مقدمات ب
ســختی  درجــات  در  متعــددی  هــای  چالــش 
مقابــل  در  را  کــه شــما  دارد  وجــود  متفــاوت 
هــوش هــای مصنوعــی دردســر ســاز قــرار مــی 
 For ،ممکــن حالــت  تریــن  جالــب  در  دهــد. 
Honor در تــک تــک حالــت هــای موجــودش، 
بــرای  را  هــوش مصنوعــی  بــا  مبــارزه  بخــش 
شــما در نظر گرفته تا پیش از رو در رو شــدن 
بــا بازیکنــان تشــنه بــه خــون واقعــی، مقــداری 
تمریــن کــرده و ســپس بــا آمادگــی کامــل، پــا در 

میــدان مبــارزه بگذاریــد.
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بخــش چنــد نفــره بــازی، بــه هیــچ وجــه یــک تجربــه ناقــص و ســطحی 
بــه شــما ارائــه نمــی دهــد و کامــاً برعکــس، ۹۰ درصــد از قــدرت نمایــی 
اصلــی بــازی بــر پایــه بخــش رقابــت هــای چنــد نفــره آن ســاخته شــده 
اســت. شــخصی ســازی از مهــم تریــن چیــز هاییســت کــه در کنــار ارتقــای 
ابــزار و ویژگــی هایتــان، در بــازی بــرای شــما در نظــر گرفتــه شــده انــد. 
ــد کــه در قالــب یــک شــوالیه مغــرور و یــک  ــان تجســم کنی پیــش خودت
ســامورایی بــراق، همــراه بــا شــمیر هــای درخشــان و زره هــای خیــره 
آنــگاه متوجــه  و  مــی کنیــد  را تجربــه  نفــره  بــازی چنــد  یــک  کننــده، 
خواهیــد شــد بخــش عظیمــی از رویــا هایتــان تبدیــل بــه واقعیــت شــده 
ــزی مــی  ــازی دارای مشــکات ری ــول و ارز در ب ــد. متاســفانه بخــش پ ان
باشــند و خیلــی دقیــق بــه آن هــا پرداختــه نشــده اســت؛ بــه عنــوان 
مثــال شــما پــس از بــه اتمــام رســاندن یــک دوئــل بــا هــوش مصنوعــی 
بــازی، ۲۰ الــی ۳۰ قطعــه فــوالد دریافــت خواهیــد کــرد کــه تقریبــاً مــی 
شــود گفــت بــه هیــچ کار شــما نمــی آینــد! بــرای تقویــت ســاده تریــن 
ابزارتــان، شــما نیــاز داریــد تــا حداقــل ۳۰۰ قطعــه فــوالد خــرج کنیــد و 
ایــن شــیوه کســب درآمــد در بــازی مــی توانــد برایتــان دردســر ســاز شــود. 
امــا ســازندگان بــرای اینکــه ایــن ضعــف بــازی را بــه نحــوی جبــران کــرده 
باشــند، قــرارداد هــای روزانــه و هفتگــی را برایتــان در نظــر گرفتــه انــد کــه 
مــی توانیــد آن هــا را در رقابــت هــای چنــد نفــره تکمیــل کــرده و مقــدار 
قابــل توجهــی ارز دریافــت کنیــد. از ایــن موضــوع مــی شــود درس گرفــت 
و متوجــه شــد کــه وضعیــت اقتصــادی در دوران قدیــم بــه خوبــی امــروزه 
نبــوده و مــا نیــز بایــد در آن شــرایط قــرار گرفتــه و مقــداری از توقعاتمــان 
کــم کنیــم. اگــر بــاری دیگــر بــه مبــارزات بــازی نگاهــی بیاندازیــم، متوجــه 
مــی شــویم کــه واقعــاً بــا یــک اثــر هنــری بــه تمــام معنــا رو بــرو هســتیم 
و ایــن سیســتم بــه تنهایــی مــی توانــد تمــام ایــراد هــای بــازی را پوشــش 
دهــد. دوئــل هــا در قالــب مبــارزات تــک بــه تــک و تیمــی وجــود دارنــد 
و آنچنــان تفاوتــی بــا یکدیگــر نداشــته، فقــط اینکــه بــا روی هــم قــرار 
دادن افــکار بــا همکارتــان، مــی توانیــد مبــارزات را هــر چــه ســاده تــر و 
ــر بــه پایــان برســانید. متاســفانه در برخــی شــرایط، حتــی ایــن  ســریع ت
جزئیــات بــاال نیــز مــی تواننــد تبدیــل بــه یــک دشــمن اساســی بــرای بــازی 
شــوند و در مبــارزات گروهــی، هنگامــی کــه یــک یــار را از دســت بدهیــد 
و دشــمن همچنــان از شــما افــراد بیشــتری داشــته باشــد، خالــی کــردن 
جــای فــرد از دســت رفتــه بــه شــدت ســخت خواهــد بــود و تعــادل بــی 
نظیــر بــازی بــه ســادگی شکســته مــی شــود. ســازندگان گویــا متوجــه 
ایــن مشــکل نیــز شــده انــد زیــرا قابلیتــی را بــرای بــازی شــان قــرار داده 
ــه  ــروی از دســت رفت ــه آرامــی نی ــام داشــته و ب ــت انتقــام ن ــد کــه حال ان
شــما را بازگردانــی کــرده و بــه شــما کمــک مــی کنــد تــا آرام آرام شــرایط 
را بــاری دیگــر بــه حالــت تســاوی کشــیده و بــه قــول معــروف، ورق را بــه 

ســمت خودتــان برگردانیــد. هــر چنــد خودتــان هــم متوجــه ایــن موضــوع 
هســتید کــه تیمــی کــه نفــرات بیشــتری دارد، از شــانس بیشــتری بــرای 
بــردن برخــوردار مــی باشــد و بــس. بــا ایــن حــال، همیشــه حالــت هــای 
فــروان و متنوعــی در بــازی وجــود دارد کــه مــی توانیــد بــه آن هــا رجــوع 
کنیــد؛ بــه عنــوان مثــال در حالــت Dominion Mode اســتراتژی اصلــی 
بــازی، دوری از نبــرد هــا بــوده تــا ســربازان خــود را تقویــت کنیــد و 

دشــمنان را در یــک دیــدار نهایــی ماقــات کنیــد.
هــر چقــدر هــم کــه از خوبــی هــای بخــش چنــد نفــره و سیســتم مبــارزات 
بــازی بگوییــم، نمــی توانیــم ایــن موضــوع را منکــر شــویم کــه در یــک 
کام، بخــش تــک نفــره بــازی For Honor بــه هیــچ دردی نمــی خــورد! 
زمانــی کــه یــک عنــوان فاقــد بخــش داســتانی گســترش یافتــه مــی باشــد، 
خــود بــه خــود بایــد فکــر بخــش تــک نفــره را نیــز از ســرمان بیــرون کنیــم. 
در کمپیــن بــازی، هــر یــک از ســه جنــاح بــازی دارای  شــش مرحلــه مــی 
باشــند کــه در کل ســره جمــع پنــج الــی شــش ســاعت از وقــت شــما را بــه 
تصــرف خــود در مــی آورنــد. گیــم پلــی بخــش کمپیــن بــازی تقریبــاً همــان 
چیزیســت کــه در بخــش چنــد نفــره شــاهد آن هســتیم، بــا ایــن تفــاوت 
کــه هــوش مصنوعــی بســیار ســاده تــری در ایــن بخــش بــه کار رفتــه و 
مشــخص اســت کــه ایــن بخــش تنهــا بــه عنــوان یــک گزینــه فرمالیتــه 
توســط ســازندگان در بــازی گنجانــده شــده اســت. بــاس هــا و چالــش 
هایــی در کمپیــن بــازی وجــود دارنــد کــه از ۱۰۰ درصــد شکســت خــوردن 
ایــن بخــش جلوگیــری کننــد، پــس اگــر مــی خواهیــد مقــداری از وقتتــان 
را بــه تنهایــی در ایــن قســمت، بــدون حضــور بازیکنــان دیگــر بگذاریــد، 
مــی تــوان گفــت کــه بــه عنــوان یــک تجربــه یــک بــاره، مــی توانیــد بــر روی 
آن حســاب کنیــد. لحظــات خــوب و جالبــی از جملــه بــاال رفتــن ســربازان 
از دیــوار قلعــه هــا و شــلیک کمانــداران بــر روی ســر دشــمنان در بــازی 
وجــود دارد کــه حــس و حــال یــک فیلــم ماجراجویــی و قــرون وســطایی 
را بــه شــما القــا مــی کننــد. متاســفانه داســتان بــازی بــه حــدی ســطحی 
و خطــی مــی باشــد کــه کمتــر پیــش مــی آیــد حتــی بتوانیــد کوچــک 
تریــن ارتباطــی بــا شــخصیت هــای بــازی برقــرار کنیــد. هــر چنــد کــه از 
ــد  ــن امــروزی اســتودیوی یوبــی ســافت )چــه تــک نفــره و چــه چن عناوی
نفــره( آنچنــان انتظــار یــک داســتان چشــمگیر و کامــل نمــی رود، ولــی 
حداقــل تمرکــز بــر روی دیالــوگ نویســی بــرای بــازی مــی توانســت کمــی 
بــه آن چلــوه زیبــا تــری ببخشــد. خوشــبختانه هــر چقــدر کــه بــازی از 
لحــاظ داســتانی ناتــوان مانــده، از نظــر گرافیکــی شــاهد یــک بــازی نســل 
هشــتی بــه تمــام معنــا و کامــل هســتیم. گرافیــک هنــری بــازی بــا نشــان 
دادن جزئیــات واضــح از جملــه پرچــم هــا، زره هــا، لبــاس هــا و... حــرف 
هــای زیــادی بــرای گفتــن دارد و آســمان و مناظــر بــازی نیــز از بهتریــن 

مثــال هــا بــرای یــک گرافیــک درجــه یــک در نســل هشــتم مــی باشــند.

For Honor عنوانــی اســت کــه کامــاً بی ادعــا بــوده و دقیقــاً همــان چیــزی 
را ارائــه مــی دهــد کــه از اول بــه مــا پیــش کــش کــرد. بــازی هماننــد زره 
هــا و لبــاس هــای شــخصیت هایــش بــراق و خیــره کننــده مــی باشــد )چــه 
از نظــر گرافیکــی و چــه گیــم پلــی(. شــاید بــر روی کاغــذ نشــود درســت و 
ــا راه  ــازی را شــکافت و تنه ــر اتمســفر ب واضــح تــک تــک شــرایط موجــود ب
ارتبــاط بــر قــرار کــردن بــا ایــن عنــوان، تجربــه آن توســط شــما مــی باشــد؛ 

پــس اگــر عاقــه ای بــه عناویــن مبــارزه ای و اکشــن داریــد کــه در آن هــا، 
ــان اســتفاده کنیــد،  مجبوریــد مقــداری از خاقیــت و توانایــی هــای پنهانت
پــس تبریــک مــی گوییــم، زیــرا پــس از مــدت هــا عنوانــی بــه وجــود آمــذه کــه 

نیــاز بســیاری از طرفــداران ســبک اکشــن را بــر طــرف خواهــد کــرد.

مبــارزات بــازی بیــش از انــدازه ســرگرم کننــده انــد، بــازی دارای حالــت هــای چنــد نفــره بســیار خــوش ســاخت و خاقانــه 
ــار و حاصــل خیــر مــی باشــد، همــکاری در بــازی تاثیــرات فراوانــی دارد و دارای  ای اســت، درخــت ارتقــای بــازی بســیار پرب

حساســیت باالیــی مــی باشــد

ــر قابــل کنتــرل مــی شــوند،  ــازی گاهــی اوقــات بیــش از حــد شــلوغ و غی ــارزات ب ــه شــدت ضعیــف، مب  روایــت داســتانی ب
ــا بیــش از یــک رقیــب مــی توانــد کمــی بیــش از حــد ســخت شــود مبــارزاه ب
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در همیــن ابتــدای مطلــب مــی توانیــم بگوییــم ســبک 
وحشــت بقــا چندیــن ســال اســت کــه دیگــر مانند قبل 
نیســت. مــی توانیــم بگوییــم کــه ســری رزیدنــت اویــل 
دیگــر ماننــد عناویــن اولیــه ان کــه میکامــی ســاخته 
بــود نیســت. مــی توانیــم بگوییــم کپــکام بســیار افــت 
کــرده اســت و دیگــر ماننــد قبــل بــازی هــای قدرتمنــد 
عرضــه نمــی کنــد. امــا مــی دانید چیســت؟ دیگر واقعا 
ایــن حــرف هــا کلیشــه ای شــده اســت و بارهــا و بارهــا 
و بارهــا هــم گفتــه ایــم و هــم شــنیده ایــم. بهتــر اســت 
کــه بــاز هــم در یــک مقالــه دیگــر در مــورد عنوانــی 
در ســبک وحشــت بقــا و یــک بــازی ســری رزیدنــت 
اویــل ایــن حــرف هــا را تکــرار نکنیــم و از کلیشــه هــای 
همیشــگی ایــن نــوع مقــاالت دوری کنیــم و بــه ســراغ 
ــم کــه در مــورد بررســی هفتمیــن  اصــل مطلــب بروی
نســخه از ســری محبــوب Resident Evil اســت کــه 
در مــاه ژانویــه 2017 منتشــر گردیــد و بازخوردهــای 
ــر اســت کــه از  خیلــی خوبــی را نیــز کســب کــرد. بهت
زمــان قبــل از انتشــار بــازی شــروع کنیــم و دیدگاهــی 
کــه در مــورد ایــن عنــوان قبــل از عرضــه بــازی وجــود 

داشــت را بررســی کنیــم.
از همــان زمانــی کــه نســخه هفتــم بــازی رزیدنــت 
اویــل معرفــی شــد و ســازندگان بــازی اطاعاتــی را 
در مــورد ان در اختیــار بازیبــازان قــرار دادنــد بحــث و 
گمانــه زنــی هــا در مــورد موفقیــت یــا عــدم موفقیــت 
ایــن بــازی شــروع شــد و همگــی در شــک و تردیــد بــه 
 Resident Evil 7:Biohazard ســر مــی بردنــد کــه ایــا
افتــاده رزیدنــت  از نفــس  خواهــد توانســت ســری 
بــر  دوبــاره  را  کپــکام  نــام  و  دهــد  نجــات  را  اویــل 
ســر زبــان هــا بیانــدازد یــا خیــر؟ البتــه بــه واقــع نیــز 
بازیبــازان حــق داشــتند کــه ایــن گونــه فکــر کننــد زیــرا 
 Resident Evil کــه همــه چیــز و همــه چیــز در بــازی
Biohazard:7 بــا عناویــن همیشــگی ایــن ســری فــرق 
داشــت. داســتان بــازی کامــا دگرگــون شــده و هیــچ 
خــورد.  نمــی  چشــم  بــه  ان  در  اشــنایی  شــخصیت 
ــه ســوم شــخص  ــازی کــه همیشــه ب ــه دوربیــن ب زاوی
بــودن ان در یــک عنــوان ســری اصلــی اویــل عــادت 
کــرده ایــم، بــه صــورت اول شــخص در امــده و هیــچ 
شــباهتی بــه عناویــن قبلــی نــدارد. ایــن دو تغییــر بــه 
قــدری بــزرگ بودنــد کــه انــگار کل بــازی را نســبت 
بــه عناویــن قبلــی عــوض کــرده بودنــد و بــه واقــع 
نیــز همیــن طــور بــود. بــه همیــن دلیــل هــم بــود کــه 
نظــرات بســیار ضــد و نقیضــی از ســوی طرفــداران این 
ســری بــه گــوش مــی رســید و عــده ای کامــا موافــق 
و عــده ای کامــا مخالــف ایــن تغییــرات اساســی در 
ــد و البتــه بــه هیــچ وجــه نمــی توانســتیم  ــازی بودن ب
تــا در مــورد ایــن بــازی یــک نتیجــه گیــری کلــی انجــام 
دهیــم و حتــی حــدس بزنیــم کــه ایــا ایــن عنــوان کامــا 
موفــق خواهــد بــود یــا خیــر. چــاره ای نبــود جــز ایــن 
کــه تــا زمــان انتشــار بــازی صبــر کنیــم و ان را تجربــه 
نماییــم و نظــر منتقدیــن و بازیبــازان را در سراســر 

دنیــا در مــورد ایــن عنــوان ببینیــم.
 Resident Evil و گذشــت  زمــان  ســرانجام 
Biohazard:7 در تاریــخ ۲۴ ژانویــه ســال ۲۰۱۷ بــرای 
رایانــه  و  وان  باکــس  ایکــس  و   ۴ استیشــن  پلــی 
منتظــر  همــگان  و  گردیــد  منتشــر  شــخصی  هــای 
بازخوردهــای بــازی بودنــد. خوشــبختانه ایــن عنــوان 
موفــق شــد تــا بســیار بســیار موفــق عمــل نمایــد و 
دریافــت  را  مثبتــی  بســیار  نقدهــای  و  بازخوردهــا 
و  کــرده  یــاد  بــازی  یــک  عنــوان  بــه  ان  از  کــه  کنــد 
تغییــرات زیــاد ان را عاملــی در جهــت تــازه شــدن و 
شــروع دوبــاره ایــن ســری محبــوب در نظــر گرفتنــد. 
بــازی نهایتــا موفــق شــد تــا امتیــاز متــای عالــی 86 را 
دریافــت نمایــد و بــه ایــن شــکل ثابــت کنــد کــه کپــکام 
ایــن بــار تصمیــم درســتی را در جهــت دوبــاره احیــا 
ــازی  ــه ایــت و تغییراتــی کــه ب کــردن ایــن ســری گرفت
بــه خــود دیــده اســت همــان تغییراتــی بــوده انــد کــه 
ــاز داشــته اســت. ــه ان هــا نی ســری رزیدنــت اویــل ب
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نقد و بررسی
ــه  ــوان Resident Evil 7:Biohazard در زمین عن
داســتان و روایــت ان بســیار جــذاب عمــل مــی 
کنــد و یــک داســتان جدیــد بــا شــخصیت هــای 
کامــا جدیــد و مجــزا از تمــام عناویــن قبلــی ایــن 
ســری را بــه خوبــی بــه بازیبــاز مــی قبوالنــد و 
او را راضــی نــگاه مــی دارد. قطعــا بــا توجــه بــه 
نســبتا جدیــد بــودن ایــن عنــوان قصــد نداریــم تــا 
داســتان ان را کاما برای شــما شــرح دهیم و ان 
را اســپویل کنیــم امــا اشــاره ای کلــی بــه اســاس 
داســتانی ایــن عنــوان مــی کنیــم. همانطــور کــه 
قبــا نیــز خدمــت شــما عــرض کــرده ام داســتان 
Resident Evil 7 Biohazard در ســال ۲۰۰۷ 
وقایــع  از  بعــد  ســال   ۴ تقریبــا  دهــد.  مــی  رخ 
در شــهر  بــازی  اویــل.  رزیدنــت  نســخه ششــم 
ایــاالت  جنــوب  در  لوئیزیانــا  ایالــت  در  دلــوی 
متحــده امریــکا دنیــال خواهــد شــد. شــخصیت 
کــه  دارد  نــام  وینتــرز  اتــان  بــازی  ایــن  اصلــی 
ایــن ســری  بــرای  یــک شــخصیت کامــا جدیــد 
بــه حســاب مــی آیــد و یــک شــهروند معمولــی 
اســت کــه در مقایســه بــا شــخصیت هــای اصلــی 
قبلــی ایــن ســری از مهــارت هــای مبــارزه ای و 
اســت.  منــد  بهــره  کمتــری  خیلــی  تیرانــدازی 
گمشــده  همســر  یافتــن  جســتجوی  در  اتــان 
ــه یــک  ــا اســت کــه ایــن جســتجو وی را ب اش می
عمــارت زراعــی متــروک مــی رســاند کــه متعلــق 
بــه خانــواده بیکــر اســت. اگــر چــه در داســتان 
فرنچایــز  ایــن  قبلــی  عناویــن  بــا  هایــی  ارتبــاط 
وجــود دارد امــا ایــن بــازی یــک مجموعــه کامــا 

جدیــد از شــخصیت هــا را بــه بازیبــازان معرفــی 
ایــن ســری حضــور  مــی کنــد کــه هیــچ گاه در 
نداشــته انــد. در نــام بــازی بــرای اولیــن بــار هــر 
 »Biohazard« و  »Resident Evil« کلمــه دو 
کــه یکــی مربــوط بــه نســخه هــای غربــی و دیگــری 
مربــوط بــه نســخه هــای ژاپنــی بــازی بــوده اســت 
بــا هــم حضــور دارنــد و ایــن بــار نــام بــازی در 
تمــام نســخه هــا در دنیــا یکســان اســت. اتان 
وینتــرز بــه نحــوی در ایــن عمــارت متــروک بــه دام 
خواهــد افتــاد و اتفاقــات وحشــتناکی را تجربــه 
خواهــد کــرد کــه داســتان حضــور او در اینجــا و 
جســتجوی وی بــرای یافتــن همســرش و تــاش 
بــرای نجــات یافتــن از ایــن قتلــگاه، پــات اصلــی 
داســتانی بــازی را تشــکیل مــی دهــد. در مجمــوع 
بایــد گفــت داســتان بــازی کشــش و توانایــی الزم 
بــرای جــذب بازیبــازان و طرفــداران ایــن ســری 
را داراســت و کامــا مناســب بــرای یــک نســخه 
از ســری رزیدنــت اویــل مــی باشــد. معرفــی یــک 
داســتان کامــا جدیــد بــا شــخصیت هایــی کامــا 
جدیــد کــه بــرای اولیــن بــار در ایــن ســری حضــور 
دارنــد یــک ریســک بــزرگ بــرای ســازندگان ایــن 
عنــوان بــوده اســت امــا از آنجایــی کــه بــه واقــع 
همــه مــی دانســتیم کــه ایــن ســری نیــاز بــه یــک 
ایــن  دارد،  تکانــی  خانــه  یــک  و  بــزرگ  شــوک 
تغییــر داســتان و شــخصیت هــای جدیــد همــان 
تحــول وشــروع دوبــاره ای بــوده اســت کــه ســری 

رزیدنــت اویــل بــه آن نیــاز داشــت.

عنــوان رزیدنــت اویــل ۷ در زمینــه جلــوه هــای 
بصــری چــه از دیــدگاه فنــی و چــه طراحــی هنــری 
کــه  زیباســت  و  کیفیــت  بــا  کامــا  عنــوان  یــک 
البتــه ایــن موضــوع از همــان تریلرهــای بــازی و 
ــود و  ــازی آن کامــا مشــخص ب ــل ب دموهــای قاب
انتظــار دیگــری نیــز از کپــکام نداشــتیم زیــرا کــه 
تمامــی نســخه هــای ایــن ســری از لحــاظ گرافیکی 
 Resident همــواره فــوق العــاده بــوده انــد. در
Evil 7: Biohazard شــاهد جلــوه هــای بصــری 
بســیار عالــی و کامــا مناســب یــک بــازی نســل 
بصــری  هــای  جلــوه  ایــن  هســتیم که  هشــتم 
ــه  ــر ب ــا واقعــی ت ــد ب فــوق العــاده باعــث شــده ان
نظــر رســیدن همــه چیــز در بــازی، حــس تــرس و 
وحشــت بســیار بیشــتر شــود و اســترس بیشــتری 
بــه بازیبــازان منتقــل شــود، مخصوصــا بــا توجــه 
عنــوان  ایــن  در  بــازی  دیــد  زاویــه  کــه  ایــن  بــه 
هــای  جلــوه  اســت،  شــخص  اول  صــورت  بــه 
بصــری فنــی و هنــری بــا کیفیــت نقــش بســیار 
مهمــی را در مخــوف تــر کــردن فضــا و اتمســفر 
بــازی بــرای بازیبــاز دارد. در خصــوص گرافیــک 
فنــی بایــد گفــت شــاهد یــک بــازی بــا ثبــات بــا 
افــت  و  بــاال هســتیم  کیفیــت گرافیکــی بســیار 
فریــم و مــواردی از ایــن دســت در بــازی مشــاهده 
نمــی شــود. طراحی هنــری بــازی نیز چیــزی در 
حــد فــوق العــاده اســت. بــه واقــع عمارتــی کــه 
و  خــود  خــودی  دارد بــه  جریــان  آن  در  بــازی 
بــدون وجــود هیــچ موجــودی در آن، ترســناک و 
ــد مــی اورد. در  مخــوف اســت و نفــس ادم را بن
همــان  شــاهد   Resident Evil 7: Biohazard
طراحــی همیشــگی ســری اویــل کــه در نســخه 
هــای اولیــه وجــود داشــت و کاری مــی کــرد تــا 
حتــی از رد شــدن از کنــار پنجــره و دو قــدم بــه 
جلــو برداشــتن هــم بترســیم، هســتیم. در واقــع 
ایــن طراحــی هنــری حــس تــرس و وحشــتی را 
کــه مــدت هاســت از ایــن ســری رخــت بــر بســته 
ــده. محیــط هــای  ــاز گردان ــه ان ب ــاره ب اســت دوب
اکثــرا در داخــل عمــارت و اتــاق هــا و راهــرو هــا و 
داالن هــای تاریــک یــا انبارهــای متــروک عمــارت 
بیکــر دنبــال مــی شــوند بــه واقــع یــادآور عناویــن 

هــای  شــباهت  و  هســتند  ســری  ایــن  قدیمــی 
زیــادی بــه عمــارت عناویــن محبــوب و اولیــه ایــن 
شــاهد   Resident Evil 7 در  دارنــد.  فرنچایــز 
محیــط  خلــق  در  بــازی  عالــی  هنــری  طراحــی 
هایــی مخــوف و بازگشــت بــه ریشــه هــای ایــن 
ســری بــا خلــق عمارتــی مرگبــار و هــراس انگیــز 
اســت هســتیم کــه دوبــاره بازیبــازان را تــا ســرحد 
مــرگ ترســانده  و معنــای وحشــت بقــا را دوبــاره 
بــه ایــن فرنچایــز بازگردانــده اســت. در نهایــت 
 Resident Evil در مــورد بخــش گرافیکــی بــازی
Biohazard :7  بایــد گفــت کپــکام فــوق العــاده 
عالــی و بــی نقــص عمــل کــرده اســت و موفــق 
شــده تــا یــک بــازی کامــا زیبــا و جــذاب از لحــاظ 
بصــری را بــرای مــا بــه آمــاده کنــد تــا هــر چــه 
بیشــتر از حــس تــرس و وحشــت در بــازی لــذت 
ببریــم. در بخــش گرافیــک ایــن عنــوان موفــق بــه 

کســب امتیــاز کامــل مــی شــود.
اولیــن و یکــی از بزرگتریــن تغییــرات در گیــم پلــی 
Resident Evil 7: Biohazard مربــوط بــه زاویــه 
عنــوان  ایــن  شــود.  مــی  بــازی  دوربیــن  و  دیــد 
نخســتین بــازی از فرنچایــز رزیدنــت اویــل اســت 
کــه از نمــای اول شــخص دنبــال مــی شــود. در 
ــام  ــه ن ــازی ب ــرل پروتاگونبســت ب ــازی شــما کنت ب
اتان وینترز را از زاویه دید اول شخص بر عهده 
داریــد و بایســتی در عمــارت متــروک و خوفنــاک 
بیکرهــا راه خــود را بــاز کنیــد و چــاره ای بــرای 
فــرار از دســت آن دیوانــگان آدمکــش پیــدا کنیــد 
کــه البتــه بــه هیــچ وجــه کار اســانی نیســت و 
چالــش هــای زیــادی بــرای شــما در ایــن راه وجــود 
دارنــد. البتــه شــما نیــز در ایــن راه دســت خالــی 
نیســتید و ماننــد همیشــه در عناویــن ایــن ســری، 
بازیبــاز بــه انــواع ســاح در بــازی دسترســی دارد 
ــداز، مــواد  ــد پیســتول، شــات گان، آتــش ان مانن
منفجــره و حتــی اره برقــی. ایــن ســاح هــا بــرای 
مبــارزه بــا دشــمنان در بــازی اســتفاده مــی شــوند 
کــه از آن هــا بــا نــام موجــودات جهــش یافتــه 
البتــه خیالتــان راحــت  بــرده شــده اســت.  نــام 
ــل از  ــز قب باشــد کــه همانطــور کــه ســازندگان نی
 Resident Evil 7 بودنــد،  بــازی گفتــه  انتشــار 

بــه هیــچ وجــه یــک عنــوان تمامــا اکشــن و بــه 
تیرانــدازی«  یــک »فســتیوال اکشــن و  عبارتــی 
در  همیشــه  از  نسخه بیشــتر  ایــن  و  نیســت 
زمینــه گیــم پلی بــه ریشــه هــای خــود بازگشــته 
وحشــت  عنــوان  یــک  شــاهد  باالخــره  و  اســت 
بقــای واقعــی هســتیم. در بــازی برخــی مکانیــک 
هــای همیشــگی ســری رزیدنــت اویــل ماننــد حــل 
کــردن پــازل هــا و مدیریــت منابــع و مهمــات و 
ــر کــردن خــط  ــرای پ همچنیــن گیاهــان دارویــی ب
ســامتی وجــود دارنــد کــه بازی بســیار جذاب می 
کنند.  گیــم پلــی بــازی در نســخه پلــی استیشــن 
واقعیــت  توســط هدســت  انتهــا  تــا  ابتــدا  از   ۴
مجــازی پلــی استیشــن وی ار قابــل بــازی اســت و 
مکانیک های اصلی و هســته ای بازی در هر دو 
ــازی یکســان  نــوع واقعیــت مجــازی و معمولــی ب
هســتند. بــه خاطــر زاویــه اول شــخصی کــه گیــم 
عنــوان  بــا  را  آن  برخــی  دارد  ایــن نســخه  پلــی 
Silent Hills و  یعنــی   کونامــی  شــده  کنســل 
دمــوی P.T آن مقایســه مــی کردنــد کــه کپــکام 
بــا بیــان ایــن کــه نســخه هفتــم رزیدنــت اویــل 
حتــی قبــل از وجــود آن عنــوان در حــال ســاخت 
بــوده اســت بــه شــایعات پایــان داد و هــر گونــه 
مــوردی را مبنــی بــر اســتخدام اعضــای مشــغول 
در ســاخت آن بــازی بــرای نســخه هفتــم اویــل 
را رد کــرد و اکنــون بعــد از تجربــه بــازی نیــز مــی 
بینیــم کــه ایــن حــرف کامــا درســت بــوده اســت 
بــا شــخصیتی  یــک عنــوان  اویــل ۷  و رزیدنــت 
کامــا مجــزا از هــر بــازی دیگــری اســت. در بــازی 
شــاهد بــاس فایــت هــای مختلــف نیــز هســتیم 
نهایــی  بــاس  امــا  هســتند  جــذاب  اکثــرا  کــه 
بــازی بــه واقــع بدتریــن و ضعیــف تریــن بــاس 
فایــت کل بــازی محســوب مــی شــود و بــه هیــچ 
وجــه خــوب و جــذاب از کار در نیامــده اســت 
مطلــق  حــال  یــک ضــد  بــازی  پایانــی  مبــارزه  و 
محســوب مــی شــود کــه ایــن از نــکات ضعــف 
ــازی محســوب مــی شــود. همینطــور  گیــم پلــی ب
کــرد  اشــاره  بــازی  در  تنــوع دشــمنان  بــه  بایــد 
کــه چنــدان زیــاد نیســت و مــی توانســت شــامل 
ــارزات باشــد کــه  ــرای مب ــری ب ــوع ت دشــمنان متن
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ایــن کار انجــام نشــده اســت و دشــمنان بــازی 
تنــوع کمــی دارنــد. در نهایــت در مــورد بخــش 
 Resident Evil 7: Biohazard گیــم پلــی بــازی
بایــد گفــت خوشــبختانه ایــن بــازی مجــددا تبدیل 
بــه یــک نــوان کامــا وحشــت بقــا شــده اســت و 
راه عناویــن اولیــه و محبــوب ایــن ســری را دنبــال 
بــازی اکشــن مطلــق  کــرده اســت و دیگــر یــک 
نیســت. ایــن موضــوع بــه خــودی خــود یــک امتیــاز 
بســیار مثبــت بــرای بــازی محســوب مــی شــود کــه 
ان را از عناویــن اخیــر ایــن ســری متمایــز مــی کنــد 
و بــا وجــود تغییــر کامــل شــخصیت هــا و داســتان 
و دوربیــن بــازی، در بخــش گیــم پلــی ایــن عنــوان 
شــبیه تــر از همیشــه بــه عناویــن اولیــه ایــن ســری 
از کار در امــده اســت کــه ایــن بــرای طرفــداران 
بســیار جــذاب اســت. بــا وجــود مشــکات اندکــی 
کــه در بخــش گیــم پلــی بــازی وجــود دارد امــا 
و  پلــی  گیــم  بــا  بــازی  یــک  در مجمــوع شــاهد 
رونــد مبــارزات بســیار جذابــی هســتیم کــه کامــا 

بازیبــازا و طرفــداران را راضــی نــگاه مــی دارد.
ام  گفتــه  بارهــا  و  بارهــا  قبــا  کــه  همانطــور 
»صداگــذاری و موســیقی در یــک عنــوان ســبک 
وحشــت بقــا از هــر بــازی دیگــری مهــم تر هســتند 
شکســت  یــا  موفقیــت  باعــث  تواننــد  مــی  و 
عنوانــی در ایــن ســبک شــوند. صــدا نقــش بســیار 
مهمــی در ترســاندن بازیبــازان ایفــا مــی کنــد و 
حتــی گاهــی از دیــدن نیــز وحشــتناک تــر اســت. 
تنهــا صــدای موجــودات و نکرومــورف هــای دد 
اســپیس را کــه از دور مــی شــنیدیم و موســیقی 
متــن ازار دهنــده و دلهــره انگیــز آن را بــه یــاد 
ــا جیــغ هــای خوفنــاک آنهــا را کــه از  ــد و ی بیاوری
دیــدن هــر هیوالیــی ترســناک تــر بودنــد و مــو بــه 
تــن آدم ســیخ مــی کردنــد. بــی شــک صداگــذاری 

عالــی یــک بــازی وحشــت بقــا مــی توانــد حتــی 
بــا  بســیار  را  ســبک  ایــن  معمولــی  بــازی  یــک 
کیفیــت تــر از انچــه کــه هســت نشــان دهــد و 
همینطــور برعکــس، یــک صداگــذاری ضعیــف و 
بــی کیفیــت حتــی مــی تــوان یــک بــازی خــوب را 
نیــز خــراب کنــد. یکــی از دالیلــی اصلــی خوفنــاک 
شــک  بــدون   Amnesia ماننــد  عنوانــی  بــودن 
صداگــذاری مخــوف آن بــود کــه باعــث مــی شــد 
بــازی چنــد برابــر از ان یــزی کــه هســت ترســناک 
تــر شــود. کپــکام همیشــه در بخــش صداگــذاری 
اویــل  رزیدنــت  مختلــف  عناویــن  موســیقی  و 
ســنگ تمــام گذاشــته اســت و اگــر هــم موفقیتــی 
از نظــر ترســناک بــودن بــازی نداشــته اســت بــه 
هــا  آن  اکشــن  حــد  از  بیــش  پلــی  گیــم  خاطــر 
بــوده اســت، نــه صداگــذاری ضعیــف و موســیقی 
 Resident Evil 7: Biohazard ســطح پایین. در
نیــز شــاهد یــک عنــوان بــا کیفیــت دیگــر از لحــاظ 
صداگــذاری و اجــرا و موســیقی هســتیم که ایــن 
بــار در ترکیــب بــا طراحــی هنــری مخــوف بــازی 
خلــق  ســبب  ان،  بقــای  وحشــت  پلــی  گیــم  و 
 Resident نــام بــه  بقــا  وحشــت  شــاهکار  یــک 
یــادآور  اســت که  شــده   Evil 7: Biohazard
عناویــن افســانه ای شــینجی میکامــی اســت.« 
صداگــذاری شــخصیت هــای بــازی کامــا عالــی 
بــه  بــازی  صداپیشــگان  و  اســت  شــده  انجــام 
بهتریــن شــکل ممکــن از پــس نقــش خــود بــر 
دیوانــه  خانــواده  و  وینتــرز  اتــان  و  انــد  آمــده 
بیکــر و ... همــه بــه بهتریــن شــکل حــس و حــال 
کننــد.  مــی  منتقــل  بازیبــاز  بــه  را  خــود  نقــش 
همینطــور صحبــت هــا کامــا بــا حــرکات لــب و 
دهــان شــخصیت هــا منطبــق اســت و در ایــن 
زمینــه نیــز هیــچ نقصــی مشــاهده نمــی شــود. در 

بخــش موســیقی نیــز Resident Evil 7 بســیار 
عالــی عمــل مــی کنــد و شــنوای یــک موســیقی 
کامــا مناســب بــرای یــک بــازی ســبک وحشــت 
بــا حــال  بــازی کامــا  بقــا هســتیم و موســیقی 
و هــوای آن هماهنــگ اســت و حــس وحشــت 
مــی  تشــدید  شــما  در  را  ناامنــی  و  اســترس  و 
کنــد. در نهایــت در مــورد بخــش صداگــذاری و 
موســیقی بــازی Resident Evil 7 بایــد گفــت کــه 
کپــکام بــه بهتریــن شــکل ممکــن در ایــن بخــش 
عمــل کــرده اســت و امتیــاز کامــل در ایــن زمینــه 

بــه Resident Evil 7 تعلــق مــی گیــرد.
اکثریــت  بــرای   Resident Evil 7: Biohazard
طرفــداران و منتقــدان در دنیــا همــان رزیدنــت 
اویلــی بــود کــه انتظــار داشــتند و قصــد داشــتند 
خاطــر  بــه  نیــز  کمتــری  عــده  بــرای  و  ببیننــد 
تغییــرات زیــاد قابــل قبــول نبــود و ان را بــازی 
امــا  نهایــت  در  کردنــد.  مــی  دیگــری محســوب 
بایــد گفــت کپــکام موفــق شــد تــا دوبــاره اقتــدار 
ایــن ســری محبــوب بازگردانــد و دوبــاره  بــه  را 
ماننــد گذشــته قــدرت نمایــی کنــد. درســت اســت 
تغییــرات   Resident Evil 7: Biohazard کــه
زیــادی داشــت امــا مگــر نــه ایــن کــه همــه مــی 
بــه تغییــر دارد و مگــر  نیــاز  بــازی  ایــن  گفتیــم 
6 کــه همــه  5 و  ایــن کــه در نســخه هــای  نــه 
شــخصیت هــای اشــنا حضــور داشــتند کلــی ایــراد 
گرفتیــم و گفتیــم ایــن بــازی هــا خــوب نیســتند؟ 
کپــکام ریســک کــرد، ریســک بزرگــی هــم کــرد 
ولــی ایــن ریســک خیلــی خیلــی الزم بــود. ایــن 
ســری نیــاز بــه یــک شــروع دوبــاره داشــت و و 
همیــن بــازی شــروع دوبــاره ای اســت بــرای ایــن 
ســری وحشــت بقــای محبــوب و دوســت داشــتنی 
کــه الاقــل مــی توانیــم دوبــاره بگوییــم یــک ســری 
وحشــت بقاســت و نــه یــک بــازی شــوتر ســوم 
زیــادی  مــدت خیلــی  اکشــن.  تمامــا  و  شــخص 
بــرای عرضــه یــک رزیدنــت اویــل واقعــی صبــر 
کردیــم و ســرانجام بــه نظــر مــی رســد کــه کپــکام 
راه درســت را پیــدا کــرده اســت و ایــن مــی توانــد 
یــک رونــد خــوب و موفــق هــم  بــرای  شــروعی 
ایــن ســری محبــوب  بــرای  بــرای کپــکام و هــم 
بــه  تبدیــل  کپــکام  دوبــاره  روزی  شــاید  باشــد. 
همــان قهرمانــی شــود کــه در دوران کودکــی و 
نوجوانــی بــرای خــود ســاخته بودیــم و مجــددا 
صــدای موفقیــت هایــش در گــوش بازیبــازان و 
 Resident Evil 7: .طرفــداران طنیــن انــداز شــود
Biohazard شــروع خیلــی خوبــی بــود. شــروعی 
خلــق  و  موفــق  اینــده  یــک  بــرای  بخــش  امیــد 
نســخه هــای بیشــتری از ایــن ســری بــی نظیــر 
و دوســت داشــتنی. اگــر در مــورد بــازی کــردن 
 Resident Evil 7: Biohazard یــا نکــردن بــازی
شــک و تردیــد داریــد بایــد بگویــم اگــر ذره ای 
ــه عناویــن وحشــت بقــا عاقمنــد هســتید ایــن  ب
در  کــه  اســت  بقایــی  وحشــت  بهتریــن  عنــوان 
ایــن مــدت عرضــه شــده اســت و کامــا حــس 
تــرس و وحشــت را در شــما بــه وجــود مــی اورد. 
چــه از طرفــداران قدیمــی ســری رزیدنــت اویــل 
نداریــد  ســری  ایــن  بــا  چهاشــنایی  و  هســتید 
کامــا   Resident Evil 7: Biohazard عنــوان
یــک  توانــد  مــی  و  اســت  مناســب  شــما  بــرای 
تجربــه لذتبخــش و خوفنــاک را بــه شــما هدیــه 

دهــد.

داســتان جــذاب و روایــت مرمــوز و زیبــا، طراحــی محیــط فــوق العــاده خوفنــاک و یــاداور عناویــن قدیمــی ســری، بــازی برخــاف 
عناویــن اخیــر کــه در حقیقــت شــوتر و اکشــن بــوده انــد بــه ریشــه هــا بازگشــته اســت و شــاهد یــک بــازی وحشــت بقــا 
هســتیم، تغییــر زاویــه دوربیــن بــه اول شــخص بــازی را ترســناکتر کــرده اســت، تجربــه بــی نظیــر بــا هدســت واقعیــت مجــازی، 

گیــم پلــی کامــا باالنــس شــده، صداگــذاری عالــی و بــا کیفیــت
برخــی مراحــل بــازی بــه ســبب ایــن کــه کل بــازی در یــک عمــارت رخ میدهــد حالتــی تکــراری بــه خــود مــی گیرنــد، بــاس فایــت 

اخــر بــازی ضعیــف تریــن بــاس بــازی و فاقــد جذابیــت اســت

+

_
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لفــظ »بهتریــن« از منفــور تریــن و محبــوب 
تریــن کلمــات موجــود در دایــره لغــات فارســی 
و ســایر زبــان هــا بــه حســاب مــی آیــد. هــر 
باشــد  مــی  »بهترینــی«  ارائــه  پــی  در  کــس 
کــه بــه آن بــاور دارد و عشــق مــی ورزد؛ تــا 
ســایر مــردم نیــز متوجــه آن »بهتریــن« باشــند 
و بــه آن احتــرام بگذارنــد. بــا ایــن حــال ایــن 
پروســه همیشــه موفقیــت آمیــز نبــوده و نــه 
تنهــا همیشــه »بهتریــن« معرفــی شــده بــا آن 
چیــزی کــه بایــد باشــد، تفــاوت بســیاری دارد، 
بلکــه خیلــی هــا حاظــر نیســتند بــه عنــوان یــک 
چیــزی کــه از چیــز دیگــری »بهتــر« اســت، از 
آن یــاد کننــد. اگــر گیــج شــده ایــد و متوجــه 
منظــور مــا نیســتید، مــی توانیــم مثــال هــای 
بزنیــم: جنــگ همیشــگی  برایتــان  را  آشــنایی 
طرفــداران تیــم هــای اســتقال و پرســپولیس، 
طرفــداران ســر ســخت کمیــک هــای دو شــرکت 
البتــه  )DC( و  ســی  دی  و   )Marvel( مــارول 
بــازی  هــای  کنســول  مالــکان  خونیــن  نبــرد 
هــای  کنســول  مخصوصــاً  ای،  رایانــه  هــای 
ســاخته شــده توســط دو شــرکت بــزرگ ســونی 
در   .)Microsoft( مایکروســافت  و   )Sony(
مــورد ســوم شــاید بســیاری واژه »بهتریــن« 
عناویــن  و  افــزار  ســخت  مقایســه  بــرای  را 
عرضــه شــده ایــن دو شــرکت بــه کار ببرنــد، 
ولــی شــاید بســیاری از ایــن طرفــداران از یــک 
واقعیــت اساســی در کهکشــان خبــر نداشــته 
باشــند: زمانــی کــه هیــچ یــک از ایــن شــرکت 

هــای مذکــور حتــی بــه فکــر تولیــد ســخت افــزار 
رایانــه  هــای  بــازی  دنیــای  بــه  ورود  و  بــازی 
ای نبودنــد، یــک کمپانــی توانســته بــود ایــن 
صنعــت را بــه تســخیر خــود در بیــاورد. ایــن 
هــای  ســرگرمی  شــرکت  داســتان  داســتان، 
شــرکت  باشــد.  مــی   )Nintendo( نینتنــدو 
هــای  کمپانــی  تریــن  بــزرگ  از  یکــی  مذکــور 
موجــود در صنعــت بــازی هــای رایانــه ای از 
لحــاظ ســرمایه داری و مارکتینــگ مــی باشــد 
و بیــش از ۱۳۰ ســال نیــز قدمــت دارد )البتــه 
در آن زمــان بــه ســاخت بــازی هــای رایانــه ای 
اگــر بخواهیــم بحــث  روی نیــاورده بودنــد!(. 
ایــن  کــه توســط  بــازی هایــی  و  کنســول هــا 
کمپانــی در طــی ۳۰ ســال اخیــر منتشــر شــده 
انــد را بــه میــان بیاوریــم، بایــد چندیــن هــزار 
کلمــه دربــاره آن هــا بنگاریــم کــه در ایــن مــورد 
کار بیهــوده ای مــی باشــد و بهتــر اســت کــه 
ــازی  ــم. ســری ب ــر ســر اصــل مطلــب بروی زودت
محبــوب  از   The Legend of Zelda هــای
تریــن و کامــل تریــن آثــاری مــی باشــند کــه 
ای  رایانــه  بــازی هــای  امــروز صنعــت  بــه  تــا 
بــه خــود دیــده اســت. نســخه اول ســری کــه 
در ســال ۱۹۸۶ عرضــه شــد، از همــان ابتــدا 
دســت بــه ایجــاد خاقیــت و نــوآوری در ایــن 
مثــال،  عنــوان  )بــه  زد  رشــد  بــه  رو  صنعــت 
ــازی ای مــی باشــد کــه از  ــوان اولیــن ب ایــن عن
سیســتم ذخیــره ســازی در آن اســتفاده شــده 
اســت(. نســخه هــای بعــدی بــازی نیــز در طــی 

ســال هــای بعــدی بــرای کنســول هــای موفــق 
را  زیــادی  و ســرمایه  نینتنــدو عرضــه شــدند 
نصیــب ایــن کمپانــی بــی رقیــب کردنــد. بــازی 
در دهــه ۹۰ میــادی دارای تحــوالت بســیاری 
ــه کــه بســیاری از منابــع معتبــر،  شــد، بــه گون
برخــی از قســمت هــای ایــن ســری را در زمــره 
»بهتریــن بــازی هــای تاریــخ« قــرار مــی دهنــد. 
در طــی نســل هــای اخیــر، بــازی هــای فــوق 
العــاده فراوانــی منتشــر شــده انــد کــه بســیاری 
از آن هــا الیــق دریافــت لقــب بهتریــن بــازی 
ــان عناوینــی بیشــتر  ــی در ایــن می هســتند؛ ول
بــه چشــم مــی آینــد کــه بــه پیــش روی و رشــد 
باشــند  کــرده  فراوانــی  کمــک  صنعــت  ایــن 
قاعده مســتثناء  ایــن  از  نیــز  زلــدا  ســری  و 
 The Legend of Zelda: عنــوان نیســت. 
بــازی  تریــن  خــاص  از   Ocarina of Time
هاییســت کــه صنعــت بــازی تــا بــه حــال بــه 
بعــدی  ســه  گرافیــک  اســت.  دیــده  چشــم 
انقابــی، گیــم پلــی نوآورانــه در ســبک اکشــن 
و ماجراجویــی، روایــت بــی نظیــر داســتان، از 
ایــن بــازی عنوانــی را ســاخته انــد کــه توســط 
میانگیــن  و  شــد  ســتایش  منتقــدان  تمامــی 
نمــرات ۹۹ از ۱۰۰ را از وبســایت متاکریتیــک 
دریافــت کــرد. حــال پــس از گذشــت ســال هــا، 
بــاری دیگــر شــاهد یــک انقــاب بــی نظیــر دیگــر 
از ســری زلــدا هســتیم کــه در قالــب یــه بــازی 
رســیده  بازیکنــان  دســت  بــه  هشــتی  نســل 

اســت.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild عنوانــی خالــص اســت. 
ــازی بــرای جدیــد تریــن کنســول ســاخته شــده توســط شــرکت نینتنــدو  ب
یعنــی Nintendo Switch عرضــه شــده و بــه جرئــت مــی تــوان گفــت یکــی 
از بهتریــن انحصــاری هاییســت کــه در ایــن نســل شــاهدش بودیــم. شــاید 
پیــش خــود بیاندیشــید کــه چــه چیــز خاصــی در ایــن بــازی وجــود دارد 
کــه آن را از ســایر عناویــن مهــم ایــن نســل متمایــز مــی کنــد؛ خــوب پــس 
بایــد خدمتتــان عــرض کنیــم کــه در وحلــه اول، آزادی تمــام و کمــال حــرف 
اول را مــی زنــد. در زمانــی کــه بــازی هــا در تاشــند تــا بــه شــما تــک تــک 
 The Legend of Zelda: Breath of the ،حرکاتتــان را گــوش زد کننــد
ــا رهــا کردنتــان در یــک جهــان بــه شــدت عظیــم  ــا شــما را ب Wild آمــده ت
و پــر جزئیــات بــرای جســتجو در خــودش بــه چالــش بکشــد. ایــن بــازی 
یــک آغــاز کامــل و یــک بازگشــت مقتدرانــه بــرای ســری بــزرگ زلــدا بــوده و 
طــراوت و شــادابی از ســر و روی آن مــی ریزد. جهــان بــازی مــی توانــد ایــن 
حــس را در شــما بــه وجــود بیــاورد کــه همزمــان هــم در حــال تجربــه یــک 
عنــوان خالــص از فرنچایــز The Legend of Zelda هســتید و همچنیــن 
یــک دنیــای سراســر شــادی و عشــق بــه همــراه ریــز تریــن جزئیــات ممکــن، 
زیــر دســتانتان قــرار دارد. شــما نــه نیــاز داریــد تــا یــک بازیکــن قدیمــی در 
ایــن فرنچایــز باشــید و نــه آشــنا بــا ایــن ســبک و ایــن دســته از بــازی هــا؛ 
 The Legend of Zelda: Breath شــما تنهــا نیــاز داریــد کــه وارد دنیــای
of the Wild شــوید تــا خــود را بــرای چندیــن و چنــد ســاعت آینــده در 

 The Legend جهــان تســخیر کننــده آن زندانــی ببینیــد. جهــان موجــود در
of Zelda: Breath of the Wild از هــر نظــر، شــدیداً عظیــم و بــا ابهــت 
اســت و بــزرگ تریــن جهانیســت کــه نینتنــدو تــا بــه امــروز خلــق کــرده 
اســت. ایــن جهــان دارای مقیــاس و وســعیت و همچنیــن دامنــه هاییســت 
کــه چشــمان را بــر روی خــود خیــره مــی کنــد. بــر خــاف بســیاری از بــازی 
هــای بــه ظاهــر جهــان آزاد وو بــاز، در هــر گوشــه و کنــار بــازی یــک پدیــده 
و جزئیــات جدیــد بــرای کشــف کــردن وجــود دارد. همــه چیــز در بــازی 
در ســر جــای خــود قــرار دارد، مثــاً اگــر یــک کــوه راا مشــاهده کردیــد 
کــه مقــداری نــا همــواری دارد و کــج اســت، بدانیــد کــه حتمــاً یــک دلیلــی 
وجــود دارد. صندوقچــه هــا و تونــل هــای مخفــی فراوانــی در بــازی انتظــار 
بازیکنــان تشــنه ماجراجویــی را مــی کشــند، پــس بهتــر اســت دســت بــه کار 
شــوید؛ البته اگــر بــرای وقــت خــود ارزش قائــل هســتید و نمــی خواهیــد 
از فعالیــت هــای مهــم زندگــی غافــل شــوید، شــدیداً توصیــه مــی کنیــم 
کــه از صــد فرســنگی ایــن بــازی نیــز عبــور نکنیــد. بــازی آنچنــان اطاعــات 
و آموزشــاتی را در اختیارتــان قــرار نمــی دهــد و ایــن خــود شــما هســتید 
کــه بایــد راه و روش زنــده مانــدن در ایــن حیــات وحــش را بیاموزیــد. 
ماموریــت هــای جانبــی و مراحــل اصلــی تعاملــی بــازی بــه حــدی معنــا گــرا 
هســتند کــه عــاوه بــر پاداشــی کــه بــرای انجــام آن هــا دریافــت مــی کنیــد، 
مــی توانیــد بــا آن هــا ارتبــاط عمیقــی نیــز بــر قــرار کنیــد. ایــن موضــوع یکــی 
 Hyrule از چندیــد دلیلــی اســت کــه باعــث شــده تــا گشــت و گــذار در



16

نقد و بررسی

)جهــان بــازی( بــا تمــام پدیــده هــای طبیعــی نظیــر کوســتان هــا، بــرف هــای 
بــر روی قلــه ها نشســته و... اگــر طرفــدار قدیمــی ایــن ســری باشــید، حتمــاً 
اطــاع داریــد کــه تــک تــک عناویــن ایــن ســری بازیکــن را بــه حــال خــود رهــا 
مــی کننــد تــا خــودش از ادامــه مســیر ســر در بیــاورد. بــر خــاف اکثــر بــازی 

هــای مــدرن، The Legend of Zelda: Breath of the Wild از گرفتــن 
دســت شــما امتناع مــی کنــد و پــس از یــک بخــش آموزشــی کوتــاه، بــازی 
تمــام ابــزار و لوازمــی را کــه جهــت زنــده مانــدن بــه آن هــا نیــاز داریــد، در 

اختیارتــان قــرار مــی دهــد و پــس از آن نیــز...

کوچــک  هــای  اتــاق  و  چهار معبد آغازیــن 
معمــا، تمــام آن چیــزی هســتند کــه بــرای ادامه 
ــد. لینــک در ادامــه  ــاز داری ــه آن هــا نی ــازی ب ب
ــا از امکاناتــی ماننــد: بمــب هــای  مــی آمــوزد ت
از راه دور ارواح، قــدرت مغناتیســی، خشــک 
کــردن اشــیا در زمــان و منجمــد کــردن آب بهــره 
ببرد. لینک توانایــی اســتفاده از اســلحه هــای 
فــراوان و متنوعــی را دارد و شــما مــی توانیــد 
بــه طــور مــداوم اســلحه هــای تــازه ای ماننــد: 
شمشــیر هــا، تبــر هــا، نیــزه هــا، تیــر و کمــان 
هــا و همینطــور ســپر هــا را پیــدا کنیــد کــه هــر 
کــدام ســطح و قابلیــت هــای مخصــوص بــه 
خــود، دوام و ســنگینی و برخــی حتــی دارای 
نیــروی ویــژه ای ماننــد رعــد و بــرق و آتــش 
دارنــد. از مهــم تریــن عوامــل آمــاده ســازی، 
مجهــز کــردن لینک بــا تجهیزاتــی چــون لبــاس، 
غــذا و اســلحه هــا مــی باشــد کــه تقریبــاً همــه 
و  غــذا  ســازی  آمــاده  شــوند.  یافت مــی  جــا 
معجــون هــای ســامت جهــت بازیابــی میــزان 
خونتــان، کار راحتــی اســت و بســیار نیــز لــذت 
بخــش اســت کــه در مســیرتان، مــواد مورد نیاز 
ایــن وســایل را جمــع آوری کنیــد تــا ببینیــد کــه 
مــی توانیــد چــه چیــز هایــی پدیــد بیاوریــد. مثاً 

ترکیــب کــردن گوشــت و قــارچ کــه حاصلــش 
یــک  قالــب  در  ســامتی  دهنــده  افزایــش 
کبــاب خوشــمزه اســت، بســیار ســرگرم کننــده 
ــاز  مــی باشــد! همچنیــن یافتــن مــواد مــورد نی
نایــاب جهــت خلــق معجــون هــای بســیار قــوی 
از اجســاد هیــوال هــا و حشــرات از مــوارد دیگــر 
هیجــان انگیــز تــر اســت. ابــزار هایــی در بــازی 
ــاز هــا بســیار  وجــود دارنــد کــه بــرای تکمیــل پ
ــه طــور مــداوم  ــوده و شــما قطعــاً ب کاربــردی ب
از آن هــا اســتفاده خواهیــد کــرد تــا بتوانیــد 
ــد. حــال کــه  ــور کنی ــه هــا عب ــد هــا و تل از معب
صحبــت معبــد هــا بــه میــان آمــد جالــب اســت 
بدانیــد کــه بیــش از ۱۲۰ معبــد در بــازی وجــود 
دارد کــه بــه شــما سیســتم پــازل هــای ســکو 
ــه  ــازی ســنتی را پیــش کــش مــی کننــد کــه ب ب
و بصیــرت  لینــک و درک  ویــژه  هــای  تونایــی 
بازیکنــان تکیــه کــرده انــد. ایــن معبد هــا حتــی 
گاهــی بــا چالــش هــای مبارزاتــی و تهدیــدات 
محیــط زیســتی نیــز آغشــته شــده انــد کــه بایــد 
از میــان برداشــته  بــه معبــد،  از ورود  پیــش 
کنیــد،  آزاد  معبــد را  هــر  کــه  زمانــی  شــوند. 
تبدیــل بــه یــک نقطــه ثابــت بــرای ســفر هــای 
ســریع مــی شــوند کــه مــی توانیــد بــه ســادگی 
بیــن آن هــا رفــت و آمــد کنیــد. ایــن ابــزار هــا 
همــان ابزارهایــی مــی باشــند کــه بــه وســیله 

آن هــا قــرار اســت از دخمــه هــای نهایــی بــازی و 
غــول هــای مرحلــه آخــر عبــور کنیــد و اســتفاده 
از آن هــا در ابتــدای بــازی، نمایانگــر برابــری 
وســایل و هســته هــای اصلــی بــازی مــی باشــد. 
ــازی پیــش آمــد،  حــال کــه بحــث غــول هــای ب
بــد نیســت بدانیــد که، شکســت دادن بــاس 
هــا،  چــال  ســیاه  ایــن  برانگیــز  چالــش  هــای 
بــه شــما پاداشــی ارزشــمند داده کــه  اغلــب 
بــر جنبــه هــای مختلــف اکتشــافات و مبــارزات 
آینــده شــما تاثیــرات فــراوان و هیجــان انگیــزی 
ــال: قابلیــت انجــام  ــوان مث ــه عن مــی گــذارد؛ ب
یــک حملــه فــوق العــاده قــدرت منــد در زمــان 
ــه طــرز شــگفت انگیــزی  ــاز. ایــن غــول هــا ب نی
باهــوش و ســریع هســتند و همچنیــن فــوق 
العــاده بــا ارزش؛ حتــی اگــر آنچنــان نیز دشــوار 
نباشــند. قــرار گرفتــن در ایــن جهــان بــزرگ، آن 
هــم بــدون هیچگونــه کمکــی آن قــدر هــا هــم 
 The Legend ســاده بــه نظــر نمــی رســد. بــازی
of Zelda: Breath of the Wild تا به اینجای 
کار، دشــوار تریــن عنــوان در ســری زلــدا بــه 
جهــات  خیلــی  از  بــازی  آیــد.  مــی  حســاب 
ــا Dark Souls اســت  مختلــف، قابــل قیــاس ب
کــه در آن، مــرگ در هــر نقطــه از بــازی بــه 

کمیــن نشــته اســت.

از نمونــه چیــز هایــی کــه مــی توانــد شــما را 
بــه ســادگی بــه کشــتن بدهــد مــی تــوان بــه: 
هــم  آن  هــا  آتــش فشــان  بــه  نزدیــک شــدن 
حریــق،  ضــد  هــای  معجــون  حمــل  بــدون 
مرگــی دردنــاک بــر اثــر ســوختگی را برایتــان بــه 
ارمغــان مــی آورد. همچنیــن نپوشــیدن لبــاس 
حــال ســفر  در  کــه  زمانــی  هــم  آن  مناســب، 
بــه شــمال ســرزمین Hyrule هســتید، باعــث 
ــا  ــی انصــاف، از ســر ت مــی شــود کــه ســرمای ب
بــه تســخیر  کــرده و  پایتــان را منجمــد  نــوک 
خــود در بیــاورد، اشــاره کــرد. خوشــبختانه اگــر 
درگیــر یــک نبــرد ســهمگین شــوید و یــا در یــک 
 Checkpoint ،موقعیــت خطرنــاک گیــر کنیــد
هــا همیشــه بــه کارتــان مــی آینــد. بــا توجــه 
بــه درجــه ســختی بــازی، شــما اغلــب مــرگ را 
تجربــه مــی کنیــد، ولــی مطمئــن باشــید کــه ایــن 
ســختی، پــاداش هــای خــود را دارد و شــما را 
بیش از پیش با این محیط خطرنک و وحشــی 
ادغــام مــی کنــد. اگــر در طــی ســال هــای اخیــر 
ــادی برخــورد داشــته  ــن جهــان آزاد زی ــا عناوی ب

ایــد کــه المــان هــای ســاخت و ســاز و بقــا را نیــز 
درخــود پوشــش داده انــد، پــس بهتــر اســت 
تمامــی آن هــا را بــه بایگانــی مغزتــان بســپارید، 
 The Legend of Zelda: Breath of the زیرا
Wild تمــام آن چیــزی اســت کــه ایــن بــازی هــا 
ســعی دارنــد تــا بــه آن نزدیــک شــوند. مکانیــک 
نظــر  بــه  ابتــدا  در  بــازی  در  ســاز  و  ســاخت 
مــی رســید کــه قــرار اســت یــک المــان ســرگرم 
کننــده و معمولــی بــرای بــازی باشــد، ولــی پــس 
تنهــا  نــه  کــه  بــازی متوجــه شــدیم  از تجربــه 
ایــن موضــوع صحــت نــدارد، بلکــه ایــن قابلیــت 
بــرای بقــا در دنیــای بــی رحــم بــازی، یــک عامــل 
هیــچ  بــازی  در  باشــد.  مــی  ضــروری  بســیار 
کتــاب دســتور عملــی وجــود نــدارد کــه بــه شــما 
ــا هــم ترکیــب  بیامــوزد چــه مــواد اولیــه ای را ب
کنیــد تــا بهتریــن نتیجــه را بــه دســت آوریــد؛ 
پــس شــما مجبــور بــه تــاش و تجربــه هســتید. 
مــواد مختلــف، نتایــج مختلفــی را بــه همــراه 
دارنــد و زمانــی کــه بــه ترکیــب درســتی برســید، 
زندگــی  معجــون  یــک  تنهــا  از  بیشــتر  خیلــی 
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بخــش ســاده گیرتــان مــی آیــد. برخــی از 
ایــن مــواد ممکــن اســت شــما را در مقابــل 
آب و هــوای بــی رحــم بــازی مقــاوم کنند و 
برخــی نیــز درجــه اســتقامتتان را افزایــش 
توانیــد  مــی  از آن  پــس  کــه  مــی دهنــد 
ــاال تــری صعــود کنیــد، ســریع  ــه نقــاط ب ب
تــر شــنا کنیــد، ســریع تــر بدویــد و مــدت 
قبــل  کنیــد،  پــرواز  تــری  طوالنــی  زمــان 
از اینکــه تســلیم خســتگی شــوید. پــس 
اینکــه چــه دســتور العملــی  یــاد گرفتــن 
عاملــی  دهــد،  مــی  را  نتیجــه  بیشــترین 
هیچــگاه  است. شــما  کلیــدی  بســیار 
را  و زره  کمــان  و  تیــر  کمبــود شمشــیر، 
احســاس نخواهیــد کــرد، ولــی فرســوده 
شــدن یــا بــه اتمــام رســیدن اســلحه هــا 
در اثــر اســتفاده مکــرر، از نکاتــی اســت 
کــه پیــش از ورود بــه یــک مبــارزه بــزرگ، 
همچنیــن  بگیریــد.  نظــر  در  را  آن  بایــد 
ــاب کــردن یــک شمشــیر شکســته کــه  پرت

در حــال کشــیدن آخریــن نفــس هایــش 
اســت، حــس خوبــی بــه شــما مــی دهــد 
شــدن  فرســوده  مکانیــک  ایــن  وجــود  و 
اســلحه هــا در عیــن اینکــه مقــداری شــما 
را در دردســر خواهــد انداخــت، ولــی ایــن 
بــاور را در ذهنتــان ایجــاد مــی کنــد کــه 
همیشــه پــی بــزرگ تریــن هــا را بگیریــد و 
بــه اســلحه هــای ضعیــف و کوچــک قانــع 
نباشــید تــا بتوانیــد بیشــترین پیشــرفت 
را در بــازی بکنید. بــا توجــه بــه سیســتم 
اســلحه هــا، همچنیــن بایــد بــزودی آمــاده 
یــک ســری صحنــه اکشــن و نــاب از ایــن 
بــازی ماجراجویــی باشــید. المــان هایــی 
ماننــد همیــن اســلحه هــای شکســتنی کــه 
پــس از مواجــه بــا آن هــا خیــال مــی کردیم 
بــه ســرعت خســته کننــده و تکــراری مــی 
شــود، کامــاً مخالــف ایــن قضیــه را بــه مــا 

ثابــت کردنــد.

باعــث  کــه  دارنــد  خــاص  سیســتیم  نقش آفرینــی  بازی هــای  اغلــب 
می شــود پــس از مدتــی کــه در بــازی پیشــرفت مــی کنیــد، اســلحه هــای 
قوی تــر و بزرگ تــری بــه دســت بیاوریــد کــه در نتیجــه باعــث می شــود 
بــه  قــوی و مهــم می دانســتید،  از آن بســیار  اســلحه هایی کــه پیــش 
 The Legend of Zelda: Breath of ســرعت فراموش شــوند. حال در
the Wild بایــد بدانیــد کــه حتــی بــا دوام تریــن اســلحه ها نیــز پیــش از 
یــک مبــارزه نفــس گیــر می شــکنند و شــما را وادار می کننــد کــه بــه بــاری 
دیگــر بــه دنبــال آن هــا بگردیــد تــا جایگزینشــان کنیــد. خوشــبختانه 
و  پخــش شــده اند  بــازی  در محیــط  بــه شــدت  اســلحه های ســاده تر 
همیــن موضــوع باعــث شــده کــه بــه هیــچ وجــه نگــران موضــوع کمبــود 
اســلحه نباشــید. مبــارزات بــازی بســیار خاقانــه هســتند و از اکشــن 
مســتقیم گرفتــه تــا مخفــی کاری هوشــمندانه در بــازی وجــود دارد. حــال 
از بخــش گیــم پلــی عبــور می کنیــم و می رســیم بــه یکــی از مهم تریــن 
پایه هــای اصلــی بــازی یعنــی گرافیــک. گرافیــک بــازی دارای یــک اســتایل 
هنــری خاصــی بــا تــه مایه هــای گرافیــک ســل شــید می باشــد کــه دارای 
ســبک هنــری خــاص خــود می باشــد. این اســتایل هنــری بــه زیبایــی 
تصویــر  بــه  را  بــازی  فوق العــاده  جزئیــات  توانســته  تمام تــر  چــه  هــر 
و  هــا  شــخصیت  بــرای  انیمیشــن  حــرکات  هــزاران  شــامل  و  بکشــد 
 The Legend of اشــیای موجــود در محیــط بــازی می باشــد. گرافیــک
Zelda: Breath of the Wild یک دســت آورد بســیار عظیم در صنعت 
ــم اســت  ــه ای محســوب مــی شــود. Hyrule بســیار عظی بازی هــای رایان
و سیســتم های متفــاوت محیط هــای زیســت بــازی کــه دارای الیه هــای 
فراوانــی از کــف زمیــن تــا مرتفع تریــن نقطــع بــازی می باشــند، کمــک 
فراوانــی بــه القــای حــس ماجراجویــی در شــما می کننــد. شــاید تنهــا 
مشــکلی در رابطــه بــا گرافیــک بــازی مطــرح باشــد، مربــوط بــه نــرخ فریــم 
ناپایــدار بــازی در هنــگام مبــارزات اســت کــه آن هــم تنهــا زمانــی قابــل 
مشــاهده اســت کــه دشــمنان فراوانــی در آن واحــد درون صفحــه قــرار 

دارنــد و تــازه محیــط هــم کــه در آن در حــال مبــارزه هســتید، یــک جنــگل 
 The Legend of ،پــر از درخــت می باشــد. بــا وجــو دامنــه گســترده بــازی
Zelda: Breath of the Wild بــاری دیگــر توانســت قــدرت فوق العــاده 
نینتنــدو را در جهــت خلــق یــک بــازی بــدون هیچگونــه مشــکات ریــز 
و درشــت، بــه رخ بکشــد کــه می تواننــد بــه راحتــی بــه تجربــه یــک اثــر 
خــوب ضربــه بزننــد. تمامــی ایــن نــکات مثبــت در کنــار یکدیگــر قــرار 
گرفته انــد کــه دارای ظرافــت و اســتقامت خاصــی می باشــند و مــا در 
نهایــت توانســته ایم عنوانــی را تجربــه کنیــم کــه هنــر و اســتعداد خالــص 
ســازندگانش، از صــد فرســنگی آن مشــخص اســت. بــا تمــام ایــن نــکات 
 The Legend of Zelda: Breath of دیگــر خیــل بــی انصافــی اســت اگــر
the Wild را بــه عنــوان یکــی از »بهتریــن« بازی هایــی کــه تــا بــه امــروز 
منتشــر شــده اســت، معرفــی نکنیــم. بــازی از یــک عنــوان خطــی بــه یــک 
بــازی جهــان آزاد بــزرگ مهاجــرت کــرد و بــر خــاف تمامــی نظراتــی کــه در 
پیرامــون شکســت خوردنــش می چرخیــد، تبدیــل بــه یــک عنــوان انقابــی 
شــد کــه تــا پیــش از ایــن نمونــه ای بــرای آن مشــاهده نکرده ایــد. بــه 
 The Legend of Zelda: Breath of the جرئــت مــی تــوان گفــت کــه
Wild یــک نقطــه اوج بــرای عناویــن تکــراری جهــان آزاد در چنــد ســال 
اخیــر بــه حســاب می آیــد. بــازی حــس یــک عنــوان کاســیک زلــدا را بــه 
بازیکنــان قدیمــی ای ســری القــا می کنــد و همچنیــن موفــق می شــود کــه 
ــه اش وا دارد. برخــی مشــکات انــدک  ــه تجرب ــز ب ــد را نی ــان جدی بازیکن
ــات  ــدار کــه ناشــی از اســتفاده نشــدن از امکان ــا پای ــم ن ــرخ فری ماننــد ن
کنســول جدیــد نینتنــدو اســت، در بــازی وجــود دارنــد کــه حتــی آن هــا 
ایــن تجربــه فوق العــاده ضربــه ای وارد  بــه  تــا  نیــز جرئــت نکرده انــد 
کننــد. پــس اگــر موفــق بــه تهیــه یکــی از دو کنســول ســابق شــرکت 
نینتنــدو شــده اید، هیــچ شــک و شــبهه ای بــه خــود راه نــداده و در 
 The Legend of Zelda: Breath of اولیــن فرصــت، عنــوان افســانه ای
the Wild را تهیــه کــرده و خــود را درون جهــان بــی ماننــدش غــرق کنیــد.

یــک شــاهکار بــه تمــام معنــا، گرافیــک انقابــی، سیســتم ســاخت و ســاز بــی نظیــر بــازی، مبــارزات و غــول هــای هیجــان انگیــز، 
دارای پتانســیل تجربه طوالنی

 مشکات اندک در نرخ فریم بازی که به هیچ وجه به تجربه این اثر فوق العاده آسیبی وارد نمی کند
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ــد شــرکت نینتنــدو ملقــب  معرفــی کنســول جدی
بــه Nintendo Switch یــا NX )اســم رمــز ایــن 
پــروژه پیــش از انتشــار( بحث هــای بســیاری را 
در  کــه  خانگی-دســتی  کنســول  ایــن  پیرامــون 
تاریــخ ســوم مــاه مــارس ســال 2017 بــه بــازار 
خواهــد آمــد، بــه راه انداختــه اســت. از قــدرت 
خــود کنســول گرفتــه کــه از پردازنــده سفارشــی 
تگــرا )Nvidia Tegra( بهــره بــرده اســت، و در 
بازی هــا  دنیــای  قــدر  کنســول های  بــا  مقایســه 
یعنــی پلــی استیشــن و ایکــس باکــس ضعیف تــر 
اســت،  تــا Line-up بازی هــای ایــن شــرکت کــه در 
 Breath of The Wild(زمان عرضه تنها دو بازی
اگرچــه  دارد.  بــه همــراه  را   )Switch 2-and 1
نینتنــدو  کمپانــی  رئیــس  کیشــیمیا،  تاتســومی 
گفتــه اســت کــه آنــان قصــد ندارنــد تــا لیســت 
 AAA عناوینــی  بــا  را  خــود  کنســول  بازی هــای 
ــر، و تمرکــز  ــا پیشــه کــردن صب ــد. بلکــه ب ــر کنن پ
بــر قابلیت هــای کنســول جدیــد، بــازار خــود را 

پیــدا خواهنــد کــرد. عــاوه بــر آن شــرکت هایی 
چــون EA قــول ســاخت عناویــن بزرگــی را بــرای 
محصــول جدیــد شــرکت ســوپر ماریــو! داده انــد و 
از هــم اکنــون ســاخت فیفــا 18 را بــرای آن وعــده 
داده انــد. جــدا از آن، ســاخت 100 عنــوان بــازی 
بــرای ایــن کنســول تــازه پــا گرفتــه تاییــد شــده 

اســت.
از طرفــی قیمــت 300 دالری و مقــرون بــه صرفــه 
و اســتقبال بی نظیــر از پیــش خریــد ایــن کنســول 
در کشــور ژاپــن، و همینطــور کنترلــر حرفــه ای 
بــرای  را  خوبــی  روزهــای  نویــد  کنســول،  ایــن 
ــی مــی دهــد کــه عرضــه Wii U برایــش  نینتندوی
شکســتی کمرشــکن بــه حســاب آمــد. امــا بنــده 
اینکــه  و  فنــی  مســائل  پیرامــون  نمی خواهــم 
ایــن کنســول چــه دارد و چــه نــدارد و کیفیــت 
تصویــرش چقــدر اســت و چنــد ترافاپســه حــاج 
اســت! ســخن پراکنــی کنــم. نــه. بحــث بــر ســر 
این هــا نیســت. بحــث بــر ســر امــر خاقــه اســت. 

بــر ســر پرورانــدن ایده هــای نــو و عرضــه چیزهــای 
جدیــد بــه جهــان. بــر ســر خاقیــت در دنیایــی کــه 
ســود، آن را پــس مــی زنــد. نگاهــی دیگــر بــه ایــن 
کنســول خواهیــم کــرد. نگاهــی بــه عمــق خاقیــت 
تنهــا  کــه  دورانــی  دل  در  ژاپنــی  شــرکت  ایــن 
بــس.  و  را می زننــد  اول  بزرگ تــر حــرف  اعــداد 
بازی هایــی بــا 120 فریــم بــر ثانیــه بــا کیفیــت 
32K! از کنســول هایی بــا X ترافاپــس قــدرت!

آنچــه بنــده می خواهــم مطــرح کنــم بــه تمامــی 
 Industrial( صنعتی ســت  طراحــی  دربــاره 
ــا آن  ــه انحــا مختلــف ب design(. آنچــه کــه مــا ب
روبــرو هســتیم. از گوشــی هوشــمند همراهــی 
کــه دســتمان می گیریــم تــا ابــزاری کــه در طــول 
روز بــا آنهــا برخــورد می کنیــم یــا کار می کنیــم. 
کــه  صندلــی  داریــم.  خانــه  داخــل  کــه  مبلــی 
احتمــاال رویــش نشســته اید و در حــال خانــدن 
ایــن مقالــه هســتید. همــه بــا طراحــی صنعتــی 

خورده انــد. پیونــد 

بــر  بــا اختــراع ماشــین بخــار و ســر  از انقــاب صنعتــی کــه 
آوردن کارخانه هایــی بــا دودکش هایــی بلنــد در اواســط قــرن 
ــز  ــی نی ــای طراحــی صنعت هجدهــم در انگلســتان آغــاز شــد، پ
بــه میــدان آمــد. زمانــی اقــام و کاالهــای گوناگــون بــه دســت 
بــه خــرج دادن ذوق و هنــر ســاخته  بــا  پیشــه وران متبحــر، 
می شــد. امــا بــا رونــد روز افــزون ماشــین های صنعتــی و تولیــد 
انبــوه کاالهایــی کــه در همــه جــای زندگــی بشــر پــا درآوردنــد، 
شــکل و شــمایل اقــام و وســایل اطرافمــان نیــز زمخــت شــد و 
از ظرافــت تهــی شــد. در حقیقــت چهــره زندگــی پــر شــده از 
مصنوعــات امروزی مــان را بایــد در 200 ســال پیــش جســتجو 

کــرد!
پیش آهنگــی  بــه  انگلســتان  در  جنبشــی  وضعــی  چنیــن  در 
سوسیالیســت  و  هنرمنــد  )شــاعر،  موریــس«  »ویلیــام 
پیشــه«  و  هنــر  »جنبــش  نــام  بــا   )1896-1834 انگلیســی- 
)در اواخــر قــرن 19( بــه وجــود آمــد تــا فکــر چــاره کنــد. حــرف 
آنــان چــه بــود؟ وارد کــردن ذوق در طراحــی کاالهــای ریــز و 
درشــت صنعتــی بــا یــاری جســتن از نگاهــی هنرمندانــه، تــا 
بــدل  ارزشــمند  بــه چیــزی مانــدگار و  را  هــر کاالی مصرفــی 
کنــد. عکس العملــی آگاهانــه و روشــنفکرانه در برابــر صنعتــی 
ــه نمانــد کــه ویلیــام موریــس نخســتین  ــه. ناگفت شــدن بی روی
نویســنده ای بــود کــه بــا نوشــتن رمــان »چــاه انتهــای جهــان«، 
داســتانی بــه تمامــی خیالــی را بــه عالــم ادبیــات معرفــی کــرد کــه 
پیــش از آن ســبقه نداشــت. بــه دیگــر ســخن ویلیــام موریــس، 
ذات  گذاشــت.  خاقیــت  و  خاقــه  امــر  روی  دســت  دقیقــا 
اندیشــه او پرورانــدن ایده هــا و تخیــات بی مــرز و کــران بشــر 

را نشــانه گرفتــه بــود. 

تاریخچهطراحیصنعتی
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سخت افزار

پــس در کامــی ســاده، توجــه بــه ذوق و هنــر را پــس ذهنتــان داشــته 
باشــید. مســاله بعــدی کــه در پیونــد مســتقیم بــا طراحــی کنســول 
جدیــد نینتنــدو وجــود دارد، »اِرگونومی«ســت. ارگونومــی تعاریــف 
بــه  و  می شــود؛  شــامل  را  بســیارتری  حوزه هــای  کــه  دارد  بســیاری 
طــور اخــص، دربــاره رابطــه میــان انســان و کار توضیــح داده می شــود. 
ارگونومــی بــه عنــوان رشــته ای از علــوم، کــه هدفــش بــه دســت آوردن 
ارتبــاط بهتــر میــان انســان و محیــط )کار و زندگــی( اســت، تعریــف 
می شــود. –نمی خواهــم خلــط مبحــث پیــش آیــد و ایــن ظــن پــا بــه 
میــدان بگــذارد کــه مبحــث ارگونومــی ربطــی بــه طراحــی یــک کنســول 
بــازی نــدارد. امــا از آنجــا کــه طراحــی صنعتــی در ارتبــاط مســتقیم بــا 
مســائل مطــرح در ارگونومی ســت، پــس یافتــن رگه هایــی کــه ایــن دو 

ــد دهــد، چنــدان هــم دور از ذهــن نیســت-. ــه یکدیگــر پیون را ب
بگذاریــد مثالــی بزنــم تــا همــه شــیرفهم شــوند! »دســته بــازی کنســول 
ایــن دســته  باکــس«. چــرا همــگان در ســتایش و تحســین  ایکــس 
بــازی اتفــاق نظــر دارنــد؟ چــه چیــز در طراحــی ایــن ابــزار بــازی کــردن 
رعایــت شــده کــه ایــن همــه تمجیــد از آن می شــود؟ و حتــا بــاز هــم 
رشــد می کنــد و مدل هــای جدیــدش بیشــتر هــوش از ســر می پرانــد؟ 
مســاله هماهنگــی در اجــزای ســاخت و کاربــری )ارگونومــی( و بــه خــرج 
برآمدگی هایــش  و  فرورفتگی هــا  و  خطــوط  طراحــی  در  ذوق  دادن 
)خاقیــت(  نهفتــه  اســت، کــه آن را بــه یــک مثــال شــاخص در طراحــی 

مبــدل می کنــد.
حــال بــه عقیــده بنــده ایــن اتفــاق بــار دیگــر در طراحــی کنســول جدیــد 
نینتنــدو، ملقــب بــه نینتنــدو ســوئیچ افتــاده اســت. آنچــه بیــش از 
هــر چیــز آشــکار اســت، پــا ســفت کــردن مدیــران و گرداننــدگان ایــن 
تحــول  بــه  کــه  ایده هایــی  ایده هاســت.  کــردن  پیــاده  بــرای  شــرکت 
دنیــای اطرافشــان یــاری می رســاند. ایده هایــی کــه خــاف جریــان، یــا 
پیشــاپیش جریــان حرکــت می کنــد، تــا جان مایــه ذهــن بشــر را بیــش 
از پیــش، بــا خاقیــت زنــده کنــد و بگســتراند و بشــکوفاند. روســای 
شــرکت ســوپر ماریــو، ســود لعنت بــار و زهراگیــن دنیــای امــروز را فــدای 
بــه عرصــه رســاندن رویاهایشــان کرده انــد. گرچــه ایــن خــود منشــا 
سودآوری شــان شــده باشــد. ایــن مســاله را در نظــر بگیریــد کــه امــکان 
دارد سرنوشــت بازی هــای واقعیــت مجــازی نیــز بــه سرنوشــت کینکــت 
دچــار شــود. ایــده ای کــه جایــی در دنیــای بــازی پیــدا نکــرد. امــا آیــا ایــن 
ایده هــا در نطفــه ماندنــد و خشــکیدند؟ پاســخ منفی ســت. ممکــن 
اســت هیچ کــدام از این هــا آنچنــان کــه بایــد و شــاید بــه گســترش 
ــای Game کمــک نکــرده باشــند؛ )نمی خواهــم پیــش داوری کنــم؛  دنی
بلکــه فقــط حــدس و گمان هــا را کنــار یکدیگــر می گــذارم تــا حــق مطلــب 
ادا شــود( امــا ایده هــا در جهــان باقــی مانــد. در مصــارف دیگــر و در 
صنایــع دیگــر. )همچنــان کــه هم اکنــون تکنولــوژی واقعیــت مجــازی 
ــا در  ــی دارد، ت مصــارف بســیاری بیشــتری در ابعــاد آموزشــی و درمان
دنیــای بازی هــای ویدئویــی(. آری. قــرار نیســت خاقیــت جدیــد شــرکت 
نینتنــدو کــه امــکان تبدیــل کنســول دســتی را بــه خانگــی ممکــن کــرده 
اســت و هــزار هــزار جرقــه دیگــر امــکان شــکفتن از پهلویــش را دارد، 
در مزهــای دنیــای بــازی باقــی بمانــد. –صحبــت از بازی هــای واقعیــت 
مجازی شــد، شایســته اســت خاطر نشــان شــود که نخســتین کنســول 
واقعیــت مجــازی بــا نــام Virtual Boy را نیــز همیــن شــرکت نینتنــدو 
در ســال 1995 )!( روانــه بــازار کــرد-. حــال بیاییــد دربــاره خــود نینتنــدو 
ســوئیچ و اینکــه ایــن کنســول چقــدر خاقانــه اســت و واقعــا چــه کار 

کــرده اســت، ســخن بگوییــم.

اِرگونومی
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کنســول خانگی-دســتی نینتنــدو ســوئیچ ســه تکــه اصلــی دارد. کنســول؛ )صفحــه نمایــش 
لمســی 6.2 اینچــی( بــا 297 گــرم وزن کــه در هنــگام اتصــال دســته ها بــه 398 گــرم افزایــش 
پیــدا می کنــد و از طریــق باطــری قابــل تعویــض لیتیــوم یــون 4310 آمپــری کــه 3 تــا 6 ســاعت 
عمــر می کنــد، تغذیــه می شــود. )بازی هــا در حالــت دســتی بــا کیفیــت 720 و 30 فریــم بــر 
 HDMI ــا کابــل ثانیــه اجــرا می شــود(. Dock؛ کــه صفحــه نمایــش درون آن قــرار می گیــرد و ب
بــه تلویزیــون متصــل می شــود. در ایــن حالــت کیفیــت تصویــر 1080 و 60 فریــم بــر ثانیــه 
خواهــد بــود. Dock حکــم بدنــه ســنتی کنســول هایی چــونPS4  و ایکــس باکــس را دارد 
ــا جــدا  کــه بــه بــرق متصــل می شــوند. پیکــره نگه دارنــده دســته ها ملقــب بــه JoyCon؛ کــه ب
شــدن بــه صــورت کشــویی از ایــن پیکــره و چســبیدن بــه صــورت کشــویی در دو طــرف صفحــه 
نمایــش، )انــگار Transformers را تجربــه می کنیــد!( عمــل ســوئیچ یــا عــوض بــدل کــردن 
را انجــام می دهنــد و کنســول خانگــی را بــه کنســول دســتی تبدیــل می کنــد. ایــن دســته ها 
قابلیــت حرکتــی نیــز دارد. بخــش آخــر، چیزی ســت کــه تمــام توجــه مــن را بــه خــود معطــوف 
کــرده اســت. )Switch( قبــول دارم کــه حافظــه 32 گیگابایتــی اش الحــق واالنصــاف کــم اســت 
و درگاه میکــرو اس دی اش بــرای افزایــش حافظــه و جبــران ایــن کمبــود، ایــده  جالبــی نیســت. 

امــا کاری بــه آن نــدارم. 
می توانــم اســتقبال بی نظیــر مــردم بــرای پیش خریــد ایــن کنســول را در کشــور مــادر )ژاپــن( 
و تمــام شــدن موجــودی اولیــه آن بــرای عرضــه در فروشــگاه ها را حجــت بگیــرم و بگویــم: 
ایــن کنســول موفــق اســت. امــا تمایــل دارم دســت روی طراحــی اش بگــذارم و تبدیــل شــدن 
ــازی کــردن طــی  ــرای ب ــزاری دســتی ب ــا اب و پیمــودن فاصلــه ای را کــه میــان کنســولی خانگــی ت
 Legend کــرده اســت. تصــور کنیــد در خانــه نشســته اید و بــه تجربــه  تازه تریــن نســخه بــازی
of Zelda می پردازیــد. ســپس دوســتانتان از شــما می خواهنــد بــه ســفری کوتــاه در بیــرون 
شــهر برویــد. در حالــی کــه احســاس می کنیــد همچــون بتمــن وســیله ای فوق پیشــرفته را در 
دســت داریــد، JoyCon را از پیکــره جــدا می کنیــد و بــه صفحــه لمســی اش می چســبانید و 
همــراه بــا دوســتان خــود ســفر می کنیــد و در عیــن حــال احتمــاال مرحلــه ای کــه در آن گیــر 
کــرده بودیــد را بــرای دوســتانتان توضیــح می دهیــد و آنهــا هــم کمک تــان می کننــد تــا مرحلــه  
را پشــت ســر بگذاریــد. بــا ایــن پدیــده، بازی هــای آنایــن را در جمــع دوســتان یــا خانواده تــان 
تصــور کنیــد. ایــن جــا مســاله ای انتقــادی بــه وجــود می آیــد. بــاز هــم پــا در آوردن تکنولــوژی 
ــز  ــد و همــه چی ــل هوشــمند کرده ان ــن کار را کــه همــان گوشــی های موبای در زندگــی بشــر! ای
را ســقط کرده انــد! امــا صبــر کنیــد. مقولــه، مقولــه جالبی ســت. مگــر انســان تــا پیــش از ایــن 
و طــی قرن هــا زمانــی کــه بــه پیک نیــک یــا تفریــح می رفــت، در جمــع دوســتان یــا خانــواده 
بــازی نمی کــرد؟ -می کــرد-. حــال ایــن تحــول شــگرف شــرکت نینتنــدو در طراحــی، بــه روز 
کــردن یکــی از کهن تریــن دلگرمی هــای انســان اســت. یعنــی بــازی در دل طبیعــت یــا هرکجــای 
دیگــر کــه دلتــان می خواهــد. منتهــا بــه شــکلی کامــا جدیــد و معاصــر و بــا بهــره گرفتــن از 
آخریــن پیشــرفت های بشــر در تکنولــوژی. تــازه ایــن کنســول هنــوز مراحــل پیشــرفت خــود 
را طــی نکــرده و آنچنــان کــه بایــد و شــاید ظرفیت هایــی کــه می توانــد از آن بیــرون کشــیده 
شــود کشــف نشــده اســت. هنــوز بازی هایــی کــه می توانــد بــه هنــگام ســوئیچ کــردن بیــرون از 
جایــی مســقف اجــرا شــوند ســاخته نشــده اند. آیــا می تــوان ایــن را هــم ترفنــد دیگــری از دنیــای 

ــد؟  تکنولوژیــک دانســت کــه فقــط زندگــی طبیعــی را از مســیر عــادی اش خــارج می کن
امــا مــن بــه پدیــده نینتنــدو ســوئیچ خوشــبینم. بــه جــاری کــردن خاقیــت در بســتر اطاعاتــی 
خشــک. بــه محقــق کــردن طرحــی نــو در میــان حکمرانــی رزولوشــن و اعــداد. بــه ذوقــی کــه بــرای 
ــه طراحــی دو تکــه دســته هایش.  ــه خــرج داده شــده اســت. ب ــد ب ــن کنســول جدی ســاختن ای
بــه کنســولی دو صفحــه ای. )Screen( بــه اشــتیاق بــرای ابــزاری دیگــر گونــه ســاختن. از شــما 
می خواهــم کــه مرزهــای ذهــن خــود را گســترش دهیــد. فکــرش را بکنیــد کــه ایــن چنیــن 
جرقــه ای کــه در نینتنــدو ســوئیج متبلــور شــده، در آینــده می توانــد چــه کنــد. تصــور کنیــد 
ــا در گیم نــت(  ــه و پشــت کنســول ی ــه ای )در خان ــر حــوزه ســاکن بازی هــای رایان ــری ب چــه تاثی
می گــذارد. مبحــث ارگونومــی را بــه یــاد بیاوریــد. )ارتبــاط بهتــر میــان انســان و محیــط(. ســخنان 
جنــش هنــر و پیشــه و ویلیــام موریــس خــدا بیامــرز را بــه یــاد بیاوریــد. )...تــا هــر کاالی مصرفــی 
بــه چیــزی مانــدگار و ارزشــمند بــدل شــود(. این هــا همــه تحوالتی ســت کــه در راســتای تغییــر 
ابعــاد زندگــی، خاصــه از مجــرای بــازی، و بــه وســیله کاالیــی تولیــدی، بــا بــه بــازار آمــدن نینتنــدو 

ســوئیچ رخ می دهــد. 
بــاز هــم منظــری انتقــادی پیــش می آیــد. -نمی خــوام هیــچ دیدگاهــی را از قلــم بینــدازم-. اینکــه 
ایــن کار را کنســول دســتی PS Vita کــرده بــوده اســت. آری. درســت اســت. امــا ایده هــا را 
دنبــال کنیــد تــا گام برداشــتن ها را بــه چشــم ببینیــد. PS Vita ســاخته شــد تــا نینتنــدو ســوئیچ 
ســاخته شــود. پدهــای حرکتــی نینتنــدو ســاخته شــد، تــا کینکــت ســاخته شــود. بــه دنبــال 
جرقه هــای ایــن ایده هــا در ذهــن خــود بگردیــد. ایــن ســاخته ها تولیــدی عقیــم و ســودجو 
نبوده انــد. هرگــز نبوده انــد. و مرزهــای دیگــری را نشــانه گرفتنــد. کامپیوتــر بــه یکبــاره بــه 
20 ســال نمی گــذرد. امــا  وجــود نیامــد. از زمــان فراگیــر شــدن کامپیوتــر شــاید بیشــتر از 
ریشــه های چنیــن تحولــی در زندگــی بشــر، در اواخــر جنــگ جهانــی دوم و رمزگشــایی ماشــین 
کدگــذاری آلمان هــا بــا نــام »انیگمــا« نهفتــه اســت، کــه »آلــن تورینــگ« )ریاضــی دان انگلیســی، 
1954-1912( پایه گــذارش بــود. اکنــون نیــز بــا خاقیتــی کــه نینتنــدو در کنســول جدیــد خــود 
)ســوئیچ( اجــرا کــرده، بــدون شــک درهایــی بــه روی بســیاری از حوزه هــا، کــه نخســتینش 
دنیــای بازی ســت، گشــوده خواهــد شــد. از چــه درهایــی حــرف می زنــم؟ از دری کــه خاقیــت 
می توانــد بــه روی زندگــی بــاز کنــد. شــاید زندگــی کوچــک گیمرهــا، امــا ایــن درهــا بــاز می شــود. 
کمــا اینکــه هم اکنــون و پیش تــر از ایــن هــم ایجــاد شــده اســت. -تغییــر و تبدیــل در وســایل-. 
جمــع شــدن یــک وســیله نقلیــه در چمدانــی کوچــک و قابــل حمــل بــودن آن، یکــی از هــزاران 
خاقیتی ســت کــه در راســتای بهبــود زندگــی بشــر مــدرن و گرفتــار در حجــم ماشــین آالت و 
ابزارهــا، بــه وجــود آمــده اســت. ســوئیچ نیــز بــه انــدازه خــود ایــن نقــش را ایفــا خواهــد کــرد.

بگذاریــد در آخــر اندکــی نیش دارتــر و صریح تــر ســخن 
بگویــم. نینتنــدو ســوئیچ گامــی در راســتای »تحــول« 
بــر خواهــد داشــت. تحــول در زندگــی، تحــول در رفتــار 
رفتــار  تبــع آن  بــه  و  بازی هــای ویدئویــی  و ماهیــت 
انســان معاصــر. گامــی در راه »خاقیــت«. و در راه 
زنــده نگــه داشــتن امــر خاقــه کــه عصــر کلیشــه ای مان 
و  اطاعاتــی  رکــود  و  ایــده  انســداد  و  اختگــی  از  را 
و   PS4 Pro کــه  گامــی  رهانیــد.  خواهــد  عــددی، 
Scorpio هرگــز نخواهنــد برداشــت. چــرا کــه آنــان در 
رقــم و انــدازه و حجــم گیــر کرده انــد و بــه آن می بالنــد. 
امــا راه ســوپرماریو، در دل مرحلــه ای کــه هــزاران بــار 
ُــر عبــور می کنــد. از راهــی  از آن رد شــده اید، از میان ب
امــا  بــه چشــم شــرکت های دیگــر، مخفی ســت.  کــه 

نینتنــدو ســوئیج آن را یافتــه اســت.

سوئیچ،سربلندخواهدبود
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بــازی Demon›s Souls آغــاز کننــده یک جریان 
ــه ای  ــازی هــای رایان ــر ب ــزرگ در دو نســل اخی ب
ــا ســال هــا و نســل هــا بعــد  ــا ت ــود کــه مطمئن ب
 Demon›s Souls  .نیــز ادامــه خواهــد داشــت
سراســر  در  بازیســازان  بــه  را  واضــح  پیامــی 
کــرد.  آغــاز  را  تاریــخ ســاز  دنیــا داد و رونــدی 
همــواره اولیــن بــودن و بــه عنــوان اولیــن نفــر 
کاری را انجــام دادن بســیار مهــم تــر و ســخت 
تــر اســت مخصوصــا کاری کــه بقیــه از رفتــن 
بــه ســراغ ان بترســند و حاضــر نباشــند ریســک 
کنند. ســازندگان در نســل های اخیــر تــرس از 
ــازان ســاده طلــب  ــادا بازیب ــن داشــتند کــه مب ای
امــروزی کــه بــه عناویــن آســان و خــط ســامتی 
شــدن  ســخت  بــا  کرده انــد،  عــادت  پرشــونده 
خریــداری  را  عناوینشــان  دیگــر  آن هــا،  بــازی 
نکننــد، ســمت ســاخت عناویــن چالــش برانگیــز 
نمی رفتنــد و یــا چنــد درجــه ســختی بــرای بــازی 
 Demon›s  بــا  Miyazaki قــرار می دادند. امــا 
بــازی مــن اســت.  آمــد و گفــت »ایــن   Souls
خواهیــد  بــار  صدهــا  اســت.  ســخت  بســیار 
مــرد. همــه چیــز را بــا مــردن از دســت خواهیــد 
ذخیره هــای  برســید.  آن  بــه  دوبــاره  مگــر  داد 
پشــت ســر هــم وجــود نــدارد. خــط ســامتی پــر 
شــونده نداریــم، درجــه ســختی مختلــف نداریــم 
هــم  آن  و  داریــم  ســختی  درجــه  یــک  تنهــا  و 
حــاال می خواهیــد  اجبــاری.  و  اســت  هاردکــور 
بــازی  ســراغ  بــه  نمی خواهیــد  و  بخواهیــد 
برویــد.« در حقیقــت میازاکــی  هــای خودتــان 
بــا Demon›s Souls قیــد همــه چیــز را زد و 
خواســت  مــی  دلــش  کــه  ســاخت  را  عنوانــی 
و شــاید خــود او نیــز زمانــی کــه در حــال ســاخت 
دارد  نمی دانســت  بــود   Demon’s Souls
پــا در جــای بــزرگان ایــن صنعــت می گــذارد و 
پیــش   ۳ پلی استیشــن  انحصــاری  بــازی  ایــن 
در آمــدی بــر ســاخت فرنچایــزی فــوق شــاهکار 
بــه نــام Dark souls خواهــد شــد کــه صنعــت 
بــازی و ژانــر نقش آفرینــی را متحــول خواهــد 
فرنچایــز  ایــن  کــه  ایــن  مهم تــر  آن  از  کــرد. 
می کنــد  کاری  خــود  فوق العــاده  فــروش  بــا 
تــا دیگــر ســازندگان و ناشــران نیــز ببیننــد کــه 
ــز طرفــداران بســیاری دارد  ســختی و چالــش نی
کــم طرفــدار  بــر  دلیــل  بــازی  بــودن  و ســخت 
ثابــت شــود کــه  آنهــا  بــه  بــودن آن نیســت و 
بســیاری  خواهــان  هــم  هاردکــور  بازی هــای 
دارنــد و می تــوان عنوانــی را ســاخت کــه رونــدی 
مرگبــار داشــته باشــد ولی بــاز هــم بازیبــاز بــا 
تمــام وجــود عاشــق آن شــود و آن را بــا هیــچ 
عنــوان دیگــری عــوض نکنــد و بارهــا و بارهــا آن 
ــن کــه بارهــا و بارهــا  ــا ای ــی ب ــد حت ــه کن را تجرب

شکســت خواهــد خورد. عنوانــی کــه بازیبــاز را 
بــه مــرز جنــون برســاند و امــا از طرفــی هم اجازه 
 Demon›s Souls  .بــازی را رهــا کنــد ندهــد 
و در ادامــه دیگــر عناویــن ایــن ســری، مفهوم 
تغییــر  را  ویدئویــی  بــازی  یــک  در  »مــرگ« 
دادنــد و آن را بــه مفهومــی حتــی شــیرین کــه 
بایــد از آن هــر بــار درس گرفــت تبدیــل کردنــد. 
در  را  چالــش  و  ســختی   Demon›s Souls
بازی هــای رایانــه ای تبدیــل بــه یــک »ارزش« 
کــرد کــه نــه تنهــا عاملــی بازدارنــده بــرای بازیبــاز 
نیســت بلکــه کامــا نقشــی تشــویق کننــده و 
پیــش برنــده را بــرای وی بــازی مــی کند. انجــام 
ایــن کار بــدون شــک نیــاز بــه نبــوغ داشــت و 
خوشــبختانه میازاکــی ایــن نبــوغ را کامــا دارا 
ثابــت  بازیســازان  بــه   Demon›s Souls .بــود
هســتند  باهــوش  بســیار  گیمرهــا  کــرد  کــه 
و قــدر و ارزش و منزلــت یــک بــازی خــوب را 
کامــا مــی داننــد و اگــر عنوانــی بــا کیفیــت باشــد 
هیــچ مشــکلی بــا ســختی وحشــتناک ان ندارنــد 
بلکــه همیــن ســختی نکتــه مثبــت  کــه هیــچ، 
بــازی بــرای آنهــا نیــز محســوب مــی شــود. می 
اغــاز  را  رونــدی  چــه   Demon›s Souls دانیــد
کــرد؟ رونــدی کــه از صدقــه ســری آن اکنــون 
 Darl souls و Dark Souls 2 و Dark souls
 Salt و Lords of Fallen و Bloodborne 3 و
and Sanctuary و بســیاری دیگــر از بهتریــن 
عناوینــی کــه در ســال هــای اخیــر تجربــه کــرده 
ایــم را در اختیــار داریــم و ســازندگان دیگــر از 
ــازی کــه بــه طــرز وحشــتناکی ســخت  ســاخت ب

باشــد و مرگبــار، هراســی ندارنــد.
تمــام ایــن مقدمــه را گفتیــم تــا نهایتــا بــه ایــن 
نکتــه برســیم کــه بــه خاطــر جریانــی کــه روزی 
چــه  شــاهد  کــرد،  آغــاز   Demon›s Souls
عناویــن بــی نظیــری بــوده ایــم و جدیدتریــن و 
جــذاب تریــن ایــن عناویــن کــه از ســری ســولز 
الگــو گرفتــه و بــه تازگــی منتشــر شــده اســت، 
عنوانــی اســت جــذاب و فــوق العــاده زیبــا بــه 
نــام Nioh. بــازی کــه یکــی از مــورد انتظارتریــن 
عناویــن ســال ۲۰۱۷ محســوب مــی شــد و امیــد 
از برتریــن  کــه یکــی  بــه ان مــی رفــت  زیــادی 
خوشــبختانه  کــه  باشــد  نیــز  ســال  ایــن  هــای 
بعــد از انتشــار بــازی خیلــی زود متوجــه شــدیم 
کــه همیــن طــور نیــز شــده اســت و شــاهد یــک 
اصالــت  بــا  و  شــاهکار  آفرینــی  نقــش  اکشــن 
کــه از ســری ســولز الهــام گرفتــه شــده اســت، 
هســتیم و بــه ایــن ترتیــب یــک انحصــاری بــی 
نظیــر دیگــر نیــز به لیســت پرتعداد شــاهکارهای 
انحصــاری پلــی استیشــن ۴ افــزوده شــد. بــد 
نیســت تــا در ابتــدا مقــداری در مــورد معرفــی 

شــدن ایــن بــازی و کلیــات آن صحبــت کنیــم تــا 
بیشــتر بــا ایــن عنــوان اشــنا شــوید. همانطــور 
کــه قبــا نیــز خدمــت شــما عــرض کــرده ام یکــی 
از نخســتین عناوینــی کــه در مراســم E3 ســال 
۲۰۱۶ بــه نمایــش در آمــد بــازی Nioh ســاخته 
Tecmo Koei و Team Ninja بــود کــه اتفاقــا 
از خوشــایندترین ســورپرایزهای مراســم  یکــی 
نیــز بــود و نویــد یــک انحصــاری عالــی را بــرای 
کنســول پلــی استیشــن ۴ داد.  Nioh عنوانــی 
اســت کــه داســتانی بســیار طوالنــی در پشــت 
پــرده ســاخت آن وجــود دارد و حتــی از زمــان 
کنســول PS2 چندیــن بــار کــم و بیــش ســاخته 
شــده و بــاز متوقــف شــده اســت و از اول آغــاز 
شــده و انــواع تصمیمــات مختلــف را بــه خــود 
دیــده اســت تــا ســرانجام بــه عنوانــی کــه امــروز 
شاهد هســتیم تبدیــل شــود.  Nioh یــک اکشــن 
نقــش آفرینــی تاریــک بــا محوریــت ســامورایی 
اســت کــه بازیبــاز در آن بایــد در نقــش ویلیــام 
کــه مهــارت بســیار  ظاهــر شــود، شمشــیرزنی 
یاالیــی در فنــون مختلــف شمشــیر زنــی دارد و 
همیــن دانــش و مهــارت بــاالی وی بــه او و البتــه 
بــه شــما کمــک خواهــد کــرد تــا از میــان انــواع و 
اقســام هیوالها در ســرزمین ســامورائی ها جان 
ســالم بــه در ببریــد.  Nioh بعــد از انتشــار دو 
نســخه دمــو، ســرانجام در تاریــخ ۷ فبریــه ۲۰۱۷ 
بــه صــورت انحصــاری بــرای پلــی استیشــن ۴ 
منتشــر گردیــد و موفقیــت هــا و بازخوردهــای 
فــوق العــاده ای را نیــز دریافــت نمود. کســب 
امتیــاز ۹۶ از وبســایت معتبــر IGN و امتیــاز ۹۰ 
از وبســایت گیــم اســپات چالــش بســیار ســختی 
بــود کــه ایــن عنــوان موفــق بــه انجــام آن شــد 
و در نهایــت بــا امتیــاز متــای بــی نظیــر ۸۷ بــه 
کار خــود پایــان داد کــه موفقیتــی بــزرگ را بــرای 
ســازندگانش بــه ارمغــان اورد. حــاال مدتــی از ان 
ــازی را در ســایت  زمــان گذشــته اســت و نقــد ب
گیمفــا و همینطــور نقــد ویدئویــی ان را تقدیــم 
شــما کــرده ام و اکنــون آخریــن رســالت مــن در 
مــورد ایــن بــازی باقــی مانــده اســت و ان هــم 
نقــد و بررســی بــازی Nioh در مجلــه ویــژه نامــه 
نــوروز ۹۶ گیمفاســت. قصــد دارم تــا در اینجــا 
ــای مختلــف  ــه المــان هــا و زوای نگاهــی کامــل ب
شــما  بــرای  را  ان  و  بیاندازیــم   Nioh بــازی 
عزیــزان بررســی نماییــم. بــدون شــک در برخــی 
از بخــش هــای ایــن مطلــب کــه بــه طــور ثابــت و 
بــدون تغییــر در هــر مقالــه ای کــه از ایــن بــازی 
بنویســیم وجــود دارنــد و قبــا بــه طــور کامــل در 
مقــاالت دیگــر ایــن بــازی آن هــا را شــرح داده 
ام، از توضیحــات قبلــی نیــز اســتفاده خواهیــم 

ــم. ــاداوری مــی کنی کــرد و آن هــا را ی



24

نقد و بررسی

Nioh داســتان معقــول و مناســبی دارد امــا از ان مهــم تــر ایــن اســت کــه بــا روایــت 
بــی نظیــر خــود ایــن داســتان معقــول را تبدیــل بــه یــک داســتان عالــی و هیجــان انگیــز 
مــی کنــد. بــا توجــه بــه زمــان نــه چنــدان طوالنــی کــه از انتشــار بــازی Nioh مــی گــذرد 
و مطمئنــا بســیاری از شــما هنــوز ان را تجربــه نکــرده ایــد، قصــد نداریــم تــا در ایــن 
مطلــب داســتان بــازی را برایتــان اســپول کنیــم و شــور و حــال دیــدن داســتان در بــار 
اول بــازی را از شــما بگیریــم. قصــد داریــم تــا ماننــد بررســی قبلــی تنهــا بــه کلیتــی از 
داســتان بــازی اشــاره کنیــم و از ان بگذریم. همانطــور کــه قبــا نیــز عــرض کــرده ام 
ــام  ایــن عنــوان از یــک شــخصیت اصلــی جــذاب کــه یــک ســامورایی اســت و ویلیــام ن
دارد اســتفاده مــی کنــد و اتفاقــا داســتان بــازی نیــز در ژاپــن فئــودال جریــان دارد و 
روایــت مــی شــود. در بازی داســتان ویلیــام )شــخصیت اصلــی بــازی( را دنبــال مــی 
 William« کنیــد کــه شــخصیت او بــر اســاس شــخصیت شــوالیه بدنــام انگلیســی یعنــی
Adams« بنــا نهــاده شــده اســت. ویلیــام از لحــاظ شــخصیتی بســیار پرداخــت شــده 
ــا ابهــت و جــذاب  اســت و از نظــر ظاهــری نیــز طراحــی بســیار خوبــی دارد و بســیار ب
اســت، حتــی در برخــی تصاویــر شــباهت هــای زیــادی هــم بــه گرالــت افســانه ای دارد. 
ــواع و اقســام هیوالهــا و شــیاطین در مناطــق مختلــف ورژن  ــا ان ــارزه او ب داســتان مب
افســانه ای تــر ژاپــن فئــودال، داســتان بــازی را شــکل مــی دهــد. شــخصیت پــردازی در 
بــازی بــه خوبــی انجــام شــده اســت و تمامــی شــخصیت هایــی کــه در بــازی بــا آنهــا 
تعامــل داریــم و همینطــور شــخصیت خــود ویلیــام، بــه خوبــی پرداخــت شــده و کامــا 
قابــل قبــول هســتند. ذکــر ایــن نکتــه نیــز الزم اســت کــه Nioh برخــاف ســری ســولز 
کــه از ان الهــام گرفتــه اســت داســتان و روایــت سرراســت تــر و واضــح تــری دارد و بــه 
ماننــد عناویــن ســولز پایــه ان بــر اســاس برداشــت شــخصی نیست ســازندگان بــازی بــا 
هوشــیاری، داســتانی خــوب و قابــل قبــول را بــا یــک روایــت بســیار جــذاب تــر ترکیــب 
کــرده و بــا اضافــه کــردن شــخصیت هایــی پرداخــت شــده و محکــم، موفــق شــده انــد تــا 
نهایتــا در بخــش داســتانی کامــا بازیبــاز را راضــی نــگاه دارنــد تــا پیشــروی در داســتان و 

پــی بــردن بــه ان یکــی از انگیــزه هــای بازیبــازان بــرای ادامــه بــازی باشــد.

منویلیامهستم...یکسامورایی

کــه در  از ان دســت زیبایــی هایــی  امــا  بــازی واقعــا زیباییســت    Nioh
ســری ســولز شــاهد بــوده ایــم. یعنــی کریــه تریــن، مخــوف تریــن و نافــرم 
تریــن هیوالهــا در بــازی و دنیــای آن خلــق شــده و بــه قــدری بــی نقــص 
و بیمارگونــه طراحــی شــده انــد کــه از هــر بــازی دیگــری زیباتــر هســتند 
و بــرای عاقمنــدان بــه ایــن ســبک و ایــن نــوع عناویــن، معنــای واقعــی 
طراحــی بــی نظیــر در دنیــای بــازی هــای رایانــه ای هســتند. در مــورد جلــوه 
هــای بصــری عنــوان Nioh قبــا بــه تفصیــل توضیــح داده ایــم و چــه از 
نظــر فنــی و چــه هنــری آن را بررســی نمــوده ایــم. بــه همیــن خاطــر نیــز 
ــا در اینجــا نگاهــی بــه توضیحــات کاملــی کــه در مــورد جلــوه  جــای دارد ت
هــای بصــری ایــن بــازی شــرح داده بودیــم بیاندازیــم و انهــا را مــرور کنیــم. 
ــوه هــای بصــری فنــی بهینــه شــده  ــه بهتریــن شــکل از لحــاظ جل ــازی ب »ب
ــم ازار نمــی  ــا افــت فری ــاگ ی ــل ب ــا مــواردی از قبی اســت و هرگــز شــما را ب
دهــد و شــاهد یــک عنــوان کامــا بــا ثبــات و جــذاب هســتیم کــه بــه شــما 
اجــازه مــی دهــد بهتریــن تجربــه را از بــازی کســب کنیــد و شــما را بــا مــوارد 
فنــی هرگــز اذیــت نمــی کنــد. مــواردی مثــل عمــق دیــد و ســایه زنــی هــا 
در بــازی فــوق العــاده عالــی انجــام شــده انــد و کامــا مناســب یــک بــازی 
نســل هشــتمی هســتند. در ایــن بخــش تنهــا مــوردی کــه مــی تــوان از 
بــازی ایــراد گرفــت مربــوط بــه کیفیــت تکســچرهای بــازی اســت کــه گاهــا 
از نزدیــک کیفیــت باالیــی ندارنــد و ماننــد برتریــن بــازی هایــی کــه در ایــن 
ــچ وجــه و کامــا  ــه هی ــن موضــوع ب ــه ای ــم نیســتند کــه البت ــده ای نســل دی
بــه هیــچ وجــه بــه تجربــه شــما از بــازی اســیبی وارد نمــی کنــد و کامــا 
قابــل چشــم پوشــی اســت. نورپردازی هــای بــازی فــوق العــاده انجــام شــده 
انــد و نقــش زیــادی در جــذاب تــر نشــان دادن دنیــای فانتــزی و مخــوف 
بــازی دارنــد و هیــچ ایــرادی در مــورد نورپــردازی در بــازی مشــاهده نمــی 
شــود. در نهایــت در مــورد جلــوه هــای بصــری فنــی در بــازی بایــد گفــت 
Nioh یــک عنــوان بســیار عالــی و باثبــات در ایــن زمینــه اســت و ایــراد 
خاصــی در آن مشــاهده نمــی شــود. از لحــاظ جلــوه هــای بصــری هنــری و 
طراحــی محیــط نیــز Nioh حتــی از بخــش فنــی نیــز قدرتمندتــر ظاهــر شــده 
اســت و شــاهد طراحــی هنــری در حــد شــاهکارهایی ماننــد ســری ســولز 
هســتیم. قطعــا کســانی کــه ســری ســولز را تجربــه کــرده انــد و مــی داننــد 
کــه یکــی از قدرتمندتریــن بخــش هــای شــاهکارهای ســری ســولز طراحــی 
هنــری آنهاســت، درک مــی کننــد کــه وقتــی مــی گوییــم طراحــی هنــری 
Nioh تــا حــد زیــادی در انــدازه هــای ســری ســولز اســت یعنــی منظورمــان 
چــه ســطحی از کیفیــت اســت. بــه واقــع Nioh در زمینــه طراحــی دنیــای 

ــازی، بــی نظیــر عمــل کــرده  ــازی و شــخصیت هــا و هیوالهــای مخــوف ب ب
اســت و الحــق کــه شــاهد یــک شــاهکار بــی نقــص در ایــن زمینــه هســتیم 
و یکــی از زیباتــری طراحــی هــای هنــری و دنیاهــای بــازی در نســل هشــتم 
را در عنــوان Nioh شــاهد هستیم. ســازندگان در خلــق دنیایــی بــر اســاس 
ژاپــن فئــودال و خانــه هــای قدیمــی ژاپنــی و محیــط هــای کاســیک و لبــاس 
هــای مخصــوص ایــن کشــور و ترکیــب ایــن محیــط بــا هیوالهایــی مخــوف و 
کامــا فانتــزی کــه بهتریــن طراحــی هــای ممکــن را دارنــد، بــی نظیــر عمــل 
کــرده انــد و یــک شــاهکار را خلــق نمــوده اند. کیفیت مراحــل بــازی نیــز از 
لحــاظ تنــوع بســیار زیــاد اســت و انــواع و اقســام محیــط هــای بــاز و بســته 
و ســیاهچال هــا را در ایــن عنــوان خواهیــم دیــد.« در نهایــت در مــورد 
کلیــت بخــش گرافیکی بــازی چــه از لحــاظ فنــی و چــه هنــری بایــد گفــت 
Nioh در حــد و انــدازه هــای یــک شــاهکار ظاهــر شــده اســت و بازیبــازان 
و عاقمنــدان را بــا طراحــی هــای بــی نقــص خــود شــگفت زده مــی کنــد.
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Nioh  بــازی واقعــا مرگبــاری اســت. مبــارزات ان بــی نظیــر ولــی بــی نهایــت 
ســخت و نفــس گیــر هســتند و اجــازه ایــن کــه لحظــه ای اب خــوش از 
گلویتــان پاییــن بــرود را بــه شــما نمــی دهنــد. امــا نمیتــوان نیــز منکــر 
ــاد آور و  ــازی بــی نهایــت اعتی ــارزات و گیــم پلــی ب ایــن شــد کــه همیــن مب
جــذاب هســتند و شــما را بــا وجــود ایــن کــه بارهــا و بارهــا خواهیــد مــرد 
ــاز هــم بــه خــود بیشــتر و بیشــتر جــذب مــی کننــد. آشناســت نه؟ قبــا  ب
بــه تفصیــل در مــورد مکانیــک هــای گیــم پلــی و مبــارزات Nioh بــا شــما 
ــودن  ــه ثابــت ب ــا توجــه ب ــم کــه در ایــن بخــش ب ــزان صحبــت کــرده ای عزی
المــان هــای گیــم پلــی و مبــارزات در بــازی مــروری دوبــاره نیــز بــه ان هــا 
خواهیــم داشت. ســازندگان در بخــش گیــم پلــی و مبــارزات بــازی بــا الهــام 
گرفتــن عالــی از ســری ســولز، ســبب خلــق عنوانــی شــده انــد کــه نــه تنهــا 
هیــچ چیــزی از ســری یــاد شــده کمتــر نــدارد بلکــه دارای شــخصیتی کامــا 
مجــزا و مبــارزات و بــاس فایــت هایــی بــی نقــص و بــی نظیــر اســت کــه 
شــبیه بــه هیــچ بــازی دیگــری نیســت و یــک عنــوان کامــا منحصــر بــه فــرد 
اســت. ســاح هــا در بــازی نســبت بــه عناویــن Souls، زمــان اســتفاده 
کمتــر و همچنیــن تمایزپذیــری کمتــری دارنــد. بــه جــای تمرکــز بــر روی 
یــک ســاح، Nioh شــما را بــه ســمتی مــی بــرد تــا بــر روی یــک کاس از 
 ax ،katana اســلحه هــا تمرکــز کنیــد نــه یــک ســاح؛ ماننــد کاس هــای
یــا spear. شــما مــی توانیــد انــواع ســاح هــا را قابلیــت هــا و مهــارت هــای 
جدیــد ارتقــا دهیــد. همچنیــن شــما مــی توانیــد درخــت کمبوهــای خــود 
را شــخصی ســازی کنیــد تــا تمــام کننــده هــای مخصوصــی را بــرای هــر 
 )Stance( کمبــوی خــود تجهیــز کنید. هــر ســاح همچنیــن چنــد وضعیــت
مختلــف دارد کــه شــامل high ،medium و low )متوســط، بــاال و پاییــن( 
هســتند. ایــن حالــت هــای مختلــف در واقــع تفــاوت اصلــی مبــارزات ایــن 
عنــوان را بــا ســری عناویــن Souls رقــم زده انــد و باعــث ایجــاد تاکتیــک 
هــای مختلــف شــده انــد. ضربــه هــای حالــت High stances، ضربــات 
خیلــی قــوی هســتند کــه مقــدار زیــادی از خــط اســتقامت شــما را مصــرف 
مــی کننــد و همینطــور کنــد و آرام هســتند، ولــی بــا آســیب خیلــی بــاال. 
ضربــات متوســط کــه همــواره مشــترک و بــا میــزان مشــخصی از آســیب 
هســتند و حالــت low کــه ضربــات در آن بســیار ســریع هســتند ولــی 
آســیب کمــی مــی زنند. شــما مــی توانیــد در هــر زمــان حــاالت مختلــف 
ســاح هــا را جابجــا کنیــد حتــی در وســط یــک کمبــو؛ اتفاقــا برخــی از 
موثرتریــن روش هــای حمــات در بــازی شــامل همیــن تعویــض ســریع 
ســاح هــا هنــگام مبــارزه و اجــرای کمبوهــا اســت. ایــن مســئله باعــث مــی 
 Souls شــود تــا مبــارزات بــازی حــس بســیار متفاوتــی را نســبت بــه ســری
بــه شــما منتقــل کننــد و همیــن طــور نحــوه وابســتگی بســیار زیــاد بــازی بــه 
نــوار اســتقامت نیــز موضوعــی متفــاوت از ســری Souls اســت. مبارزات 
بــازی در نحــوه اجــرای خــود هیــچ شــباهتی بــه عناویــن Souls ندارنــد امــا 
بــه طــرز مرگبــاری دشــوار بــوده و حتــی بایــد گفــت در خیلــی مواقع بســیار 

Soulsمرگبارتر،بیرحمترودشوارتراز
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نقد و بررسی

دشــوارتر از ســری Souls نیز هســتند. کوچکترین اشــتباهی ممکن اســت 
منجــر بــه ایــن شــود کــه یــک Oni غــول پیکــر بــا گــرز خــود چیــزی ار ســر 
و صــورت شــما باقــی نگــذارد! سیســتم مبــارزات بــازی ترکیبــی از درگیــری 
ــا الهــام هایــی معنــوی و جادویــی کــه  هــای بــی رحمانــه و مرگبــار اســت ب
از تمــی ســامورایی گونــه برخــوردار هســتند.  مدیریــت نــوار اســتقامت در 
مبــارزات بــازی بســیار ســخت و دشــوار و نفــس گیــر است. اســتقامت یــا 
قــدرت بدنــی نقــش خیلــی بزرگــی را در مبــارزات Nioh بــر عهــده دارد. هــم 
ــد و درک صحیــح شــما از  ــی دارن ــوار قــدرت بدن ــاز و هــم دشــمنان ن بازیب
ــت نــوار قــدرت بدنــی، بخــش اعظمــی از موفقیــت شــما در  نحــوه مدیری
بــازی را شــکل مــی دهــد. حمــات قــدرت بدنــی مصــرف مــی کننــد و برخــی 
از آن هــا نیــاز بــه قــدرت بدنــی بیشــتر از دیگــر حمــات دارنــد. بــر خــاف 
ســری ســولز، تمام شــدن قدرت بدنی در Nioh کاما ویران کننده اســت. 
شــما کامــا آســیپ پذیــر شــده و حتــی نمــی توانیــد حرکــت کنیــد و تبدیــل 
بــه طعمــه ای آســان بــرای دشــمنان بســیار قدرتمنــد بــازی مــی شــوید. البته 
ــه کنند. همچنیــن  ــز کامــا مــی تواننــد همیــن حالــت را تجرب دشــمنان نی
بایــد بــه ایــن نکتــه اشــاره کــرد کــه کنتــرل راه رفتــن و مخصوصــا دویــدن 
ویلیــام در بــازی گاهــا زیــاد جالــب نیســت و مــی توانســت بهتــر از ایــن 
ــا مبــارزات آشــنا شــوید آن گاه مــی توانیــد  طراحــی شــود.  وقتــی کامــا ب
Ki Pulse هــا را بــه صــورت زنجیــروار اســتفاده کنیــد تــا کمبوهــای خیلــی 
ــد  ــن کــه بخواهن ــل از ای ــد و کار دشــمنان را قب ــق کنی ــری را خل ــده ت پیچی
پاســخ حمــات را بدهنــد یکســره کنیــد. ایــن جاســت کــه Nioh اســتایل 
خــاص و جاذبــه واقعــی خــود را مــی یابــد. سیســتم Ki Pulse در بــازی 
اهمیــت زیــادی دارد کــه بــا کمــک آن مــی توانیــد اســتقامت از دســت رفتــه 
خــود را خیلــی ســریع بازیابیــد. وقتــی شــما قــدرت بدنــی مصــرف مــی کنیــد 
آن نــوار بــه آرامــی شــروع بــه پــر شــدن مــی کنــد امــا بــا یــک زمــان بنــدی 
صحیــح در طــول مبــارزات و رد و بــدل کــردن ضربــات بــا دشــمنان، مــی 
توانیــد در یــک پنجــره زمانــی کوتــاه و موقعــی کــه ویلیــام لحظاتــی بــا نــوری 
آبــی رنــگ مــی درخشــد، بافاصلــه اســتقامت خــود را بازیابــی کنید. شــما 
مــی توانیــد در معابــد موجــود در بــازی عبــادت کنیــد کــه در واقــع محــل 
ذخیــره بــازی نیــز هســتند و بــی شــباهت نیــز بــه بونفایرهــا نیســتند. البتــه 
برخــاف بونفایرهــا شــما مــی توانیــد در همیــن معابــد شــخصیت خــود را 
ارتقــا دهیــد و شــخصی ســازی کنیــد. تعــداد بســیار بســیار زیــادی قابلیــت 
هــای شــخصی ســازی متنــوع در اختیــار شــما در بــازی قــرار دارد و چندیــن 
المــان مختلــف نیــز وجــود دارنــد کــه مــی توانیــد آنهــا را ارتقــا دهیــد. برخــی 
گزینــه هــای شــخصی ســازی بســیار جالــب هســتند مثــل تجهیــز کــردن 
روح هــای مختلــف )Spirit( بــر روی ویلیــام کــه بــه شــما دسترســی بــه 
برخــی اســلحه هــای خــاص و البتــه زنــده مــی دهد! اگــر خاطرتــان باشــد 
قبــا بــا توجــه بــه تجربــه دموهــای بــازی در مــورد درجــه ســختی Nioh و در 
واقع »باالنــس ســختی بــازی« ابــراز نگرانــی کــرده بودیــم کــه گاهــا حــس 
مــی شــد مبارزات بــازی از باالنــس خوبــی برخــوردار نیســت و اکنــون بــا 
تجربــه نســخه نهایــی بایــد بگوییــم خوشــبختانه ایــن موضــوع تقریبــا رفــع 
شــده اســت و بــازی از باالنــس خوبــی از لحــاظ درجــه ســختی و مبــارزات 
برخــوردار اســت امــا گفتیــم »تقریبــا« زیــرا کــه هنــوز هــم گاهــی در برخــی 
از مبــارزات بــازی حــس مــی کنیــد واقعــا در یــک نبــرد ناعادالنــه قــرار داریــد 
و کار بیــش از حــد ســخت اســت. البتــه بایــد اشــاره کــرد کــه همیــن مــوارد 
نیــز بــا دقــت بســیار بــاال و تمرکــز شــما کامــا قابــل رد شــدن هســتند، فقــط 
ممکــن اســت کمــی بیشــتر از ســایر بخــش هــا شــما را بــه چالــش بکشــند 

کــه ایــن بــه خــودی خــود نمــی تــوان یــک ضعــف تلقــی گــردد. در نهایــت 
در مــورد بخــش گیــم پلــی و مبــارزات ایــن عنــوان بایــد گفــت کــه بــی شــک 
اصلــی تریــن دلیــل درخشــش بــازی و تبدیــل شــدن آن بــه یــک شــاهکار، 
همیــن گیــم پلــی بــی نقــص ان اســت کــه فــوق العــاده عمــل مــی کند. گیــم 
پلــی و مبــارزات، ســتاره اصلــی بــازی Nioh هســتند کــه آن را از هــر عنــوان 
دیگــری متمایــز کــرده و Nioh را تبدیــل بــه یکــی از شــاهکارهای نســل 

هشــتم مــی کننــد.
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زمزمهمرگ
در بخــش صداگــذاری و موســیقی نیــز همانطــور کــه قبــا هــم گفتــه 
ام »شــاهد یــک بــازی کامــا بــی نقــص از ســوی ســازندگان هســتیم و 
ســازندگان موســیقی بــازی و صداگــذاران شــخصیت هــای مختلــف در 
 Nioh بــازی کار خــود را بــه بهتریــن شــکل ممکــن انجــام داده انــد تــا
در ایــن زمینــه نیــز کمبــودی را نداشــته باشــد و شــاهید یــک بــازی بــا 
کیفیــت از ایــن نظــر باشــیم. صداگــذاران شــخصیت هــای مختلــف بــازی 
از جملــه شــخصیت اصلــی بــازی یعنــی ویلیــام بــه خوبــی از پــس اجــرای 
نقــش خــود بــر امــده انــد و همینطــور صــدای تمامــی شــخصیت هــا کامــا 
بــا ظاهــر انهــا همخوانــی دارد و خوشــبختانه تمامــی حــرکات لــب هــا و 
صــورت نیــز هنــگام حــرف زدن کامــا بــر هــم منطیــق اســت و شــاهد هیــچ 
ایــرادی در ایــن زمینــه نیســتیم. موســیقی بــازی نیــز بــه ماننــد صداگــذاری 
آن بســیار عالــی و بــی نقــص انجــام شــده اســت و در لحظــه لحظــه بــازی 
شــنوای موســیقی کامــا هماهنگــی بــا حــال و هــوای بــازی هســتیم. بــه 

عنــوان مثــال هنــگام بــاس فایــت هــای مرگبــار و بــی نهایــت دشــوار بــازی 
موســیقی کــه پخــش مــی شــود بســیار دلهــره انگیــز و مخــوف اســت و 
نقــش بســیار زیــادی در ســنگین تــر کــردن فضــای بــاس فایــت دارد دقیقــا 
بــه ماننــد کاری کــه موســیقی در عناویــن ســولز و بادبــورن هنــگام بــاس 
فایــت هــا انجــام مــی داد. همینطــور موســیقی متــن بــازی کامــا در پــس 
ــن کــه گاهــی شــاید اصــا موســیقی  ــا ای ــه آن حــل شــده اســت و ب زمین
را انــگار نمــی شــنوید امــا بــه صــورت ناخــوداگاه موســیقی بــازی در حــال 
تاثیــر گذاشــتن بــر روی شماســت و بازیبــاز را بیشــتر در دنیــای جــذاب و 
البتــه خوفنــاک بــازی غــرق مــی کنــد. در نهایــت بایــد گفــت خوشــبختانه 
در بــازی Nioh شــاهد صداگــذاری و موســیقی بســیار عالــی و بــا کیفیتــی 
هســتیم کــه بــه ماننــد ســایر بخــش هــای بــازی یکــی از عوامــل اصلــی 

موفقیــت ان اســت«

سال2017شایدSoulsنداشتهباشدولیNiohراداریم...
اگــر تــا بــه اینجــا مطلــب را مطالعــه کرده باشــبد 
و یــا خودتــان ایــن بــازی را تجربــه کــرده باشــید 
دیگــر واقعــا نیــازی بــه نتیجــه گیــری خاصــی 
نیســت و پــر واضــح اســت کــه Nioh یکــی از 
برتریــن بــازی هــای ســبک خــود اســت و تجربــه 
آن بــر دوســتداران اکشــن نقــش افرینــی هــای 
فانتــزی و مخصوصــا عاقمنــدان ســری ســولز 
و بادبــورن واجــب و الزم اســت. البته از ایــن 
نکتــه نیــز نبایــد غافــل شــد کــه ایــن بــازی بــرای 
کــه  همانطــور  و  نیســت  مناســب  کســی  هــر 
قبــا نیــز گفتــه ام Nioh فقــط و فقــط و فقــط 
حتــی  و  گیمرهاســت  هاردکــور  بــرای  عنونــی 
هاردکورگیمرهــا کــه میخواهنــد آن را تجربــه 
کننــد بایــد در باالتریــن ســطح دقــت و امادگــی 

براینــد.  بــازی  ایــن  پــس  از  تــا  باشــند  خــود 
اگــر فکــر مــی کنیــد کــه چــون ســری ســولز و 
بادبــورن را تمــام کــرده ایــد Nioh را هــم راحــت 
تمــام مــی کنیــد کامــا در اشــتباهید زیــرا بــازی 
 Nioh  .بدجــوری حــال شــما را خواهــد گرفــت
یــک ســرو گــردن از ســری عناویــن ســولز ســخت 
تــر اســت و بایــد خیلــی خیلــی بــرای بــازی کــردن 
آن امــاده باشــید و صبــر و اســتقامت داشــته 
باشــید. بدون شــک فرنچایــز Souls برگتریــن 
منبــع الهــام بــازی Nioh اســت امــا نکتــه اصلــی 
اینجاســت کــه Nioh بارزتریــن مثــال از الگــو 
بــرداری و الهــام گرفتــن از ســری دارک ســولز 
بــدون کپــی کــردن وتقلیــد محــض از آن اســت 
و اشــتباه بزرگــی کــرده ایــد اگــر Nioh را تنهــا 

یــک تقلیــد کورکورانــه از ســری Souls بدانیــد، 
زیــرا المــان هــا و مکانیــک هــای منحصــر بــه فــرد 
ایــن بــازی هســتند کــه اصــل درخشــش بــازی بــر 
 Nioh اســاس آن هاســت. ســازندگان در بــازی
کامــا  مــوردی  هیــچ  در  تــا  انــد  کــرده  ســعی 
بازیشــان  و  نکننــد  ماننــد ســری ســولز عمــل 
شــخصیت منحصر بــه فــرد و مجــزای خــود را 
در تمــام زمینــه هــا حفــظ کنــد کــه در ایــن امــر 
کامــا نیــز موفــق بــوده انــد. بــی شــک در پایــان 
ســال 2017 و زمانــی کــه صحبــت از بهتریــن 
بــازی هــای ایــن ســال مطــرح شــود Nioh نیــز 

در ان لیســت جــای خواهــد داشــت.

دنیایــی فــوق العــاده زیبــا بــا طراحــی عالــی، طراحــی دشــمنان و هیوالهــا فــوق العــاده اســت، بــاس فایت هــای بی نظیــر، 
گیــم پلــی و مبــارزات فــوق العــاده هیجــان انگیــز و چالــش برانگیــز، قابلیت هــای شــخصی ســازی بســیار زیــاد، یــک 

عنــوان هاردکــور واقعــی، الهــام گرفتــن عالــی از ســری ســولز بــدون هیــچ گونــه تقلیــد و تکــرار

کیفیــت تکســچرها مخصوصــا از نمــای نزدیــک مــی تونســت بهتــر باشــد، در برخــی مــوارد محــدود واقعــا درجــه ســختی 
بــازی باالنــس نیســت و حــس میکنیــد کــه مبــارزات بــازی از نظــر ســختی، یــک طرفــه محــض اســت )فقــط گاهــی(

+

_
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ســری بــازی هــای هیتمــن بــه جایــی رســیده انــد کــه مــی تواننــد بــه 
عنــوان یکــی از پایــه هــای صنعــت ویدئــو گیــم قلمــداد شــده و بــه عنــوان 
نمــاد آن بــه همــه جــا معرفــی شــوند. اســم هایــی ماننــد ایجنــت 47، 
الرا کرافــت، نیتــن دریــک، کاپتــان پرایــس و... دیگــر نمــادی بــرای بــازی 
هــای کامپیوتــری هســتند و توانســته انــد در میــان ایــن همــه کارکتــر 

دنیــای  در  کــه  بــدی  و  خــوب  و  درشــت  و  ریــز 
ــو گیــم خلــق شــده انــد ریــش ســفید  وســیع ویدئ
و پیــش کســوت بــه حســاب بیاینــد! پــس از چنــد 
ســالی کــه اســتودیوی ســازنده بــازی بــرای ســاختن 
نســخه ی Absolution معطلمــان کــرد بــازی هــای 
مخفــی کاری زیــادی توانســتند جــای خــود را در 

دلمــان بــاز کننــد و خــود را بــه برایمــان بــه خوبــی بــازی هــای اســتاد 47 
جلــوه دهنــد. امــا بــاز هــم تــه دلمــان یــک عشــق عجیــب را نســبت بــه ایــن 
مــرد بــی مــوی قدرتمنــد حــس مــی کردیــم! مامــور 47 بــا ایــن کــه زوایــای 

شــخصیتی اش در تمامــی بــازی هایــش پنهــان مانــده انــد و حتــی دو کام 
حــرف هــم نمــی زنــد تــا الاقــل بفهمیــم چــه شــخصیتی دارد توانســته بــا 
همیــن فرمولــش محبوبیــت فراوانــی کســب کنــد. جــادوی او درســت در 
همیــن بــی نــام و نشــان بــودن اســت. از نامــش گرفتــه کــه بــا یــک عــدد 
شــناخته مــی شــود تــا ویژگــی هــای شــخصیتی ای کــه بــه نــدرت مــی تــوان 
از آن هــا چیــزی فهمیــد. همیــن چیز هــا اســت 
کــه مامــور 47 را ویــژه کــرده. اکنــون پــس از چهــار 
ایــن  ســال از عرضــه ی نســخه یپیشــین ناشــر 
ســری بــازی تصمیــم گرفتــه بــازی هــای هیتمــن 
را بــه نوعــی ریبــوت کنــد. مســئله ای کــه ظاهــرا 
بــه مــذاق عــده ای خــوش نیامــده امــا بایــد بگویــم 
مــن یکــی بــا دیــدن ماحصــل کار کامــا راضــی شــده ام! هیتمــن یــک بــازی 
مخفــی کاری کامــل اســت. بــازی ای کــه تــا ســال هــا در خاطــر همــه مــان 

خواهــد مانــد.

-شنیدماونا47صدامکردن.
-آرهولیاینیهاســــمنیست!
-خــــــبازشیهاســــــــــمبساز.

!!!Suitup

در ایــن بــازی مجــددا بــا شــخصیت مامــور 47 آشــنا مــی شــویم. از 
نحــوه ی آشــنایی اش بــا ســازمان هــای مختلــف تــا ایــن کــه چطــور از 
آن هــا ماموریــت مــی گیــرد و آن هــا را انجــام مــی دهــد. در ابتــدای 
بــازی شــما بــه عنــوان یــک قاتــل اســتخدام مــی شــوید. یــک قاتــل 
خیلــی حرفــه ای کــه بــرای انجــام ماموریــت هــای خیلــی غیــر ممکــن 
بــه جــای هــای خیلــی دور اعــزام مــی شــود. در ابتــدای هــر مرحلــه 
بــازی بــه طــور مختصــر شــرحی را از اهــداف و کار هایــی کــه بایــد 
در آن ماموریــت انجــام شــوند در اختیــار شــما خواهــد گذاشــت. 
ــد و از اطاعاتــش  ــه آن هــا گــوش دهی ــا دقــت ب ــد ب کــه مــی توانی
در ماموریــت هــا اســتفاده کنیــد و یــا ایــن کــه مشــغول ســتایش 
گرافیــک بــازی شــوید و توضیحــات را بــه کتفتــان بگیریــد! در طــول 
ایــن مراحــل داســتان بــازی بــه شــیوه ای آرام آرام جلــو مــی رود. 
بــه طــوری کــه آنچنــان کــه بایــد و شــاید شــما را در گیــر نمــی کنــد. 
البتــه داســتان اصلــی بــازی را نمــی تــوان اصلــی تریــن توفیــق روایــی 
هیتمــن جدیــد قلمــداد کــرد. بــه محــض شــروع مراحــل متوجــه 
می شــوید کــه هــر یــک از مراحــل عظیــم بــازی ســر تاســر پوشــیده 
از ســاب پــات هــای مختلــف اســت کــه مــی توانیــد بــدون هیــچ 
اجبــاری آن هــا را دنبــال کنیــد. در هــر گوشــه از دنیــای هیتمــن 
قصــه ای بــرای گــوش دادن وجــود دارد و اگــر هوشــیار باشــید مــی 
توانیــد حتــی از ایــن قصــه هــا بــرای پیشــبرد مراحلتــان اســتفده 
کنیــد. بــازی در پیــاده ســازی طــرح هــا و قصــه هــای مختلــف بســیار 
موفــق عمــل کــرده و همــه ی آن هــا بــه موقــع بــه گوش تــان خواهنــد 
رســید. ایــن قصــه هــا معمــوال از زبــان مــردم مختلــف نقــل مــی 
شــوند. آن هــا را حتــی مــی تــوان از داخــل روزنامــه هــا و کاغذهــای 
رهــا شــده در اماکــن مختلــف نیــز جســت و جــور کــرد. در ایــن بــازی 
چیــز هــای بســیاری بــرای دانســتن و شــنیدن وجــود دارد و هــر 
چــه بیشــتر دربــاره مراحــل بــازی اطاعــات داشــته باشــید در انجــام 

ماموریت هــا موفــق تــر خواهیــد بــود.
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شــروع  هــا  ماموریــت  شــرح  بــا  بــازی  گفتیــم  کــه  همانطــور 
می شــود. ابتــدا همــه ی اهــداف و مــوارد واجــب برایتــان شــرح 
داده مــی شــود. پــس از کســب اطاعــات الزم بایــد تجهیــزات 
ــن کــه 47  ــد. ای ــه ی فــوق را انتخــاب کنی ــان در مرحل مــورد نیازت
بــا چــه لباســی در محیــط ظاهــر شــود، چــه اســلحه هایــی را 
بــا خــودش حمــل کنــد از همــه مهمتــر ایــن کــه چــه آیتــم هــا و 
وســایلی را بــرای کشــتن اهــداف بــه همــراه خــود خواهــد بــرد. 
همــه ی ایــن مــوارد را مــی شــود پیــش از شــروع مراحــل تاییــن 
نمــود. البتــه ایــن را نیــز بایــد افــزود کــه همیشــه محدودیــت هایی 
نیــز هســت و نمــی شــود همــه چیــز را بــا خــود بــرد. پــس اولیــن 
 انتخــاب اســتراتژیک شــما در ایــن نقطــه رقــم خواهــد خــورد.
بــه محــض شــروع بــازی اولیــن چیــزی کــه بــه طــرز شــگفت انگیزی 
چشــمتان را میگیــرد محیــط هــای بــه واقــع شــاهکار بــازی انــد. 
زنــده بــودن محیــط هــا و وســعت بــی انــدازه شــان بــرای یــک بــازی 
ــگار مســتقیما آن را از بهشــت  ــزی اســت کــه ان مخفــی کاری چی
ســفارش داده باشــیم. بــه محــض ایــن کــه وارد محیــط مــی شــوید 
مــی توانــد مــردم و روابــط و واکنــش هایشــان را نظــاره گــر باشــید. 
حــرف هایشــان را گــوش دهیــد. کار هایشــان را تماشــا کنیــد و بــا 
آن هــا تعامــل نیــز داشــته باشــید. محیــط اولیــن بــال از گیــم پلــی 
هیتمــن اســت. بــال دیگــر گیــم پلــی بــازی بــاز مــی گــردد بــه جنــاب 
47 و مهــارت هــای او. شــما در نقــش جنــاب 47 وارد محیــط هــای 
وســیع بــازی مــی شــوید و وظیفــه داریــد هدفــی را کــه معمــوال 
تحــت تدابیــر شــدید امنیتــی محافظــت مــی شــود از بیــن ببریــد. 
بــرای انجــام ایــن کار ابتــدا بایــد نقشــه ای داشــته باشــید. یــا حــد 
اقــل در فکــر تهیــه آن باشــید. اولیــن حرکــت شــما ایــن اســت 
کــه بــه داخــل وارد شــوید. بــرای ایــن کار چــه بایــد کــرد؟ ایــا مــی 
شــود مســیری مخفــی پیــدا کــرد؟ آیــا مــی شــود حــواس نگهبانــان 
را پــرت کــرد؟ یــا ایــن کــه از لبــاس یکــی از آن هــا اســتفاده کــرد؟ 
بــدون شــک راه هــای زیــادی بــرای ایــن کار وجــود دارد و ایــن 
چیــزی اســت کــه کلیــت گیــم پلــی هیتمــن در بــاره آن اســت. ایــن 

کــه هــر کاری را بــه روش هــای مختلــف انجــام دهیــد.
اولیــن مانعــی کــه بــر ســر راه خــود خواهیــد دیــد دشــمنان بــازی 
هســتند. دشــمنان در هیتمــن جدیــد در مواقــع خاصــی قابلیــت 
تشــخیص چهــره شــما را دارنــد. بــرای مثــال در صورتــی کــه شــما 
بــا لبــاس نامناســب در مــکان نــا مناســب دیــده شــوید توســط 
دشــمنان مــورد حملــه قــرار خواهیــد گرفــت. هــوش مصنوعــی 
شــما،  لبــاس  اســاس  بــر  کــه  شــده  طراحــی  طــوری  دشــمنان 
بگیرنــد.  تصمیــم  شــان  قبلــی  تجربیــات  و  مکانیتــان  موقعیــت 
ــا لبــاس یــک فرمانــده در محیــط هــای بــازی ظاهــر شــوید  اگــر ب
هیــچ کــس قــادر بــه تشــخیص شــما نخواهــد بــود. چــون یــک 
فرمانــده آزاد اســت هــر جایــی  کــه دلــش خواســت بــرود! ســرعت 
تشــخیص دادن دشــمنان نیــز بــه عوامــل زیــادی وابســته اســت. 
ــد  ــی مانن ــز های ــا چی ــه ت ــور و تاریکــی گرفت از عواملــی همچــون ن
درجــه ی ســختی و شــیوه ی لبــاس پوشــیدنتان. ممکــن اســت 
در مکانــی حاضــر شــوید کــه بــرای لباســی کــه تنتــان اســت خیلــی 
خیلــی ناجــور و نامناســب باشــد! بــه همیــن دلیــل نگهبانــان بــه 
محــظ رویــت بــه شــما حملــه خواهنــد کــرد! امــا اگــر حواســتان بــه 
مــوارد ایــن چنینــی باشــد مــی توانیــد خیلــی بیشــتر از آنچــه واقعــا 

ــد! هســتند خرشــان کنی

بابزرگانمخفیکاریبازهمدرکنار47
اولیــن و مهمتریــن قابلیــت مامــور 47 کــه در واقــع مــی تــوان گفــت یــک مــورد حیاتــی 
اســت و همچــون یــک امضــاء از جــد بــزرگ ایــن ســری بــه تــک تــک فرزنــدان و نــوه و 
نتیجــه هــا رســیده قابلیــت مطلــوب و محبــوب عــوض کــردن لبــاس هــا اســت. مامــور 
47 مــی توانــد هــر یــک از دشــمنان را کــه خواســت بکشــد و لبــاس او را بپوشــد. 
)البتــه دشــمنان مذکــر را!( بــا پوشــیدن لبــاس دشــمن )یــا صرفــا شــخص( مــورد نظــر 
مــی توانیــد بــه اجتمــاع وارد شــده و خــود را بــه جــای او جــا بزنیــد. فرقــی نمــی کنــد 
لبــاس چــه کســی را پوشــیده باشــید. بــه محــض ایــن کــه وارد لبــاس شــدید دیگــر 
بــرای ســایرین غیــر قابــل تشــخیص خواهیــد شــد. البتــه بــه ایــن موضــوع نیــز بایــد 
اشــاره کــرد کــه هــم لباســان شــما یعنــی کســانی کــه لبــاس صنفشــان را پوشــیده 
ایــد مــی تواننــد مچتــان را بگیرنــد. چــون آن هــا تــا حــدی یکدیگــر را مــی شناســند و 
ورود عامــل خارجــی را تشــخیص مــی دهنــد. پــس از پوشــیدن لبــاس هــای مناســب 
بایــد بــه فکــر کشــتن هــدف هایتــان باشــید. در بــازی راه هــای بســیار زیــادی بــرای 
ــه تریــن  کشــتن هــدف وجــود دارد. ســاده تریــن راه و البتــه مزخرفتریــن و احمقان
آن اســت کــه یــک شــات گان همــه فــن حریــف را در دســتتان بگیریــد و راه بیفتیــد 
تــوی مراحــل و هــر کــه را دیدیــد بپاچیــدش تــوی دیــوار پشــت ســرش! کســی هــم 
ــا همیــن روش آنقــدر مــی  جرئــت نمــی کنــد بگویــد بــاالی چشــمتان ابــرو اســت! ب
کشــید و مــی کشــید تــا بــه هــدف تــان برســید. ســپس او را نیــز بــه درک واصــل کــرده 
و خوشــحال و پیــروز بــر مــی گردیــد بــه وضعیــت قبلــی تــان. و ایــن مــی شــود نحــوه 
ی انجــام ماموریــت هــا! البتــه ایــن حــد اقــل کاری اســت کــه مــی شــود در هیتمــن 
انجــام داد و اگــر ایــن گونــه بــازی کنیــد بــه نوعــی در حــق خودتــان و البتــه در حــق 
بــازی ظلــم کــرده ایــد. بــازی راه هــای بســیاری را بــرای رســیدن بــه اهــداف مختلــف 
پیــش رویتــان قــرار مــی دهــد. ایــن را نیــز بایــد گفــت کــه منظــور از هــدف پیــش رو 
صرفــا کشــتن فــرد مشــخص شــده نیســت بلکــه ممکــن اســت هــدف شــما فقــط و 
فقــط دور کــردن یــک نگهبــان ســمج باشــد. حتــی بــرای چنیــن مــواردی نیــز در بــازی 
مــی تــوان نقشــه کشــید و بــا اســتفاده از موقعیــت و شــرایط مــی شــود خاقیــت 
هــای مختلفــی پیــاده کــرد. برخــی از راه هایــی کــه بــازی پیــش روی شــما مــی گــذارد 
بــه نوعــی از پیــش تاییــن شــده انــد و مــورد اســتفاده شــان بــه زمــان، مــکان و نــوع 
خاصــی خاصــه شــده. مثــا لوســتری کــه مــی توانیــد بــا دســتکاری زنجیــر هــای 
نگهدارنــده آن باعــث افتادنــش شــوید. و از قضــی هــدف شــما هــم مــی توانــد کامــا 
اتفاقــی زیــر آن لوســتر در حــال قــدم زدن بــودن باشــد. آه چــه حادثــه تلخــی! حادثــه 
اســت دیگــر. خبــر نمــی کنــد. خــدا بیامــرزدش. از ایــن جــور مکانیــزم هــای از پیــش 
تاییــن شــده در بــازی بســیار یافــت مــی شــود. مکانیــزم هایــی کــه برخــی بــرای فعــال 
شــدن نیازمنــد یــک یــا چنــد آیتــم پیــش نیــاز هســتند. اینجاســت کــه پــای جســت و 
جــو و گشــت و گــذار نیــز بــه وســط ماجــرا کشــیده مــی شــود. بــرای ایــن کــه دســتتان 
در طــول مراحــل بــاز تــر باشــد و بتوانیــد از همــه ی امکانــات محیــط اســتفاده کنیــد 
نیازمنــد ایــن هســتید کــه همــه جــا را بــه خوبــی بگردیــد. در ســر تــا ســر محیــط هــای 
گســترده بــازی تعــداد بســیار زیــادی آیتــم پیــدا مــی شــوند کــه هــر یــک ویژگــی هــا و 
مــوارد اســتفاده مخصــوص بــه خــود را دارنــد. حــد اقــل اســتفاده ای کــه مــی تــوان 
از یــک آیتــم کــرد ایــن اســت کــه بــا آن صــدا ایجــاد کــرده و نگهبانــان و یــا مــردم 
فضــول را بــه دنبــال منبــع ایجــاد صــدای آن فرســتاد. بــا آیتــم هــا حتــی گاه مــی تــوان 
نگهبانــان را بیشــتر ســرگرم کــرد. اگــر آیتمــی کــه آن را پرتــاب مــی کنیــد وســیله ی 
مخصوصــی باشــد نگهبــان آن را برداشــته و آن را درون محفظــه هــای خاصــی مــی 
گــذارد. و ایــن فاصلــه بــرای شــما بهتریــن فرصــت اســت کــه هــر کاری کــه دلتــان 
خواســت انجــام دهیــد. بــه طــور کلــی هــوش مصنوعــی نگهبانــان، NPC هــا و بــه 
طــور کلــی همــه ی کارکتــر هایــی کــه درون بــازی طراحــی شــده انــد کامــا داینامیــک 
اســت و آن هــا بــه بســیاری از چیــز هــا واکنــش هــای بســیار منطقــی ای نشــان مــی 
دهنــد. هنگامــی کــه لبــاس شــخص خاصــی را پوشــیده ایــد نگهبانــان شــما را بــا 
ــان مــی آورنــد.  ــوگ هــای مختلفــی بــه زب ــد و یال ــی صــدا مــی زنن لحن هــای متفاوت
مــردم در برخــورد بــا شــما رفتــار متفاوتــی دارنــد و خاصــه همــه چیــز همانطــور 
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اســت کــه از یــک دنیــای واقعــی و مملــو از جزئیــات هماهنــگ بــا هــم انتظــار 
داریــم. ایــن مــوارد کــه مطمئنــا وقــت و انــرژی زیــادی نیــز از طراحــان بــازی 
گرفتــه انــد تجربــه بــازی را کامــا ارتقــا داده انــد و بازیبــاز احســاس راحتــی 

و ارتبــاط بســیار بهتــری بــا بــازی خواهــد داشــت.
گرچــه هــوش مصنوعــی بــازی نیــز ایراداتــی دارد و شــاید یکــی از بزرگتریــن 
هــای  در سیســتم  بــازی  در  دشــمنان  باشــد.  همیــن  هیتمــن  مشــکات 
ــد و  تشــخیص و برخــی عکــس العمــل هــا مشــکات بســیار جــدی ای دارن
در بســیاری از مواقــع واکنــش هــا و عکــس العمــل هــای نادرســتی از آنــان 
ســر مــی زنــد. ایــن مشــکل را البتــه مــی تــوان بــه پــای پیشــرفته بــودن هــوش 
مصنوعــی در بــازی گذاشــت. فرامــوش نکنیــم کــه ایــن نگهبانــان رفتــار هــای 
بســیار پیچیــده ای دارنــد و همیــن حــاال مــی توانــم تصــور کنــم طراحــی 
هــوش بــرای آنــان چقــدر بــرای کدنویســان گرامــی ذجــر آور بــوده! حــال ایــن 
کــه در مــواردی جزئــی نمــی تــوان چنــدان روی هــوش آن هــا حســاب کــرد 
مشــکل چنــدان زیــادی بــرای بــازی بوجــود نمــی آورد. بنظــرم ایــن مــورد 
واقعــا بــه حــدی جــدی نیســت کــه بتوانــد بــه تجربــه بــازی آســیب بزنــد و 
همچنــان مــی توانیــد بــا تجربــه هیتمــن طعــم یــک مخفــی کاری واقعــی در 

دنیایــی زنــده و پویــا را بچشــید.

همــه ی صحبــت هــای دیگــر بــه کنــار. بگذاریــد 
دربــاره بخــش گرافیکــی بــازی صحبــت کنیــم. 
هنــری  و  فنــی  گرافیــک  بخــش  در  هیتمــن 
باشــد  هایــی  بــازی  بهتریــن  از  یکــی  شــاید 
تابحــال در نســل هشــتم ســاخته شــده.  کــه 
بــازی در درجــه اول از لحــاظ فنــی در بهتریــن 
وضعیــت ممکــن قــرار دارد و عمــا بــاگ و یــا 
مشــکل خاصــی در آن دیــده نمــی شــود. افکــت 
اجــرا  تمــام  زیبایــی  بــه  همگــی  تصویــر  هــای 
مــی شــوند و فریــم ریــت بــازی نیــز بــه جــز در 
برخــی صحنــه هــا نســبتا پایــدار اســت. محیــط 
هــا کارکتــر هــا و اشــیاء طراحــی بســیار عالــی 
ــز و چــه  ــد و چــه اشــیاء کوچــک و ناچی ای دارن
بنــا هــای بــزرگ و بــا شــکوه همگــی بــا کیفیتــی 
عالــی در بــازی طراحــی شــده انــد. مــدل هــا 
کیفیــت حیــرت انگیــزی دارنــد و بهیــچ وجــه بــا 
مشــکاتی همچــون ضعــف تکســچر هــا و یــا 
بــی کیفیــت شدنشــان روبــرو نخواهیــد شــد. 
بــازی نورپــردازی عالــی ای دارد و ســایه هــا در 
بــازی بــه زیبایــی تمــام بــه تصویــر کشــیده شــده 
انــد. در مواقعــی کــه بــازی بــا نــور و تاریکــی 
بــازی مــی کنــد نیــز مــی تــوان شــاهد نمایــش 
 Glacier قدرتمنــد  انجیــن  از  انگیــزی  حیــرت 
بــود. همیــن حــرف هــا را عینــا مــی تــوان دربــاره 
فیزیــک بــازی نیــز زد. فیزیــک بــازی کامــا بــدون 
نقــص عمــل کــرده و در هــر موقعیتــی نهایــت 
واقــع گرایــی را بــه بازیبــاز القــا مــی کنــد. جــدا 
از بحــث هــای مربــوط بــه گرافیــک فنــی بایــد بــه 
طراحــی هــای بخــش هنــری نیــز اشــاره کــرد کــه 
واقعــا دهانتــان را بــه تحســین بــاز خواهند کرد. 

محیــط هایــی بــا وســعت بســیار بــزرگ کــه تیــم 
ســازنده توانســته بــدون هیــچ مشــکل تکنیکــی 
خاصــی آن هــا را بــه اجــرا در آورد و طراحــی 
هــای ریــز و پــر از جزئیاتــی کــه در گوشــه بــه 
گوشــه آن یافــت مــی شــوند نیــز دنیایــی بســیار 
زیبــا از ایــن بــازی ســاخته انــد. طراحــی محیــط 
بــی نظیــر انجــام  بــه واقــع زنــده، پویــا و  هــا 
شــده. شــخصا فکــر نمــی کنــم چنیــن ســطحی 
از زندگــی و پویایــی را در مراحــل بــازی دیگــری 
دیــده باشــم. پــس شــاید ایــن بــازی را بتــوان 
تــاز  یکــه  حتــی  و  تــاز  پیــش  زمینــه  ایــن  در 
نامیــد. هیتمــن توانســته همچــون اجــدادش در 
گذشــته در زمینــه گرافیکــی توفیقــات زیــادی را 
 بدســت آورد و همچنــان مــا را خشــنود ســازد.
البتــه بایــد یــک گایــه ی کامــا شــخصی نیــز از 
گرافیــک بــازی بکنــم کــه البتــه بهیــچ وجــه آن را 
در ارزش گــذاری بــازی لحــاظ ننمــوده ام. بــه 
عنــوان کســی کــه فضــا و اتمســفر نســخه ی 
قبلــی ایــن مجموعــه را بســیار دوســت داشــتم 
کــرده  برقــرار  ارتباطــی عمیــق  آن  بــا  واقعــا  و 
بــودم برایــم دشــوار بــود کــه حــاال شــاهد از بیــن 
رفتــن ایــن فضــا باشــم. هیتمــن جدیــد اگرچــه 
در همــه ی زمینــه هــا بــه واقــع پیشــرفت هــای 
چشــمگیری داشــته اما دیگر نمی توان آن فضا 
و اتمســفر ســنگین را در آن دیــد. هــر طــور کــه 
بــه بــازی جدیــد نــگاه مــی کنــم انــگار نمــی شــود 
آن را بــه Absolution ربــط داد. انــگار واقعــا در 
ــود کــه حــاال هــر چــه  ــزی ب ــر قبلــی چی عمــق اث
زیــر و زبــر هیتمــن جدیــد را بــاال و پاییــن مــی 
ــه اینطــور مــوارد کامــا  ــم. البت ــم آن را نمیاب کن

شــخصی هســتند و نمــی شــود آن هــا را بــه 
عنــوان یــک ایــراد مطــرح کــرد. پیشــرفت هــای 
آن  رفتــن  بیــن  از  باعــث  انجــام شــده گرچــه 
اتمســفر نــاب شــده امــا توانســته فرصــت هــای 
جدیــدی را در اختیــار بــازی قــرار دهــد تــا بتوانــد 
کنــد. خلــق  آزاد  و  پویــا  حــد  ایــن  تــا   دنیایــی 

اگــر چــه گفتــم بــازی دیگــر نمــی توانــد آن حــس 
اعتــراف  بایــد  کنــد  ایجــاد  مــن  را در  گذشــته 
و  اســت  نظیــر  بــی  واقعــا  آن  موســیقی  کنــم 
حتــی از قبــل نیــز بســیار بهتــر و زیبــا تــر شــده. 
قطعــه هــای بــازی همگــی بــا کیفیتــی عالــی و 
توســط موزیســین هــای بــا تجربــه نوشــته شــده 
و  ضطــراب  تنــش،  حــس  تواننــد  مــی  و  انــد 
هیجــان را بــه خوبــی بــه بازیبــاز ممتقــل کننــد. 
ــازی مشــغول انجــام مراحــل  هنگامــی کــه در ب
هســتید و وضعیتتــان معمولــی و ســفید اســت 
موســیقی حالتــی آرام و دلهــره آور دارد و بــا 
ریتــم خاصــش ذره ذره تــوی دلتــان را خالــی 
مــی کنــد! بــه محــض ایــن کــه بــوی خطــر در 
محیــط هــا بپیچــد موســیقی نیــز بــه ســراغ مغــز 
شــلوغتان مــی آیــد و یــک صــدا بــا همراهــی 
دلهــره و تنــش ســرود شکســت خــوردن را در 
جمجمــه تــان زمزمــه مــی کننــد. تاثیــر روانــی 
بســیار عالــی ای از همیــن قطعــه هــا بــر بازیبــاز 
گذاشــته می شــود و بــا ایــن قطعــه هــا آنقــدر 
مــی تــوان در بــازی غــرق شــد کــه حــدی نــدارد. 
ســایر مــوارد از جملــه صــدا گــذاری و گویندگــی 
نیــز نقصــی نــدارد و درســت همانطــور انجــام 

شــده کــه بایــد انجــام مــی شــد.

وقتیکهسازهادرگوشتزمزمهمیکنند!

آخرینسخن

شــاید عــده ای هیتمــن را بهیــچ وجــه در حــد و انــدازه ی ایــن ســری بــازی 
ندانســته و آن را بــا دالیــل مختلــف مــورد انتقــاد قــرار دهنــد. امــا چیــزی 
ــود کــه توانســت  ــی ب ــازی مخفــی کاری عال ــه کــردم یــک ب کــه مــن تجرب
خیلــی زود جایــش را در دلــم بــاز کنــد. ایــن را مــی دانــم کــه حــاال حــاال هــا 
نمــی توانــم از بــازی کــردن آن دســت بکشــم. و آنقــدر چالــش مختلــف 

بــرای فتــح کــردن دارم کــه ســاعت هــای بســیار بیشــتری را پــای ایــن 
اثــر زیبــا بگذرانــم. پیشــنهاد مــی کنــم اگــر همچــون مــن طرفــدار ســبک 
مخفــی کاری هســتید یــا ایــن کــه مجــددا همچــون مــن ارادت خاصــی 
بــه جنــاب 47 داریــد )!( ایــن اثــر را تجربــه کنیــد. مطمئــن باشــید کــه 

پشــیمان نخواهیــد بــود!

ــاال،  ــرای انجــام یــک هــدف، ارزش تکــرار بســیار ب ــاد ب ــه فــرد، روش هــای بســیار زی ــم و منحصــر ب ــا، عظی مراحــل پوی
چالــش هــای بســیار و درجــه هــای ســختی درگیــر کننــده، گرافیــک فنــی و هنــری عالــی، جزئیــات بســیار زیــاد محیــط و 

عــدم وجــود هــر گونــه مشــکل فنــی، موســیقی مناســب بــا جــو بــازی

برخی مشکات در زمینه ی هوش مصنوعی، تمرکز کمتر بر روی بخش داستانی
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گذشــت زمانــی بیــش از یــک ســال، از عرضــه 
نســل  هــای  بــازی  بهتریــن  از  یکــی  شــدن 
 The Witcher 3 مــورد  در  نوشــتن  هشــتم، 
را ســخت و دشــوار می کنــد. امــا در مقابــل، 
میــزان موفقیــت و مانــدگاری ایــن بــازی بــزرگ، 
هــر فــردی کــه بــا تمــام وجــود بــه بــازی هــای 
ویدئویــی عشــق بــورزد را متقائــد می کنــد تــا 
از آن بگویــد و شــاید قلــم بــه دســت بگیــرد 
و بنویســد. بــازی بزرگــی کــه جوایــز بســیاری 
کــه  متقاعــد  را  منتقدهــا  و  کــرده  کســب 
نقــص  بــی  بــازی  شــود  مــی  هــم  همچنــان 
از  بیشــتر  مقابــل،  در  امــا   ۳ ویچــر  ســاخت. 
اینکــه مخاطبــان را خوشــحال و راضــی کنــد، 
بــه مخاطبــان و طرفدارانــش احتــرام گذاشــت. 

و آن هــم چــه احترامــی، انتشــار بیــش از ۱۶ 
ســاخت  و  رایــگان  کامــاً  دانلــودی  محتــوای 
یــک بــازی کامــل، در کنــار دو بســته گســترش 
دهنــده کــه بــه همــه نشــان دهنــد، محتــوای 
چگونــه  بایــد  دهنــده  گســترش  بســته  یــک 
باشــد. ویچــر ۳، درســت در کنــار بــزرگ بــودن 
و شــاهکار بودنــش، یــک اثــر قابــل احتــرام نیــز 
ــری کــه توانســت در تمامــی بخــش  هســت. اث
هایــش، موفــق و گاهــی حتــی انقابــی ظاهــر 
شــود و مفهــوم دقیقــی از یــک بــازی خــوش 

ســاخت را بــه همــه نشــان دهــد.
بــه همیــن دلیــل و بنــا بــه بزرگــی ایــن بــازی 
و احترامــی کــه بــرای ایــن اثــر قائــل هســتیم، 
بــه  داریــم در بخشــی هرچنــد کوتــاه،  قصــد 

نقــش مهــم خــرده داســتان هــا در روایت بخش 
داســتانی ایــن بــازی، یعنــی ویچــر 3 بپردازیــم. 
بخشــی کــه قطعــاً یکــی از عوامــل موفقیــت ایــن 
بــازی بــزرگ بــوده اســت. همچنیــن بایــد اشــاره 
کنیــم که بــازی بزرگــی همچــون ویچــر ۳ هــم، 
مــی توانــد نقــص هایــی داشــته باشــد، نقــص 
هایــی کــه گاهــی موجــب مــی شــوند شــخصیت 
از  مقاطعــی  در  بــازی،  زیبــای  هــای  پــردازی 
ــی  داســتان دچــار نقــص شــوند. امــا هــدف کل
بــر  نقــدی  نوشــتن  از  بیشــتر  ایــن مقالــه،  از 
داســتان ویچــر۳، اشــاره ای کوتــاه اســت بــه 
آنچــه کــه ویچــر ۳ و داســتانش بــه بــازی هــای 

افزوده انــد. ویدئویــی 

ویچــر ۳ داســتانش را مدتــی پــس از پایــان بنــدی بــی نظیــر و زیبای شــماره 
 Nilfgaardian( دوم از ســر مــی گیــرد، جایــی کــه پادشــاهی نیلفــگارد
Empire(، بــا کمــک توطئــه هــا و قتــل هایــی کــه ماجرایــش را بــه طــور 
دقیــق در شــماره دوم پیگیــری کردیــم، موفــق بــه ضعیــف کــردن ســرزمین 
هــای شــمالی و در نهایــت لشکرکشــی عظیمــش بــه ســوی ایــن ســرزمین 
هــا شــده اســت. امــا درســت همانطــور کــه مخاطبــان ســری داســتان هــای 
ویچــر مــی داننــد، ویچــر هــا چنــدان هــم بــه مســائل پیــش آمــده بــرای 
انســان هــا اهمیــت نمــی دهنــد و بیــش از هرچیــزی در فکــر اهــداف 
خودشــان هســتند. در همیــن راســتا، در افتتاحیــه بــازی، بــا گرالــت همــراه 
مــی شــویم کــه قصــد دارد ینیفــر )Yennefer( را بیابــد. زنــی کــه بــرای 
مدتــی بســیار طوالنــی یــار و یــاور گرالــت دوســت داشــتنی مــا بــوده اســت. 
امــا درســت پــس از یافتــن اوســت کــه خــط اصلــی داســتانی بــازی، بــا 
ــه مــا آغــاز  ــا تجرب ــرای ویچــر ب ــرای شــما و ب ــزرگ ب ایجــاد شــدن هدفــی ب
مــی شــود. ویچــر 3 درســت پــس از شناســاندن هــدف اصلــی داســتانش 
کــه البتــه چنــدان هــم پیچیــده نیســت شــما را بــرای انجــام ماموریــت 
اصلی تــان و یــا انجــام هرنــوع فعالیــت دیگــری در محیــط بســیار وســیعش 
آزاد مــی گذارد.امــا هــدف اصلــی بــازی در همــان ابتنــدای امــر هــم جــذاب 
و زیباســت و ماموریتــی بــزرگ را شــمال می شــود. ماموریتــی کــه وظیفــه 
خطیــر یافتــن ســیری و در نهایــت نجــات جهــان را بــر شــانه هــای گرالــت 
مــی انــدازد. ایــن ماموریــت، خطیــر کــه خــط اصلــی داســتانی بــازی را 

شــکل مــی دهــد، بــا پیشــرفت خــود، درگیــر خــرده داســتان هــای بســیاری 
مــی شــود. خــرده داســتان هایی کــه شــاید در هیــچ یــک از بــازی هــای 
ــا ایــن خــرده  دیگــر همتایشــان را شــاهد نباشــیم. نکتــه مهــم در رابطــه ب
داســتان هــا ایــن اســت کــه گاهــی، بــا همــه جزییــات و بزرگــی بــی نظیــر 
کــه دارنــد، از مســیر اصلــی قصــه دور شــده و خــط ســیر روایــی خودشــان 
را پــی می گیرنــد، آن هــم در حالــی کــه همــه مــا بــه خوبــی مــی دانیــم، 
گرالــت و ینیفــر بایــد هرچــه ســریع تــر ســیری را یافتــه و در مقابــل خطــر 
بزرگــی کــه فرزندخوانده شــان را تهدیــد مــی کنــد ایســتادگی کننــد. امــا 
بایــد خاطــر نشــان کنــم کــه موضــوع خــرده داســتان هــای پرجزییــات و 
بســیار زیبــای ویچــر ۳، برخــاف آنچــه کــه تصــور مــی شــود، حتــی بــا 
دور شــدن از خطــر ســیر اصلــی داســتان، ضربــه ای بــه پیکــره اساســی 
بــازی وارد نمــی کنــد و در مقابــل، کمــک بســیاری بــه شــخصیت پــردازی، 
ــد و  ــط و ســاخت یــک جهــانِ داســتانی کامــل می کن ــه رواب شــکل دهــی ب
بــه طــور کامــاً حســاب شــده ای در خدمــت بــازی عمــل مــی کنــد. جهــان 
ویچــر 3، بــا آن همــه وســعت بــرای مــا و تــی طرفــداران ســری نــا آشــنا و 
جدیــد اســت، جهانــی ســت کــه منطــق و اصــول اساســی خــودش را بــه 
مخاطــب نشناســانده و بــه همیــن دلیــل توانایــی غــرق کــردن مخاطــب 
را نــدارد. ایــن جهــان همچــون بســیاری از آثــار فانتــزی بــزرگ، بایــد قابــل 
لمــس باشــد و حســی نــو را منتقــل کنــد، حــس اینکــه چنیــن جهانــی، حتــی 
بــدون بــودن و نظــارت مخاطبــش هــم وجــود داشــته و ایــن حــس جــز بــا 
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ذرهبین

کامــل کــردن همــه بخــش هــای روایــی خــاص قصــه ممکــن نخواهــد شــد. 
البتــه همچنــان ایــن انتقــاد وارد اســت کــه ســازندگان، ســرعت روایــت را 
فــدایِ ســاخت جهانــی بــه مراتــب واقعــی و باورپذیــر کــرده انــد. در مقابــل 
امــا بایــد بگویــم ســازندگان بــه درســتی از چنیــن تصمیمــی آگاه بــوده انــد، 
آن هــا، از بــازی اول و بــا شــروع ســاخت ایــن ســه گانــه عظیــم و قابــل 
احتــرام، عناصــر و المــان هایــی را در بازی هایشــان قــرار داده انــد کــه 
بیشــتر از هرچیــزی، در خدمــت پرداخــت و شــکل دهــی بــه جهــانِ میزبــان 
داستانشــان باشــد. جهانــی کــه قبــاً در ســری کتــاب هــای ویچــر، بــه طــور 

کامــل ســاخته شــده بــود. و همگــی بایــد اعتــراف کنیــم کــه ایــن ســازندگان 
ــا، بــه خوبــی توانســته انــد، حــس باورپذیــری خــودآگاه، مخاطبــان را  توان
برانگیختــه و موفــق بــه ســاخت جهانــی باورپذیــر و زنــده شــوند. و جهانــی 
کــه همیــن خــرده داســتان هــای بســیار و گاهــی طوالنــی، پیکــره اصلــی 
و اساســی اش را شــکل داده انــد. خــرده داســتان هایــی کــه همگــی مــی 
دانیــم، بــه منظــور پرداخــت دقیــق شــخصیت هــا و شــکل دهــی جهــان بازی 

ســاخته شــده انــد.

در تجربــه طوالنــی و لــذت بخشــی کــه در زمــان 
مشــغول بودنــم بــه ایــن بــازی داشــتم، بارهــا 
ــی داســتان  پیــش آمــد کــه، بیشــتر از ســیر روای
اصلــی، درگیــر ماموریــت هــای فرعــی و بســیای از 
خــرده داســتان هــای حاضــر در ماموریــت هــای 
اصلــی بــازی شــدم. امــا نکتــه مهــم در رابطــه بــا 
ایــن ماموریــت هــا )جــز ماموریــت های مربوط به 
یافتــن گنــج هــا و تعــداد بســیاری از قراردادهــای 
ویچــر( ایــن اســت کــه همگــی، بــا داســتان اصلــی 
در  بــازی  فرعــی  هــای  نهایــت شــخصیت  در  و 
ارتبــاط هســتند. بــرای نشــان دادن دقیق تــر ایــن 
موضــوع، بهتــر اســت ســری بزنیــم بــه شــخصیت 
گــم  بــه  مربــوط  ماجــرای  و    Bloody Baron
کــه  داســتان  خــرده  ایــن  خانــواده اش،  شــدن 

ــی از ماجراهــای پیــش  در گــرو دریافــت اطاعات
آمــده بــرای ســیری درگیــرش مــی شــویم. بیشــتر 
از هرچیــزی، بــه پرداخــت شــخصیتی کــه شــما 
بــرای گرالــت در نظــر گرفته ایــد و قوانیــن حاکــم 
بــر ســرزمین ولــن )ســرزمین هیچکــس( کمــک 
مــی کنــد. و نــه اینکــه فقــط و فقــط بــه پرداخــت 
شــخصیت بــارون بپــردازد و شــما را رهــا کنــد. 
از  اعظمــی  قســمت  کــه  داســتان،  خــرده  ایــن 
آن بنــا بــه انتخــاب هــای شــخصی شــما پیــش 
مــی رود، در همــان ســاعات ابتدایــی بــازی، راه 
و رســمِ اصلــی پــا گذاشــتن در جهــان خشــن و 
بســیار بــی رحــم ویچــر را بــه مخاطــب آمــوزش 
می دهــد و ایــن ســبک آموزشــی، بیشــتر از هــر 
چیــز دیگــری، مــن را بــه یــاد کتــاب هــای بــزرگ و 

بــی نظیــر فانتــزی مــی انــدازد. کتــاب هایــی کــه 
همیشــه خــرده داســتان هــای بســیاری دارنــد و 
شــخصیت هایشــان را درگیــر ماجراهــای مربــوط 
بــه دیگــران مــی کننــد، ماجراهایــی کــه در ابتــدا 
بــی ربــط بــه ســیر اصلــی بــه نظــر رســیده و در 
آخــر بــه زیبایــی بــه خــط اصلــی داســتانی پیونــد 
داده مــی شــوند. ایــن موضــوع بــه طــور دقیــق 
در مــورد خــرده داســتان Bloody Baron صــدق 
می کنــد. در ابتــدا تصــور مــی شــود کــه او قصــد 
مقابــل  در  و  کــرده  اخــاذی  شــما  از  تــا  دارد 
 )Ciri( ســیری  از  اطاعاتــی  گذاشــتن  درمیــان 
بــا شــما، خانــواده اش را بیابــد. امــا بــا پیــش 
 keira( رفتــن در داســتان، و ماقــات بــا کیــرا متــز
metz( و یافتــن ارتبــاِط ســیری بــا ســه بانــوی 
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جنــگل )Ladies of The Wood(، پیونــد اصلــی 
ــا روایــت اصلــی مشــخص  ایــن خــرده داســتان ب
می شــود. ایــن حالــت، امــا بیــش تــر از آن کــه 
فقــط بــه مقصــود طوالنــی کــردن روایــت و در 
ادامــه ایجــاد کشــش مناســب بــرای ادامــه بــازی 
قوانیــن حاکــم  آمــوزش دادن  باشــد، در حــال 
تکــرار  مــدام  کــه  قوانینــی  اســت،  داســتان  بــر 
مــی شــوند. همچنیــن ایــن خــرده داســتان بــه 
ظاهــر بــی ربــط، شــخصیت اصلــی داســتان را 
بــا یکــی از مهمتریــن تهدیــد هــای موجــود در 
کــه  را  کــرده و سرنوشــت مردمــی  بــازی آشــنا 
تحــت ســلطه ایــن جادوگــران هســتند برایتــان 
روشــن مــی کنــد، سرنوشــتی کــه بازهــم در یــک 
شــما  خــود  انتخــاب  توســط  فرعــی،  ماموریــت 
قابــل تغیبــر اســت. و اینجاســت کــه بــازی بیــش 
از هــر چیــز دیگــری، ماهیــت فانتــزی خــودش را 
بــه رخ مــی کشــد، ماهیتــی کــه از دل کتــاب هــا 
بیــرون کشــیده شــده و قطعــاً هــم بایــد چنیــن 
باشــد. چــرا کــه بــازی بیشــتر از اســتقالی کــه 
در روایــت داســتانش دارد، هویــت اصلــی اش 
را مدیــون منبــع اصلــی اقتبــاس هایــش اســت 
بــر جهــان  بــه قوانیــن حاکــم  ادامــه هــم  و در 
کتــاب هــا پایبنــد مــی مانــد. قوانینــی مثــل کدهــا 
و خــط قرمز هایــی کــه گرالــت بــرای یــک ویچــر 
رســم کــرده و خــودش، هــر روز از آن هــا عبــور 
می کنــد. بنــا بــه نظــر و تجربــه ای کــه طــی انجــام 
ایــن بــازی کســب کــردم، بایــد بگویــم کــه خــرده 
داســتان هــای بــازی، واقعــا در خدمــت داســتان 
اصلــی هســتند. چــرا کــه داســتان اصلــی بــازی، بــا 
همــه ســادگی کــه دارد ) و توســط همیــن خــرده 
وجــود  بــدون  شــود(  مــی  شــکیل  هــا  داســتان 
خــرده داســتان هایــش قابلیــت روایــت شــدن 
را از دســت مــی دهــد. قصــد مقایســه نــدارم، 
ــه بــی  امــا کافــی اســت رجــوع کنیــد بــه ســه گان
نظیــر اربــاب حلقــه هــا، در ایــن کتــاب هــا هــم، 
ســیر روایــی اصلــی بــه شــدت ســاده اســت؛ و 
در رســاندن حلقــه بــه کــوه نابــودی خاصــه مــی 
شــود! امــا مــا بــا خــرده داســتان هــای ریونــدل 
عزیــز،  بیلبــو  حتــی  جادوگرهــا،  هــا،  الــف  و 
پادشــاه  تئــودن  ماجــرای  بورومیــر،  گولــوم، 
روهــان و حتــی سرنوشــت ســخت فارامیــر هــم 
مواجــه مــی شــویم. خــرده داســتان هایــی کــه 
داســتان  اصلــی  هــای  شــخصیت  پرداخــت  بــه 
در  را  هــا  آن  مهــم  خصوصیــات  کــرده،  کمــک 
روایــت خــود نشــان داده و ســیر روایــی قصــه را 
حتــی طوالنــی تــر هــم مــی کننــد، امــا همگــی در 
نقطــه نهایــی، بــا داســتان اصلــی مرتبــط شــده 
و بــه تنــه اصلــی قصــه پیونــد داده مــی شــوند. 
بنــا بــه نظــر بنــده، خــرده داســتان هــای ویچــر 
۳ هــم دقیقــاً چنیــن حالتــی داشــته و در نهایــت 

بــه تنــه اصلــی داســتان پیونــد داده مــی شــوند. 
قالــب  در  بعضــی  کــه  داســتان هایی  خــرده 
دادنشــان  انجــام  )کــه  فرعــی  هــای  ماموریــت 
اختیــاری اســت( روایــت مــی شــوند. بــرای بهتــر 
توضیــح دادن ایــن موضــوع، اشــاره مــی کنــم بــه 
فصــل مربــوط بــه فــرار جادوگــران و جشــنی کــه 
در عمــارت وگلبــاد )Vegelbud( پرباســت. ایــن 
ــام » موضــوع مــرگ و  ــا ن ماموریــت فرعــی کــه ب
زندگــی » در بــازی شــناخته مــی شــود. بــه خودی 
خــود، کاس درســی بــرای طراحــی مرحلــه اســت 
کــه جــای ســخنرانی در رابطــه اش در ایــن مقالــه 
انجــام  کــه  داســتان  خــرده  ایــن  در  نیســت. 
همــراه  اســت،  اختیــاری  کامــاً  هــم  دادنــش 
تریــس مریگلــد )Triss Merigold( بــه جشــنی 
وارد مــی شــوید تــا فــردی کــه متهــم بــه جادوگــری 
شــده را از شــهر فــراری دهیــد. بــا وارد شــدن بــه 
عمــارت بزرگــی کــه جشــن در آن جریــان داشــت، 
هــم  تصــور  کــه  چــرا  مانــدم.  متحیــر  و  مــات 
نمی کــردم ســازندگان بــرای یــک ماموریــت فرعــی 
چنیــن تدارکــی اندیشــیده باشــند. از تورنومنــت 
بازدیــد  و  دیــد  تــا  گرفتــه  گوئنــت  کوچــک 
شــخصیت هــای بســیارِ فرعــی داســتان. امــا در 
نهایــت، گــره ایــن ماموریــت خــاص بــا داســتان 
اصلــی، در زمــان انتظــار تریــس و گرالــت بــرای 
آتــش بــازی و زمــان مناســب اجــراء نقشه شــان 
رو مــی شــود. گــره ای کــه نقــش تعییــن کننــده ای 
در ادامــه رابطــه شــما بــا تریــس مریگلــد دارد، و 
در کنــار ایــن موضــوع، بــه شــما اجــازه می دهــد 
کــه شــخصیت گرالــت را، بنــا بــه انتخــاب هایتــان 
پرداخــت کنیــد. در ابتــدا نبایــد از یــاد ببریــم کــه 

مــا در حــال انجــام دادن یــک بــازی در ســبک 
آن  در  کــه  ســبکی  هســتیم.  افرینــی  نقــش 
بایــد در نقــش شــخصیت اصلــی قــرار گرفتــه و 
بــه جــای او تصمیــم گیــری کنیــم. پــس بخــش 
مهمــی از پرداخــت شــخصیت اصلــی داســتان بــه 
انتخــاب هــای مــا وابســته اســت، انتخاب هایــی 
کــه بســیاری از آن هــا، در طــی همیــن خــرده 
مثــل  دقیقــاً  شــوند.  مــی  انجــام  هــا  داســتان 
نحــوه رفتــاری کــه در جشــن وگلبــاد، بــا تریــس 
نهایــت  موضــوع،  ایــن  و  کنیــد.  مــی  اتخــاذ 
هنرمندی داســتان ســرایان CD Projekt Red را 
نشــان مــی دهــد و نــه ضعــف آن هــا را، آن هــا 
دقیقــاً ماهیــت یــک بــازی نقــش آفرینــی را درک 
کرده انــد و داستانشــان را در خدمــت ایــن ســبک 
و گیــم پلــی را در خدمــت ایــن فضــا و در نهایــت 
همــه چیــز را در خدمــت ســاخت یــک بــازی بــی 
بــه  بایــد  ادامــه  کرده انــد.  در  طراحــی  نظیــر 
ایــن موضــوع هــم اشــاره کنیــم کــه ایــن انتخــاب 
هــا، و در واقــع تصمیــم هایــی کــه در پرداخــت 
ــی پاســخ  ــد، ب شــخصیت گرالــت اتخــاذ مــی کنی
نمانــده و همگــی توســط شــخصیت هــای فرعــی 
پاســخ داده مــی شــوند. بــه نوعــی کــه بازی بــاز 
کــه در مواقعــی در نقــش یــک نویســنده ظاهــر 
شــده و بــه شــخصیت گرالــت جهــت مــی دهــد، 
کامــاً بازخوردهــای مربــوط بــه ایــن انتخــاب هــا 
و حســی کــه در گرالــت و دیگــران ایجــاد کــرده را 
دریافــت مــی کنــد. آن وقــت مــا می گوییــم بــازی 
در پرداخــت شــخصیت هــای اصلــی  اش مانــده؟ 
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بــازی هرچــه کــه باشــد، و در بدتریــن حالــت 
پرداخــت شــخصیت گرالــت  ممکنــه هــم، در 
از  مهمــی  بخــش  کــه  چــرا  نیســت.  وامانــده 
ایــن پرداخــت را بــه شــما ســپرده اســت. ویچــر 
۳ برعکــس بســیاری دیگــر از بــازی هــای ایــن 
را  گمنــام  قهرمانــی  ابتــدا  همــان  از  ســبک، 
ســاخته  را  او  کــه  نمی گــذارد  اختیارتــان  در 
در  و  بپرورانیــد  خوبــی  بــه  را  شــخصیتش  و 
آخــر هــم، هیــچ واکنشــی از ســوی کرکترهــای 
بــازی  ایــن  نشــود.  نصیبتــان  بــازی  غیرقابــل 
درســت کاری متفــاوت مــی کنــد، ســازندگان 
را  آشــنا  نــام  قهرمانــی   ،CDPR در   ویچــر ۳ 
هــم  داســتانی  کــه  می گذارنــد  اختیارتــان  در 
دارد و تــا حــد بســیاری هــم در بازی هــای قبلــی 
آن هــا   ، اســت  شــده  پرداخــت  هــا  کتــاب  و 
سرنوشــت ایــن قهرمــان را بــه دســت هــای مــا 
ــرار  ــی  مقابلمــان ق می ســپارند، و انتخــاب های
بــه پایان بنــدی  مــی دهنــد کــه فقــط و فقــط 

دیگــر  هــای  شــخصیت  ســرانجام  یــا  و  بــازی 
ایــن  پرداخــت  بــه  بلکــه  شــود.  نمــی  ختــم 
شــخصیت هــا نیــز کمــک مــی کنــد. موضــوع 
بایــد  داســتانی،  کرکتــر  یــک  کــه  اســت  ایــن 
او  تــا  شــود،  پرداخــت  اثــر  مخاطــب  بــرای 
ــا  ــه و ب ــداری را در خــود یافت حــس همــذات پن
اهــداف کرکتــر همراهــی کنــد. ایــن موضــوع، 
در ویچــر ۳ کــه نمــاد کامــل یــک رســانه تعاملــی 
اســت، بــه واســطه کمــک خــود مخاطــب انجــام 
می شــود. نیمــی از شــخصیت پــردازی گرالــت 
توســط انتخــاب هایــی کــه انجــام مــی دهیــد و 
بازخوردهایــی کــه در مقابــل از دیگــر شــخصیت 
هــا دریافــت مــی کنیــد، بــرای خودتــان و فقــط 
شــما شــکل مــی گیــرد و بــه ایــن ترتیــب، مــا 
هــم گرالتــی داریــم کــه تمــام بازی بــاز هــا او را 
مــی شناســند و هــم گرالتــی کــه مخصــوص بــه 
خودمــان اســت. و ایــن درســت اوج هنــر بــازی 
می دهــد.  نشــان  را   CDPR اســتدیو  ســازی 

از  بســیاری  دارنــد  اعتقــاد  کــه  هایــی  همــان 
رخــداد هــای بازی شــان توســط بــازی بــاز انجــام 
مــی شــود و اثرشــان را یــک رســانه کامــاً جهــت 
داده شــده نــام نمــی نهنــد. بــه همیــن دلیــل 
اســت کــه مــی توانیــم خــرده داســتان یافتــن 
دندالیــن )Dandelion( و درگیــری هــای گرالــت 
 )skellige( برســر انتخاب پادشــاه در اســکلیگه
را مهــم تلقــی کنیــم و نــه فقــط »آب بســتن 
بــه داســتان« ایــن درگیــری هــا، مــا را بــه قلــب 
نقــش  تجربــه  می برنــد.  نویــن  تجربــه  یــک 
داشــتن در سرنوشــت مردمــی کــه بــا ســنت هــا 
و خرافــات پدرانشــان زندگــی مــی کننــد. ایــن 
خــرده داســتان هــا نــه تنهــا در خدمــت بــازی و 
پرداخــت شــخصیت هــا هســتند، بلکــه بیــش 
از آن، در خدمــت مــا هــم هســتند و رســالت 
اساســی یــک بــازی، یعنــی ایجــاد تجربــه ای نــو 

را هــم بــه ســرانجام مــی رســانند.

بــه  باشــیم  داشــته  کوتــاه  نگاهــی  بگذاریــد 
نجــات  زیبــای  و  پیوســته  هــای  ماموریــت 
ابتــدا  در  هــا،  ماموریــت  ایــن  در  دندالیــن، 
نوویگــراد  زیرزمینــی  گرداننــدگان  و  ســران  بــا 
کــه  مردانــی  شــویم،  مــی  آشــنا   )Novigrad(
در رأس هــرم قــدرت شــهر قراردارنــد و بنــا بــه 
شــرایط پیــش امــده وضعیــت خــود را در خطــر 
مــی بیننــد. پــس از ماقــات بــا ایــن افــراد، بــه 
یکــی از دوســتان )یــا دشــمنان!( قدیمــی گرالــت 
 sigismund( دیکســترا  ســیگموند  یعنــی 
زیــادی  مــدت  کــه  dijkstra( می رســیم، کســی 
را بــه جاسوســی پرداختــه و حــاال هــم یکــی از 
مطلــع تریــن افــراد داخــل شــهر اســت )کــه ایــن 
موضــوع هــم در خلــل ماموریــت هــای فرعــی 
بــه  کمــک  عــوض  در  او  شــود(.  مــی  روشــن 
یافتــن ســیری از گرالــت مــی خواهــد کــه مــال 
اینکــه  از  جــدا  بیابــد.  را  رفتــه اش  بــه ســرقت 
ایــن ماجــرا چقــدر زیبــا و جالــب اســت، فرمولــی 
مشــابه فصــل Bloody Baron دارد. ایــن خــرده 
داســتان در ابتــدا بــی ربــط بــا داســتان اصلــی 

دزد  یافتــن هویــت  بــا  امــا  نظــر می رســد،  بــه 
گنجینــه دیکســترا، گــره ارتباطــی اش بــا یافتــن 
دندالیــن را روشــن می کنــد. چــرا کــه دندالیــن 
و ســیری بــه دلیــل تعمیــر وســیله ای مجبــور بــه 
ســرقت شــده اند. پــس از ایــن موضــوع اســت 
 Caleb Menge ــه دنبــال شــخصیت هــای کــه ب
و  Cyprian Wiley  )ایــن دوســتمان نــام هــای 
دیگــر بســیاری دارد!( مــی رویــم. کســانی کــه بــه 
نظــر مــی رســد از محــل دندالیــن و وقایعــی کــه 
بــرای ســیری رخ داده آگاهــی دارنــد. ایــن دو  
شــخصیت بیــش از پیــش، گــره ارتباطــی نجــات 
دندالیــن بــا داســتان اصلــی را نمایــان مــی کننــد 
و حتــی آمادگــی هــای الزم بــرای ورود شــخصیت 
می ســازند،  فراهــم  هــم  را   )avallac›h( آوالخ 
بــه  کیــرا  هــای  اشــاره  از  پــس  کــه  شــخصیتی 
اطــاع  بــی  شرنوشــتش  از  مرمــوز(،  )الــف  او 
هســتیم. همچنیــن پــس از یافتــن دندالیــن و 
کشــف آن چــه کــه بــرای ســیری در نوویگــراد رخ 
داده، گــره جدیــدی در داســتان ایجــاد مــی شــود 
کــه در مــوازات یافتــن ســیری حرکــت می کنــد و 
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بــه هیــچ وجــه هــم اتفاقــی نیســت. ایــن کــه گــره مربــوط بــه نفریــن اوالخ 
اســت و ســیری قصــد باطــل کردنــش را داشــته، در اســکلیگه گشــوده 
مــی شــود و یکــی از مهمتریــن شــخصیت هــای بــازی را بــه خــط ســیر 
اصلــی داســتان راه مــی دهــد. مشــخص اســت کــه ارتبــاط میــان ایــن خــرده 
داســتان هــا و مخاطــب بــه دریافــت چنــد پــاداش خلاصــه نمی شــود، 

بلکــه تمامــی آن هــا، در خدمــت ایجــاد کــردن شــناختی بیشــتر از جهــان 
توســط مخاطــب، شــکل دهــی بــه شــخصیت گرالــت توســط مخاطــب و در 
ادامــه درک قوانیــن و ارتباطــات حاکــم بــر جهــان بــازی توســط مخاطــب 
هســتند. قوانینــی کــه همگــی بــه پرداخــت شــخصیت ها کمــک کــرده و 

دقــت ســازندگان در جزئیــات را بــه رخ می کشــند.

ویچــر ۳ پــر اســت از ایــن خــرده داســتان های بــه 
یــاد ماندنــی و زیبــا، بعضــی از ایــن داســتان هــا 
در قالــب ماموریــت هــای فرعــی روایــت شــده 
ــی  ــاداش های ــاداش همــراه مــی شــوند، پ ــا پ و ب
کــه در گیــم پلــی تاثیــر گــذار هســتند امــا بیشــتر 
حداقــل  هــا،  ماموریــت  ایــن  پــاداش  آن،  از 
بــرای مــن کــه مخاطــب ایــن بــازی بــوده ام)آن 
دســت  بــه  طوالنــی(  بســیار  مدتــی  بــرای  هــم 
آوردن شــناختی دقیــق و زیبــا از جهــان بــازی )و 
کتاب هــا( و در ادامــه شــخصیت هــای داســتان 
اســت. شــخصیت هایــی کــه بســیاری از آن هــا 
در ماموریت هــای فرعــی و خــرده داســتان هــا 
نقشــی مهــم ایفــا می کننــد. همچنیــن، بــا وجــود 
امــکان تعییــن سرنوشــت بعضــی از شــخصیت 
هــای بــازی قبلــی، چنــدی از ایــن خــرده داســتان 
هــا، بــه سرنوشــت ناتمــام شــخصیت هــای بــازی 
قبــل اختصــاص داده مــی شــوند. سرنوشــتی کــه 
اگــر پرداخــت نمــی شــد، مــی توانســت دلیلــی 
بــر ناقــص بــودن بــازی باشــد. بــه عنــوان مثــال، 
توجــه کنیــد بــه سرنوشــت لتــو در بــازی دوم کــه 
در انتهــا توســط گرالــت تعییــن مــی شــود. حــال 
اگــر در بــازی ســوم، هیــچ حرفــی از سرنوشــت او 
زده نمــی شــد، اجــازه داشــتیم کــه از بــازی انتقاد 
کنیــم. امــا بــا وجــود پرداخــت ســازندگان بــه لتــو 
در یکــی از همیــن خــرده داســتان هــا، ارتبــاط 
زیبایــی بیــن دو بــازی )کــه در دو نســل متفــاوت 
ارتباطــی  گیــرد.  مــی  شــکل  شــده اند(  عرضــه 
بــه  مخاطــب،  کــردن  زده  ذوق  از  بیــش  کــه 
تشــکیل جهانــی یکپارچــه بــرای بــازی کمــک مــی 
کنــد. جهانــی کــه نقشــی بــه مراتــب مهم تــر از 
گرالــت و دیگــر شــخصیت هــا دارد. چــرا کــه اگــر 
مخاطــب قوانیــن ایــن جهــان را نپذیــرد، هرگــز 

موفــق بــه پذیــرش شــخصیت هــا و ماجراهــای 
انــان نخواهــد شــد. جهانــی کــه بــا وجــود المــان 
هــای فانتــزی بســیار، بــر اســاس تئــوری هــای 
بســیارِ علمی-تخیلــی ســاخته شــده، جهانــی کــه 
همچــون دنیــای انســان هــا، قوانیــن مخصــوص 
تناقضــات،  از  اســت  پــر  دارد.  را  خــودش  بــه 
البتــه اســتعاره هایی از دنیــای  دشــواری هــا و 
بــا  رابطــه  در  بســیاری  هــای  حــرف  واقعــی. 
ویچــر۳ و خــرده داســتان هایــش وجــود دارد، از 
قضــاوت هایــی کــه بــه عهده شــما گذاشــته شــده 
و هیچــگاه از درستی شــان مطلــع نمــی شــوید 
)و در ادامــه بایــد بــا بــار تصمیمتــان بــه زندگــی 
ادامــه دهیــد( گرفتــه تــا تشــکیل دادن روابــط 
عاشــقانه بــا دیگــران، رابطــه هایــی کــه در انتهــا، 
شــاید برپایــان بــازی اثرگــذار نباشــند، امــا قطعــاً 
برشــما و نــوع پرداخــت شــخصیت گرالــت در نزد 
شــما اثرگــذار هســتند. بــه یــاد دارم کــه روایتــی 
از ســعدی بــزرگ و فردوســی کبیــر در رابطــه بــا 
حماســه ســازی را خوانــدم، روایتــی کــه ثابــت 
مــی کــرد، چینــش درســت روایــت و ابزارهاســت 
کــه مــی توانــد قصــه ای یکســان را تبدیــل بــه 
حماســه و یــا داســتانی معمولــی کنــد. و حــاال، 
 The Witcher 3: بایــد بگویــم کــه ســازندگان
خوبــی  بــه   CD Projekt Red در   Wild Hunt
توانســته اند، ایــن چینــش را شــناخته و از آن 
ــاز بهــره ببرنــد. آن  ــازی جهــان ب در قالــب یــک ب
هــا، درنهایــت، موفــق شــده اند حماســه ای خلــق 
کننــد کــه یکــی از بــی نقــص تریــن تجربه هــای 
بســازند  دنیایــی  و  بســازد.  را  بازی بــازی  هــر 
قوانینــش  دقیــق  شناســاندن  واســطه  بــه  کــه 
می توانــد مخاطــب را بــرای ســال ها در خــودش 

غــرق کنــد.
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شــما عزیــزان مــی توانیــد پاســخ هــای خــود را بــه آدرس ایمیــل kasra2899@gmail.com ارســال کنیــد تــا در قرعــه کشــی مــا 
شــرکت داده شــوید.

1- ســه راهــکار بــرای پیــروزی در بــازی هــای ســبک شــوتیگ بــه دلیــل اســتفاده از قطعــات ایســوس را نــام ببریــد و یکــی را توضیــح 
دهید.

2- فناوری نورپردازی اختصاصی Aura ایسوس در کدام محصوالت این شرکت وجود دارد؟

3- نرخ تازه سازی )Refresh Rate( نمایشگر ROG SWIFT PG258Q ایسوس چقدر است؟

4- مزایای فناوری 0dB ایسوس را نام ببرید.

لطفــاً توجــه داشــته باشــید مهلــت ارســال جــواب تــا روز 31 فروردیــن 1396 مــی باشــد و جــواب هــای ارســالی بعــد از ایــن تاریــخ 
حــذف مــی شــوند

قبل از نوشتن جواب ها نوشتن مشخصات شامل نام ، نام خانوادگی ، نام پدر و کد ملی الزامی می باشد
بــا برنــدگان از طریــق ایمیــل تمــاس خواهیــم گرفــت پــس لطفــاً توســط یــک ایمیــل معتبــر جــواب هــا ارســال شــود در ضمــن بــرای 

دریافــت جوایــز حتمــاً بایــد تصویــر صفحــه اول شناســنامه و یــا کارت ملــی  بــه همــراه آدرس ایمیــل شــود
جوایــز ایــن ســری مســابقه شــامل 10 پکیــج ویــژه بــرای 10 نفــر مــی باشــد هــر پکیــج شــامل تیشــرت ایســوز ، کاپ ایســوز ، لیــوان 

ROG ، حولــه ROG ، کیــف ROG ، فلــش ROG و مــوس پــد ROG مــی باشــد
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غریــب  و  عجیــب  معمــوالً  ژاپنــی  هــای  بــازی 
در  را  حکــم  ایــن  توانیــم  نمــی  البتــه  هســتند. 
مــورد تمــام بــازی هــای صــادر کنیــم، امــا بســیاری 
کــه  هســتند  عقیــده  ایــن  بــر  بازی بازهــا  از 
تعــداد بســیاری زیــادی از بــازی هــای ژاپنــی، بــه 
گونــه ای ســاخته مــی شــوند کــه فقــط و فقــط 
ــان خــوش  ــاب تاب ــه مــذاق مــردم ســرزمین آفت ب
بیایــد. مردمــی کــه بارهــا ثابــت کــرده انــد کــه 
و  اســتانداردها  هــا،  بــازی  انتخــاب  زمینــه  در 
معیارهایــی متفــاوت از آن چــه کــه مــا تعییــن 
ــار هایــی کــه در بســیاری  ــد. معی مــی کنیــم دارن
از مواقــع بــه مــذاق غربــی هــا خــوش نمــی آیــد 
جــذاب  بســیار  هــا  ژاپنــی  بــرای  مقابــل،  در  و 
اســت. بــار هــا پیــش آمــده کــه بــازی هــای بــزرگ 
غربــی، بــا همــه تبلیغــات و زرق و بــرق هایــی 
ایــن صنعــت  بــزرگ  رقابــت  دارنــد. در جریــان 
ــم  ــا شکســتی عظی ــه و ب ــه را باخت ــن، قافل در ژاپ
مواجــه شــوند. ایــن موضــوع و در کنــارش، عــدم 
موفقیــت هــای چشــم گیــر بــازی هــای خــاص 
ژاپنــی در بــازار غــرب، بیــش از هرچیــزی نشــان 
دهنــده تفــاوت ســلیقه بســیار زیــادی اســت کــه 
ــازی ســازی وجــود دارد.  ــان ب ــان ایــن دو جری می
امــا بــا همــه ایــن ایــن تفــاوت هــا و پیــش داوری 
هایــی کــه نســبت بــه بــازی هــای ژاپنــی و بیــش 
افرینــی ژاپنــی در  نقــش  از آن، ســبک خــاص 
ذهــن داریــم. بایــد اعتــراف کنیــم کــه در مــوارد 
زیــادی بــازی هــای ســاخته شــده در ژاپــن، کــه 
اتفاقــاً بــا نهایــی تریــن حالــت » ژاپنــی« بــودن 
ــا ســلیقه چشــم بادامــی هــا ســاخته  و مطابــق ب
ارزشــمندی  بــازی هــای  شــده اند، در حقیقــت 
هســتند کــه بــه علــت پیــش داوری هــای غلــط، 
از مرکــز توجــه بــازی بازهــا دور مــی ماننــد. در 
واقــع تعــداد کثیــری از بــازی هــای ژاپنــی پســند، 
از  بهتــر  تواننــد  مــی  در زمینــه هــای متفاوتــی 
همتاهــای غربی شــان عمــل کننــد. بــرای مثــال 
کافــی اســت نگاهــی بیاندازیــد بــه شــماره هــا 
مختلــف از ســری خــوش آوازه فاینــال فانتــزی. 
در کنــار ایــن ســری پــر آوازه کــه معمــوالً بــه علــت 
المــان هــای فانتــزی و البتــه گاهــی غربــی اش 
توانســته در بازارهــای غربــی موفــق ظاهــر شــود. 
ســری بــاز هــای جنجالــی، زیبــا و البتــه بــه شــدت 
ژاپنــی پرســونا قــرار مــی گیرنــد. ســری بــازی هــای 
نقــش  ســبک  در   ،Persona موفــق  و  بــزرگ 
آشــنای  نــام  اســتدیو  توســط  و  ژاپنــی  آفرینــی 
اتلــوس ســاخته مــی شــوند. ایــن ســری همیشــه 
موفــق بــوده اســت بــا وجــود پایبنــد بــودن بــه 
المــان هــای عجیــب  آن  و  ژاپنــی  ریشــه هــای 
و غریبــو پذیرفتــه نشــده در غــرب، طرفــداران 
بســیاری در کشــور هــای غربــی و حتــی ایــران 
داشــته باشــد. ســری پرســونا امــا بیــش تــر از 
هرچیــزی، موفقیــت هــای بــی بدیــل و محبوبیــت 
بســیارش را مدیــون داســتان پــردازی بــی نظیــر و 

وجــود عناصــر روانشناســانه در داســتان هایــش 
زیبایــی  پلــی  گیــم  کنــار  در  ایــن ســری  اســت. 
ارائــه مــی کننــد.   JRPG کــه در ســبک اصیــل
همیشــه داســتانی زیبــا، بــی نقــص، پیچیــده و 
البتــه روانشناســانه داشــته انــد. داســتانی کــه 
در هــر شــماره، بــر اســاس یکــی از بیمــاری هــا 
و یــا مشــکات روانــی معمــول در جامعــه مــدرن 
ســاخته می شــود و اشــاره هایی عظیم به نقش 
افــراد در جامعــه مــدرن، میــزان فشــار حاصــل از 
ــن نقــش  ــق ای ــن نقــش و وظایفــی کــه از طری ای
بــه شــخص تحمیــل مــی شــود دارد. اشــاره هایــی 
کــه همگــی در میــان خــرده داســتان هــای زیبــا، 
فعالیــت هــای روزمــره و اهمیــت یافتــن روابــط 
در بــازی، خودنمایــی مــی کننــد. تکیــه بخــش 
روانشناســانه  مــوارد  بــه  ســری  ایــن  داســتانی 
را مــی تــوان حتــی از نــوع انتخــاب شــخصیت 
اصلی و قهرمان داســتان هم دریافت. در ســری 
پرســونا، داســتان همیشــه در اطــراف شــخصیتی 
شــکل مــی گیــرد کــه بــه ســادگی پروتاگونیســت 
شــخصیت،  ایــن  کــه  چــرا  شــود.  مــی  نامیــده 
بیشــتر از هرچیــزی نماینــده بازی بــاز در دنیــای 
زیبــای پرسوناســت و ســازندگان حــق انتخــاب 
نــام او را بــه شــما مــی دهنــد. حــق انتخابــی کــه 
بــه واســطه مکانیــک هــای بســیار زیبــای گیــم 
پلــی، گســترده تــر شــده و بــه الیــه هــای درونــی 
ایــن  بــه  رســد.  مــی  هــم  شــخصیت  پرداخــت 
ترتیــب، ســازنده هــا، در واقــع داســتان را حــول 
محــور کســی شــکل مــی دهنــد کــه بــازی بــاز، نــه 
ــا او  تنهــا بیشــترین میــزان همــذات پنــداری را ب
دارد، بلکــه او را بــه طــور کامــل، نماینــده خود در 
دنیــای بــازی مــی دانــد. نماینــده ای کــه کــم کــم، 
و بــه مــرور دقیقــاً هماننــد بــازی بــاز عمل خواهد 
ــازی  کــرد. و بــه همیــن دلیــل اســت کــه ســری ب
ــه  ــد، در زمین هــای پرســونا همیشــه توانســته ان
داســتانی بســیار موفــق ظاهــر شــوند و بــا توجــه 
بــه اطاعــات منتشــر شــده از شــماره پنجــم، مــی 
توانیــم اطمینــان حاصــل کنیــم کــه ایــن نســخه 
از ســری پرســونا هــم توانســته بــه خوبــی، در 
بــی نظیــر ظاهــر  و  زمینــه داســتانی درخشــان 
شــود. در ایــن شــماره هــم بــه رســم همیشــه، 
پروتاگونیســت بــه علــت بعضــی ســرپیچی هــا و 
دخالــت هایــی کــه از نظــر بزرگتــر هــا بــی مــورد 
بــه نظــر مــی رســیده، از محــل زندگــی خــود دور 
 Shujin( شــده و به توکیو و دبیرســتان شــوجین
ایــن  می کنــد.  مــکان  نقــل  زنــدان(  معنــای  بــه 
نقــل مــکان ناگهانــی کــه ابتدایــی تریــن نقطــه در 
شــروع ســفر دور و دراز قهرمــان قصــه اســت، 
بــه عنــوان بهانــه ای بــرای بیــداری عمــل کــرده 
و پروتاگونیســت را بــه ماجرایــی بــزرگ، دور از 
انتظــار و پیچیــده می کشــاند. ماجرایــی کــه بنــا 
دوســتانش  و  قصــه  قهرمــان  ســری،  رســم  بــه 
را در مقابــل چالــش هایــی قــرار مــی دهــد کــه 

همگــی، اســتعاره هایــی زیبــا و عمیــق هســتند 
از آنچــه کــه انســان هــا بــه طــور روزمــره و در 
ــا آن دســت و پنجــه  خــال زندگــی عادی شــان ب
نــرم مــی کننــد. پرســونا 5 هــم از ایــن قائــده کلــی 
مســتثنا نیســت و بــا ورود قهرمــان ســاکتش بــه 
محــور  حــول  را  داســتانش  شــوجین،  مدرســه 
همانطــور  دهــد.  مــی  شــکل  دوســتانش  و  او 
برداشــت  مــا  پروتاگونیســت  از سرنوشــت  کــه 
مــی شــود. داســتان بــازی در شــهر توکیــو رقــم 
کــه  پرجمعیــت  و  بــزرگ  شــهری  خــورد.  مــی 
ســازندگان بســیاری از مناطــق وســیع و بزرگــش 
بــازی شــبیه ســازی  در  را  همچــون شــینجوکو 
داســتان  خــرده  از  شــده  پــر  توکیــو  کرده انــد. 
واقعــی  ماهیــت  از  هــرروز  کــه  مردمــی  و  هــا 
خودشــان فاصلــه مــی گیرنــد. ایــن شــهر، جایــی 
اســت کــه گروهــی از دانــش آمــوزان دبیرســتان 
شــوجین بــه واســطه دســتیابی پروتاگونیســت 
بــه اتــاق معــروف مخملــی معــروف ســری، راه 
ورود بــه دنیایــی مــوازی را مــی آموزنــد. دنیایــی 
کــه Palace نــام دارد و بــه رســم شــماره هــای 
قبلــی ســری، اســتعاره ای اســت از جهانــی خیالــی 
کــه بــه واســطه اهــداف، امیدهــا، آرزوهــا، امیــال 
و حتــی عقــده هــای درونــی انســان هــا ســاخته 
 ،  )Palace( پلــس  ورودبــه  بــا  اســت.  شــده 
پروتاگونیســت خــوش چهــره مــا و دوســتانش بــا 
موجــودی گربــه ســان کــه خــودش را مورگانــا مــی 
نامــد آشــنا می شــوند. موجــودی کــه ادعــا مــی 
کنــد مــی تــوان شــهر را از طریــق دنیــای مــوازی 
همــراه  بــه  پروتاگونیســت  داد.  Palaceنجــات 
مورگانــا و دوســتانش، موفــق مــی شــوند گروهــی 
چنــدان  ماهیــت  گویــی  کــه  دهنــد  تشــکیل  را 
قهرمانانــه ای نــدارد، امــا همچــون بســیاری دیگــر 
تــاش  زیبــا  هدفــی  بــرای  هــا،  ضدقهرمــان  از 
برخــاف همــه   ،5 پرســونا  داســتان  کنــد.  مــی 
شــماره هــای قبلــی، در رابطــه بــا تعقیــب کــردن 
و شکســت دادن آدم بــد هــا نیســت. بلکــه قصــد 
دارد شــما را در نقــش شــخصی شورشــی قــرار 
آرســن  بــه  کــه هویتــی شــبیه  دهــد. شــخصی 
لوپــن معــروف دارد و گاهــی هــم شــباهت هایــی 
بــا پیترپــن. پروتاگونیســت داســتان کــه حالتــی 
ضدقهرمــان گونــه دارد، بــا همــکاری مورگانــا و 
دوســتانش گروهــی را تشــکیل می دهــد کــه بــا 
دزدی گنــج هــای بــزرگ ســاالن، قلــب آن هــا را 
از دلبســتگی هــای بیهــوده پــاک کــرده و قصــد 
 Phantom نجــات شــهر را دارد. ایــن گــروه کــه
thieves of Heart  نــام مــی گیــرد بــا ورود بــه 
دنیایپلــس مربــوط بــه هــر فــرد و مبارزاتــی عظیــم 
در ســیاهچال هــا، بــه مهمتریــن دلبســتگی فــرد 
دســت یافتــه و بــا دزدیــدن آن، کــه منبــع اصلــی 
فســاد و تباهــی قلــب هــا اســت، قــدم در راه 
تغییــر دادن و ســپس نجــات شــهر مــی گذارنــد.
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پیداســت،  بــازی  داســتان  از  کــه  همانطــور 
پرســونا 5 هماننــد اجــدادش، از دو بخــش کلــی 
تشــکیل شــده. بخــش اول کــه بــه زندگــی روزمــره 
توکیــو و دبیرســتان شــوجین  اتفاقــات شــهر  و 
هویــِت  بــر  دوم  بخــش  و  دارد.  اختصــاص 
تاکیــد  پلــس  و  پروتاگونیســت، پرســوناها  دوم 
بخــش  موضــوع،  همیــن  واســطه  بــه  می کنــد. 
گیــم پلــی بــازی هــم تقســیم شــده و در حالــت 
را پوشــش مــی دهــد. در حالــت اول، رفتــن بــه 
مدرســه و مشــغول شــدن بــه کارهــای روزمــره 
فــرد مــورد توجــه قــرار مــی گیــرد. گیــم پلــی بــازی 
در ایــن بخــش بســیار گســترده اســت و می توانــد 
بــرای مدتــی طوالنــی بازی بــاز را ســرگرم کنــد. از 
حاضــر شــدن ســرکاس هــای دبیرســتان گرفتــه 
تــا فعالیــت هــای زیبــا و ســرگرم کننــده کــه در 
بــا  ســطح شــهر وجــود دارنــد. شــما می توانیــد 
گشــت و گــذار در ســطح شــهر، بــه کارهــای نیمــه-
وقــت مشــغول شــوید و از ایــن طــرق، عــاوه بــر 

کســب درآمــد بــه گســترش صفــات شــخصیتی 
همچنیــن  کنیــد،  کمــک  پروتاگونیســت تان 
فعالیت هایــی جانبــی و ســرگرم کننــده در کنــار 
دارنــد  وجــود  فرعــی  و  جانبــی  ماموریت هــای 
کــه می تواننــد بــه خوبــی وقــت بــازی بــاز را پــر 
کننــد. بــا انجــام کارهــای روزمــره و ماموریت هــای 
فرعــی، خصوصیــات اخاقــی و صفــات شــخصیتی 
شــکل  و  کــرده  پیشــرفت  پروتاگونیســت 
می گیرنــد. بــه ایــن ترتیــب هرچــه فعالیت هایتــان 
قهرمانــی  دهیــد  افزایــش  را  شــهر  ســطح  در 
قدرتمنــد تــر و پرداخــت شــده تر خواهیــد داشــت. 
»روابــط  جــذاب  سیســتم  لطــف  بــه  همچیــن 
اجتماعــی« کــه در همــه نســخه ها وجــود داشــته 
و ایــن بــار، طبــق گفته هــای ســازندگان بســیار 
ویژگــی  کمــک  بــه  می توانیــد  شــده.  تــر  کامــل 
هــای  شــخصیت  بــا  قهرمــان  شــخصیتی  هــای 
ارتبــاط برقــرار کــرده و دوســت  بــازی  غیرقابــل 
بــر  عــاوه  اجتماعــی  ارتباطــات  ایــن  شــوید. 

افــزودن صفــات خــاص بــه شــخصیت می تواننــد 
روابــط  از  شــوند،  ختــم  مختلفــی  روابــط  بــه 
دوســتانه و ســاده گرفتــه تــا رابطــه هــای صمیمــی 
و یــا عاشــقانه. ایــن روابــط در شــاخته همــکاری 
جــای گرفتــه و میــزان پیوســتگی شــما بــا دیگــر 
مــی کننــد. هرچــه  را مشــخص  شــخصیت هــا 
میــزان و تعــداد پیوســتگی هــا و روابــط اجتماعــی 
پروتاگونیســت افزایــش یابــد، او بــه ارتقــاء هــا و 
توانایی هــای خاصــی دســت مــی یابــد کــه ایــن بــار 
در خــال مبــارزه هــا و در دنیــای مــوازی پلــس 
بــه کمــک او خواهنــد امــد. بــه ایــن ترتیــب هرچــه 
داشــته  بهتــر  بــا صفاتــی  تــر  کامــل  شــخصیتی 
باشــید، روابطــی گســترده تــر خواهیــد ســاخت 
مبــارزات  در  قدرتتــان  افزایــش  بــه  منجــر  کــه 
ایــن فراینــد کــه از نظریــه هــای  خواهــد شــد. 
روانشناســانه ســری نشــأت مــی گیــرد بــه خوبــی 
ماهیــت و هــدف ســازندگان از ســاخت چنیــن 

بــازی زیبایــی را مشــخص می کنــد.

امــا در مقابــل بخــش زندگــی روزمــره، بــا ورود 
بــه پلــس، بــازی رنــگ و بــوی دیگــری بــه خــودش 
گرفتــه و بســیار متفــاوت مــی شــود. پلــس دنیایی 
مــوازی اســت کــه بــه واســطه امیال مردم ســاخته 
شــده اســت. ایــن دنیــای کــه مــی توانــد مــدام 
تغییــر کنــد، از طریــق یــک برنامــه قابــل نصــب 
قابــل  پروتاگونیســت  تلفــن هوشــمند  روی  بــر 
دســتیابی اســت. گیــم پلــی بــازی در بخــش پلــس 
کمــی ســاده تــر اســت و بــه پرســه زدن در ســیاه 
ــارزات و کمــی مخفــی کاری خاصــه  چال هــا، مب
مــی شــود. ســیاهچال هــای پرســونا 5، بــه طــور 
تصادفــی ســاخته مــی شــوند. ایــن ســیاهچال هــا 
کــه پــر شــده انــد از ســایه هــا و هیوالهایــی کــه 
هریــک امیــال مختلــف و ارزوهــا انســان هــا را 
بازنمایــی مــی کننــد. در ســیاهچال هــای تصادفی 
بــازی، جوایــز و پــاداش هــای بســیار قــرار دارد 
ــر کــردن شــخصیت  ــا قدرتمندت کــه مــی تواننــد ب
هــای قابــل بــازی و هــم تیمــی هــا رونــد مبــارزات 
دیگــر را برایتــان اســوده تــر کننــد. هــم چنیــن در 
ایــن ســیاهچال هــای پرتعــداد، پیچیــده، دشــوار 
و تصادفــی، مــی توانیــد بــه انجــام ماموریــت های 
جانبــی پرداختــه و بــرای مدتــی طوالنــی ســرگرم 
شــوید. ایــن ســیاه چــال هــا برخــاف نامشــان، 
اصــا بــی کیفیــت و یــا تکــراری نیســتند. هریــک 
از ســیاهچال هــا تصادفــی پرســونا، پرشــده انــد 
از پــاداش هــا، هیــوال هــا و ماموریــت هــای فرعــی 
خــاص کــه بــه واســطه NPC هــا مــی توانید ان ها 
را دریافــت کــرده و بــا انجامشــان امتیــاز تجربــه 
بســیار  هــا  ســیاهچال  کیفیــت  کنیــد.  کســب 
عالــی و زیبــا بــه نظــر مــی رســد و بــا توجــه بــه 
ســبک گرافیکــی زیبــای بــازی مــی تــوان دریافــت 
کــه از نظــر بصــری هــم هیــچ مشــکلی نخواهنــد 
داشــت. امــا در مقابــل ماموریــت هــای فرعــی و 
ســیاهچال هــای تصادفــی، ماموریت هــای مربوط 

بــه بخــش داســتانی قــرار دارنــد. ایــن ماموریــت 
هــا کــه طبــق رونــد داســتان پیــش می رونــد در 
ســیاهچال هایی متفــاوت اتفــاق مــی افتنــد. بــا 
ورود بــه ایــن مناطــق، نیــاز بازی بــاز بــه سیســتم 
ــازی خودنمایــی مــی کنــد.  زیبــای مخفــی کاری ب
البتــه ایــن سیســتم در بخــش هــای فرعــی هــم 
وجــود دارد، امــا اســتفاده از آن الزامــی نیســت. 
در بخــش داســتانی، هــر ســیاهچال و در واقــع 
منطقــه، سیســتم امنیتــی منحصر به فردی دارد. 
ایــن سیســتم امنیتــی بــه حــرکات و اشــتباهات 
شــما واکنــش نشــان داده و میــزان خطــر بــرای 
منطقــه را مــی ســنجد. در صــورت مخفــی مانــدن 
و غافلگیــر کــردن دشــمنان. میــزان خطــر کاهــش 
ــدا کــرده و تعــداد دشــمنان حاضــر در محیــط  پی
هــم کمتــر مــی شــوند. در نقطــه مقابــل امــا بــا 
بــی دقتــی و دیــده شــدن میــزان خطــر افزایــش 
مــی یابــد. در ایــن حالــت تعــداد دشــمنان بیشــتر 
شــده و امــکان دیــده شــدن هــم بســیار بیشــتر 
مــی شــود. بــه دنبــال ایــن موضــوع میزان هشــدار 
افزایــش مــی یابــد. بــا رســیدن میــزان هشــدار بــه 
حالــت نهایــی، شــما شناســایی شــده و سیســتم 
امنیتــی پلــس شــما را از منطقــه بیــرون مــی کنــد. 
ایــن سیســتم کــه در ادغــام بــا مبــارزات نوبتــی 
و زیبــای بــازی هیجــان خاصــی را بــه مخاتطــب 
القــا مــی کنــد، از عاملــی جلوگیــری مــی کنــد کــه 
در اکثــر مواقــع موجــب ضعــف بــازی هــای ســبک 
JRPG  میشــده اســت. در ایــن ســبک معمــوالً 
پرســه زدن در محیــط بــدون هیچگونــه چالشــی 
انجــام مــی شــود و گیــم پلــی اصلــی بــه مبــارزات 
سیســتم  واســطه  بــه  امــا  شــود.  مــی  خاصــه 
عالــی مخفــی کاری پرســونا 5، گشــت گــذار در 
محیــط و گیــم پلــی خــارج از مبــارزات، رنــگ و 
بــوی جدیــدی گرفتــه و بســیار هیجــان انگیــز بــه 

نظــر مــی رســد.

امــا بــا ایــن همــه، مهــم تریــن بخــش هــر بــازی 
نقــش آفرینــی ژاپنــی را مبــارزات تشــکیل مــی 
دهنــد. مبــارزات پرســونا 5 درســت هماننــد دیگــر 
داشــته  نوبتــی  حالتــی  ســیک  ایــن  هــای  بــازی 
اتفــاق  معــروف  مبــارزه«  هــای  »صحنــه  در  و 
مــی افتنــد. هــر شــخصیت قــدرت هــا و ســاح 
هایــی منحصــر بــه فــرد دارد کــه در میــان مبــارزه 
قابــل اســتفاده هســتند. از ســاح هــای کوتــاه 
ــا ســاح  ــارزات نزدیــک گرفتــه، ت و مخصــوص مب
هــای دروبــرد و یــا پرتابــی. امــا ایــن موضــوع فقــط 
بخــش کوچکــی از مبــارزات پرســونا 5 اســت. چــرا 
کــه اصــول مبــارزه ایــن ســری بــر احضــار پرســونا 
هــا شــکل گرفتــه. هریــک از قهرمانــان بــازی، مــی 
تواننــد بــه واســطه بــه چهــره زدن نقــاب هایــی 
خــاص، پرســونای خــود را احضــار کنند. و درســت 
در همیــن لحظــه اســت کــه مبــارزات بــازی رنگ و 
بــوی جذابــی مــی گیرنــد. پرســونا هــا مــی تواننــد 
حمــات جادویــی را بــا عناصــر متفــاوت ترکیــب 
وارد  دشــمنان  بــه  بســیاری  آســیب  و  کــرده 
کننــد. پرســونا هــم همچنیــن از نظــر فیزیکــی 
ــر از قهرمانــان هســتند و  هــم بســیار قدرتمنــد ت
می تواننــد حمــات فیزیکــی بســیار قدرتمنــدی 
را انجــام دهنــد. هــر پرســونا ظاهــری منحصــر 
بــه فــرد و بــه واســطه آن توانایــی هایــی خــاص 
ــارزات مــی تواننــد بســیار تعییــن  دارد کــه در مب
کننــده باشــند. بایــد گفــت کــه مبــارزات در نقــش 
آفرینــی هــای ژاپنــی بیشــتر از هــر چیــزی، بــه 
میــزان شــناخت شــما از حریــف، نــوع حمــات 
و نقــاط ضعــف او وابســته اســت. و ایــن قائــده 
در پرســونا هــم مــی توانــد بــه کمکتــان بیایــد. بــا 
ــه  شــناخت دقیــق نقــاط ضعــف دشــمنان و حمل
دقیــق بــه ایــن نقــاط مــی توانیــد مبــارزات پیچیده 
را بســیار راحــت تــر کــرده و پیــروز میــدان باشــید.
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ــا انجــام ماموریــت  ــا پیشــروی در داســتان و ی ب
ــا پرســوناهای متفــاوت و قــدرت  هــای فرعــی، ب
هــای بســیار ان هــا مواجــه مــی شــوید. جــدا 
از ایــن کــه هریــک از قهرمانــان یــک پرســونای 
منحصــر بــه فــرد دارنــد، مــی تواننــد پرســوناهای 
دیگــری را هــم بــه خدمــت گرفتــه و از ان هــا 
ــا توجــه  ــد. پرســونا هــا ب ــارزات بهــره ببرن در مب
پروتاگونیســت  اجتماعــی  روابــط  نــوع  بــه 
قــرار  دســترس  در  دیگــر  هــای  شــخصیت  بــا 
و  تــر  گســترده  روابــط  هرچــه  گیرنــد.  مــی 
باشــید،  داشــته  بیشــتری  شــخصیتی  صفــات 
قدرتمندتــری  البتــه  و  بیشــتر  پرســوناهای  بــا 
مواجــه خواهیــد شــد. البتــه بــرای تســخیر هــر 
پرســونا بایــد ابتــدا او را در نبــرد شکســت دهیــد 

تــا تســلیم شــما شــود. 
اتــاق  بــه  بــا رفتــن  پرســونا هــا را مــی توانیــد 
مخملــی و خــرج کــردن امتیازهایــی کــه کســب 
کرده ایــد ارتقــا دهیــد. همچنیــن بــرای انتقــال 
بــه  پرســونا  یــک  هــای  قــدرت  و  توانایی  هــا 

پرســونایی دیگــر مــی توانیــد او را قربانــی کــرده 
و از توانایــی هایــش بهــره ببریــد. البتــه بایــد 
بــه یــاد داشــته باشــید کــه فراینــد قربانــی کــردن 
ــه روش  ــاک اســت و ب یــک پرســونا بســیار دردن
هــای بــی رحمانــه ای کــه معمــوال بــرای اعــدام 
مجرمــان اســتفاده می شــده انجــام مــی شــود. 
البتــه مــی توانیــد دل رحــم تر باشــید و پرســونای 
ضعیفتــان را بــه ســلول انفــرادی بفرســتید تــا بــا 
ــا ســرعت  تمریــن و ریاضــت قــدرت هایــش را ب

بیشــتری افزایــش دهــد.
سیستم مبارزه در این بازی، بیش از هرچیزی 
بــه پرســوناها وابســته اســت، پرســوناهایی کــه 
هریــک بــر اســاس شــخصیتی کــه بــه آن تعلــق 
دارند خلق شــده اند. )پرســونای پروتاگونیســت 
»آرســن لوپــن« نــا دارد( توانایــی پرســوناها هــم 
بیــش از هرچیــزی بــه میــزان روابطــی کــه در 
دنیــای واقعــی ایجــاد کــرده ایــد وابســتگی دارد. 
بــه ایــن ترتیــب مــی تــوان درک کــرد کــه هــدف 
اصلــی خلــق چنیــن سیســتمی، از شــعار اصلــی 

ســری سرچشــمه مــی گیــرد. شــعاری کــه بــه 
قــدرت  و  دارد  اشــاره  همراهــی  و  همبســتگی 
اصلــی را در آن مــی بینــد. طبــق گفتــه هــای 
ســازندگان، پرســونا 5 درســت هماننــد شــماره 
هــای قبلــی بــه مســئله شــناخت خــود و ســفری 
بــه شــناخت  کــه  دارد. ســفری  تاکیــد  درونــی 
پرســونا  نــگاه  البتــه  می شــود.  منجــر  ازادی 
ریشــه  هماننــد  درســت  آزادی،  مســئله  بــه 
هــای اصلــی بــازی، متفــاوت از نگاهــی اســت 
پرســونا  واقــع  در  شناســیم.  مــی  امــروزه  کــه 
عناصــر  و  فلســفی  هــای  ریشــه  واســطه  بــه 
از  فلســفی  تعریفــی  بســیارش،  روانشــناختی 
آزادی ارائــه مــی کنــد کــه در بخــش داســتانی 
بــه  وقتــی  است؛انســان  مشــهود  بســیار  هــم 
طــور کامــل از اجبــار هــا و تاثیرهــا و تمایــل هــای 
بیرونــی پیــروی کنــد، مجبــور اســت امــا وقتــی از 
بنــد دلبســتگی ها و تمایــات آزاد باشــد، آزاد 
اســت. آزادی بــه ایــن معنــا همــان آزاد شــدن از 

اجبــار بیرونــی اســت.

بــه نظــر مــی رســد کــه شــخصیت اصلــی 
شــماره پنجــم، در پــی یافتــن جایــگاه دقیــق 
خود در جامعه و نقشــی که باید بر عهده 
بگیــرد مــی گــردد. او بــه واســطه اخــراج از 
مدرســه جایــگاه اجتماعــی خــودش را در 
خطــر مــی بینــد و بــرای بــه دســت آوردنــش 
بــه  را  او  تــاش  ایــن  و  می کنــد  تــاش 
وقایــع داســتانی و دنیــای مــوازی پلــس مــی 
کشــاد و درســت بــه همیــن دلیــل اســت 
کــه برخــاف همیشــه، ایــن آنتاگونیســت 
دادن  شکســت  دنبــال  بــه  کــه  اســت 
پروتاگونیســت قصــه اســت و او را تعقیــب 
بــر  عــاوه   5 پرســونا  داســتان  کنــد.  مــی 
هنجــار  حــدودی  تــا  خــودش  کــه  ایــن 
شــکن اســت، شــخصیت هایــی شورشــی و 
هنجــار شــکن هــم دارد. شــخصیت هایــی 
خودشــان  کشــف  حــال  در  همگــی  کــه 
هســتند و بــه مــرور شــجاعت کافــی بــرای 
نســل  توســط  کــه  هنجارهایــی  شکســتن 
هــای قبلــی ایجــاد شــده اند را مــی یابنــد. 
آن هــا بــا خاقیــت و مبــارزه ای روانــی راه 
و رســم نســل جدیــد و طــرز فکــر خــود را 
جایگزیــن هنجارهــای قبلــی مــی کننــد و 
ــن ترتیــب موجــب پیشــرفت جامعــه  ــه ای ب
تمــام  وجــود  بــا   5 پرســونا  شــوند.  مــی 
اشــاراتی کــه بــه مســئله ازادی و شــناخت 
شــکاف  بــه  داســتانش  در  دارد،  خــود 
بــا  نوجوانــان  مبــارزه  و  هــا  نســل  میــان 
بــزرگ تــر هــا تاکیــد می کنــد. مبــارزه ای 
کــه در آن هــر دو جبهــه تصــور مــی کننــد 
چــرا  هســتند.  جامعــه  نجــات  حــال  در 

کــه اعتقــاد دارنــد هنجارهــای ان هاســت 
بــر اســاس حقیقــت شــکل گرفتــه و  کــه 
و  اســت.  غلــط  دیگــر  گــروه  هنجارهــای 
کــه  کــرد  درک  تــوان  مــی  کــه  اینجاســت 
لقبــی  اصلــی  بــرای شــخصیت   ، قهرمــان 
ســاده بیــش نیســت. و مــا هیــچ گاه نمــی 
آیــا در جبهــه حــق  کــه  توانیــم دریابیــم  

باطــل. یــا  و  می جنگیــم 
گرافیکــی  ســبک  واســطه  بــه  پرســونا 
منحصــر بــه فــردی کــه از دل مانگاهــا و 
انیمــه هــای ژاپنــی بیــرون کشــیده شــده، 
همگــی  محیط هــا  دارد.  خاصــی  زیبایــی 
زیبــا و پــر جزئییــات هســتند و شــخصیت 
هــا هــم بــه واســطه وام گرفتــن از ســبک 
زیبــا  بســیار  شــمایلی  همگــی  هــا  انیمــه 
مــی  بــه همیــن جهــت  خواهنــد داشــت. 
بــازی  هنــری  گرافیــک  زمینــه  در  توانیــم 
بنهیــم. گیــم  نــام  از بهتریــن هــا  یکــی  را 
پلــی ســری هــم بــه واســطه مکانیک هــای 
جدیــد و سیســتم مخفــی کاری زیبایــش، 
پیشــرفت بســیاری داشــته کــه انتظــار بــرای 
تجربــه کردنــش را بســیار دشــوار مــی کنــد. 
در  پرســونا  کــه  دانیــم  مــی  هــم  آخــر  در 
زمینــه داســتانی همیشــه موفــق و بســیار 
پــس  شــد.  خواهــد  ظاهــر  انگیــز  حیــرت 
و  ســری،  از  قبلــی  شــناخت  واســطه  بــه 
بازخــورد هایــی کــه از نســخه منتشــر شــده 
در ژاپــن بــه دســت امــده، مــی تــوان گفــت 
کــه در انتظــار یکــی از بهتریــن شــماره های 
آفرینــی  نقــش  بهتریــن  از  یکــی  و  ســری 

هــای ژاپنــی ســال هســتیم.
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طــول  در  بســیاری  رمان هــای  و  فیلم هــا 
شــده اند  خلــق  انســان ها  زندگــی  ســال های 
تصویــر  مختلــف  اشــکال  بــه  را  آینــده  کــه 
نویســنده  تخیلــی  علمــی-  آثــارِ  از  کرده انــد. 
ســفرهای  و  ورن  ژول  همچــون  بزرگــی 
تــا  گرفتــه  افریقــا  فــراز  بــر  هفته ایــش  پنــج 
آثــاری همچــون فرانکنســتاین مــری شــلی و 
آیــزاک  اثــار زیبایــی چــون نوشــته های  حتــی 
آســیموف. امــا بــا پیشــرفت روز افــزون علــم 
و خلــق شــدن ماشــین هایی کــه توانایی هــای 
واســطه  بــه  و  زمــان  طــول  در  را  بســیاری 
اختراعــات دانشــمندان کســب کرده انــد، عــده 
کثیــری از هنرمنــدان نگــرش جدیــدی نســبت 
بــه آینــده انســان و همراهــی ایــن هــوش هــای 

مصنوعــی بــا او بــه دســت آورده انــد. نگرشــی 
کــه حاصلــش را حداقــل در زمــان کودکیمــان 
از خلــق شــدن  بودیــم.  و در ســینما شــاهد 
آثــاری چــون Blade Runner گرفتــه تــا ســری 
و  بــی دغدغــه  وجــود  کــه  آثــاری  ترمیناتــور. 
همــراه بــا پیشــرفت هــوش مصنوعــی در کنــار 
انســان را در پایــان بــا فاجعــه ای عظیــم همــراه 
می دیدنــد. بــا گذشــت زمــان و بــا پیشــرفت 
و  ماشــین ها  بــه  مربــوط  بحث هــای  کــردن 
و  زمــان  ان هــا، در طــول  هــوش مصنوعــی 
بــه طــور اخــص در ســال هــای اخیــر، توجــه 
ضمیــر  موضــوع  بــه  هنرمنــدان  از  بســیاری 
هوش هــای  و  ماشــین ها  خودآگاهــی  و 
مصنوعــی معطــوف شــده اســت. بــه طــوری 

بــر  بســیاری  فیلم هــای  ســاخت  شــاهد  کــه 
اســاس ایــن موضــوع و مطــرح شــدن ســواالتی 
بــی پاســخ در رابطــه بــا آن هســتیم. ســواالتی 
کــه شــاید در نــگاه اول فقــط و فقــط مربــوط 
بــه ماشــین ها و عاقبــت آن هــا باشــند، امــا در 
باطــن، ارتبــاط بســیاری بــا انســان هــا، جایــگاه 
آنــان و مســیری کــه بــرای شــناخت خــود طــی 
مطــرح  را  بــزرگ  ســوالی  و  دارد  کننــد  مــی 
می کنــد، ســوالی بــه وســعت تاریــخ انســان ها 
همچــون  بزرگــی  ســاز  بــازی  بــار،  ایــن  کــه 
دیویــد کیــچ )David Cage( اثــری بــزرگ را بــر 
پایــه آن خلــق کــرده اســت؛ جایــگاه دقیــق مــا 

در ایــن جهــان بــی کــران کجاســت؟

کــه  افســانه ای،  کیــج  دیویــد  جدیــد  بــازی 
بــرای اولیــن بــار در 22 اکتبــر 2015 و در طــی 
کنفرانــس شــرکت ســونی بــه طــور کامل رونمایی 
ــه واســطه موضــوع  شــد، نظرهــای بســیاری را ب
جالــب و زیبــا و البتــه فضاســازی نئــو  نــوآرش 
بــازی بزرگــی کــه توســط  جلــب کــرد. البتــه از 
دیویــد کیــج ســاخته شــود انتظــاری جــز ایــن هــم 
نمــی رفــت. امــا تصاویــر پخــش شــده در مراســم 
ــد  ــرا و جــذاب بودن ــازی آنقــدر گی معرفــی ایــن ب
خاطــری  تعلــق  از  جــدا  را،  بازی بــازی  هــر  کــه 
ــه پلتفــرم مــورد عاقــه اش دارد، تشــنه و  کــه ب
درگیــر خــود کنــد. کیــج بــه زیبایــی ســوال بــزرگ 
و موضــوع اصلــی اثــرش را در تریلــر مربــوط بــه 
معرفــی گنجانــد و همــه را مــات و مبهــوت خــود 
کــرد. کیــج بــازی بزرگــی را معرفــی کــرد کــه بنــا بــر 
انتظاراتــی کــه از او و تیمــش مــی رود، مــی توانــد 
بازهــم تجربــه ای منحصــر بــه فــرد از داســتان 
ســرایی در بــازی هــای ویدئویــی را بــرای همــه 
بــازی باز هــای تشــنه بــه ارمغــان بیــاورد. بــازی 
نــام   Detroit Become Human کــه  جدیــدی 

ــه اســت. گرفت
همانطــور کــه از نــام بــازی هــم مشــخص اســت، 
در  واقــع  دیترویــت،  شــهر  فضــای  در  داســتان 
ایالــت میشــیگان رخ مــی دهــد. جایــی کــه در 
آینــده ای نــه چنــدان دور، انســان هــا موفــق بــه 
ســاخت ربــات هایــی شــده اند کــه از هــوش و 
توانایــی بســیاری برخــوردار هســتند. ایــن ربــات 

هــا در ابتــدا بــه کارهایــی ســاده مشــغول مــی 
ــه  ــا پیشــرفت بیشــتر، ب ــه مــرور و ب شــوند امــا ب
عنــوان خدمتگذارانــی وفــادار بــرای جامعــه، در 
شــغل هــای پرخطــر و یــا طاقــت فــراس گمــارده 
مــی شــوند و جــای انســان هــا را در ایــن گونــه 
شــغل هــا پــر مــی کننــد. مدتــی نمــی گــذرد کــه 
دنیــا پــر مــی شــود از اندروید هــای آتــش نشــان، 
پرســتار، پلیــس کــه همــه ریســک هــای موجــود 
در شــغل هایشــان را بــرای نجــات جــان انســان 
هــا و یــا حفاظــت از مــال و جانشــان قبــول مــی 
کننــد. ایــن اندرویــد هــای پیشــرفته، کامــاً شــبیه 
امــا درســت هماننــد  هــا هســتند،  انســان  بــه 
هیچگونــه  بــدون  مصنوعــی،  هــای  هــوش 
احســاس و توانایــی حــس کــردن خلــق شــده اند. 
تــا اینجــای داســتان، بــازی عظیــم دیویــد کیــج، 
شــاید حــرف زیــادی بــرای گفتــن نداشــته باشــد. 
خودکشــی  همچــون  اتفاقــای  شــروع  بــا  امــا 
اندرویدهــا، گــروگان گیــری هــای آنــان و حماتــی 
کــه بــه انســان هــا مــی کننــد، داســتان کیــج گــره 
درگیــر  را  مخاطــب  و  کــرده  رو  را  اصلــی اش 
می کنــد. درگیــری ای کــه امیدواریــم در یــک بــازی 
ســینمایی و زیبــا، بــا پاســخی بــه مراتــب قابــل 
قبــول رو بــه رو شــود. بــا توجــه بــه اینکــه جــز 
پیــش قصــه و رویدادهــای قبــل از شــروع بــازی، 
 Detroit اطاعــات چندانــی از بخــش داســتانی
become human در درســترس نیســت، مــی 
تــوان گفــت کــه بــازی از نظــر داســتانی هیــچ 

کــم و کســری نخواهــد داشــت. چــرا کــه طبــق 
نوشــتن  کار  تازگــی  بــه  او  کیــج،  هــای  گفتــه 
و  اســت.  رســانده  پایــان  بــه  را  اثــر  بازی نامــه 
پایانــی ســال  هــای  مــاه  تازگــی،  بــه  از  منظــور 
2016 اســت. طبــق گفتــه هــای کیــج، او بــرای 
نوشــتن بازینامــه ایــن اثــر، مدتــی در حــدود 2 
ســال زمــان صــرف کــرده و حــاال، اطمینــان دارد 
کــه داســتانی متفــاوت و البتــه کامــل خلــق کــرده 
اســت. داســتانی کــه شــخصیت هــای بســیاری را 
شــامل مــی شــود کــه فعــاً فقــط بــا دوتــا از آن هــا 

شــده ایم. آشــنا 
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بــا اینکــه فقــط دو شــخصیت از تعــداد بســیار 
معرفــی  بــازی  قابــل  هــای  شــخصیت  زیــاد 
کــه  گفــت  تــوان  مــی  همچنــان  امــا  شــده اند، 
بــازی از جذابیــت بســیاری برخــوردار اســت. ایــن 
تقابــل جالــب و زیبــا کــه در شــخصیت هــا کانــر 
و کارا قــرار داده شــده، مــی توانــد زمینــه ســاز 
تنــش هــا و ماجراهایــی بســیار باشــد و عنصــر 
اصلــی داســتان گویــی کیــج، یعنــی شــاخته هــای 
داســتانی بســیار زیادی را به وجود بیاورد. طبق 
گفتــه هــای دیویــد کیــج، دیترویــت بــر اســاس 
 )Heavy Rain( کاری کــه آن هــا در بــاران شــدید
ســاخته  انــد  داده  انجــام   )Beyond( مــاوراء  و 
مــی شــود، امــا بــا روشــی بســیار بســیار متفــاوت. 
داســتان بــازی درســت هماننــد دیگــر بــازی هــای 
اســتدیوکوآنتیک دریــم شــاخه هــای بســیاری را 
شــامل مــی شــود. شــاخته هایــی کــه وابســطه 
بــه تصمیمــات شــما  در طــول بــازی ایجــاد شــده 
اورنــد.  مــی  وجــود  بــه  را  متفاوتــی  عواقــب  و 
عواقبــی کــه ممکــن اســت باعــث مرگتــان شــوند. 
آن هــم مرگــی کــه هیــچ برگشــتی نــدارد. دقیقــاً 
هماننــد بــاران شــدید، در صــورت بــروز اشــتباه و 
یــا انتخابــی کــه موجــب مــرگ شــخصیتی شــود. 
او بــه هیــچ وجــه بــه بــازی برنمــی گــردد و شــما 
 Game محتــوای  بــا  صفحــه ای  هیــچ  بــا  هــم 
دیترویــت  در  شــد.  نخواهیــد  رو  بــه  رو   Over
درســت هماننــد یکــی از پدربــزرگ هایــش، مــرگ 
و زندگــی شــخصیت هــا بیشــتر از آن چــه کــه 
فکــرش را بکنیــد بــه انتخــاب هایتــان وابســته 
اســت. انتخــاب هایــی کــه مــی تواننــد سرنوشــت 
شــخصیت هــای اصلــی و فرعــی را تغییــر دهند و 
ایــن بــار، قــرار اســت بــا گســتره بســیار بیشــتری 
از انتخــاب هــا و بازخــورد هــا رو بــه رو شــویم. 
گســتره ای کــه بــه واســطه داســتان شــاخه ای و 

بســیار طوالنــی بــازی، مــی توانــد هیجــان زیــادی 
را بــه بــازی بــاز هــا تزریــق کنــد. 

ــی کــه  ــه های ــازی، جــز یافت ــی ب ــم پل در مــورد گی
از ویدئــو کوتــاه منتشــر شــده مربــوط بــه یکــی از 
پرونــده هــای کانــر بــه دســت آمــده، اطاعــات 
دیگــری نداریــم. بــه نظــر مــی رســد در دیترویــت 
هــم هماننــد دیگــر بــازی هــای کیــج، بــا یــک فیلــم 
تعاملــی رو بــه رو هســتیم. امــا بــا ایــن حــال، 
میــزان دخالــت بــازی بــاز و میــزان آزادی عمــل 
او در دیترویــت، بســیار بیشــتر از اجــدادش بــه 
نظــر مــی رســد. یکــی از مســائلی کــه جامعــه 
ــا آن  مــدرن در حــال حاضــر و قطعــاً در آینــده ب
رو بــه رو خواهــد شــد، موضــوع زمــان اســت. 
موضوعــی کــه یکــی از اساســی تریــن رکــن هــای 
گیــم پلــی دیترویــت را ســاخته. گیــم پلــی نمایــش 
داده شــده از کانــر، بــه طــور کلــی بــه دو بخــش 
تقســیم شــده اســت. طبــق گفتــه هــای ســازنده 
هــا، هــر یــک از شــخصیت هــای قابــل بــازی، 
عــاوه بــر خصوصیــت هــای شــخصیت خــاص، 
توانایــی هــای منحصــر بــه فــردی دارنــد کــه در 
گیــم پلــی بــه کمکمــان مــی اینــد. ایــن توانایــی 
در مــورد کانــر، جمــع آوری ســرنخ هــا از صحنــه 
در  و  بررســی  شناســایی،  تشــخیص،  جــرم، 
صحنــه  دوبــاره  دادن  شــکل  و  اســتنتاج  آخــر 
کــه  توانایــی خــاص  ایــن  را شــامل مــی شــود. 
Reconstruction mode نــام گرفتــه بــه کانــر 
اجــازه مــی دهــد کــه صحنــه جــرم را در ذهــن 
فــوق العــاده پیشــرفته و مدرنــش بازســازی کــرده 
و بــه طــور کامــل مــورد مطالعــه قــرار دهــد. بــه 
واســطه قــرار داده شــدن ایــن حالــت در گیــم 
پلــی، اهمیــت زمــان در بــازی بســیار زیــاد مــی 
شــود. چــرا کــه بــرای رســیدن بــه یــک تصویــر 
یافتــن  نیازمنــد  شــما  جــرم،  صحنــه  از  کلــی 

ســرنخ های مناســب هســتید. از طرفی، درســت 
در همیــن موقــع، زمانــی کــه بــرای مذاکــره بــا 
مجــرم در اختیــار داریــد را از دســت خواهیــد 
داد. و اینجاســت کــه بازهــم انتخــاب هــای مهــم 
در بــازی هــای کیــج خودنمایــی مــی کننــد. شــما 
مــی توانیــد بــا جمــع اوری اطاعــات و اســتفاده 
درک  بــه   Reconstruction mode حالــت  از 
بســیار دقیقــی از صحنــه جــرم برســید و بعــد 
بــا اطمنــان خاطــر بــه ســراغ مرحلــه بعــد، یعنــی 
ــاد داشــته باشــید  ــه ی ــد ب ــد. امــا بای مذکــره بروی
کــه بــه واســطه گشــت و گذارتــان در محیــط و 
مصاحبــه بــا افــراد دیگــر، وقــت چندانــی بــرای 
دیگــر،  طــرف  از  نداریــد.  مجــرم  کــردن  قانــع 
اگــر بــدون یافتــن ســرنخ هــای دقیــق بــه ســراغ 
چندانــی  زنــی  چانــه  قــدرت  برویــد،  مجــرم 
نداشــته و ممکــن اســت چجــان خودتــان و کــس 
هرگــر  البتــه  بیاندازیــد.  خطــر  بــه  را  دیگــری 
نبایــد فرامــوش کنیــم کــه کانــر، حداقــل از نظــر 
دیگــر شــخصیت ها فقــط یــک اندرویــد اســت، 
موجــودی کــه مــرده و یــا زنــده بودنــش اهمیــت 

چندانــی نــدارد.
بــه نظــر مــی رســد گیــم پلــی مربــوط بــه هریــک 
از شــخصیت هــای بــازی، وابســطه بــه توانایــی 
منحصــر بــه فــرد او بــوده و همچــون بخش هــای 
متفــاوت  چندمرحلــه  بــه  شــده  داده  نمایــش 
توانیــم  مــی  حالــت،  ایــن  در  شــود.  تقســیم 
بــاران  نتیجــه بگیریــم کــه دیترویــت، برخــاف 
شــدید، حداقــل در بخــش گیــم پلــی و در میــزان 
بــازی  محیــط  و  داســتان  بــا  مخاطــب  تعامــل 
پیشــرفت هــای چشــم گیــری داشــته اســت.طبق 
گفتــه هــای گیــج، گیــم پلــی بــازی غنــی و بســیار 
هیجالــن انگیــز خواهــد بــود چــرا کــه بــا وجــود 
داشــتن انتخــاب هــای فــراوان و احتمــال مــرگ 

مــا  بــه  بــازی  مراســم معرفــی  در  کــه  بــازی  قابــل  اولیــن شــخصیت 
شناســانده شــد، کارا )Kara( نــام دارد. اندرویــدی کــه دقیقــاً ماننــد 
بســیاری از همتایانــش، دچــار بحــران احساســات شــده و موفــق مــی 
شــود فــرار کنــد. کارا بــه واســطه توانایــی هــای منحصــر بــه فــردی کــه 
ــد و در  ــا جامعــه انســان هــا هماهنــگ کن دارد، توانســته خــودش را ب
میــان آن هــا پنهــان شــود. طبــق گفتــه هــای تیــم ســازنده، کارا همچــون 
ــه ســواالتی اســت کــه ذهنــش  ــال یافتــن پاســخ ب ــه دنب هــر انســانی ب
ایــن  در  اصلیــش  بدانــد جایــگاه  مــی خواهــد  او  کــرده،  را مشــغول 
دنیــای بیکــران کجاســت؟ او ســعی دارد بــه ایــن ســوال پاســخ دهــد 
امــا مشــکل اینجاســت کــه انســان هــا، اندرویــد هایــی کــه از برنامــه 
تعییــن شــده و پیــش بینــی شده شــان تخطــی مــی کننــد را منحــرف 
)Deviant( مــی خواننــد. ربــات هایــی کــه طبــق قوانیــن عمــل نکــرده 
و بایــد هرچــه زودتــر جمــع آوری شــوند. حضــور ایــن گونــه ربــات هــا 

در جامعــه بــه عنــوان یــک تهدیــد بــرای انســان هــای شــناخته میشــود. 
بــه همیــن دلیــل، پلیــس بــا ایجــاد یــک بخــش مخصــوص ســعی در 
شــکار کــردن، دســتگیری و یــا حتــی نابــودی اندرویــد هــای ... دارد. 
بــه منظــور رســیدن بــه ایــن هــدف، بــا کمتریــن خســارت هــا، پلیــس و 
مقامــات از اندرویــد هایــی کــه تحــت امرشــان باقــی مانــده و همچنــان 
طبــق برنامــه عمــل مــی کننــد بهــره مــی برنــد. اندرویدهایــی کــه وظیفــه 
دارنــد همتایــان خاطــی و شورشــی خــود را از رده خــارج کــرده و جــان 
انســان هــا را بــه هرقیمتــی حفــظ کننــد. امــا موضــوع جالــب اینجاســت 
 )Connor( کــه دیگــر شــخصت قابــل بــازی معرفــی شــده، یعنــی کانــر
یکــی از اندرویدهــای پلیســی اســت کــه بــه دنبــال نابــودی منحــرف هــا 
هســتند. کانــر کــه درســت در مقابــل شــخصیت کارا قــرار دارد، بــه 
روشــی متفــاوت و البتــه پرجزئییــات تــر بــه مخاطــب هــا معرفــی شــده. 

او طــی نمایــش گیــم پلــی بــازی در مراســم E3 2016 معرفــی شــد. 
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شــخصیت هــا و حتــی وقــوع اتفــاق هایــی دردنــاک تــر برایشــان، اهمیــت 
ــق بســیار  ــل از آن جمــع اوری اطاعــات دقی ــری، و درســت قب ــم گی تصمی
افزایــش مــی یابــد. امــا ســوالی کــه مطــرح مــی شــود، ایــن اســت کــه آیــا 
بــا مــرگ هــر شــخصیت، بــه مقــدار نقشــی کــه او در داســتان ایفــا مــی 
کــرده از محتــوای بــازی کــم خواهــد شــد؟ کوآنتیــک دریــم در رابطــه بــا 
ایــن ســوال، توضیحــات جالبــی ارائــه کــرده. آن هــا قــول داده انــد کــه حتــی 
ــا مــرگ شــخصیت هــا در ابتــدای بــازی هــم، بــه هیــچ وجــه از محتــوای  ب
بــازی کــم نخواهــد شــد. آن هــا تاکیــد دارنــد کــه اهمیــت شــخصیت هــا در 
دســاتان بســیار زیــاد اســت، امــا بــا ایــن حــال، حتــی اگــر از داســتان هــم 
کنــار برونــد، بــه هیــچ وجــه شــاهد کوتــاه شــدن بــازی نخواهیــم بــود. کیــج 
مدعــی شــده کــه هرشــخصیت قابلیــت هایــی منحصــر بــه فــرد در کنــار 
داســتانی متفــاوت را روایــت خواهــد کــرد کــه در انتهــا بــه یکدیگــر مرتبــط 
ــا  مــی شــوند، داســتانی چنــد شــاخه کــه در باطــن یکپارچــه اســت، امــا ب
ــه هــای  مــرگ شــخصیت هــا، از محتوایــش کــم نخواهــد شــد. طبــق گفت
کوآنتیــک دریــم، دیترویــت در هربــار تجربــه و در هــر حالتــی محتوایــی یــک 

ــه شــدت متفــاوت خواهــد داشــت. ــدازه امــا ب ان
کیــج همچنیــن ذکــر کــرده کــه در بــازی ابزارهــا و منابــع بســیار وجــود دارنــد 
کــه بــه شــما در یافتــن اطاعــات کافــی بــرای افزایــش میــزان موفیقتتــان 
کمــک مــی کننــد. موفقتــی کــه بنــا بــه ذات داســتان محــور بــازی، مــی 
ــم  ــی باشــد. عامــل مهــم دیگــر در گی ــی اتفاقــات فراوان ــد باعــث و بان توان
پلــی دیترویــت، سیســتمی اســت کــه بــا نــام ثبــات احساســی شــناخته 
می شــود. ایــن سیســتم کــه  بــه علــت حمــات احساســی اندرویــد هــا و 
شــکل گرفتــن خودآگاهــی در آن هــا ســاخته شــده، میــزان ثباتــی کــه یــک 
انرویــد در مکالمــه از آن برخــوردار اســت را بــه شــما نشــان مــی دهــد. اگــر 
در یــک مکالمــه و در جریــان مذاکراتتــان بــا مجــرم، اعتمــاد او را جلــب 
کــرده و بتوانیــد قــدم در راه قانــع کردنــش بگذاریــد، شــاهد افزایــش ثابــت 
احساســی مجــرم خواهیــد بــود. بــا افزایــش ثبــات، اندرویــد هــا تصمیماتــی 
ــر را طــی می کنــد و پیــرو  ــازی رونــدی منطقــی ت ــد و ب ــر می گیرن ــه ت عاقان
آن شــما بــه میــزان موفقیــت بیشــتری دســت مــی یابیــد. در مقابــل امــا، 
بــا کمتــر شــدن ثبــات احساســی اندرویــد هــا، اعمــال هرنــوع واکنشــی از 
آن هــا ممکــن مــی شــود و میــزان موفقیــت کانــر کاهــش خواهــد یافــت. 
ــد همیشــه،  ــاز، بای ــد کــه بازی ب ــه وجــود مــی آی ــن ترتیــب، شــرایطی ب بدی
بــرای مقابلــه بــا هــر پیــش آمــد و شــرایطی آمادگــی داشــته باشــد، و. ایــن 
آمادگی، فقط و فقط در جمع آوری اطاعات و سرنخ ها خاصه نخواهد 
شــد. البتــه هنــوز مشــخص نیســت کــه ایــن سیســتم در بخــش هــای گیــم 
پلــی مربــوط بــه دیگــر شــخصیت هــا هــم کارایــی داشــته و یــا هرشــخصیت 
بــا سیســتمی متفــاوت بــازی خواهــد کرد.بــه دنبــال وجــود چنیــن سیســتم 
پیچیــده و البتــه جذابــی، مــی تــوان دریافــت کــه داســتان دیترویــت تــا 
چــه حــد بــه بحــران خودآگاهــی اندرویــد هــا وابســته اســت. بحرانــی کــه 
توانســته تــا حــد زیــادی رعــب و وحشــت را بــه دل انســان هــا بیانــدازد و 
ربات هــا را هرچــه بیشــتر شــبیه بــه انســان کنــد. ربــات هایــی کــه حــاال 
مــی تواننــد غمگیــن باشــند، حســادت کننــد، عاشــق شــوند و از اعمالشــان 
آگاهــی داشــته باشــند. هنــوز درســت مشــخص نیســت کــه شــروع و آغــاز 
ایــن بحــران از کجاســت و بــه چــه دلیلــی اندرویــد هــا توانایــی خودآگاهــی 
را کســب کرده انــد. امــا در مقابــل بــه درســتی مشــخص اســت کــه کیــج 
قصــد دارد بــا شــکل دادن داســتانی بــا محوریــِت ماهیــِت خوداگاهــی در 
انســان، ســواالت بســیاری را مطــرح کنــد. ســواالتی کــه طبــق گفتــه هــای 
خــودش، بیشــتر از آن کــه بــه اندرویــد هــا مربــوط باشــد، بــه انســان هــا و 
جایــگاه آن هــا در جهــان هســتی ربــط پیــدا می کنــد. ســواالتی کــه در مــورد 
زندگیســت، در مــورد هستیســت و در آخــر، قصــد دارد حقیقــِت انســان 
بــودن را کشــف کنــد. کیــج ســعی دارد بــا ســاخت چنیــن داســتانی، ســوالی 
شــاید قدیمــی شــده را دوبــاره مثــل خــوره بــا جانمــان بیانــدازد، ســوالی کــه 
ــد.  ــده برایــش بیاب ــع کنن ــچ انســانی نتوانســته پاســخی قان ــوز هــم هی هن
بــازی هــای کیــج معمــوالً بیشــتر از هــر چیــزی بــه داســتان هــای بــی نظیــری 

کــه روایــت مــی کننــد معروف انــد. و او ایــن بــار در دیترویــت، ســعی دارد 
الزمــه هــای انســان بــودن را بــار دیگــر، شناســایی کنــد.

بــازی هــای اســتدیو موفــق و بســیار دوســت داشــتنی کوآنتیــک دریــم، 
همیشــه در زمینــه هــای گرافیکــی از بهتریــن هــای نســل بوده انــد، بــرای 
اثبــات گفتــه ام، کافــی اســت اشــاره کنــم بــه گرافیــک فنــی و البتــه هنــری 
چشــم نــواز بــاران شــدید کــه واقعــاً مــرز هــای گرافیــک واقــع گرایانــه را در 
زمــان عرضــه تــکان داد. ایــن بــار امــا کوآنتیــک دریــم بــه ســراغ موتــور بــازی 
ســازی جدیــد رفتــه، موتــوری کــه در ســایه زنــی هــا و نورپــردازی هایــش 
ــوه هــای  ــری داشــته و خیاالمــان را از بابــت جل پیشــرفت هــای چشــم گی
بصــری راحــت مــی کنــد. چــرا کــه همیــن حــاال هــم نمایــش هایــش بــازی 
پــر اســت از جلــوه هــای خیــره کننــده گرافیکــی و بافــت هــای بــا کیفیــت 
ــاد ایــن موتــور، مــورد حیــرت  و حیــرت آور. امــا جــدا از توانایــی بســیار زی
انگیــز در نمایــش هــای دیترویــت، قطعــاً اختصــاص دارد بــه مدلســازی 
شــخصیت هــا، شــخصیت هایــی کــه در حــرکات و صحبــت کــردن، همتــا 
ندارنــد. کوآنتیــک دریــم در ســاخت شــخصیت هــای دیترویــت واقعــاً عالــی 
عمــل کــرده اســت. از اندرویــد هــا گرفتــه تــا انســان هــا، همگــی بــه طبیعــی 
تریــن حالــت ممکــن حرکــت مــی کننــد، احساســات را در چهــره هایشــان 
نشــان مــی دهنــد و حــرف مــی زننــد. البتــه تحقــق ایــن چنیــن کیفیتــی 
بــدون وجــود زحمــات بســیار ســازنده هــای بــازی ممکــن نبــوده اســت. آن 
هــا در مــدت حــدودی یــک ســال و شــش مــاه، بــا بیــش از دویســت بازیگــر 
مختلــف از انگلســتان، فرانســه و ایــاالت متحــده کار کــرده و آن هــا را در 
بیــش از 300 نقــش متفــاوت بــه کار گرفته انــد. کوآنتیــک دریــم بــاری خلــق 
شــخصیت هایــی باورپذیــر از همــه 220 بازیگــرش اســکن هــای ســه بعــدی 
تهیــه کــرده و مشــغول بــه ســاخت انیمشــن هــای مختلــف از طریــق تکنیــک 
موشــن کپچــر شــده اســت. ایــن زحمــات فــراوان امــا نتیجــه ای بــی نظیــر 
داشــته، نتیجــه کــه بــا دیــدن حــرکات و نقــش افرینــی بــی نظیــر بازیگــر هــا 

و شــخصیت هــای داخــل بــازی، کامــل مشــهود مــی شــود. 
ایــن تیــم خــاق همچنیــن بــرای رســیدن بــه اتســمفر مــورد نظــرش در شــهر 
دیترویــت، ایالــت میشــیگان ســفر کرده انــد و مشــغول بــه عکــس بــرداری 
و تحقیــق میدانــی از دیترویــت شــده اند. آن هــا ســعی کرده انــد عــاوه 
بــر شــبیه ســازی هویــت کلــی شــهر، بــر اســاس ظاهــر و معمــاری، بــه 
ســاختماتن هــای مخروبــه و قدیمــی هــم ســر بزننــد تــا تاریخچــه شــهر ار 
دریابنــد، همچنیــن بــا محاصبــه هــای فــراوان ســعی کرده انــد کــه بــا هویــت 
فرهنگــی دیترویــت آشــنا شــده و از آن در خلــق فضــای بــازی بهــره ببرنــد. 
ــازی اش  ــرای ســاخت دیترویــت در ب ــم ب ــه نظــر مــی رســد کوآنتیــک دری ب
ســنگ تمــام گذاشــته و ســعی کــرده تــا هویــت شــهر را بــه نحــو احســن 
حفــظ کنــد. شــهری کــه طبــق گفتــه کیــج، بــه علــت بافــت صنعتــی و ارتبــاط 
بســیار زیــادی کــه بــا صنعــت و پیشــرفت تکنولــوژی در ایــاالت متحــده 

داشــته بــه عنــوان مــکان رخــداد هــای بــازی انتخــاب شــده اســت.
همانطــور کــه از شــواهد پیداســت، Detroit: Become Human ســاخته 
جدیــد کوآنتیــک دریــم و مدیــر عامــل خاقــش، اســتعدادی بــی نظیــر بــرای 
تبدیــل شــدن بــه شــاهکاری دیگــر را دارد، بــازی از کمبــود گیــم پلــی در 
همتایــان قبلــی اش بــه خوبــی درس گرفتــه و اینبــار بــا محتویــات جدیــدی 
در بخــش گیــم پلــی ظاهــر مــی شــود، از نظــر گرافیکــی هــم مــی توانیــم 
اطمینــان داشــته باشــیم کــه بــا یکــی از بهتریــن هــای نســل رو بــه رو 
خواهیــم شــد، یــک بــازی بــزرگ بــا گرافیکــی مثــال زدنــی و چشــم نــواز. امــا 
درســت مثــل همیشــه، نقطــه قــوت اصلــی بــازی هــای کیــج، در داســتان 
بــی نظیــر و ســبک روایــی تعاملــی بــازی نهفتــه اســت. داســتانی کــه ایــن 
بــار بــار هســتی شناســانه بســیاری بــه خــود گرفتــه و ســعی دارد بــه ســوالی 
نامتناهــی پاســخ دهــد، کیــج بــا اندرویــد هایــی کــه در دیترویــت، مثــل 
نــوزادی کوچــک در حــال درک احساساتشــان هســتند، شــخصیت هایــش 
را روی لبــه پرتــگاه انســانیت راه مــی بــرد، پرتگاهــی کــه ســقوط در آن، 

تبدیــل شــدن بــه انســان امــروزی را بــه ارمغــان مــی آورد.
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 Jonathan( تــک تیــر انــداز، روح یــا یــک مبارز؟ جاناتــان نــورث
North( مــردی از کــدام گونــه اســت؟ فرمانــده ســابق نیــروی 
دریایــی آمریــکا کــه دوران کاری تلــخ و ســختی را پشــت ســر 
فراخوانــده  خطیــر  ماموریتــی  انجــام  بــرای  دوبــاره  گذاشــته 
می شــود. کشــور گرجســتان درگیــر یــک جنــگ داخلــی شــده و 
یــک تــار مــو تــا وقــوع جنــگ منطقــه ای مانــده، تمامــی اقدامــات 
سیاســی بــه بــن بســت خــورده و حــاال زمــان شــلیک تیــر آخــر 
اســت، زمــان آن اســت کــه زبــده تریــن فــرد از زبده تریــن نیــروی 
ــای دیگــران، و  ــا دنی ــکا وارد عمــل شــود، ت نظامــی کشــور آمری
همچنیــن دنیــای مخــدوش و تیــره خــودش را یــک بــار بــرای 
همیشــه از شــر پلیــدی هــا رهایــی ببخشــد. حــاال وقــت محاصره 
 )CI Interactive( به روش یک نفره اســت! ســی آی اینتراکتیو

 Sniper نهایــت تــاش خــود را کــرده تــا نســخه ی ســوم ســری
Ghost Warrior بــه بهتریــن تجربــه ی تمــام ســری بــدل شــود 
در  بــه خصــوص،  ژانــر  ایــن  در  اساســی  تغییراتــی  بتوانــد  و 
شــوتینگ اول شــخص را رقــم بزنــد. ایــن کمپانــی بــا تاخیــر هــای 
پیاپــی زمــان انتشــار بــازی را از ســال ۲۰۱۶ بــه ۲۰۱۷ منتقــل 
کــرد و در همیــن حیــن بــا انتشــار تریلــر هــای فــراوان و ایجــاد 
نســخه بتــا تســت از بــازی بــه گیمــر هــا و منتقــدان نشــان داده 
کــه تــا ایــن جــای کار تاخیــر هــا » کارســاز » بــوده انــد و قــرار 
اســت نســخه ی ســوم این ســری دوســت داشــتنی چیزی قراتر 
از یــک » وعــده ی دروغیــن » کــه ماهیــت دقیــق نســخه های 
پیشــین ایــن ســری اســت، باشــد. بــا پیــش نمایــش ایــن بــازی 

همــراه باشــید.

گرجســتان، درگیــر یــک جنــگ تمــام عیــار داخلــی اســت و در عیــن 
حــال بــا کشــورهای همســایه اش هــم بــه نبــرد می پــردازد، چیــزی 
نمانــده کــه تمــام منطقــه وارد یــک جنــگ تمام عیار شــود، راهکار های 
منطقــی، صلــح آمیــز و سیاســی در ایــن میــدان نبــرد خونیــن ،کاری 
از پیــش نمی برنــد. اکنــون زمــان دخالــت نظامــی فــرا رســیده اســت، 
امــا آمریــکا هــم چــون هــر کشــور دیگــری نمی خواهــد بــه طــور آشــکار 
وارد ایــن نبــرد شــود، بــه همیــن دلیــل، یکــه ســرباز کهنــه کار جاناتــان 
دریایــی  نیــروی  بازنشســته  فرمانــده   )Jonathan North( نــورث 
آمریــکا را وارد مهلکــه می کنــد. جاناتــان دوران کاری بســیاری ســختی 
تعــدادی  امــا  کــرده  فراوانــی شــرکت  نبــرد هــای  و در  را گذارنــده 
از ایــن جنــگ هــا، بــدل بــه فرســاینده ی ذهــن او و کابوس هــای 
شــبانه اش شــده اند. وی مــدت طوالنــی اســت کــه دســت بــه اســلحه 
نبــرده چــرا کــه از شــلیک هایش خاطــره خوبــی در ذهنــش بــه جــای 
نمانــده اســت، امــا هــم اکنــون هــم بــه خاطــر کشــورش، هــم بــه 
خاطــر تمــام مــردم دنیــا و از ســوی دیگــر بــه خاطــر آنتاگونیســت بــازی 
کــه احتمــاال یکــی از دشــنمان ســابق وی در زمــان خدمتــش در نیــروی 
و کابوس هایــش  بــا ترس هــا  بــوده، حاضــر شــده  آمریــکا  نظامــی 
ســم   « شــخصیت  یــک  بــا  احتمــاال  نســخه  ایــن  در  شــود.  روبــرو 
فیشــر » وار رو بــه رو خواهیــم شــد کــه شــخصیت پــردازی بهتــری 
از شــخصیت های ســابق ایــن ســری خواهــد داشــت، کمــی چاشــنی 
میهن پرســتی و » دالیــل شــخصی » می توانــد کاراکتــر بــازی را بــه 
میــزان قابــل توجهــی جذاب تــر و عملکردهــا و تصممیم گیری هایــش 
را باورپذیرتــر جلــوه دهــد. طبــق ســخن ســازندگان و نویســندگان 
بــازی، ایــن بــار قــرار اســت شــاهد رابطــه ی منطقی تــری میــان مراحــل 
بــازی و ماموریت هــای موجــود در آن باشــیم تــا دیگــر نظیــر نســخه 
هــای پیشــین تجربــه ای سراســر پــوچ را شــاهد نباشــیم و بتوانیــم 

اکشــن های موجــود در بــازی را هدفمنــد بــه پایــان ببریــم.
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پیش نمایش

ایــن  از  شــده  منتشــر  اطاعــات  تمــام  تقریبــا 
می شــود.  مربــوط  پلــی  گیــم  بخــش  بــه  بــازی 
بــه عبارتــی دیگــر بــا ایــن کــه بــازی بــا محوریــت 
یــک داســتان روایــت می شــود امــا در حقیقــت 
بــازی یــک تجربــه ی گیــم پلــی- محــور محســوب 
بــازی  هــای  المــان  تمامــی  کــه  چــرا  می شــود 
تــاره در ایــن بخــش هســتند کــه خــود را نشــان 
می دهنــد و داســتان بــازی بیشــتر بــرای هدایــت 
ایــن گیــم پلــی قدرتمنــد طراحــی شــده اســت. 
عنــوان  ایــن  کــه  انــد  داده  وعــده  ســازندگان 
معنــای واقعــی آزادی را بــرای شــما بــه ارمغــان 
ــازی را بــرای  مــی آورد و ایــن شــما هســتید کــه ب
خــود می ســازید و طبــق تجربــه ی بنــده از بتــای 
ایــن عنــوان می توانــم بگویــم قضیــه کــم و بیــش 
بــه همیــن شــکل اســت. همــان طــور کــه بــار هــا 
در تریلــر هــای بــازی دیــده ایــم، نــام بــازی از ســه 
ســاخته   Warrior و   Sniper, Ghost قســمت 
شــده و ایــن ســه قســمت در حقیقــت نــام ســه 
حالتــی اســت کــه شــما می توانیــد طبــق آن هــا 
بــازی خــود را پیــش ببریــد و تجربــه ی منحصــر 
بــه فــردی را رقــم بزنیــد. حالــت اول بــازی کــه 
همیــن  بــر  هــم  ســازندگان  تاکیــد  بیشــترین 
دارد  بیشــتری  لــذت  حقیقتــا  و  اســت  حالــت 
کاس Sniper اســت. شــما در ایــن حالــت، یــک 
اســنایپ، یــک اســلحه ی ســبک دســتی، دوربیــن 
البتــه  صــد  و  نارنجــک  تعــدادی  و  مخصــوص 
 Drone بــه خصــوص نظیــر  یــا دو گجــت  یــک 
)درون(، چاقــوی پرتابــی و یــا چاقــوی ضامــن دار 
را خواهیــد داشــت، ســرعت راه رفتنتــان کنــد و 
بــه همیــن خاطــر فــرار کــردن از مهلکــه برایتــان 
مقــداری  حالــت  ایــن  بــود.  خواهــد  ســخت 
کــه  دارد  خــودش  چاشــنی  هــم  کاری  مخفــی 
بایســتی بــرای پیــدا کــردن نقطــه ی مناســب تیــر 
انــدازی از آن اســتفاده کنیــد. در کنــار اســلحه 
 drone ابــزار،  تریــن  مفیــد  آســایتان،  غــول  ی 
شــما خواهــد بــود کــه بــرای خــود دنیایــی دارد 
شــما بــا ایــن گجــت می توانیــد محیــط اطرافتــان 
نماییــد،  اســکن  خوبــی  نســبتا  ابعــاد  تــا  را 
دشــمنانتان را مــارک کنیــد، هــدف مــورد نظــر 
را بیابیــد، دوربیــن هــای نظارتــی را هــک کــرده و 
ــه  ــه داخــل شــبکه ی نظارتــی نفــوذ کنیــد. البت ب
تمامــی ایــن کار هــا بایســتی بــا احتیــاط انجــام 
شــوند چــرا کــه دشــمنانتان حضــور ایــن درون 
را در فواصــل نزدیــک احســاس می کننــد و آن 
را از بیــن می برنــد. ایــن حالــت بیشــتر شــامل 
دو مرحلــه ی یافتــن نقطــه ی مناســب و ســپس 
تیــر انــدازی می باشــد کــه همــان طــور کــه گفتــم 
مرحلــه ی اول نیازمنــد اســتفاده از درون و کمــی 

مخفــی کاری اســت، در مرحلــه ی دوم کــه زمــان 
کشــیدن ماشــه اســت، بایســتی نظیــر یــک تــک 
تیــر انــداز واقعــی، عوامــل بســیاز زیــادی را در 
نظــر بگیریــد، عواملــی نظیــر جهــت و شــدت بــاد، 
میــزان رطوبــت هــوا، فاصلــه ی هــدف از شــما و 
تاثیــری کــه جاذبــه و مقاومــت هــوا روی مســیر 
بــا آنالیــز تمامــی  گلوله تــان می گــذارد. ســپس 
ایــن اطاعــات بایســتی تنظمیــات اســنایپ را بــه 
ــرای ایــن کــه  ــد، ب نقطــه ی صحیــح هدایــت کنی
تیرتــان خطــا نــرود بهتــر اســت بنشــینید یــا نیــم 
خیــز شــوید تــا کمتــر اســلحه تــان تــکان بخــورد 
یــا ایــن کــه نفســتان را بــرای چنــد ثانیــه حبــس 
کنیــد و در آخــر بــا توجــه بــه وضعیــت دشــمن 
شــلیک کنیــد. بــه طــور حتــم می تــوان گفــت بــازی 
یکــی از بزرگتریــن شــخصی ســازی هــای ممکــن 
را در اختیــار شــما می گــذارد کــه در هــر کاس 
بــه گزینــه هــای پیــش روی شــما اشــاره خواهــم 
متفــاوت،  هــای  اســنایپ  ایــن کاس  در  کــرد. 
بــا قــدرت، دقــت و ســرعت هــای متفاوتــی در 
اختیــار داریــد کــه باتوجــه بــه نیازتــان بایســتی 
بــا  کنیــد، ســپس  انتخــاب  را  خــود  اســلحه ی 
توجــه بــه اســتایل شــوتینگی کــه بــه کار می بریــد 
کمرتــان  دور  بــه  هــم  دســتی  ی  اســحله  یــک 
بســته خواهــد شــد، انتخــاب بــا خودتــان اســت، 
یــک پیســتول بــا دمیــج و ســر و صــدای زیــاد یــا 
یــک نســخه ی ســبک همــراه بــا صــدا خفــه کــن 
کــه تنهــا بــه درد هدشــات می خــورد. حــاال نوبــت 
ــه شــخصی ســازی اســلحه هــا می رســد، صــدا  ب
خفــه کــن، خشــاب اضافــی، دســته ی بــزرگ تــر، 
هدایــت کننــده ی تیــر، افرایــش دهنــده ی دمیج 
اســلحه تنهــا تعــدادی از ایــن امکانــات متنــوع 
می گیرنــد.  قــرار  شــما  اختیــار  در  کــه  هســتند 
لیــزر  دســتیتان،  اســلحه  بــرای  می توانیــد 
بگذاریــد، نــوع نشــانه را تغییــر دهیــد. یــا ایــن 
کــه ســراغ شــخصی ســازی گجــت هایتــان برویــد 
و درون خــود را تغییــر دهیــد مثــا ســرعت یــا 
تــوان آن را افزایــش دهیــد، امــکان هکینــگ را 
بــه آن بیفزاییــد و بســیاری گزینــه هــای دیگــر.
نــام دومیــن کاس موجــود Ghost یــا روح اســت 
حــدس  می توانیــد  اســمش  بــه  توجــه  بــا  کــه 
اســت.  کاری  مخفــی  همــان کاس  کــه  بزنیــد 
دســتی  ی  اســلحه  بــا  بیشــتر  کاس  ایــن  در 
کــم ســر و  کــه عمومــا  کــرد چــرا  کار خواهیــد 
صداســت و کار را بــا کــم تریــن جلــب توجــه تمــام 
ســاح  از  اســتفاده  ی  نتیجــه  در  کــه  می کنــد 
تــر ســرعت بیشــتری خواهیــد داشــت.  ســبک 
در ایــن کاس بیشــترین تمرکــز بــر روی نفــوذ 
بــه میــان دشــمنان و شناســایی نشــدن اســت 

ــد آهســته  ــن امــر بیشــتر بای ــرای تحقــق ای کــه ب
آهســته و نیــم خیــز حرکــت کنیــد و میــان چمــن 
هــا و یــا ســنگ هــا خــود را اســتتار کنیــد و گاهــا 
تــا چنــد دقیقــه منتظــر بمانیــد تــا مســیر حرکــت 
دشــمنانتان تغییــر کنــد،در ایــن حالــت بایســتی 
و  کنیــد  بــاز  بــه روی دشــمنانتان  آتــش  کمتــر 
ــان بیشــتر حــواس آن هــا  ــاز کــردن راهت ــرای ب ب
را  از پشــت آن هــا  نهایتــا  یــا  و  پــرت کنیــد  را 
بــی صــر وصــدا از پــای در آوریــد، یکــی دیگــر از 
المــان هایــی کــه در ایــن بخــش بیشــتر بــه درد 
می خــورد، بازپرســی از دشــمنان اســت کــه بــا 
انجــام ایــن کار اطاعــات مفیــدی در مــورد محــل 
ــا اهــداف جانبــی بــه دســت خواهیــد  هــدف و ی
آورد. نــام حالــت ســوم بــازی، Warrior یــا همــان 
نامــش  از  کــه  طــور  همــان  کــه  جنگجوســت 
برمی آیــد معــادل بــه راه انداختــن حمــام خــون 
اســلحه  بــه جــای  ایــن کاس  اســت! شــما در 
ــا نیمــه اتوماتیــک  ــان، یــک اســلحه تمــام ی دومت
انتخــاب کــرده چیــزی نظیــر ak47 ویــا m4a و 
ســپس بــه دل دریــا می زنیــد و هــر بنــی بشــری 
ــا وجــود  را در آن منطقــه بــه رگبــار می بندیــد، ب
ایــن کــه حالــت هــم لــذت خــاص خــود را دارد امــا 
ســازندگان بــرای ایــن کــه کمتــر از آن اســتفاده 
کنیــد، سیســتم شــوتینگ ایــن نــوع اســلحه هــا 
را ســخت انتخــاب کــرده انــد، بــه نحــوی کــه ایــن 
اســلحه هــا نشــانه یــا crosshair ندارنــد و حتمــا 
ــا آن هــا بایســتی زوم کنیــد و از  ــرای شــلیک ب ب
ــن  ــد، لگــد ای نشــانه خــود اســلحه اســتفاده کنی
اســلحه هــا بســیار طبیعــی طراحــی شــده انــد 
کــه در نتیجــه ی آن بایســتی بــه صــورت منفــرد 
و جــدا جــدا تیــر انــدازی کنیــد تــا تیــر هایتــان 
حتمــا بــه هــدف برخــورد کننــد. در ایــن حالــت 
نظیــر  جنگــی  آالت  ابــزار  انــواع  از  می توانیــد 
یــا  و  انفجــاری  ی  تلــه   ،c4 دودزا،  نارنجــک، 
بســیاری آالت دیگــر اســتفاده کنیــد تــا مطمئــن 
وداع  را  فانــی  دار  حتمــا  دشــمنانتان  شــوید 
می گوینــد. یکــی دیگــر از ایــن امکانــات جــذاب 
ــه  ــواع مختلــف گلول ــازی امــکان اســتفاده از ان ب
یــا ســطوح  دیــوار  از  کــه  گلولــه هایــی  اســت، 
نــازک فلــزی عبــور می کننــد و یــا گلولــه هایــی 
کــه سنســور تشــخیص حرکتــی دارنــد و دشــمنان 
اطرافتــان را برایتــان شناســایی می کننــد دو نــوع 
از ایــن گلولــه هــا هســتند. خاصــه ی کام ایــن 
کــه بــازی جــای خاقیــت را برایتــان بــاز گذاشــته 
ــه  ــازی را بســته ب و شــما هســتید کــه بایســتی ب
نــوع عاقــه تــان پیــش ببریــد و بــرای خودتــان 

خاطــره بســازید.

نکتیرانداز،روحومبارزدریککالبد
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 Sniper Ghost Warrior هــای ســری بــازی 
ســاخته  انجیــن  کــرای  موتــور  بــا  همگــی 
هــم  ایــن ســری  ســوم  نســخه  و  انــد  شــده 
ســاخته  موتــور  ایــن  ورژن  جدیدتریــن  بــا 
کار  محصــول  کــه  انجیــن  کــرای  می شــود. 
یکــی  را بی شــک  اســت  کرایتــک  اســتودیوی 
قــوی  بســیاری  اعتقــاد  بــه  و  تریــن  قــوی  از 
تریــن و پیچیــده تریــن موتــور بــازی ســازی 
دنیــا می تــوان دانســت. ایــن موتــور کــه بــه 
خلــق جلــوه هــای گرافیکــی بی نظیــر شــهره 
اســت در ایــن بــازی هــم گویــا قــرار نیســت 
چیــزی کــم بگــذارد و آنطــور کــه از تریلــر هــا 
چیــزی  اســت،  معلــوم  بــازی  بتــا  نســخه  و 
کمتــر از شــاهکار نصیبمــان نخواهــد نشــد. 
از آنجــا کــه در بــازی بیشــتر تمرکــز بــر روی 
دســت  ذور  ی  فاصلــه  و  اســنایپ  اســلحه 
اســت، ســازندگان هــم بخــش اعظــم تمرکــز 
خــود را روی گرافیــک در فواصــل دور دســت 
در  آن  ســبب  بــه  کــه  انــد  گذاشــته  بــازی 
فواصــل دور دســت مناظــر بــه معنــای واقعــی 
کلمــه حقیقــی جلــوه می کننــد. آســمان بــازی 
بســیار عالــی طراحــی شــده، حرکــت ابــر هــا 
در آســمان قابــل تشــخیص اســت، پرتــو هــای 
خورشــید یــک بــه یــک بــر روی زمیــن می تابنــد 
جــای خطــوط  هــا،  ابــر  بــا حرکــت  گاهــی  و 
خورشــید تغییــر می کنــد. هنگامــی کــه بــه دور 
دســت بنگریــد، distance draw واقعــا شــما 
را مبهــوت خــود می کنــد و گاهــا هنگامــی کــه 
بــرای اســنایپ زدن بــه نقــاط مرتفــع می رویــد، 

بــه جــای اینکــه حواســتان جمــع پیــدا کــردن 
هــدف شــود، نقطــه ی تاقــی آســمان و زمیــن 
جلــب  خــود  بــه  را  شــما  توجــه  کــه  اســت 
می کنــد. بــازی دارای سیســتم چرخــه شــب 
و روز اســت و آب و هــوای متغیــر دارد کــه 
تمامــی ایــن ویژگــی هــا بــه نحــو احســن در 
در  مثــال  عنــوان  بــه  اجــرا می شــوند،  بــازی 
شــب نــه تنهــا دشــمنان شــما را بــه درســتی 
نمی بیننــد بلکــه شــما هــم نظیــر روز دیگر دید 
درســتی از آن ها ندارید و بایســتی بیشــتر به 
مــارک کــردن هایتــان وابســته شــوید. هنگامی 
کــه هــوا بارانــی اســت عــاوه بــر اینکــه آب بــر 
روی اشــیاء گوناگــون بــا توجــه بــه جنسشــان 
هــم  شــما  تیرانــدازی  در  می گــذارد،  تاثیــر 
خلــل ایجــاد می کنــد، بــه نحــوی کــه آب روی 
از آن،  تــر  بــد  یــا  و  اســکوپ شــما می لغــزد 
آبــی کــه روی زمیــن جمــع شــده نــور محیــط 
را بازتــاب می دهــد و شــما را بــه اصطــاح » 
کــور » می کنــد، جلــوه هــای انفجــار و آتــش 
گرفتــن بــه زیبایــی هــر چــه تمــام تــر بــه اجــرا 
در  نورپــردازی  کلــی  طــور  بــه  می آینــد.  در 
و  بســته  فضاهــای  در  چــه  بــازی،  سراســر 
چــه در فضاهــای بــاز خــارق العــاده اســت و 
جلــوه هــای بصــری در فواصــل دور دســت هــر 
گیمــری را مبهــوت خــود می کنــد امــا تمــام ایــن 
ــرادات ایــن  ــه ای ــم و حــاال نوبــت ب هــا را گفتی
بخــش اســت، موتــور کــرای انجیــن بــرای خلــق 
جلــوه هــای بصــری عالــی اســت، امــا بــه همان 
ممکــن  و  اســت  ای  پیچیــده  موتــور  انــدازه 

اســت مشــکاتی را در بخــش گرافیــک فنــی 
بــازی پدیــد آورد کــه در بیشــتر نمایــش هــای 
بــازی و حتــی بخــش بتــا بــه خوبــی مشــخص 
اوقــات  گاهــی  مثــال  عنــوان  بــه  می شــدند، 
دشــمنان  کــه  زمانــی  عجیــب  هایــی  گلیــچ 
مشــاهده  می گرفتنــد  دســت  بــه  اســلحه 
می شــد یــا افکــت افتــادن دشــمنان روی زمیــن 
چنــدان طبیعــی احســاس نمی شــود، عــاوه 
بــر ایــن ایــرادات، مشــکل بســیار عجیبــی کــه 
در بخــش بتــا بــا آن روبــرو شــدم، طراحــی نــه 
چنــدان قــوی صــورت دشــمنان و حالــت چهــره 
ی آنــان بــه هنــگام آگاهــی از حضــور شــما 
قیــاس  در  کــه  بــود  ممنوعــه  منطقــه ی  در 
بــا حجــم کاری کــه ســازندگان روی فواصــل 
دوردســت انجــام داده انــد، کــم کاری عجیبــی 
محســوب می شــود و امیــدوارم ایــن مشــکل 
مرتفــع  کمــی  حداقــل  بــازی  النــچ  زمــان  تــا 
جنگــی  آالت  و  هــا  اســلحه  طراحــی  شــود. 
بســیار عالــی کار شــده و هــر چقــدر هــم کــه 
بــا دقــت بــه آنــان نــگاه کنیــد، عیبــی متوجــه 
طراحــی بــا جزئیــات آن هــا نخواهــد شــد. بــه 
طــور کلــی بــازی در فواصــل دوردســت یــک 
فواصــل  در  امــا  اســت،  نظیــر  کــم  شــاهکار 
نزدیــک بــه جــز ادوات جنگــی، تکســچر هــا و 
حالــت چهــره ی افــراد چنــدان چنگــی بــه دل 
نمی زنــد کــه امیــدوارم ایــن عیــب هــم برطــرف 
شــود تــا کــرای انجیــن نهایــت قــدرت خــود را 
بــه رخ دیگــر بــازی هــای ایــن نســل بکشــد!

ازهرچهبگذریسخنافقخوشتراست!

هیس!گلولههافریادمیکشند!
متاســفانه اطاعــات چندانــی از قطعــات و موســیقی هــای ســاخته 
شــده بــرای ایــن بــازی در دســترس نیســت، امــا چنــدی پیــش خبــری 
مبنــی بــر پیوســتن آقــای میکــوالی استرویســکی، ســازنده ی قطعــات 
 The Vanishing of Ethan و Witcher 3 موســیقی شــاهکار بــازی
Carter بــه تیــم ســازندگان موســیقی ایــن بــازی منتشــر شــد کــه نشــان 
می دهــد موســیقی هــای زیبایــی در انتظارمــان خواهنــد بــود. جــدای از 
موســیقی هــای محــدودی کــه در نســخه بتــا بــه گــوش می رســیدند و 
قطعــات نســبتا مناســبی بــرای بــازی بــه شــما می رفتنــد، صــدا گــذاری 
هــای بــازی مــن جملــه خــود شــخصیت اصلــی بــازی و نیــروی پشــتیبان 
همیشــگی وی یعنــی لیدیــا بســیار عالــی کار شــده انــد و حالــت هــای 
مختلــف صــدا را بســیار مناســب پیــاده ســازی می کننــد. امــا شــاهکار 
ــازی در بخــش صــدا هــا و اصــوات  واقعــی بخــش صــدا و موســیقی ب
آبجکــت هــای مختلــف بــازی اســت، صــدای اســلحه هــا جــزء بــه جــزء 
کامــا منطبــق بــر واقعیــت تنظیــم شــده انــد، نــه تنهــا صــدای تمــام 

اســلحه هــا متفــاوت و بســیار شــبیه بــه نســخه ی واقعی شــان تنظیــم 
شــده بلکــه صــدای افتــادن پوکــه، جــا گــذاری گلولــه و کشــیدن ماشــه 
هــم حتــی بــه وضــوح قابــل شــنیدن هســتند، صــدای برخــورد بــاران 
بــا تختــه ســنگ هــا در فضــای داخلــی ســاختمان هــا انعــکاس صوتــی 
ایــن هــا دقــت وســواس گونــه ســازندگان  و تمامــی  متفاوتــی دارد 
موســیقی بــازی را مشــخص می کننــد. در مجمــوع صداگــذاری اشــیاء 
مختلــف بــازی بســیار عالــی کار شــده انــد و بــه نظــر می رســد بــا توجــه 
بــه تیــم ســازندگان قطعــات موســیقی، قطعــات جــذاب و مهیجــی در 

بــازی قــرار داده خواهــد شــد.
 Sniper Ghost بــه عنــون جمــع بنــدی می تــوان گفــت نســخه ی ســوم
Warrior تــا بــه حــال بســیار امیــدوار کننــده تــر از نســخه هــای پیشــین 
ظاهــر شــده و انتظــار آن مــی رود کــه یــک بــار بــرای همیشــه جایــگاه 

ایــن ژانــر ویــژه ی بــازی را بــه درســتی تعریــف کنــد.
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دنیــای بــازی هــای موبایــل روز بــه روز بــا اهمیــت تــر مــی شــود و هــر ســاله شــاهد ورود شــرکت هــای مطــرح بــازی ســازی بــه ایــن شــاخه هســتیم . ســال 
2016 هــم ســالی بســیار خــوب بــرای عاقــه منــدان بــازی هــای موبایــل بــود و بــازی هــای جدیــد و ایــده هایــی نــو بــه بــازار آمدنــد کــه در ادامــه بهتریــن 
آن هــا را معرفــی خواهیــم کــرد . مســئله ای کــه رده بنــدی و ارزش گــذاری بــازی هــا را ســخت مــی کنــد ، نزدیــک بــودن آن هــا هــم از لحــاظ محتوایــی 
و هــم امتیــاز هــا مــی باشــد . بــرای مثــال رتبــه پنجــم ، چهــارم و ســوم تقریبــا همــه در یــک ســطح مــی باشــند و بــا اختافــی انــدک یکدیگــر را پشــت ســر 
گذاشــتهاند . بــازی هــای بســیار خــوب و مهــم دیگــری هــم بودننــد کــه نتوانســتند در ایــن لیســت قــرار بگیرنــد . بــه عاقــه منــدان بــازی هــای موبایــل 
توصیــه مــی کنــم بــازی هــای Crashlands ، Uncharted: Fortune Hunter ، Hyperburner ، Severed و PES 2017  را روی دســتگاه خــود تجربــه 
کننــد زیــرا ایــن عناویــن هــم چیــزی از 5 بــازی برتــر کــم ندارنــد . یکــی از بــازی هــای پــر ســر و صــدا ســال 2016 بــدون شــک بــازی Pokemon Go  بــود 
کــه نــه تنهــا در لیســت 5 بــازی برتــر قــرار نــدارد بلکــه توصیــه هــم نمــی شــود . درســت اســت کــه ایــن بــازی در کشــور مــا کارایــی زیــادی نــدارد امــا بــه 

طــور کلــی بــازی و ایــده ای کــه امــروز بیایــد و فــردا فرامــوش شــود بــه هیــچ وجــه لیاقــت حضــور در بیــن برتریــن هــا را نــدارد . 

رضا توکلی
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شــرکت اســکوئر انیکــس )Square Enix( پــس از ورود بــه دنیــای موبایــل 
هرســاله یکــی از برتریــن بــازی هــای ســال موبایــل را ســاخته و روانــه بــازار 
مــی کنــد . ســری بــازی Go ایــن شــرکت از برتریــن عناویــن موبایــل هســتند 
و هــر ســاله جــز بهتریــن بــازی هــای ســال موبایــل بــه حســاب مــی آینــد . 
Hitman Go و بعــد از آن Lara Craft Go بــازی هــای جذابــی در ســبک 
پــازل نوبتــی هســتند و شــما مــی توانیــد بــه راحتــی بــا یــک دســت شــخصیت 
بــازی را حرکــت داده و آن را از موانــع عبــور دهیــد . حــال در ایــن بــازی 
شــما کنتــرل شــخصیت آدام جنســن را بــر عهــده داریــد و بایــد بــا مخفــی 
 Lara کاری از ســد نگهبانــان و در ادامــه از ربــات هــا بگذریــد . در بــازی
Craft Go  بیشــتر شــاهد حــل پــازل و ماجراجویــی در بــازی بودیــم تــا 
بخش های اکشــن اما در Deus Ex Go  و Hitman Go ، با مخفی کاری 
نیــز ســر و کار داریــم و بایــد از پشــت و بــی ســر و صــدا بــه دشــمنان ضربــه 
وارد کنیــد . مســیر حرکتــی نگهبانــان مشــخص اســت و شــما مــی توانیــد بــا 
انتخــاب مســیر درســت آن هــا را غافــل گیــر کنیــد . همچنیــن در بــازی از 
آیتــم هــای دیگــری نیــز مــی توانیــد اســتفاده بکنیــد . قابلیــت نامرئــی شــدن 
هــم وجــود دارد و بایــد در بســیاری از مراحــل از آن اســتفاده بکنیــد و یــا 
در مواجــه بــا ربــات هــا مــی توانیــد سیســتم آن هــا را هــک کــرده و ســپس 
مســیر خــود را ادامــه دهیــد . یکــی از ویژگــی هــای اصلــی ایــن ســری بــازی و 
مخصوصــا Deus Ex Go  ، گرافیــک خیــره کننــده آن اســت . ایــن بــازی بــا 
موتــور بــازی ســازی یونتــی )Unity( ســاخته شــده و کامــا اســتاندارد هــای 

یــک بــازی کنســولی را دارا مــی باشــد . 
معمــوال در بــازی هــای موبایــل از یــک 
ســطح گرافیکــی اســتفاده مــی کننــد 
 Deus Ex امــا بــه دلیــل گرافیــک بــاال
Go شــما مــی توانیــد شــخصی ســازی 
 ، کلــی  گرافیــک  زمینــه  در  هایــی 
جزییــات و نــور انجــام دهیــد . از دیگــر 
دو  در  کــه  بــازی  ایــن  هــای  ویژگــی 
 Hitman( عنــوان قبلــی ایــن شــرکت

 Puzzle Maker اســتفاده نشــده بــود ، حالــت )Lara Craft Go و Go
بــازی مــی باشــد . شــما در ایــن بخــش مــی توانیــد یــک پــازل طراحــی کــرده 
ــه کامــا  ــد و یــک مرحل ــات هــا در مســیر اســتفاده کنی ــان و رب و از نگهبان
ــر  ــن قســمت را جــذاب ت ــرای خــود بســازید . امــکان دیگــری ای شــخصی ب
مــی کنــد ، اشــتراک گــذاری مرحلــه هــا مــی باشــد . شــما مــی توانیــد مرحلــه 
طراحــی شــده خــود را در بــازی بــرای ســایر دوســتان خــود بفرســتید و آن 
هــا بــه چالــش بکشــید . در مجمــوع ایــن ســری بــازی ، هــر کــدام ویژگــی 
هــای خــاص خــود را دارنــد و در هــر عنــوان بــا بــازی ای کامــل تــر مواجــه 
مــی شــویم و Deus Ex Go تاکنــون تکامــل یافتــه تریــن عنــوان ســری بــازی 
Go  مــی باشــد و مــی توانــد ســاعت هــا شــما را در 54 مرحلــه جــذاب خــود 

ســرگرم کنــد . 
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ســوپر ماریــو هــم نیــازی بــه معرفــی نــدارد. نســخه جدیــد ایــن عنــوان بــا 
نــام Super Mario Run اواخــر ســال 2016 منتشــر شــد . نینتنــدو تمامــی 
ســعی و تــاش خــود را کــرد کــه بــازی آبرومنــدی بــرای اولیــن قــدم خــود در 
دنیــای بــازی هــای موبایــل منتشــر کنــد و موفــق هــم شــد . بــازی جدیــد ایــن 
شــرکت ، بــازی بســیار دوســت داشــتنی و زیباســت و حــال و هــوای نســخه 
هــای اولیــه بــازی را بــه بازیبــازان منتقــل مــی کنــد . هماننــد نســخه هــای 
دیگــر شــما بــه دنبــال نجــات پرنســس پیــج از درســت بــاوزر هســتید و بایــد 
قلمــرو خــود را دوبــاره بازســازی کنیــد . بــازی در ســه حالــت متخلــف انجــام 
مــی شــود کــه هــر یــک ویژگــی هــای خــاص خــود را دارد . در قســمت اول 
کــه World Tour نــام دارد بایــد بخــش داســتانی بــازی را در 24 مرحلــه 
پشــت ســر بگذاریــد . حرکــت ماریــو ایــن بــار دســت شــما نیســت و خــودش 
در حــال حرکــت اســت و شــما تنهــا مــی توانیــد قبــل از برخــود بــا موانــع از 
روی آن بپریــد و یــا بــرای کســب ســکه هــای بیشــتر پــرش کنیــد . در بخــش 
بعــدی بــازی یعنــی Toad Rally مــی توانیــد بــه صــورت آنایــن بــا دیگــر 
کاربــران مســابقه دهیــد . همــان طــور کــه در نقــد و بررســی کامــل ایــن 
عنــوان در ســایت گفتــه شــد ، شــما بــا الگــوی حرکتــی از پیــش ظبــط شــده 
کاربــران دیگــر بــازی مــی کنیــد و حریــف شــما همــان لحظــه آنایــن و در 
حــال بــازی نیســت . در بخــش آخــر بــازی هــم بایــد قلمــرو خــود رو دوبــاره 
 Super Mario Run . بازســازی کــرده و بــه صــورت اولیــه قــرار درآوریــد

یــک بــازی کامــل بــا نقــص هــای بــزرگ 
مــی باشــد . از نقــص هــای بــازی مــی 
بخــش  مراحــل  بــودن  کــم  بــه  تــوان 
داســتانی بــازی اشــاره کــرد . همچنیــن 
بــازی بــا توجــه بــه اینکــه فقــط بخــش 
Toad Rally آنایــن اســت ، اتصــال 
همیشــگی اینترنــت را از کابــران مــی 
خواهــد . گرافیــک فنــی بــازی هــم تنهــا 
در ســطح قابــل قبــول بــوده و اصــا 

نینتنــدو بــرای روی آن تمرکــز نکــرده ولــی از لحــاظ هنــری بــازی جــذاب و 
گیرایــی مــی باشــد . بــه هــر حــال ســوپر ماریــو ران یــک تجربــه شــیرین و 
ــازی ،  لــذت بخــش اســت . بــه ایــن نکتــه هــم بایــد توجــه کــرد کــه ایــن ب
اولیــن قــدم نینتنــدو بــرای ورود بــه بــازی هــای موبایــل اســت و امــکان دارد 
در آینــده بــا ارایــه بروزرســانی هایــی مشــکات بــازی حــل شــود . حضــور 
ایــن شــخصیت در موبایــل خــود امــر مثبتــی اســت و مــی تــوان انتظــار 
داشــت کــه در آینــده شــاهد عناویــن کامــل تــری از ایــن ســری در موبایــل 
باشــیم . Super Mario Run از عناویــن مهــم و محبــوب موبایــل در ایــن 
ســال اســت و طرفــداران بســیاری دارد . در کنــار ســایر بــازی هــای موبایــل 

خــود ، تجربــه ایــن بــازی شــما را نــا امیــد نمــی کنــد . 

SuperMarioRun
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بــازی محبــوب Clash of Clans سوپرســل کــه نیــازی بــه معرفــی نــدارد و 
تقریبــا همــه بازیبــازان موبایلــی بــا آن آشــنا هســتند . پــس از موفقعیــت 
هــای ایــن بــازی ، شــرکت سوپرســل عنــوان هــای دیگــری را پشــت ســر هــم 
معرفــی کــرد کــه هیــچ کــدام بــه محبوبیــتCoC نرســیدند . امــا در ســال 
گذشــته شــرکت سوپرســل بــا معرفــی بــازیClash Royale توجــه بســیاری 
ــازی هیجــان  ــه خــود جلــب کــرد . انتشــار ایــن ب ــازان موبایلــی را ب از بازیب
انگیــز حتــی بســیاری از کاربــران فعــال Coc را هــم جــذب خــود کــرد . 
بــازی کارتــیClash Royale ، میــدان نبــرد آنایــن شــخصیت هــای محبــوب 
CoC مــی باشــد . در بــازیCoC شــما زمانــی مــی توانســتید بــه دهکــده ای 
حملــه کنیــد کــه صاحــب آن )!( آنایــن نبــود امــا در CR شــما بایــد روبــرو 
ــازی ــد . بیشــتر شــخصیت هــا ب ــارزه کنی ــه صــورت آنایــن مب یــک دیگــر ب
CoC در ایــن بــازی بــه صــورت کارت هایــی در 4 ســطح مختلــف حضــور 
دارنــد . کارت هــای عــادی و معمولــی ، کمیــاب ، حماســی و افســانه ای . 
ترکیــب خــود را بســازید و بــه میــدان مبــارزه وارد شــوید . پــس از پیــروزی 
صنــدوق هــای بــازی را بازکــرده و کارت هــای جدیــدی پیــدا کنیــد . ترکیــب 
خــود را قــوی تــر کــرده و ســطح و میــدان هــای بــاال تــر برســید . کلــش 
رویــال هماننــد دیگــر بــازی هــای سوپرســل کامــا آنایــن بــوده و بایــد بــا 
ســایر بازیکنــان وارد رقابــت شــوید . زمــان انجــام هــر بــازی 3 دقیقــه مــی 
باشــد . در ایــن 3 دقیقــه بایــد بتوانیــد بــرج هــای حریــف خــود را تخریــب 
کنیــد و مانــع پیشــروی بازیکــن مقابــل بــه ســمت بــرج هــای خــود شــوید . 
اگــر در زمــان اصلــی بــازی نتوانیــد بــرج هــای حریــف را خــراب کنیــد و یــا 

هــر دو یکــی را خــراب کــرده باشــید 
)بــازی مســاوی باشــد( ، یــک دقیقــه 
زمــان اضافــه در نظــر گرفتــه مــی شــود 
تــا بتوانیــد بــر حریفخــود غلبهکنیــد ، 
ــاز هــم امــکان تســاوی  ــا ایــن حــال ب ب
بــه  بــرج  هــر  تخریــب   . دارد  وجــود 
مــی دهــد   )Crown( تــاج  یــک  شــما 
بــر همیــن  هــم  را  بــازی  نتیجــه  کــه 
اســاس مــی ســنجند . بــه طــور کلــی 

بــازی ارزش تکــرار بســیار زیــادی دارد بــه دلیــل اینکــه هــر یــک از کارت 
هــای بــازی قــدرت هــای ویــژه و تاثیــر گــذاری دارد و از جذابیــت خاصــی 
نیــز برخوردارنــد و همــه بازیبــازان بــه دنبــال پیــدا کــردن تمامــی کارت هــا 
مــی باشــد . نکتــه اینجاســت کــه هــر میــدان نبــرد در هــر ســطحی )مثــا 
از 2000 کاپ تــا 2300 کاپ( تــم و ویژگــی خاصــی داشــته و کارت هــای 
منحصــر بــه فــرد خــود را دارد پــس هــر چقــدر هــم کاربــران بــازی کننــد ، 
 Clash بــاز میــدان بهتــر و کارت هــای بهتــری در انتظــار آن هــا اســت . در
Royale هماننــد CoC مــی توانیدیــکClan تشــکیل داده و بــا دوســتان 
خــود نبــرد هــای تمرینــی داشــته و گفــت و گــو کنیــد . امــکان درخواســت 
دادن کارت هــم بــه منظــور آپدیــت کــردن نیــرو ، هــر 7 ســاعت یکبــار در 
دســترس اســت . CRیــک بــازی زیبــا ، هیجــان انگیــز و اعتیــاد آور اســت و 

مــی توانیــد حتــی ســال هــا شــما را ســرگرم کنــد!

ClashRoyale

2
همــه مــا بــر روی موبایــل خــود چندیــن بــازی کوتــاه ، ســاده و پازلــی داریــم 
کــه دقایــق و یــا حتــی ســاعاتی را بــا آن هــا مــی گذرانیــم . از ســری بــازی 
 Mini ــازی ــازی aa و Flappy Bird . ب ــا ب ــه ت هــای شــرکت Ketchup گرفت
Metro  بــرای اولیــن بــار در ســال 2015 بــرای وینــدوز ، مــک و لینوکــس 
توســط توســعه دهنــده نــه چنــدان مطــرح Dinosaur Polo Club منتشــر 
شــد . ایــن بــازی گیــم پلــی ســرگرم و درگیــر کننــده ای داشــت و بعــد از 
انتشــار در اســتیم نمــره 10 از 10 گرفــت . هماننــد بــازی هــای شــرکت 
Playdead ، ایــن بــازی هــم پتانســیل باالیــی در اجــرا روی پلتفــرم هــای 
دســتی داشــت و پــس از یــک ســال در اکتبــر 2016 بــرای اندرویــد و آی 
او اس منتشــر شــد . وقــت آن رســیده کــه بــه جــای بــازی هــای کوتــاه نــام 
 Mini . بــرده شــده یــک بــازی ســاده و بــا کیفیــت را جایگزیــن آن هــا کنیــم
Metro  یــک ایــده جدیــد و بســیار خاقانــه مــی باشــد . اداره متــرو شــهر 
. اداره راه هــای متــرو شــهر در ابتــدا کاری ســاده بــه نظــر مــی رســد و در 
اولیــن قــدم هــا ایــن گونــه اســت امــا در ادامــه مــی بینیــم کــه بــه یکــی 
ســخت تریــن کار هــا تبدیــل مــی شــود . شــما بــا در اختیــار داشــتن چنــد 
لوکوموتیــو و پــل بایــد مســیر هــای متــرو را بیــن ایســتگاه هــای مختلــف را 
رســم کــرده و مســافران را بیــن ایســتگاه هــا جــا بــه جــا کنیــد .ایســتگاه ها با 
اشــکال هندســی مشــخص شــده انــد بایــد بیــن آن هــا ارتبــاط برقــرار کنیــد 

. در بعضــی از مســیر هــا ، جریــان آب 
وجــود دارد و بایــد از روی پــل بزنیــد . 
مســافرین هــر ایســتگاه هــم در کنــار 
آن بــه شــکل دایــره ، مثلــث و مربــع 
قــرار دارنــد و بایــد لوکوموتیــو هــا را به 
آن هــا برســانید . اگــر تجمــع افــراد در 
یــک ایســتگاه زیــاد شــود و لوکوموتیــو 
 Game Over بــه آن هــا نرســد ، شــما
مــی شــوید و بایــد دوبــاره ایســتگاه را 

تشــکیل دهیــد . بعــد از خــط کشــی و احــداث چنــد خــط متــرو ، تقاضــا در 
ســایر نقــاط شــهر بیشــتر مــی شــود و بایــد بــه نقــاط دور و نزدیــک دیگــری 
نیــز راه بکشــید . در بــازی Mini Metro  شــما مــی توانیــد اداره متــرو هــای 
15 شــهر بــزرگ جهــان را کنتــرل کنیــد . بــازی در اصــل انتهایــی نــدارد و 
بایــد بتوانیــد بیشــترین رکــورد و زمــان حضــور دریــک بــازی را بشــکنید . 
در انتهــای هــر بــازی پــس از باختــن مــی توانیــد ویدیــو عملکــرد کلــی خــود 
را ببینیــد و یــا آن را بــه اشــتراک بگذاریــد . در پایــان بایــد گفــت کــه ایــن 
بــازی ، یــک بــازی کامــا دوســت داشــتی و هیجــان انگیــز مــی باشــد و قطعــا 

ارزش پرداخــت 5 دالر را دارد . لــذت ببریــد .

MiniMetro

1
بــازی Reigns  یــا ســلطنت ، عنوانــی کامــا بــا کیفیــت و درجــه یــک اســت 
. ایــن بــازی بــدون شــک بــا اختــاف زیــاد بهتریــن بــازی ســال 2016 موبایــل 
مــی باشــد . در ایــن بــازی تخــت پادشــاهی در اختیــار شماســت و بایــد 
بــا گرفتــن تصمیمــات درســت مانــع ســرنگونی قلمــرو خــود شــوید . بــازی 
 Yes or No ســلطنت ، یــک بــازی کارتــی مــی باشــد کــه بــه ســبک ســایت
طراحــی شــده ، یعنــی ســوال و یــا درخواســتی از شــما مــی شــود و بایــد 
آن را رد کــرده و یــا بپذیریــد . در بــاالی صفحــه چهــار معیــار اصلــی بــرای 
پاســخگویی شــما در نظــر گرفتــه شــده اســت . دیــن و مذهــب ، مــردم ، 
ارتــش و خزانــه )اقتصــاد( . تمامــی مراحــل بــازی بــا طــرح یــک ســوال شــروع 
شــده و بــه همیــن صــورت ادامــه مــی یابــد . بــرای مثــال در مــورد افزایــش 
جیــره بنــدی غذایــی بــرای مــردم از شــما ســوالی پرســیده مــی شــود ، اگــر 
بــا آن موافقــت کنیــد درجــه )محبوبیــت و یــا هرچــه اســمش را بگذاریــد( 
مــردم بیشــتر شــده و از طــرف دیگــر موجــودی خرانــه و دارایــی شــما کــم 
مــی شــود . ایــن نــوع هماهنــگ ســازی بیــن ارزش هــا را پیــش تــر در 
ســری بــازی دژ )Stronghold( )کــه بــه دلیــل محبوبیــت بــاالی نســخه اول 
)Stronghold: Crusader( بــه نــام جنــگ هــای صلیبــی بیشــتر شــناخته 
مــی شــود( دیــده بودیــم . بــازی Reigns جذابیــت بســیار باالیــی ، هماننــد 
ســایر بــازی هــا نــدارد امــا در عیــن ســادگی بســیار ســرگرم کننــده و نــو 

ــل ،  ــازی هــای موبای مــی باشــد . در ب
بــازی صاحــب ســبک بــه ســختی و بــه 
نــدرت یافــت مــی شــود . اکثــر بــازی 
بــازی  حالــت  و  ســبک  یــک  در  هــا 
ســاخته شــده و تنهــا تصویــر و رنــگ 
 . کنــد  مــی  جــذب  را  کاربــر  هــا  آن 
Reigns یــک بــازی صاحــب ســبک و 
جدید توســط Nerial )توســعه دهنده 
بــازی( مــی باشــد کــه بــا قدمــی محکــم 

وارد دنیــای موبایــل شــده اســت . عــاوه بــر ســبک و ایــده نــو ایــن بــازی ، 
موســیقی متــن هــم بســیار متناســب بــا حــال و هــوای بــازی اســت و یکــی از 
عناصــر مهــم بــازی بــه حســاب مــی آیــد . در پایــان بایــد گفــت کــه ایــن بــازی 
بــر روی PC هــم عرضــه شــده و امتیــاز 9 از 10 را در اســتیم بدســت آورده 
ــاز  ــه بنــدی هــا و امتی ــازی در رتب ــه ایــن ب اســت . شــاید تنهــا دلیلــی کــه ب
کــم توجهــی شــده اســت ، نبــود هیجــان و جذابیــت بــاال هماننــد دیگــر رقبــا 
مــی باشــد . همچنیــن نســخه دوم بــازی بــا نــام Reigns 2 تاییــد شــده 
اســت . تجربــه ایــن بــازی کســی را نــا امیــد نخواهــد کــرد و آن را بــه همــه 

دوســتداران بــازی هــای موبایــل توصیــه مــی کنــم . 

Reigns
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ســال هــا از زمانــی کــه خالــق ســری مورتــال کامبــت یعنــی »اد بــون« ایــن 
ســری را پایــه گــذاری کــرد مــی گــذرد. ســری بــازی ای بــدون هیــچ شــکی 
توانســت ســبک مبــارزه ای را دگــر گــون کــرده و اســتاندارد هــای جدیــد 
را بــه آن وارد کنــد. اد بــون  تیمــش ســال هــا بــا اســتفاده از ایــده هــا و 
خاقیــت هــای مرگبــار خــود ایــن ســری را هدایــت کردنــد و اکنــون آن 
ــوان یکــی از  ــه عن ــام Mortal Kombat ب ــد کــه ن ــه جایــی رســانده ان را ب
اصلــی تریــن پایــه هــای ســبک مبــارزه ای شــناخته مــی شــود. بــه دنبــال 
اتفاقاتــی کــه بــرای تیــم ســازنده ی ایــن ســری پیــش آمــد امتیــاز اســتفاده 
از ایــن بــازی هــا بــه طــور کامــل توســط شــرکت بــرادران وارنــر خریــداری 
شــد. آن هــا بــه خوبــی از پتانســیل هــا ی نهفتــه در ایــن تیــم و اثرشــان 
ــا ســرمایه  ــال کامبــت آگاهــی داشــتند و مــی دانســتند کــه ب یعنــی مورت
گــذاری مناســب مــی تــوان بــه موقــع از آن ســود کانــی برداشــت کــرد. 
وارنــر بــه تیــم پــر و بالــی دوبــاره داد و آن هــا را از مشــکات فراوانشــان 
نجــات داد. برایشــان شــرایطی را فراهــم کــرد تــا بتواننــد بــا آســودگی بــه 
کار اصلــی خودشــان یعنــی تولیــد بــازی هــای خاقانــه و خشــن بپردازنــد 
بــر روی کار خویــش تمرکــز  و در گیــر مســائل دیگــر نشــده و صرفــا 

کننــد. بــا خلــق شــدن نهمیــن نســخه از بــازی هــای مورتــال کامبــت و 
کســب موفقیــت هــای فــراوان ایــن کمپانــی بــه ســود قابــل توجهــی دســت 
یافــت و تصمیــم گرفــت زیــن پــس حســاب دیگــری بــر روی اد بــودن و 
اســتودیوی Netherrealm  بــاز کنــد. ایــن اســتودیو پــس از آن تصمیــم 
گرفــت بــر روی بــازی هــای جدیــدی کار کنــد بــازی هایــی بــا موضوعــی بــه 
جــز دنیــای خشــن مورتــال کامبــت. آن هــا تصمیــم گرفتنــد بــه ســراغ یــک 
بــازی مبــارزه ای بــا محوریــت کارکتــر هــای DC بــرود. دنیــای DC دنیــای 
بــه شــدن پــر پتانســیلی اســت. دنیایــی کــه نــه تنهــا در کتــاب هــای کامیــک 
درخشــش داشــته بلکــه در ســینما، تلوزیــون و بســیاری از شــاخه هــای 
ســرگرمی شــاهکار هــای مانــدگاری از آن هــا خلــق شــده اســت. در دنیــای 
گیــم نیــز آثــار خوبــی بــر اســاس قهرمانــان دی ســی خلــق شــده کــه شــاید 
بتــوان ســری Arkham از بــازی هــای بتمــن را بهتریــن آن هــا دانســت. 
بــه همیــن ترتیــب اعضــای NetherRealm توانســتند اثــری خلــق کننــد 
ــه  ــروی دی ســی را در زمین ــازی ای کــه توانســت آب ــام Injustice. ب ــه ن ب
اثــار مبــارز ای حفــظ کنــد و خاطــره تلــخ فجایــع بــه بــار آمــده پیشــین را از 
ذهــن گیمــران پــاک کنــد. اکنــون ایــن اســتودیوی خــاق نســخه ی دیگــری 
از مورتــال کامبــت را نیــز روانــه بــازار کــرده انــد و در حــال تــدارک دیــدن 

بــرای شــماره دوم ایــن ســری هســتند.

بــار دیگــر ایــن بــازی قــرار اســت بــا بهانــه ای خــاص قهرمانــان دی ســی 
را بــه جــان هــم بینــدازد. بــازی در بخــش داســتانی پــس از وقایــع 
نســخه قبلــی دنبــال مــی شــود. اکنــون از تمامــی آن ویرانــی هــا پنــج 
ســال مــی گــذرد و بتمــن و بســیاری از متحــدان او در حــال بازســازی 
اجتمــاع و بازگردانــدن آن بــه ثبــات ســابق هســتند. در حالــی کــه عــده 
ی دیگــری عقیــده دارنــد ســوپر مــن بایــد فرمانــروای زمیــن باشــد و 
قصــد دارنــد ب احیــای مجــدد رژیــم او بــار دیگــر موجبــات حکومتــش 
را فراهــم کننــد. جــدال ایــن گــروه بــا دخالــت گــروه دیگــری بــه نــام 
The Society همــراه مــی شــود و خیلــی زود بــار دیگــر هــرج و مــرج 
همــه جــا را فــرا مــی گیــرد. داســتان بــازی بــار دیگــر طــوری نوشــته 
شــده تــا بتوانیــم ابرقهرمانــان بیشــتری را در جریــان آن بــه جــان هــم 
بیندازیــم! ســازندگان ایــن بــار نیــز همــان طــرز روایــت آشــنای گذشــته 
را در بــازی بــه کار خواهنــد بــرد. بــه طــوری کــه مــی توانیــم در هــر 
بــازه ماجــرا هــای یکــی از کارکتــر هــا را دنبــال کنیــم. و البتــه همــه ی 
ــد و ماجــرای  ــزرگ را تشــکیل مــی دهن ــن ماجــرا هــا یــک داســتان ب ای
اصلــی بــازی نیــز بــه مــوازات آن جلــو مــی رود. طبــق معمــول بــاز هــم 
در بخــش داســتانی شــاهد تعــداد زیــادی کات ســین هســتیم کــه بــا 
شــروع شــدن و پایــان یافتــن هــر کــدام یکــی از مراحــل گیــم پلــی آغــاز 
شــده و دو کارکتــر روبــروی یکدیگــر قــرار مــی گیرنــد. ایــن تنهــا چیــزی 
اســت کــه در جریــان گیــم پلــی شــاهد آن هســتیم امــا بــا توجــه بــه کات 

ــازی هیــچ احســاس کســالتی در آن راه نمیابــد. ســین های خــوب ب

عدالتبرایهیچکس!
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ســازندگان بــار دیگــر توانایــی هــا و خاقیــت های 
خــارق  هــای  در خلــق صحنــه  را  خــود  مرگبــار 
العــاده و البتــه خشــن بــه کار بــرده انــد. البتــه 
بــا توجــه بــه ایــن کــه در یــک بــازی ســوپر هیــرو 
محــور خشــونت بــه ســبک خــون جایــی نــدارد آن 
هــا نمــی تواننــد از عنصــر خــون اســتفاده کننــد 
امــا ایــن بــه آن معنــی نیســت کــه دستشــان در 
ــا توجــه  ــه کار گیــری خشــونت بســته اســت. ب ب
شــده  منتشــر  بــازی  از  کــه  هایــی  تریلــر  بــه 
خشــونت بــازی زیــاد اســت امــا از نــوع بــدون 
خــون. درد و نالــه بــه طــور واقعــی در حــرکات 
و واکنــش هــای کارکتــر هــا دیــده مــی شــود امــا 
خــون را نمــی تــوان مشــاهده کــرد. ایــن هنــر 
انــد  توانســته  کــه  اســت  ســازنده  اســتودیوی 
بــازی ای را خلــق کننــد کــه عــاوه بــر جذابیــت از 
شــکاف باریکــی کــه قوانیــن و مقــررات برایشــان 
کننــد!  عبــور  ســامت  بــه  نیــز  کــرده  درســت 
درســت همچــون گذشــته در بــازی دو کارکتــر 
روبــروی هــم قــرار مــی گیرنــد و در محیطــی ســه 
بعــدی بــه صــورت دو بعــدی مبــارزه مــی کننــد. 
در ایــن شــماره ظاهــرا از المــان هــای ســه بعــدی 
در  و همــه چیــز  نیســت  پلــی خبــری  گیــم  در 
همــان دو بعــد اصلــی جریــان پیــدا خواهــد کــرد. 
ســاختار مبــارزات دقیقــا بــه همــان شــکل شــماره 
قبــل کار شــده و در واقــع از همــان هســته ی 
بــازی هــای مورتــال کامبــت پیــروی مــی کنــد. 
ابتــدا بســته بــه مــودی کــه بــازی را در آن انجــام 
مــی دهیــد بایــد کارکترتــان را انتخــاب کنیــد. در 
ایــن شــماره نیــز لیســتی بلنــد و بــاال از کارکتــر 
هــای دی ســی موجــود انــد کــه ایــن خبــر بســیار 
اســت.  شــرکت  ایــن  طرفــداران  بــرای  خوبــی 
پــس از انتخــاب کارکتــر بــازی آغــز شــده و در 
جریــان گیــم پلــی قــرار خواهیــد گرفــت. هســته 
ی مبــارزات هنــوز هــم بــر پایــه ی اجــرای فنــون 
مختلــف و کمبــو هــا اســت. هــر کارکتــری کــه در 
Injustice 2 انتخــاب کنیــد قــادر اســت از یــک 
ســری مهــارت هــا و توانایــی هــای عمومــی بهــره 
گیــرد. هماننــد برخــی ضربــات و یــا توانایــی هــای 
مختلــف. ایــن توانایــی هــا اکثــرا بــرای همــه ی 
کارکتــر هــا موجــود انــد و توســط همــه ی آن هــا 
اجــرا مــی شــوند. البتــه تفــاوت هایــی نیــز میــان 

برخــی از آن هــا وجــود دارد. بــرای مثــال یکــی 
ــی اســتفاده از اجــزای  ــی هــا توانای ــن توانای از ای
محیــط اســت. توانایــی کــه در بــازی هــای قبلــی 
ایــن ســازنده نیــز مــی شــود آن را مشــاهده کــرد. 
در بــازی هــای اینجاســتس مــا بــا قهرمــان هــا و 
ویلــن هــای مختلفــی ســر و کار داریــم. و ایــن 
قــدرت هــا و توانایــی  بــا  کــه  بدیــن معناســت 
هــای مختلفــی نیــز طــرف هســتیم. توانایــی هــای 
هــر کارکتــر بــا دیگــری تفــاوت زیــادی دارد. مثــا 
کــه مــی توانــد  ابــر قرمانــی اســت  ســوپر مــن 
کــره زمیــن را نیــز تــکان دهــد! او مــی تواندبــه 
راحتــی اتومبیــل غــول پیکــری زا از روی زمیــن 
برداشــته و بــر ســر حریــف بکوبــد. امــا قاعــدت 
انجــام  توانایــی  بتمــن  ماننــد  قهرمانــی  ابــر 
چنیــن کاری را نــدارد. بتمــن بــرای مثــال از آن 
میــدان  دیگــر  ســوی  بــه  پــرش  بــرای  اتومبیــل 
مبــارزه اســتفاده مــی کنــد. در مــوراد خــاص و 
ایــن چنینــی توانایــی هــای عمومــی کارکتــر هــا بــا 
هــم تفــاوت دارد امــا بــاز هــم ســازندگان تــاش 
کــرده انــد تــا بــه نوعــی در بــازی تعــادل بوجــود 

بیاورنــد.
و  هــا  مهــارت  بــازی  هــای  کارکتــر  از  یــک  هــر 
حــرکات انحصــاری خــودش را نیــز دارد کــه مــی 
ــوع  ــارزه را تن ــری از آن هــا مب ــا بهــره گی ــد ب توان
متناســب  همگــی  هــا  توانایــی  ایــن  ببخشــد. 
بــا توانایــی هــا و قــدرت کارکتــر فــوق انتخــاب 
شــده انــد و نشــان مــی دهنــد ســازندگان واقعــا 
در ایــن مــورد ســنگ تمــام گذاشــته انــد. ایــن 
ــا فرمــول خاصــی از کلیــد هــا  حــرکات معمــوال ب
اجــرا مــی شــوند کــه زحمــت حفــظ کردنشــان 
بــر عهــده بازیبــاز خواهــد بــود. شــما بــرای ایــن 
کــه بــازی تــان را بهتــر کنیــد ابتــدا بایــد از منــوی 
مربوطــه حــرکات کارکتــر تــان را خوانــده و حفــظ 
کنیــد. ســپس تمریــن کنیــد تــا آن حرکــت را بــه 
شــکلی روان انجــام دهیــد. البتــه انجــام تنهــای 
حــرکات نیــز بــه تنهایــی کافــی نیســت و بایــد 
تمریــن کنیــد حرکــت فــوق را چگونــه بــا دیگــر 
حــرکات کارکترتــان مــچ کنیــد تــا در هیــچ یــک 
از لحظــات مبــارزه ضعفــی نداشــته باشــید. از 
حاصــل  بــازی  مبــارزات  فــوق  حــرکات  ترکیــب 
ــر  ــز ت ــرای هیجــان انگی مــی شــوند. ســازندگان ب

شــدن مبــارزات و تزریــق المــان هــای جدیــد تــر 
بــه بــازی حــرکات ویــژه ای را نیــز بــه بــازی اضافــه 
ــد لــذت مضاعفــی  ــازن بتوانن ــا بازیب ــد ت کــرده ان
از بــازی کــردن ببرنــد. حرکاتــی کــه در مورتــال 
نــام X-ray شــناخته مــی شــدند و  بــا  کامبــت 
دلیــل ایــن نامگــذاری شکســتن اســتخوان هــا 
و نشــان داده شدنشــان توســط نمایــی خــاص 
بــازی  در  حــرکات  ایــن  بــود.  بــازی  دوربیــن  از 
جدیــد نیــز بــا شــکلی جدیــد بــاز گشــته انــد و 
ــا بــا اســتفاده از  همــه ی قهرمانــان آمــاده انــد ت
آن هــا یکدیگــر را تــا ســر حــد مــرگ کتــک بزننــد. 
بــار دیگــر بــا توجــه بــه قابلیــت هــا و مهــرات 
هــای هــر شــخصیت بــرای آن هــا کمبــوی ویــژه 
مــی  کــه  فــردی طراحــی شــده  بــه  ی منحصــر 
توانــد آن را علیــه حریــف خــود بــه کار گیــرد. 
بــرای مثــال بتمــن مــی توانــد حریــف خــود را بــا 
اســتفاده از Batwing بــه اســمان فرســتاده و بــا 
اســتفاده از مسلســل های قدرتمند این وســیله 
ــا مثــا ســوپر مــن مــی توانــد  او را نابــود کنــد. ی
حریفــش را بــا اســتفاده از اشــعه ی مرگبــاری 
کــه از چشــمانش خــارج مــی شــود پذیــرا باشــد. 
ایــن حمــات قدرتمنــد مــی تواننــد حریفــان را بــه 
خــاک و خــون کشــیده و مقــدار بســیار زیــادی 
از خــط ســامتی شــان را کــم کننــد. البتــه ایــن 
حــرکات همچــون قدیــم بــه راحتــی و آب خــوردن 
اجــرا نخواهنــد شــد. در بــازی نــوار تعریــف شــده 
کــه ســه قســمت دارد و در طــول مبــارزه بــا توجــه 
بــا فرمــول هــای خاصــی پــر مــی شــود. اگــر نــوار 
قــدرت شــما کامــا پــر شــود توانایــی اجــرای کمبــو 
هــای ویــژه را داریــد. هــر یــک از کارکتــر هــا بــرای 
شــرایطی  نیازمنــد  مخصــوص  کمبــوی  اجــرای 
اســت. بــرای مثــال ممکــن اســت کارکتــر شــما 
ناچــار باشــد کمبــوی خــود را در حــال پریــدن 
را  کارکتــر  بایــد  خاطــر  همیــن  بــه  کنــد.  اجــرا 
در موقعیــت صحیحــی قــرار دهیــد. ایــن همــه 
ی ماجــرا نیســت و عــاوه بــر آن حریــف شــما 
نیــز بایــد در موقعیــت صحیحــی باشــد. اگــر در 
لحظــه ی انجــام ایــن کمبــو حریــف در حالــت 
دفاعــی باشــد موفــوق نمــی شــوید کمبــو را روی 
او اجــرا کنیــد و خبــر بــد نیــز آن اســت کــه نــوار 
شــد.  خواهــد  تخلیــه  آخــر  تــا  نیــز  انرژی تــان 
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یکــی از چیــز هایــی کــه بــرای اولیــن بــار در بــازی هــای Netherrealm شــاهد 
بــه کار گیــری آن هســتیم اظافــه شــدن المــان هــای نقــش آفرینــی وار بــه 
ایــن بــازی مبــارزه ای هســتیم! در واقــع هــر یــک از ایــن کارکتــر هــا یــک 
ســطح )Level( دارنــد کــه بــر روی میــزان ســامتی و ســایر مهــارت هایشــان 
تاثیــر گــذار خواهــد بــود. هــر کارکتــر پــس از هــر پیــروزی مقــدار مشــخصی 
XP یــا امتیــاز تجربــه در یافــت مــی کنــد و همینطــور تعــدادی آیتــم نیــز بــه 
عنــوان جایــزه بــه او داده مــی شــود. بــا اســتفاده از ایــن آیتــم هــا کــع معمــوال 
پوشــیدنی هســتند مــی توانیــد کارکتــر خــود را تجهیــز و شــخصی ســازی 
ــازی شــاهد ایــن بودیــم کــه شــخصیت  ــرای مثــال در تریلــر هــای ب کنیــد. ب
ســوپر گــرل )Supergirl( پــس از کســب چنــد پیــروزی پیاپــی توانســت مقــدار 
زیــادی XP و آیتــم مختلــف کســب کنــد. بازیبــاز ســپس بــه منــوی ارتقــا رفتــه 
و تکــه هــای بدســت آمــده از زره جدیــد را بــر تــن کارکتــر خــود کــرد. ســوپر 
گــرل حــاال زرهــی جدیــد داشــت کــه ســرعت و قــدرت او را ارتقــا مــی داد. 
ایــن لبــاس هــای جدیــد عــاوه بــر تاثیــر گــذاری در گیــم پلــی بــر روی ظاهــر 
شــخصیت هــا نیــز تاثیــر گــذار هســتند و قابلیــت شــخصی ســازی نیــز بــه آن 
ــا ایــن ویژگــی بــازی اوال  هــا داده شــده کــه مــورد بســیار مطلوبــی اســت. ب
از تمامــی بــازی هــای مبــارزه ای کــه تــا کنــون ســاخته شــده تفــاوت خواهــد 
شــد و ثانیــا تــاش هــا و زحماتــی کــه بــازی را در مدتــی طوالنــی بــازی کــرده 
نیــز اجــر نهــاده خواهــد شــد و کســی کــه مــاه هــا بــازی را بــازی مــی کــن بــا 
کســی کــه چنــد روز اســت کــه شــروع کــرده تفــاوت خواهــد داشــت. البتــه 
طرفــداران ایــن ســری نبایــد نگــران باشــند. ایــن ارتقــا هــای نقــش آرینــی 
گونــه فقــط بــه مــود هــای خاصــی از بــازی محــدود مــی شــوند و همچنــان 
مــی توانیــد در مــود هــای دیگــر بــه دور از تمامــی ایــن ارتقــا هــا مهــارت 
واقعــی دســت هــای خــود را ســنجش کنیــد. ایــن مــورد همچنیــن در بخــش 
آنایــن بــازی نیــز بــه کار رفتــه و بنظــر مــی رســد مــی توانــد آن را دگــر گــون 
کنــد. بــه همیــن خاطــر اســت کــه بــرای تجربــه ی بــازی بــا ویژگــی هــای جدیــد 
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در ایــن بــازی هــم بــه مننــد اثــر پیشــین تعــداد قابــل توجهــی از کارتــر هــای دنیــای 
وســیع DC کنــار هــم جمــع شــده انــد تــا مجموعــه مبــارزان دومیــن تورنومنــت 
ــر آن اســت کــه ســازندگان  ــل تقدی ــه ی قاب ــد. نکت ــی را تشــکیل دهن ــی عدالت ب
شــخصیت هایــی کــه در عنــوان قبلــی حضــور موفقــی داشــته انــد را نگــه داشــته 
ــرای  ــا جــا ب ــد ت ــن نســخه حــذف کــرده ان ــر هــای ای و مابقــی را از لیســت کارکت
شــخصیت هــای جدیــد، تــازه نفــس و جــذاب دیگــر بــاز باشــد. ســازندگان بــا 
اضافــه کــردن شــخصیت هــای جدیــد بــه بــازی توانســته انــد از اســتعداد هــا و 
توانایــی هــای جدیــد کارکتــر هــا در بــازی اســتفاده کنــد و صحنــه هــای متنــوع تــر 
و زیبــا تــری را در اثــر خــود خلــق نماینــد. دیگــر نکتــه ی قابــل اشــاره آن اســت کــه 
ایــن اســتودیو بــاز هــم در ســاخت و عرضــه ی محتــوی هــای اظافــه بــرای بــازی 
خــود پیشــتاز اســت و گویــا حــاال حــاال هــا قــرار اســت بــرای آن بســته و پــچ و دی 
ال ســی عرضــه کنــد. البتــه ایــن ســازنده هــای بیچــاره نیســتند کــه بایــد مقصــر 
دانشــته شــوند بلکــه ناشــر پــول پرســتی کــه خــود را در پشــت نــام ایــن اســتودیو 
پنهــان کــرده بایــد پاســخگو باشــد. آن هــا ســازندگان را مجبــور کــرده اند تا عاوه 
بــر شــخصیت هایــی کــه بایــد در بــازی اصلــی قــرار گیرنــد تعــداد بســیار زیــادی 
شخصیت دیگر را نیز طراحی کنند تا بعدا به صورت دی ال سی های مختلف 
بــه بــازی اظافــه شــوند. تابحــال تعــداد زیــادی از شــخصیت هــای موجود در بازی 
 معرفــی شــده انــد کــه مــی توانیــد لیســتی از آن هــا را در زیــر مشــاهده کنیــد:

 Aquaman, Atrocitus, Bane, Batman, Black Canary, Blue Beetle,
 Brainiac, Darkseid, Deadshot, Flash, Gorilla Grodd, Green Lantern,
 Harley Quinn, PoisonIvy, Robin, Supergirl, Superman, Wonder

…,Woman

DCجعبهیمدادرنگی

بــازی Injustice 2 در هجدهــم مــاه مــی امســال راهــی بــازار هــای جهانــی 
مــی شــود. پلتفــرم هــای ایــن عنــوان پلــی استیشــن 4 و اکــس باکــس 
ــر روی  ــازی پــس از مدتــی ب وان هســتند امــا ایــن احتمــال مــی رود کــه ب
کامپیوتــر هــای خانگــی نیــز عرضــه شــود. درســت هماننــد نســخه ی قبلــی. 
بنظــر مــی رســد ســازندگان بــرای جلوگیــری از تکــرار شــدن فاجعــه ای 
 Batman Arkham بــازی  بــرای نســخه ی کامپیوتــر هــای خانگــی  کــه 
Knight رخ داد تصمیــم گرفتــه انــد ایــن نســخه را کمــی دیــر تــر عرضــه 
کننــد تــا درگیــر بــد نامــی هــای حاصــل از انتشــار محصــول ضعیــف نشــوند. 
می تــوان گفــت ایــن عنــوان در کنــار بــازی Tekken 7 از بزرگتریــن عناویــن 

مبــارزه ای ســال 2017 اســت و بســیاری از طرفــداران ایــن ســبک در ســر 
تاســر جهــان بــه انتظــار تجربــه ی آن نشســته انــد. بــازی لیســتی بلنــد و 
بــاال از قهرمــان هــا و ویلــن هــای دنیــای دی ســی و فنــون و مهارت هایشــان 
را بــا خــود دارد تــا بتوانــد بــه بهتریــن شــکل ممکــن از طرفــداران ایــن جهــان 
پهنــاور پذیرایــی کنــد. اگــر شــما هــم از طرفــداران دنیــای کمیــک هــای 
DC هســتید یــا ایــن کــه بــه ســبک بــازی هــای مبــارزه ای مخصوصــا بــا 
اســتاندارد هــای ســری محبــوب مورتــال کامبــت عاقــه داریــد بــدون هیــچ 

شــکی بایــد Injustice 2 را تجربــه کنیــد.

سخنآخر
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بازی هــای ژاپنــی مولفــه هــای خاصــی دارنــد کــه در اکثــر اوقــات 
خیلــی بــه چشــم می آیــد. یکــی از ایــن مشــخصه ها وجــود عناصــر 
خیلــی فانتــزی و یــا بســیار اغــراق آمیــز در ایــن عناویــن اســت؛ از 
میــان عناویــن ژاپنــی کــه بــه ســبک بازی های غربی ســاخته نشــوند، 
کمتــر عنوانــی وجــود دارد کــه تحــت تأثیــر مانگاهــا و انیمه هــای 
ژاپنــی، از عناصــر اغــراق آمیــز بســیار عجیــب و غریــب تهــی باشــد. 

بــا ایــن حــال عناوینــی هســتند کــه تــا حــدودی نســبت بــه ســایر 
عناویــن ژاپنــی متفــاوت جلــوه می کننــد و برخــاف اکثرشــان کــه 
سرشــار از عناصــر فانتــزی هســتند، ایــن عناویــن در محیطــی رئــال 
بــه وقــوع می پیوندنــد و الاقــل اگــر هــم عناصــر فانتــزی دارنــد، 
ــال اســت. یکــی از  ــا محیــط رئ ــه ب ســطح اســتفاده از آن هــا آمیخت

ایــن معــدود عناویــنِ رئــال ژاپنــی، Shenmue اســت.

پیــش از صحبــت در مــورد خــود Shenmue III کمــی در مــورد تاریخچــه 
آن صحبــت می کنــم. ســازنده اصلــی ســری عناویــن شــنمو، فــردی بــه نــام 
یــو ســوزوکی )Yu Suzuki( اســت. او پیــش از ســاخت ایــن بــازی در تولیــد 
بازی هــای مخصــوص دســتگاه های آرکیــد تبحــر باالیــی داشــته ولــی روزی 
تصمیــم می گیــرد بــه جــای ســاخت عناویــن آرکیــد کــه ایــده کلــی ســاخت 
آن هــا در چنــد دقیقــه جمــع و جــور می شــود، دســت بــه ســاخت عنوانــی 
طوالنی تــر بزنــد کــه از نظــر داســتانی غنی تــر باشــد. او در ســال 1996 بــه 
 Virtua مشــغول ســاخت عنوانــی بــر پایــه ســری SEGA AM2 همــراه تیــم
Fighter شــدند کــه قــرار بــود بــرای کنســول Sega Saturn عرضــه شــود. 
ــز عرضــه شــد و  ــا گذشــت زمــان کنســول Dreamcast نی ــن حــال ب ــا ای ب
عنــوان در حــال ســاخت نیــز از ســری Virtua Fighter جــدا شــد و تبدیــل 
 Dreamcast بــه یــک عنــوان مســتقل گشــت. در هنــگام عرضــه کنســول
اعــام شــد کــه نــام ایــن بــازی Shenmue خواهــد بــود. ایــن واژه در زبــان 
ــن  ــه معنــی درخــت روح اســت. در آن زمــان گــزارش شــد کــه ای ــی ب چین
ــا آن زمــان اســت کــه ســاخت آن  ــر هزینــه تاریــخ ت ــازی پ ــازی دومیــن ب ب
بیــش از 70 میلیــون دالر بــرای ســگا هزینــه در بــر داشــته اســت. بــا ایــن 
حــال ســال ها بعــد معلــوم شــد کــه هزینــه ســاخت ایــن بــازی 47 میلیــون 
دالر بــوده کــه البتــه همچنــان بــرای عنوانــی در آن ســال هااصاً رقــم کمــی 

نبــوده اســت.
بــه هــر حــال و بــا همــه این هــا شــنمو در ســال 1999 در ژاپــن و ســال 
بعــدش، در ســایر نقــاط جهــان عرضــه شــد. ایــن بــازی علیرغــم ایــن کــه از 
نظــر بســیاری یکــی از بهتریــن بازی هــای تاریــخ اســت، ولــی تنهــا حــدود 
1.2 میلیــون نســخه بــه فــروش رســاند و از نظــر اقتصــادی یــک شکســت 
بــرای ســگا بــود. نســخه دوم بــازی در ســال 2001 عرضــه شــد و هماننــد 
نســخه اول از نظــر اســتقبال منتقــدان بــا موفقیــت باالیــی رو بــه رو شــد 
ولــی همچنــان از نظــر مالــی یــک شکســت محســوب می شــد و حــدود 100 
هــزار نســخه یعنــی یــک دهــم نســخه اول فروخــت. همیــن موضوعــات 
بــه نوعــی باعــث شــد کــه ســاخت نســخه ســوم بــازی وارد پروســه ای 
 )Development Hell( شــود کــه اصطاحــاً از آن بــا نــام جهنــم توســعه
یــاد می شــود. در ایــن پروســه یــک اثــر )بــازی، فیلــم یــا ...( بــرای مــدت 
زیــادی در دســت شــرکت های مختلــف بــدون پیشــرفت قابــل توجــه باقــی 
می مانــد و بارهــا در ایــن مــدت ممکــن اســت ســازندگان آن عــوض شــوند 

بــدون ایــن کــه پیشــرفت واقعــی روی اثــر صــورت بگیــرد.
 ،E3 2015 باالخره و بعد از ســالیان بســیار، در ســال 2015 و در جریان
از نســخه بعــدی بــازی رونمایــی شــد و آقــای ســوزوکی اعــام کــرد کــه 
بــازی بــرای تأمینبودجه اشــاز سیســتم Crowdfunding و تأمیــن مالــی 

 Kickstarter توســط طرفــداران اســتفاده می کنــد و بــرای همیــن صفحــه
ایــن بــازی ایجــاد شــد. در کمتــر از هشــت ســاعت هــدف ســازندگان کــه 
رســیدن بــه عــدد 2 میلیــون دالر بــود بــرآورده شــد و Shenmue IIIتبدیــل 
بــه ســریع ترین کمپیــن Kickstarter در زمــان خــود شــد و در نهایــت نیــز 
6 میلیــون دالر بــرای ایــن بــازی بــه دســت آمــد تــا از نظــر مالــی، در رتبــه 
نخســت بازی هــایKickstarter قــرار بگیرد.ضمنــاً بایــد گفــت کــه بخشــی 
 Shibuya Productions از بودجــه بــازی نیــز توســط دو شــرکت ســونی و
تهیــه می شــود. بــدون شــک بخشــی از جلــب توجــه باالیــی کــه بــه بــازی 
شــد نیــز بــه لطــف حمایــت رئیــس بخــش ســرگرمی های ســونی آقــای 
Shuhei Yoshida در مراســم E3 بــود کــه توجه هــا را بیــش از پیــش بــه 
ایــن بــازی جلــب کــرد. بــا ایــن حــال ســازندگان بــازی بــه پشــتیبان های 
از  ســنت  یــک  حتــی  کــه  داده انــد  اطمینــان   Kickstarter در  مردمــی 
پــول بــه جیــب ناشــران نمــی رود و ایــن پــول طبــق برنامــه گفتــه شــده 
صــرف ســاخت بــازی و در درجــه بعــدی تأمیــن جوایــز تعییــن شــده بــرای 
کمک هایKickstarterمی شــود و ناشــران در ایــن میــان پولــی از بودجــه 
عرضــه  از  ســال ها  از  بعــد  باالخــره  حــال  دســتنمی آورند.  بــه  مردمــی 
دومیــن نســخه بــازی، قــرار اســت تــا در مــاه دســامبر 2017، ســومین 
نســخه ســری شــنمو عرضــه شــود تــا ببینیــم کــه بعــد از ایــن همــه ســال، 

ســرانجام شــخصیت های داســتان بــه کجــا می رســد.
حــال کــه بــه صــورت مختصــر تاریخچــه ایــن ســری را بازگــو کردیــم، به خود 
بــازی می پردازیــم. اول از همــه کمــی در مــورد داســتان دو نســخه قبلــی 
و آن چــه قــرار اســت در ایــن نســخه شــاهدش باشــیم صحبــت می کنــم. 
داســتان بــازی در ســال 1986 و در شــهر یوکوســوکا )Yokosuka( در 
 Ryu( ژاپــن شــروع می شــود. شــخصیت اصلــی بــازی کــه ریــو هازوکــی
ــام دارد و یــک نوجــوان متبحــر در هنرهــای رزمــی اســت، بــه  Hazuki( ن
دوجــوی خانوادگــی خــود بــر می گــردد )دوجــو بــه محــل تمریــن هنرهــای 
رزمــی ژاپنــی گفتــه می شــود(. او در آن جــا شــاهد یــک درگیــری بیــن 
 )Lan Di( نــام الن دی  بــه  مــرد چینــی  یــک  و   )Iwao( ایوآئــو  پــدرش، 
رو بــه رو می شــود. ریــو در مشــاجره دخالــت می کنــد ولــی بــه راحتــی 
از پــا در می آیــد. الن دی، پــدر ریــو را تهدیــد بــه کشــتن ریــو می کنــد و 
از او می خواهــد یــک شــی اســرارآمیز را کــه آینــه اژدهــا نــام دارد بــه او 
بدهد.ایوآئــو محــل شــی را کــه در زیــر درخــت گیــاس اســت بــه او نشــان 
می دهــد و افــراد الن دی جســم را پیــدا می کننــد. در همیــن حــال الن دی 
بــه ایوآئــو یــادآور می شــود کــه او متهــم بــه قتــل شــخصی در چیــن بــوده 

اســت و از ایــن رو ایوآئــو را در مقابــل چشــمان پســرش می کشــد.
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از آن پــس ریــو در پیــش خــودش ســوگند یــاد می کنــد کــه انتقــام پــدرش 
 Zhu( را بگیــرد. کمــی بعــد نامــه ای از مــردی چینــی بــه نــام ژو یوآنــدا
Yuanda( بــه دســت او می رســد کــه از پــدر ریــو خواســته تــا از فــردی بــه 
ــا  ــو ب ــام اســتاد چـِـن کــه در همیــن شــهر ســاکن اســت، کمــک بگیرد.ری ن
کمــک چــن و فرزنــدش متوجــه می شــود کــه آینــه اژدهــا یکــی از دو آینــه 
باســتانی اســت و آینــه دیگــر کــه آینــه ققنــوس نــام دارد در زیرزمیــن 
دوجــو مخفــی اســت. ریــو ایــن آینــه را پیــدا کــرده و پــس از یکســری وقایــع، 

هنگ کنگمی شــود. راهــی 
در نســخه دوم، ریــو در هنگ کنــگ بــه دنبــال شــخصی بــه نــام اســتاد 
ژیویینــگ هنــگ )Xiuying Hong( مــی رود. اســتاد چــن بــه ریــو قبــل از 
ســفر گفتــه بــود کــه از ایــن شــخص کمــک بگیــرد. ریــو ایــن فــرد را پیــدا 
می کنــد ولــی او بــا فهمیــدن انگیــزه ریــو کــه انتقــام اســت، از کمــک بــه 
او منصــرف می شــود. پــس از آن ریــو بــا یکــی از رئیس هــای باندهــای 
ــدا  ــه ســراغ یوآن ــه همــراه او ب گنگســتری هنگ کنــگ همــراه می شــود و ب
کــه پیش تــر بــه پــدرش نامــه فرســتاده بــود می رود.آن هــا یوآنــدا را پیــدا 
کــرده ولــی در همیــن حیــن یــک بانــد خــاف کار دیگــر اقــدام بــه دزدیــدن 
یوآنــدا می کننــد ولــی ریــو او را نجــات داده و از ایــن رو یوآنــدا اطاعاتــش 
را در اختیــار ریــو قــرار می دهــد. ریــو متوجــه می شــود کــه انگیــزه کشــتن 
پــدرش توســط الن دی ایــن بــوده کــه الن دی بــاور داشــته کــه پــدرش 
ــه بــه  ــن دو آین ــوم می شــود کــه ای را ایوآئــو کشــته اســت. همچنیــن معل
نوعــی می تواننــد باعــث احیــای سلســله چینــگ )Qing Dynasty، آخریــن 
سلســله امپراتــوری چیــن( بشــوند. ژو بــه ریــو پیشــنهاد می دهــد کــه بــه 
ســمت روســتای بایلــو در گویلیــن بــرود. اتفاقــاً الن دی نیــز راهــی همیــن 

روستاســت.
در ایــن روســتا ریــو بــا دختــری بــه اســم شــنهوآ )Shenhua( رو بــه رو 
می شــود کــه قبــاً در رؤیاهایــش او را دیــده بــود. خانــواده شــنهوآ ظاهــراً 
بــا دو آینــه اژدهــا و ققنــوس ارتباطــی دارنــد و نوعــی نیــروی جادویــی در 
ایــن خانــواده وجــود دارد. شــنهوآ ریــو را دعــوت می کنــد تــا بــا پــدرش 
ماقــات کنــد ولــی وقتــی آن هابــه معــدن ســنگ می رونــد تــا ریــو پــدر او را 
ببینیــد، شــنهوآ متوجــه می شــود کــه پــدرش گمشــده اســت. در ایــن میــان 
آن هــا یــک نامــه رمــزی و یــک شمشــیر را پیــدا می کننــد. ریــو شمشــیر را 
بــا آینــه ترکیــب می کنــد و ایــن دو تبدیــل بــه وســیله ای جادویــی می شــوند 
کــه نــگاره ای از آینه هــای اژدهــا و ققنــوس را پیــش چشــم آن هــا مجســم 
می کننــد. در ایــن فضــا نســخه دوم بــه پایــان می رســد. نکتــه ای جالــب در 
مــورد اســم شــنهوآ نیــز وجــود دارد و آن ایــن اســت کــه در زبــان چینــی، بــه 

میــوه درخــت Shenmue، لغــت Shenhua اطــاق مــی شــود.
بــا ایــن مقدمــه بایــد گفــت کــه متأســفانه اطاعــات خیلــی کمــی از داســتان 
نســخه ســوم در دســت اســت. در مــورد نســخه ســوم می دانیــم کــه وقایــع 
قــرار اســت از ادامــه نســخه دوم پیگیــری شــوند و شــنهوآ و ریــو قــرار 
اســت پــی بــه رازی کــه سرنوشــت ایــن دو را بــه هــم متصــل کــرده اســت 
ببرنــد. در ایــن میــان الن دی نیــز بــاز گشــته و در کنــار او یــک شــخصیت 
منفــی جدیــد بــه نــام نیائــو ســان )Niao Sun( نیــز بــه بــازی اضافــه شــده 
اســت کــه خیلــی اطاعاتــی در مــورد نقــش آن هــا در داســتان در اختیــار 
نداریــم. در ضمــن می دانیــم کــه در طــول بــازی ریــو امــکان تمــاس بــا 
ژاپــن را دارد تــا از احــواالت شخصیت هاینســخه های قبلــی اطــاع حاصــل 
ــی  ــان بنــدی نســخه قبل ــه پای ــا توجــه ب ــن وجــود قطعــاً ب ــا ای ــد. ب ــدا کن پی
بــه بخش هــای حســاس و نقــاط عطــف داســتان ایــن ســری رســیده ایم 
ــازی کــرده باشــند، قطعــاً انتظــارات  ــی را ب و کســانی کــه نســخه های قبل

باالیــی از داســتان بــازی دارنــد و احتمــاالً انتظارشــان بــرای عرضــه نســخه 
ســوم، بســیار بیش تــر از انتظــارات بــرای عرضــه نســخه دوم در ســال 
2001 اســت. بــه گفتــه ســازندگان بــازی داســتان بــازی همــان چیــزی 

خواهــد بــود کــه طرفــداران انتظــارش را دارنــد.
در مــورد محیط هــای نســخه جدیدتــا بــه حــال ســه محیــط بــرای ایــن 
ــز از  ــر نی ــو اســت کــه پیش ت نســخه معرفــی شــده اند. یکــی روســتای بایل
نظــر داســتانی بــه آن اشــاره کردیــم و در نســخه قبلــی هــم شــاهدش 
بودیــم. محیــط دوم روســتایی بــه نــام چوبــو )Choubu( اســت. چوبــو 
روســتایی اســت کــه کنــار رودخانــه واقــع شــده و پــر از مغــازه، هتــل و 
ــام  ــز بایشــا )Baisha( ن فروشــگاه های ســوغاتی اســت. محیــط بعــدی نی
 Seven( قلمــرو  هفــت  محاصره هــای  و  جنگ هــا  مانــده  باقــی  و  دارد 

اســت.  )Warring Kingdoms
بــه جــز ایــن مــوارد اطاعــات خیلــی زیــادی از جزئیــات داســتان بــازی در 
دســترس نیســت ولــی بــا توجــه بــه شــواهد قــرار اســت بــا عنــوان بســیار 

خوبــی رو بــه رو باشــیم.
در مــورد گیــم پلــی بــازی نیــز تــا حــدودی بــا توجــه بــه نســخه های قبلــی 
در مــورد آن اطاعــات داریــم. نســخه اول بــازی از نظــر گیــم پلــی در 
ــز و درشــتی  ــات ری ــر از جزئی ــرا پ ــرار می گرفــت زی ــی ق ســطح بســیار باالی
 Open World بــود کــه تــا آن زمــان بی ســابقه بــود. بــازی یــک عنــوان
محســوب می شــد کــه دنیایــی بســیار پویــا داشــت و هــر بخــش بــازی 
بــا قواعــد خاصــی فعالیــت می کــرد. اتوبوس هــا مطابــق بــا جــدول زمانــی 
حرکــت می کردنــد، شــخصیت ها هــر یــک مطابــق بــا شــغل و ســاعت روز 
در محیــط جــا بــه جــا می شــدند و مغازه هــا نیــز متناســب بــا زمــان بــاز 
و بســته می شــدند.با وجــود ایــن کــه همــه اشــیا محیــط قابــل تعامــل 
نبودنــد ولــی تقریبــاً همــه نقاشــی ها، کابینت هــا و کشــوها در بــازی قابــل 
بررســی بودند.یــک ســری بــازی آرکیــد نیــز در بــازی بــه عنــوان مینــی گیــم 
وجــود داشــتند. کارهــای جانبــی بســیار زیــادی نظیــر غــذا خــوردن و حتــی 
خریــدن تخم مــرغ شانســی نیــز در بــازی وجــود داشــت! در طــول دنیــای 
بــازی بایــد بــه خوبــی پــول شــخصیت خــود را کــه از طریــق انتخــاب شــغل 
بــه دســتمی آوردید مدیریــت می کردیــد و خاصــه بــا تمــام این هــا بــازی 
بــه شــدت در آن زمــان گیــم پلــی انقابــی داشــت کــه فراتــر از بازی هــای 
زمــان خــود بــود. در مــورد نســخه دوم نیــز وضــع تقریبــاً همیــن طــور بــود 
و بســیاری از نقــاط قــوت نســخه اول را تقویــت کــرده بــود. حتــی نســخه 
ــی را داشــت کــه در  ــازی امــکان انتقــال Save نســخه قبل Dreamcast ب
آن زمــان اصــاً امــر معمولــی در بازی هــا نبــود و قــدرت بــاالی ســازندگان 

در هماهنگــی بخش هــای مختلــف بــازی را نشــان مــی داد.
سیســتم مبــارزات بــازی بــا اصــول و قواعــد ســری Virtua Fighter ســاخته 
شــده بــود. اصــول اصلــی ســری Virua Fighter کــه عنوانــی در ســبک 
مبــارزه ای بــود، بــر پایــه ســه کلیــد اصلــی مشــت، لگــد و گارد ســاخته شــده 
بــود و شــنمو نیــز از همیــن سیســتم بــرای مبــارزات اســتفاده می کــرد. 
بــا ایــن حــال مبــارزات بــازی در آن زمــان بســیار خــوب بودنــد و امــکان 
مبــارزه همزمــان بــا چندیــن دشــمن در محیطــی ســه بعــدی چیــزی نبــود 
کــه هــر ســازنده ای بتوانــد تــا ایــن حــد خــوب آن را پیــاده ســازی کنــد 
ولــی تیــم ســازنده شــنمو بــه خوبــی توانســته بودنــد ایــن مــوارد را پیــاده 
ســازی کننــد. بــازی از بخش هــایQuick Time Event )زدن یــک کلیــد در 
وقــت مشــخص( نیــز اســتفاده می کــرد. بــه طــور کلــی بــازی در مقایســه بــا 

بازی هــای آن زمــان فوق العــاده محســوب می شــد.
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بــا وجــود ایــن کــه در مــورد نســخه ســوم بــه 
طــور رســمی و کامــل خیلــی اطاعاتــی در مــورد 
گیــم پلــی در دســترس نیســت ولــی همچنــان 
واضــح اســت کــه یکســری از ویژگی هــای مثبــت 
تکامــل  بســیار  شــکل  بــه  قبلــی  نســخه های 
یافتــه تــر و متناســب بــا نســل جدیــد در بــازی 
حضــور خواهنــد داشــت.مهم ترین مــوردی کــه 
تأییــد شــده هــم ایــن اســت کــه بــازی همچنــان 
سیســتم  اســت.   Open World صــورت  بــه 
مبارزاتــی بــازی نیــز قــرار اســت پیشــرفت های 
بســیاری بکنــد و ســازندگان بــا توجــه بــه قــول و 
ــا بــه حــال بــرای  قرارهایشــان و بودجــه ای کــه ت
کــردن  پیشــرفته تر  قــول  شــده  تأمیــن  بــازی 

سیســتم مبارزاتــی بــازی را داده انــد.
عــاوه بــر ایــن حضــور سیســتم درخــت مهــارت 
)Skill Tree( نیــز در بــازی تأییــد شــده اســت 
ــه طــور  ــاده ســازی آن ب ولــی هنــوز چگونگــی پی
ــوان  ــن حــال می ت ــا ای دقیــق مشــخص نشــده. ب
پیــش بینــی کــرد کــه احتمــاالً بخشــی از ایــن 
درخــت مهارتــی مربــوط بــه سیســتم مبارزاتــی 
بــازی و فنونــی می شــود کــه ریــو می توانــد روی 

دشــمنان اجــرا کنــد.
بــه جــز ایــن مــوارد، اطاعــات خیلــی زیــادی از 

گیــم پلــی اختصاصــی ایــن نســخه از بــازی در 
ــوان انتظــار داشــت  دســترس نیســت ولــی می ت
کــه اگــر ســازندگان بتواننــد ویژگی هــای متمایــز 
پیشــرفت  بــا  متناســب  را  قبلــی  نســخه های 
ســال ها  ایــن  طــی  کنســول هادر  و  کامپیوتــر 
ــه  ــی فوق العــاده رو ب ــا عنوان ــود ببخشــند، ب بهب

رو خواهیــم بــود.
تصاویــر  بــه  توجــه  بــا  گرافیکــی  زمینــه  در 
گرافیــک  بــدون شــک  بــازی،  از  منتشــر شــده 
از طراحــی  اســت.  یــک شــاهکار  بــازی  هنــری 
تــا  گرفتــه  بــازی  زیبــای  محیط هایفوق العــاده 
طراحــی شــخصیت های بــازی، بــه خوبــی نشــان 
بــاالی ســازندگان دارد. محیط هــای  از مهــارت 
بــازی طراحــی خیــره کننــده و جادویــی دارنــد کــه 
جــدا از گرافیــک فنــی آن هاتــا حــدودی شــبیه 
نقاشــی های بســیار عالــی از طبیعــت بــه نظــر 

می رســند.
در مــورد گرافیــک فنــی بایــد گفــت کــه بــازی بــا 
 Unreal Engine اســتفاده از موتــور قدرتمنــد
4 ســاخته می شــود. در اولیــن تصاویــر منتشــر 
گرافیکــی  شــاهد  وضــوح  بــه  بــازی  از  شــده 
هســتیم کــه نســبت بــه نســخه های قبلــی بــازی 
ــه  ــرد. البت ــرار می گی ــری ق در ســطح بســیار باالت

در ســطح  اول  نــگاه  در  بــازی  گرافیــک  شــاید 
بازی هــای روز بــه نظــر نرســد ولــی ســازندگان 
قــول پیشــرفت گرافیکــی بــازی را داده انــد. بــا 
ایــن وجــود بــا مشــاهده تصاویــر بــازی بــه راحتــی 
زیبــای  فوق العــاده  طراحــی  متوجــه  می تــوان 
چهــره شــخصیت ها شــد ولــی محیــط بــازی در 
ــه دور فوق العــاده  ــد از فاصل ــان هــر چن ــن می ای
زیبــا بــه نظــر می رســد ولــی از فاصلــه نزدیــک 
نیــاز بــه پیشــرفت دارد. بــه طــور مشــخص در 
عکس هــای بــازی بــه نظــر می رســد کــه بافت هــا 
و همیــن طــور پوشــش گیاهــی )Foliage( بــازی 
نســبت بــه عناویــن امــروزی در ســطح پایینــی 
قــرار دارنــد و بایــد کمــی بهتــر شــوند. نورپــردازی 
عکس هافوق العــاده  بعضــی  در  نیــز  بــازی 
بــه نظــر می رســد ولــی در بعضــی دیگــر کمــی 
ســایه ها غیرطبیعــی جلــوه می کننــد و بــه نظــر 

ــد بهبــود بیابنــد. بای
در مــورد صداگــذاری بــازی آن طــور کــه اعــام 
شــده بــرای صداگــذاری ریــو از همــان صداگــذار 
قبلــی نســخه انگلیســی بــازی اســتفاده می شــود 
ولــی در مــورد ســایر شــخصیت اطاعــات خاصــی 

منتشــر نشــده اســت.

با همه مواردی که گفته شد، هر چند شاید اطاعات در خیلی از 
زمینه هــا در مــورد Shenmue خیلــی زیــاد نباشــد، امــا بــدون شــک 
ــه ســابقه ســازندگان در ســاخت عناوینــی فوق العــاده  ــا توجــه ب ب
در نســل قبــل، انتظــارات از ایــن بــازی بســیار باالســت. از نظــر 
داســتانی، بــازی از ادامــه نســخه قبلــی کــه در بخــش حساســی 
بــه اتمــام رســیده بــود آغــاز می شــود و همیــن موضــوع از همیــن 
اآلن اشــتیاق طرفــداران ایــن عنــوان را دو چنــدان کــرده اســت. در 
زمینــه گیــم پلــی نیــز در نســخه های قبلــی بازیمکانیک هــای بســیار 

نوینــی اســتفاده شــده بــود کــه اگــر ســازندگان بتواننــد بــه خوبــی 
پیشرفت هایکنســول ها هماهنــگ ســازی  بــا  متناســب  را  آن هــا 
کــرده و در عیــن حــال گرافیکــی درخــور نســل هشــتم ارائــه کننــد، 
می تــوان انتظــار موفقیتــی بســیار خــوب را بــرای ایــن بــازی داشــت. 
بــه هــر حــال بایــد منتظــر مانــد تــا ببینیــم سرنوشــت انتظارهــای 
ســازندگان  آیــا  و  می شــود  چــه   Shenmue ســری  طرفــداران 

می تواننــد بــه قــول خــود عمــل کننــد یــا خیــر؟

نتیجهگیری
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ایــده  کــه  کــرد  نمــی  هــم  را  فکــرش  کــس  هیــچ  شــاید       
ســاخت یــک بــازی بــزرگ در ســبک تــرس و بقــا، کــه داســتانش 
را عــده ای از ســربازان وارد شــده بــه یــک عمــارت زیبــا روایــت 
مــی کننــد تــا حــدی مانــدگار شــود کــه بتوانــد یکــی از مهمتریــن 
و تاثیرگذارتریــن ســری بــازی هــای ســبک بقــا و تــرس را بــه 
وجــود بیــاورد. ایــن ایــده امــا، بــا همــه ســادگی و وابســتگی اش 
بــه موضــوع زامبــی هــا، بــه لطــف پرداخــت درســت در قالــب 
یــاد  بــه  پــردازی  پــر پیــچ و خــم، شــخصیت  داســتانی زیبــا و 
ماندنــی و از همــه مهــم تــر، معرفــی کــردن ســبکی نــو و زیبــا از 
گیــم پلــی، توانســت بــه عنــوان یکــی از موفــق تریــن بازی هــای 
زمــان خــودش عــرض انــدام کنــد. ســری Resident Evil معمــوالً 
حــول محــور ســاخت ویروســی جدیــد و مبــارزه شــخصیت های 
اصلــی و دوســت داشــتنی ســری بــا ســردمداران شــیوع ایــن 
ویــروس مــی گــردد. امــا همیــن روایــت بــه ظاهــر ســاده، بــه علت 

تاریخچــه دقیــق، پیــش قصــه بــی نظیــر، خــرده داســتان هــای بــه 
یــاد ماندنــی و از همــه مهــم تــر، شــخصیت پــردازی هــای عالــی، 
معمــوالً تبدیــل بــه داســتانی زیبــا و خاطــره انگیــز مــی شــود 
کــه در کنــار گیــم پلــی همیشــه نوآورانــه )تــا نســخه چهــارم( 
ــار همــه خوبــی  ــوده اســت. امــا در کن ضامــن موفقیــت ســری ب
اعتیــاد آور، وحشــتناک  پلــی  ایــن گیــم   Resident Evil هــای 
ــا وجــود کــم و  و دلنشــین ســری بــوده کــه همیشــه توانســته ب
کســری هایــش هــم، بــه عنــوان یــک معیــار تمــام عیــار بــرای 
بــازی هــای هــم ســبک در نظــر گرفتــه شــود. گیــم پلــی زیبایــی 
کــه بــه واســطه معماهــای بســیار، غافلگیــری هــای میخکــوب 
ــچ گاه از  ــا غوآلخرهــای دهشــتناک هی ــارزه ب ــه مب ــده و البت کنن
یــاد دوســت داران ســری نخواهــد رفــت. حتــی بــا وجــود فاصلــه 
گرفتــن روز افــزون ایــن ســری زیبــا، از ریشــه هایــش. بــا مــا 

ــم. ــر ســری بپردازی ــه 10 غــول آخــر برت ــا ب همــراه باشــید ت

اســت.  ســفید  بــزرگ  کوســه  یــک  حقیقــت  در  نپتــون 
موجــودی کــه بــه خــودی خــود، ســلطان اقیانــس هاســت 
و بــه عنــوان یکــی از برتریــن شــکارچیان ایــن ســیاره زیبــا 
شــناخته می شــود. موجــودی ترســناک بــا ردیــف دندان هایــی 
کــه انــگار بــی انتهــا هســتند و گویــا لبخنــدی خبیثانــه را روی 
صــورت ایــن کوســه می ســازند. قطعــاً دور از انتظــار نیســت 
 Resident Evil کــه ســازندگان خــاق اولیــن نســخه از ســری
ــرای ســاخت یــک غول آخــر ترســناک ســراغ ایــن شــکارچی  ب
ــه ای  ــه نظــر می رســد کــه نپتــون، فقــط نمون ــد. ب ــزرگ برون ب
آزمایشــی بــوده کــه در آزمایشــگاه هــای آمبــرال نگــه داری 
می شــده، قصــد از نگهــداری ایــن کوســه بــزرگ کشــف میــزان 
تاثیرگــذاری ویــروس معــروف T بــرروی موجــودات دریایــی 

عنــوان شــده اســت. بــا همــه ایــن هــا امــا هیــچ وقــت انتظــار 
یــک کوســه ســفیدِ  بــا  اسپنســر  کــه در عمــارت  نداشــتیم 
جهــش یافتــه مبــارزه کنیــم. آن هــم در آزمایشــگاه هایی کــه 
پــر از آب شــده اند. مبــارزه بــا ایــن کوســه، بــه لطــف راه حــل 
جذابــی کــه در محیــط وجــود دارد چنــدان دشــوار نیســت. 
امــا صحنــه ورد ایــن غــول آخــر ترســناک و غافلگیــری عظیمــی 
کــه بــا خــودش دارد، هیــچ گاه از یادمــان نخواهــد رفــت. 
بــرای کشــتن نپتــون کافــی اســت بــه اتــاق کنتــرل آزمایشــگاه 
ــه  ــن ترتیــب، ب ــه ای ــد. ب ــی کنی برســید و آن جــا را از آب خال
مبــارزه بــا کوســه ای خواهیــد رفــت کــه خــارج از آب در حــال 
جــان دادن اســت. البتــه فرامــوش نکنیــد کــه کوســه ســفید 

خطرنــاک اســت، حتــی بیــرون از آب.
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بــه  اروپایــی،  گرفتــه  مــه  دریاچه هــای 
واســطه ظاهــر پــر رمــز و رازی کــه دارنــد. 
همیشــه دســت مایــه کافــی بــرای ســاخت 
مــردم  بــرای  را  دریاچــه  هیــوالی  افســانه 
از  کــه  افســانه هایی  کرده انــد.  فراهــم 
حضــور موجــودی ترســناک و البتــه بســیار 
زد،  مــی  حــرف  دریاچــه  در  باهــوش 
موجــودی کــه در انتظــار فرصــت مناســب 
بــوده تــا ماهی گیــران و رهگــذارن را شــکار 
کنــد و بــا خــود بــه اعمــاق ناشــناخته دریاچــه 
ببــرد. ایــن افســانه هــا امــا درســت مطابــق 
انتظــار مــا، توانســته اند بــه واســطه رمــز و 
رازی کــه همیشــه همــراه داشــته انــد، راه 
خــود را بــرای حضــور در یــک بــازی ترســناک 
بــاز کننــد. و ایــن بــازی چیــزی نیســت جــز 
چهارمیــن نســخه از ســری دوســت داشــتنی 
Resident Evil، همانطــور کــه اکثــر بــازی 
بازهــا می داننــد، ماجراهــای ایــن نســخه در 
روســتایی ناشــناخته واقــع در اســپانیا رخ 

می دهــد. روســتایی کــه در کنــار دریاچــه ای 
لئــون  مــا،  قهرمــان  و  شــده  بنــا  عظیــم 
کنــدی هــم بایــد بــا یــک قایــق موتــوری از 
ایــن دریاچــه عبــور کنــد. امــا درســت وقتــی 
کــه بــه نیمــه هــای راه مــی رســیم. تاطــم 
و آشــوب آب خبــر از بایــی مــی دهــد کــه 
اســت.  شــده  پنهــان  و  نهفتــه  اعمــاق  در 
آلــوده  انــگل  موجــودی عظیــم کــه توســط 
شــده و بــه لطــف افزایــش قــدرت بســیار 
در  رســیده.  عظیمــی  انــدازه  بــه  زیــاد، 
ــا ایــن غــول آخــر خــوش ســاخت  مواجهــه ب
و بســیار ترســناک، بایــد منتظــر غافلگیــری، 
کــه  چــرا  باشــید.  بی چارگــی  و  وحشــت 
حمــات ال الگــو قابــل پیــش بینــی نیســتند 
و قهرمــان شــما هــم جــز یــه قایــق موتــوری 
ال الگــو  نــدارد.  پناهگاهــی  کوچــک هیــچ 
نمونــه یکــی از بهتریــن طراحــی هــا بــرای 
کــه  اســت  درمــان  و  درســت  آخــری  غــول 

حســابی بــازی بــاز را بــه چالــش بکشــد.
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حمایــت  جهانــی  ســازمان  چــرا  کــه  نمی دانــد  دقیقــاً  هیچکــس 
اســت.  نکــرده  شــکایت  امبــرال  از  هنــوز  حیوانــات،  حقــوق  از 
مختلفــی  حیوانــات  از  شــده  پــر  شــرکت  ایــن  آزمایشــگاه های 
ایــن  دانشــمندان  وحشــتناک  آزمایشــات  تاثیــر  تحــت  کــه 
شــرکت شــیطانی قــرار گرفته انــد. دانشــمندانی کــه بــا آزمایــش 
ویروس هــای مختلــف بــر روی حیوانــات، حســابی مــا را خــوش 
ســراغمان.  فرســتادند  باحــال  آخــر  غــول  کلــی  و  کردنــد  حــال 
یکــی دیگــر از ایــن نمونه هــای آزمایشــی کــه حســابی حالمــان را 
جــا اورد و نشــان داد کــه بــرای جنگیــدن بــا یــک مــار بایــد کلــی  
فســفر بســوزانیم  یــاون اســت. مــاری کــه روزی عــادی بــوده و 
حــاال، تحــت تاثیــر ویــروسT بــه یکــی از بزرگتریــن تهدیدهــای 
موجــود در عمــارت اسپنســر تبدیــل شــده. اولیــن دیــدار مــا بــا 
ــه جایــی کــه ریچــارد ایکــن را غــرق در خــون و  ــاون، برمیگــردد ب ی
زخمــی پیــدا می کنیــم. ریچــارد توســط مــاری عظیــم گزیــده شــده 
و حــاال بــه پادزهــر نیازمنــد اســت. بــرای یافتــن پادزهــر ایــن زهــر 
خفــن بایــد بــه زیرشــیروانی عمــارت رفتــه و بــا یــاون رو بــه رو 
شــوید. صحنــه ورود ایــن مــار عظیــم، یکــی از بــه یادماندنی تریــن 
لحظــات بــازی اســت. جایــی کــه او بــا ان نیش هــای بــزرگ و بــدن 
در هــم پیچیــده از ســقف پاییــن آمــده و در محیــط کوچــک زیــر 
شــیروانی رو بــه روی شــما قــرار می گیــرد. مبــارزه بــا ایــن مــار یکــی 
بــاال،  را رقــم می زنــد. ســرعت  بــازی  از ســخت ترین تجربه هــای 
حمــات ناگهانــی و حملــه ای کشــنده کــه می توانــد شــما را تبدیــل 
بــه غذایــی خوشــمزه بــرای یــاون کنــد، از خصوصیــات اصلــی ایــن 
غــول آخــر ســمج هســتند. غــول آخــری کــه بــاری دیگــر در کتابخانــه 

می آیــد. ســراغتان  عمــارت 
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ماجــرای ایــن غــول آخــر امــا بــا همــه قبلــی هــا متفــاوت اســت. ایــن غــول بــی شــاخ و 
دم )!( کــه حاصــل پــروژه ابرانســان هــای آمبرالســت. پــس از مدتــی تبدیــل می شــود 
بــه پــای ثابــت ســری، چــرا کــه او و نعــره هایــش بــه مراتــب در همــه شــماره های ســری 
همراهتــان هســتند. اولیــن برخــورد مــا بــا ایــن غــولِ چقــر و بدبــدن)!( بــاز می گــردد 
بــه ماجراهــای امــارت اسپنســر. امــا بــا وجــود کشــتنش، کلــون هــای بی پایانــش در 
راکــون ســیتی هــم ولمــان نمــی کننــد و مــدام ســرراهمان ســبز می شــوند. کلون هایــی 
ــر هــم هســتند. در  ــر و باهــوش ت ــی ترســناک ت کــه گاهــی اوقــات از آن تایرنــت اول
طــول شــماره هــای مختلــف ســری، بــا انــواع مختلفــی از تایرنــت هــا کــه قابلیت هــا و 
توانایی هــای متفاوتــی دارنــد برخــورد مــی کنیــم. امــا بــا وجــود همــه تفاوت هــا، ایــن 
دیوهــای ترســناک خصیصــه مشــترکی دارنــد؛ آن هــا بــه ســادگی نمی میرنــد. مبــارزه 
بــا تایرنت هــا، چــه در شــماره اول و چــه در راکــون ســیتی و دیگــر نســخه های بــازی، 
همیشــه یکــی از بهتریــن لحظــات ســری اســت. جایــی کــه بایــد بــا تمــام تــوان مبــارزه 
کنیــد و هیــچ وقــت امیدتــان را از دســت ندهیــد. حتــی اگــر غــول بــی اعصــاب دیــوار 
روبــه رویــش را خــراب کــرد و بــا کلــه آمــد طرفتــان. ایــن موجــودات بــی مغــز و اعصــاب 
خــورد کــن، بــه نوعــی نمونــه هــای اولیــه از آن چیــزی هســتند کــه تــرس واقعــی در 

ســری را معنــی می کنــد؛ نمســیس!
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یــاد  از  وقــت  را هیــچ  لعنتــی  کوتولــه  ایــن 
نمی بریــم. بــا آن زبــان دراز و رفتــار عجیــب و  
غریبــش کــه حــرص هرکســی را در مــی آورد. 
از  بویــی  کــه  انگیــزِ  رقــت  موجــود  ایــن 
انســانیت نبــرده، هشــتمین حاکــم قلعــه ای 
اســت کــه بــه عنــوان اخریــن خــط دفاعــی 
زامبــی هــا در مقابــل لئــون کنــدی افســانه ای 
وجــود  بــا  ســاالزار  کنــد.  مــی  علــم  قــد 
قــد کوتاهــش،  گانــه و آن  رفتارهــای بچــه 
موهایــی  دارد.  پیــر  شــدت  بــه  ظاهــری 
خاکســتری و از شــکل افتــاده و صورتــی کــه 
ــر شــده از چیــن و چــروک هــای حاصــل از  پ
پیــری. ایــن ظاهــر متناقــض کــه خــودش یکــی 
از عوامــل نفــرت انگیــز بــودن ایــن شــخصیت 
اســت. نشــان دهنــده نبــوغ طراحــان بــازی 
اســت. طراح هایــی کــه بــه درســتی تناقضــات 
شــخصیتی ایــن موجــود ترحــم برانگیــز را در 
ظاهــر نفــرت آورش هــم نشــان مــی دهنــد. 
عجیب تریــن  از  یکــی  ســاالزار  بــا  مبــارزه 
مبــارزات ســری اســت. چــرا کــه بــا دیــدن فــرم 
جهــش یافتــه ایــن کوتولــه زبــان دراز، قطعــاً 

ــد شــد. از آن  ــی میخکــوب خواهی ــرای مدت ب
ــان  ــه ناگهــان چن ــکل کوچــک و نحیــف، ب هی
هیوالیــی رو بــه رویتــان ســبز مــی شــود کــه 
تمــام اتــاق را پــر مــی کنــد. هیوالیــی تــوده ای 
بــازوی  دو  کــه  ماننــد  پاســتیک  و  شــکل 
اطــراف بدنــش و  قدرتمنــد و خطرنــاک در 
یــک چشــم گنــده بــه عنــوان نقطــه ضعــف  
از  چشــم  ایــن  دادن  قــرار  هــدف  بــا  دارد. 
شــده  ضعــف  دچــار  هیــوال  افتــاده،  شــکل 
ســاالزار  میدهــد.  نمایــش  را  ســاالزار  و 
بانقطــه ای کــه بــه نظــر می رســد گــردن هیــوال 
نقطــه  عنــوان  بــه  و  خــورده  پیونــد  باشــد 
ضعــف نهایــی هیــوال نقــش آفرینــی می کنــد. 
بــا بیــرون آمــدن ســاالزار بایــد هرچــه مهمــات 
داریــد رویــش خالــی کنیــد تــا شــاید بمیــرد 
کنــد.  خــاص  وجــودش  شــر  از  را  دنیــا  و 
موضــوع مهــم در مــورد ســاالزار ایــن اســت 
کــه او در هــر دوحالتــش، مــی توانــد حســابی 
اعصابتــان را بــه هــم بریــزد. واقعــاً یکــی از 
نفــرت انگیــز تریــن شــخصیت های کل ســری 

اســت.
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ایــن غــول هــم از دار و دســته همــان حیوانــات بــی نــوای جهــش یافتــه اســت کــه 
ــه ایــن تمســاح بخــت برگشــته  ــازی هــای آمبــرال شــده اند. البت درگیــر مســخره ب
هیــچ ارتباطــی بــا تاسیســات امبــرال نداشــته و ســرش بــه کار خــودش بــوده. بــه 
نظــر مــی رســد کــه تمســاح قصــه مــا، قبــا بــه یــک ادم بــی فکــر تعلــق داشــته کــه 
او را از طریــق ســیفون توالــت بــه فاضــاب هــای راکــون ســیتی فرســتاده! تمســاح 
را مــی اندازنــد تــوی توالــت؟ اصــاً چــرا بایــد تمســاح را بــه عنــوان حیــوان خانگــی 
اورد تــوی شــهر کــه اخــرش بــه ویــروس مبتــا شــود و حســابی تغییــر ســایز دهــد؟ 
اصــاً چــه کســی گفتــه کــه بــرای بچــه هایتــان تمســاح بخریــد؟ مگــر لگــو چــه 

عیبــی دارد؟
بــا شــیوع ویــروس در راکــون ســیتی و شــروع بحــران هــای عظیــم ایــن شــهر، 
تمســاح بخــت برگشــته قصــه مــا هــم آلــوده شــده و حســابی قــوی تــر از حــد 
معمولــش مــی شــود. و همیــن طــور کــه حــدس زدیــد بــه عنــوان یــک غــول آخــر 
ترســناک رو بــه روی مــان قــرار مــی گیــرد. مبــارزه بــا ایــن غــول آخــر عظیــم حتــی 
بــا وجــود داشــتن راه حلــی ســاده بــرای کشــتنش هــم، بــه عنــوان یکــی از ســخت 
تریــن مبــارزات ســری شــناخته مــی شــود. حمــات ســریع و ورود غافلگیــر کننــده 
تمســاح فرصــت هرگونــه فکــر و تمرکــز را از شــما گرفتــه و اجــازه نمــی دهــد بــه 
جــز شــلیک هــای مســتقیم و بــی وقفــه بــه راه دیگــری بــرای کشــتنش فکــر کنیــد. 
البتــه اگــر کمــی خونســرد باشــید و درگیــر تــرس نشــوید قطعــاً متوجــه خواهیــد 
شــد کــه کپســول گاز بزرگــی روی یکــی از دیــوار هــا وجــود دارد. بــا فشــردن کلیــد 
آزاد کــردن کپســول، تمســاح ان را بلعیــده و بــا یــک شــلیک مــی توانیــد حســاب 
ایــن حیــوان خانگــی بدقلــق را برســید. فقــط یادتــان باشــد کــه هیــچ وقــت یــک 
تمســاح را تــوی توالــت نندازیــد، خــدا را چــه دیدیــد ممکــن اســت یــک روزی 
هــم ویروســی چیــزی در شــهر خودمــان شــیوع پیــدا کنــد و مــا قصــد نداریــم در 
فاضــاب هــای تــو در تــو و البتــه بــی نظــم شــهرهایمان بــا یــک تمســاح بجنگیــم. 
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دکتــر ویلیــام بیرکیــن دانشــمند و ویــروس شــناس شــهیری کــه 
در طــی ســال هــای 1970 تــا 1990 میــادی بــا امبــرال همــکاری 
بــود کــه نتایــج  بــزرگ  میکــرده اســت. او سرپرســت تحقیقاتــی 
عظیمــی را بــه همــراه داشــت. تحقیقــات بیرکیــن را مــی توانیــم 
عمــال همــه بدبختــی هــای شــخصیت هــای ســری و مــردم بیچــاره 
راکــون ســیتی بدانیــم. بیرکیــن بــه عنــوان مدیــر پــروژه ســاخت 
ویــروس G بــا آمبــرال همــکاری مــی کــرده اســت. امــا درســت پــس 
از کامــل شــدن ویــروس، امبــرال بــه او خیانــت مــی کنــد. تعــدادی 
مــزدور کــه توســط آمبــرال اجیــر شــده انــد بــه ویلیــام بیرکیــن حملــه 
کــرده و او را نیمــه جــان در آزمایشــگاهش رهــا مــی کننــد. بیرکیــن 
کــه در حــال مــرگ اســت، بــرای نجــات دادن جانــش، راهــی جــز 
تزریــق کــردن نمونــه ای از ویــرس G بــه خــودش نمــی بینــد. راهــی 
کــه ممکــن اســت جــان او را نجــات دهــد، امــا قطعــاً بــه قیمــت 

گرفتــن انســانیت ایــن دانشــمند بــزرگ تمــام خواهــد شــد. 
بیرکیــن پــس از تزریــق ویــروس، و بــه مــرور تبدیــل بــه هیوالیــی 
دهشــتناک و غیرقابــل تحمــل مــی شــود کــه بارهــای در بــازی ظاهر 
شــده و شــخصیت هــای متفاوتــی را تعقیــب مــی کنــد. در هــر بــار 
مبــارزه بــا ایــن غــول آخــر کــه سرنوشــت دردناکــی دارد، ظاهــر 
ویلیــام چندشــناک تــر و ترســناک تــر خواهــد شــد. از بازوهــای 
قدرتمنــد و بزرگــش گرفتــه تــا چشــم و بــزرگ و از شــکل افتــاده ای 
کــه روی کــی از دســتانش قــرار دارد. مبــارزه بــا بیرکیــن شــاید 
ــدازه دیگــر غــول آخرهــای ســری جــذاب نباشــد. امــا ظاهــر  ــه ان ب
دهشــتناک او کــه کــم کــم تبدیــل بــه تــوده ای نفــرت انگیــز از دســت 
و پــا و بــازو خواهــد شــد و سرنوشــت دردنــاک یکــی از مهــم تریــن و 
تاثیــر گــذار تریــن شــخصیت هــای ســری، مــا را وادار مــی کنــد کــه 

نــام او را در ایــن 10 برتــر قــرار دهیــم.

آلبــرت وســکر را مــی توانیــم بزرگ تریــن انتاگونیســت ســری
Resident Evil  بنامیــم. مــردی کــه جاه طلبی هــای بســیار 
و عطــش پایــان ناپذیــرش بــرای قــدرت، او را تبدیــل بــه یکــی 
از بــه یــاد ماندنی تریــن شــخصیت هــای دنیــای بازی هــای 
چشــم های  آن  بــا  وســکر  البــرت  اســت.  کــرده  ویدئویــی 
ســرخ و بــراق، کــت بلنــد و چرمــی، و حرکاتــی کــه دیدنــش 
بــرای هرکســی آســان نیســت. وســکر دانشــمند نابغــه ای 
اســت کــه بــا همــکاری امبــرال قصــد حکومــت بــر انســان 
هــا را داشــت. بــه نظــر مــی رســد قصــد او ایــن بــوده کــه 
بــا ســاخت ابرانســان هایــی کــه توســط ویــروس تقویــت 
شــده اند، نــژاد انســان را بهبــود بخشــیده و دنیایــی جدیــد 
را بســازد. دنیایــی کــه خــودش بــر تخــت پادشــاهی ان تکیــه 
ــه علــت نقــش عظیمــی کــه در ســری دارد،  ــد. وســکر ب بزن
در نســخه هــای بســیاری حضــور داشــته،  امــا نخســتین 
و   Resident Evilســری از  شــماره  اولیــن  بــه  او  حضــور 
کــه  بازمیگــردد. جایــی  اسپنســر  عمــارت  تلــخ  ماجراهــای 
وســکر بــه عنــوان فرمانــده S.T.A.R.S معرفــی مــی شــود، 
یارانــش مشــخص مــی شــود  بــه  او  از خیانــت  پــس  امــا 
ــا وســکر بتوانــد ویــروس  کــه تمــام ماجــرا نقشــه ای بــوده ت
جدیــدش را آزمایــش کنــد. او بــا تزریــق ویروســی خــاص 
بــه خــودش، توانایــی هــای فراانســانی کســب کــرده و بــرای 
همیشــه صاحــب چشــمانی خونیــن مــی شــود. چشــمانی کــه 
ــوان یکــی از نمــاد هــای ســری شــناخته مــی شــوند. ــه عن ب

امــا شــاید جــذاب تریــن مبــارزه بــا وســکر، بــاز می گــردد بــه 
دیدارهــای چنــد بــاره مــا بــا او در Resident Evil 5. جایــی 
کــه وســکر موفــق شــده تــا یارقدیمــی کریــس ردفیلــد، یعنــی 
جیــل ولنتایــن را بــه تســخیر خــودش در بیــاورد. پــس از 
مبــارزه زیبــا و ســینمایی کریــس بــا او، بایــد در مقابــل جیــل 
قــرار بگیریــد کــه توســط موجــودی انگلــی کنتــرل مــی شــود. 
بــرای شکســت دادن ایــن موجــود بایــد ابتــدا جیــل را ضعیف 
کــرده و ســپس انــگل را از او جــدا کنیــد. ایــن مبــارزه یکــی از 
بهتریــن نمونــه هــای طراحــی غــول آخر اســت. امــا در مقابل 
مبــارزه پایانــی بــا وســکر کــه بــه حدنهایــی خشــم رســیده و بــا 
چندیــن انــگل و تکــه هایــی از فــوالد و آهــن ترکیــب شــده 
اســت، حرفــی بــرای گفتــن نــدارد. مبــارزه پایانــی کریــس و 
ــی تریــن و زیباتریــن  ــه یادماندن شــیوا بــا وســکر، یکــی از ب
بــه علــت  کــه  را ســاخته. وســکری  غــول آخرهــای ســری 
خشــم و انزجــار فــراوان ظاهــر همیشــه مرتــب خــود را از 
دســت داده و تبدیــل بــه موجــودی نیمــه انســانی مــی شــود. 
موجــودی کــه درســت هماننــد ویــروس نهفتــه درون بدنــش 
خویــی حیوانــی داشــته و بهــره کمتــری از نبــوغ بــی حــد 
وســکر مــی بــرد. بــا نابــودی ایــن شــخصیت بــه یادماندنــی 
و بــی نظیــر در انتهــای ایــن مبــارزه، دلمــان حســابی برایــش 
شــخصیت هایی  دســت  آن  از  وســکر  اســت.  شــده  تنــگ 

اســت کــه در عیــن نفــرت داشــتن، دوســتش داریــم.
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ایــن غــول آخــر را مــی تــوان بــه عنــوان ابتــدا و انتهــای هرغــول آخــری 
ــی نمــادی اســت کــه  ــه طــور کل در ســری معرفــی کــرد. نمســیس ب
تمامــی خصوصیــات الزم بــرای تبدیــل شــدن بــه یــک غــول درجــه یک 
را در خــود دارد. او بــه شــدت ترســناک اســت، ظاهــر چنــدش آوری 
دارد و بــا هــوش سرشــارش مــی توانــد حســابی آزارتــان دهــد. امــا 
شــاید مهمتریــن نکتــه در بــاب ایــن غــول آخــر بــی بدیــل، بــه نحــوه 
مواجــه شــدن بــازی بــاز بــا او ارتبــاط دارد. نمســیس کــه بــه عنــوان 
نمونــه ای تکامــل یافتــه از تایرنــت هــای ســری معرفــی می شــود. 
اولیــن نمونــه آلــوده شــده بــه ویــروس T اســت کــه توانایــی اســتفاده 
ایــن  دارد.  را  دســتورات  انجــام  و  دریافــت  و  انســانی  هــوش  از 
موضــوع باعــث مــی شــود کــه عــاوه بــر قــدرت بدنــی بســیار زیــاد، 

بــا هوشــمندی و دقتــش حســابی کاردســتمان دهــد. 
نمســیس بــه عنــوان اصلــی تریــن دشــمن در ســومین نســخه از 
ســری Resident Evil، بــه طــور مــداوم جیــل را تعقیــب کــرده و بــا 
ــم را  ــا هــرکاری داری ــد ت ــاد هــای ترســناکش مجبورمــان مــی کن فری
ــازی بــه دنبــال  رهــا کــرده و فقــط فــرار کنیــم. نمســیس در طــول ب
ماســت و همیشــه بــه عنــوان خطــری بالقــوه در اطــراف شــخصیت 
اصلــی بــازی حضــور دارد. همچنیــن قــدرت بــی حــدش او را تبدیــل 
بــه موجــودی مــی کنــد کــه جــز در مبــارزه نهایــی تــوان کشــتنش را 
نداریــم. ایــن تعقیبــو گریــز بــی نظیــر و طاقــت فرســا کــه در نهایــت 
بــه مبــارزه ای بــی بدیــل ختــم می شــود. بــا وجــود آن راکــت النچر هــا 
و نعــره هــای فــراوان، یکــی از بــه یادماندنی تریــن رویدادهــای ســری 
اســت. قطعــاً مبــارزه بــا نمســیس و حضــور او در بــازی را می تــوان 
 Resident Evil بــه عنــوان برتریــن مبــازه بــا غــول آخــر در ســری
معرفــی کــرد و نمســیس را یکــی از برتریــن شــخصیت هــای شــرور 

کل تاریــخ بــازی هــای رایانــه ای دانســت.
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  Resident Evil هرچنــد کــه ایــن مــزدور خــوش هیــکل و صــورت زخمــی نقــش چندانــی در ســری
نــدارد، امــا همــان حضــور کوتــاه و البتــه تاثیــر گــذارش در نســخه چهــارم از ســری، نشــان دهنــده 
ــدو  ــاالی اوســت. کــراوزر در ســال هــای گذشــته عضــو ارشــدی از نیروهــای کمان پتانســیل بســیار ب
ایــاالت متحــده بــوده و توانایــی هــای بســیار کســب کــرده اســت. کــراوزر کــه در ابتــدا بــه عنــوان یکــی 
از اعضــا Socom فعالیــت می کــرده، پــس از مدتــی بــه Starcom مــی پیونــدد و در ایــن یــگان بــا یکــی 
از مهــم تریــن شــخصیت هــای ســری، یعنــی لئــون اســکات کنــدی آشــنا می شــود. همــکاری کــراوزر 
و لئــون در طــی ماموریــت هــای بســیاری کــه همــراه هــم انجــام مــی دهنــد ادامــه پیــدا مــی کنــد. امــا 
کــراوزر کــه در وقــت هــای آزادش بــه عنــوان یــک مــزدور فعالیــت مــی کــرده، در طــی ماموریتــی در 
امریــکای جنوبــی مفقــود شــده و مــرده در نظــر گرفتــه می شــود. امــا مــرگ کــراوزر فقــط حقــه ای اســت 

تــا نقشــه شــوم او بــرای همــکاری بــا آلبــرت وســکر افســانه ای را پوشــش دهــد. 
کــراوزر مــردی بــا تجربــه اســت کــه توانایــی هــای بســیاری در اســتفاده از ســاح هــای ســرد و گــرم 
دارد. او را مــی تــوان یکــی از کارکشــته تریــن و ســمج تریــن شــخصیت هــای ســری دانســت. کــراوزر 
بــا حضــورش در چهارمیــن شــماره از ســری و مواجهــه غافلگیــر کننــده و بســیار هیجــان انگیــزش بــا 
لئــون، بــه عنــوان یکــی از بهتریــن غــول آخرهــای کل ســری نقــش آفرینــی مــی کنــد. مبــارزه بــا او در 
میــان معبــدی خــراب شــده، بــا صحنــه هــای ســریع و میخکــوب کننــده QTE و اســتفاده بــی وقفــه 
از ســاح ســرد و چاقــوی معــروف ســری، قطعــاً تبدیــل بــه یکــی از خاطــره انگیزتریــن مبــارزات شــده 

اســت. 
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بــا ایــن همــه، ســری محبــوب و همیشــه بــه یادماندنــی Resident Evil غول آخرهــا 
و دشــمنانی بســیار متنــوع و البتــه ترســناک دارد کــه بــه علــت محدودیــت تعــداد 
در ده برتــر مــا جایــی نداشــته اند. امــا ایــن محدودیــت باعــث نمــی شــود کــه چنیــن 
غــول اخرهــا و دشــمنان ترســناکی را از یــاد ببریــم. ســری Resident Evil همــواره 
بــا خاقیتــی وصــف نشــدنی، در کنــار خشــونت و عناصــر خــاص ســبک وحشــت 
موفــق شــده تــا ترســناک تریــن، خطرنــاک تریــن و بــه یادماندنــی تریــن غــول اخرها 
ــان ســری قــرار دهــد. در بیــن ایــن دشــمنان امــا  و دشــمنان را در مقابــل قهرمان
چندتایــی موجــود عجیــب و غریــب وجــود داشــتند کــه هیــچ وقــت اجــازه نمــی 
دادنــد بــازی بــاز هــا نفســی راحــت بکشــند. مثــل دشــمنان بدقلــق اره برقــی بــه 
 Iron دســت کــه بــه محــض رســیدن بــه شــما، ســرتان را قطــع مــی کردنــد و یــا
Maiden هــا بــا آن تیــغ هــای تیــز کــه بــه محــض نزدیــک شــدن حســابتان را مــی 
رســیدند. جــا دارد یــادی هــم از Regenerador هــا و آن دهان هــای گشادشــان 
کنیــم کــه مــو بــر تــن هرکســی ســیخ مــی کردنــد.  همچنیــن بایــد از ماجینــی هــای 
خــاص و بســیار قبــراق و ســرحالی کــه در پنجمیــن شــماره از ســری، بــا ماشــین و 
موتــور و هرچــه گیرشــان می امــد بــه تعقیبتــان مــی پرداختنــد هــم یــادی کنیــم. 
زامبــی هایــی کــه بــه وســیله ویروســی خــاص بــه آن حــال و روز درامــده بودنــد. 
بــه عــاوه بــه علــت محدودیــت ده تایــی Uroboros کــه یکــی از ان غــول آخرهــای 
آزار دهنــده بــود در لیســت مــا جــا نگرفــت. ایــن غــول اخــر کــه توانســت حســابی 
حــال کریــس ردفیلــد را بگیــرد بــا ظاهــر چنــدش اور و نحــوه حرکــت موزیانــه اش 
یکــی از چالــش برانگیــز تریــن غــول هــای ســری اســت. همچنیــن مــی توانیــم بــه 
Ndesu اشــاره کنیــم. موجــودی کــوه پیکــر و عظیــم کــه یکــی از ســخت جــان تریــن 
دشــمنان ســری اســت. در واقــع بایــد اعتــراف کــرد کــه یــک لیســت ده تایــی، بــرای 
بهتریــن دشــمنان و غــول اخرهــای ســری محبــوب Resident Evil بــه هیــچ وجــه 
کافــی نیســت. چــرا کــه شــمار دشــمنان و غــول آخرهــای بــی نظیــر ســری بســیار 

بیشــتر از حوصلــه یــک ده برتــر ســاده اســت.
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ســال 2004 بــود کــه یــک اســتودیوی توانمنــد و 
بــا اســتعداد خــود را بــه دنیــا شناســاند و نشــان 
داد کــه مــی تــوان در آینــده حســاب ویــژه ای 
روی آنهــا بــاز کــرد. یــک اســتودیوی هلنــدی و 
 Guerrilla Games فرســت پارتــی ســونی بــه نــام
کــه یــک شــوتر اول شــخص جــذاب و زیبــا بــه 
نــام Killzone را انحصــارا بــرای کنســول افســانه 
 PlayStation 2  ــی ای نســل ششــم ســونی یعن
خلــق کــرد و ایــن گونــه پایــه گــذار یــک آی پــی 
بــرای ســونی  العــاده  فــوق  جدیــد و انحصــاری 
فرنچایــز  بهتریــن  بــه  تبدیــل  بعدهــا  کــه  شــد 

شــوتر اول شــخص انحصــاری ســونی نیــز لقــب 
گرفــت و آن را بــا شــوتر اول شــخص قدرتمنــد 
رقیــب یعنــی Halo نیــز مقایســه مــی کردنــد. امــا 
اوج کار ایــن ســازنده و در حقیقــت نقطــه عطــف 
تاریــخ ایــن اســتودیو بــا انتشــار نســخه دوم و 
ســوم Killzone در نســل هفتــم بــرای کنســول 
پلــی استیشــن 3 رقــم خــورد و مخصوصــا عنــوان 
ــای 91  ــاز مت ــر دوم کــه موفــق شــد امتی بــی نظی
ــز فــوق العــاده  ــد. نســخه ســوم نی دریافــت نمای
بــود و امتیــاز متــای 84 را کســب کــرد و ایــن گونــه 
گوریــا گیمــز در نســل هفتــم تبدیــل بــه یکــی از 

اســتودیوهای قدرتمنــد دنیــای بــازی شــد. آنهــا 
همیــن طــور Killzone: Liberation را نیــز بــرای 
کنســول دســتی PSP )کــه البتــه ســبکی متفــاوت 
داشــت( خلــق کردنــد کــه بــازی جالبــی بــرای ایــن 
کنســول کوچــک بــود و متــای 77 را نیــز دریافــت 
نمــود. ایــن گونــه بــود کــه گوریــا گیمــز تبدیــل بــه 
یکــی از برتریــن و قدرتمندتریــن اســتودیوهای 
فرســت پارتــی ســونی نیــز شــد و صنعــت بــازی 
نیــز حســاب ویــژه ای روی آنهــا بــاز کــرده بــود. 

بــه ایــن ترتیــب وقتــی کــه پــای بــه نســل هشــتم گذاشــتیم همــگان منتظــر 
اولیــن بــازی گوریــا گیمــز بــرای پلــی استیشــن 4 بودنــد و اتفاقــا خــود ســونی 
هــم یــک نســخه کیلــزون را بــه عنــوان النــچ تایتــل کنســولش در نظــر گرفتــه 
بــود کــه Killzone Shadow Fall نــام داشــت. ایــن عنــوان بــه معنــای واقعــی 
گرافیــک نســل 8 را بــر روی کنســول بســیار قدرتمنــد ســونی نشــان داد و 
گیــم پلــی فــوق العــاده جذابــی نیــز داشــت امــا منتقــدان زیــاد روی خــوش بــه 
ــازی  ــن ب ــم کــه ای ــه جــرات مــی گوی ــی کــه بنــده ب ــد در حال ــازی نشــان ندادن ب
یــک النــچ تایتــل فــوق العــاده بــود و حقــش بیشــتر بــود. بعــد از عرضــه ایــن 
بــازی بــود کــه گوریــا گیمــز احســاس کــرد وقتــش اســت کــه ســری کیلــزون را 
مدتــی کنــار بگــذارد و بــه آن اســتراحت دهــد زیــرا کــم کــم داشــت جــوی منفــی 
بــر علیــه آن ایجــاد مــی شــد. ایــن گونــه بــود کــه آنهــا تصمیــم گرفتنــد کــه یــک 
بــازی انحصــاری دیگــر در قالــب یــک آی پــی جدیــد بــرای پلــی استیشــن 4 خلــق 
کننــد. همگــی منتطــر بودیــم کــه ایــن بــازی جدیــد یــک شــوتر اول شــخص 
باشــد بــا توجــه بــه تخصصــی کــه ایــن ســازنده در ایــن ســبک داشــت امــا همــه 
چیــز در مراســم E3 ســال 2015 و کنفرانــس ســونی تغییــر کــرد و ناگهــان بــا 
یــک عنــوان بــی نظیــر اکشــن نقــش افرینــی جهــان ازاد ســوم شــخص بــا ایــده 
ای فــوق العــاده جــذاب آشــنا شــدیم کــه Horizon Zero Dawn نــام داشــت 
و گویــا ســاخت ان از بعــد از بــازی کیلــزون 3 کلیــد خــورده بــوده و همــگان را 
بــا اولیــن نمایــش خــود شــگفت زده کــرد. گوریــا گیمــز بــه ســراغ ســبکی رفتــه 
ــه ای در ســاخت ان نداشــت آن هــم در قالــب یــک  ــود کــه قبــا هیــچ تجرب ب
بــازی بســیار بــزرگ انحصــاری کــه خیلــی هــا ان را یــک ریســک مــی دانســتند 
امــا گویــا ســازندگان بــازی در گوریــا گیمــز مطمئــن تــر از ایــن حــرف هــا بودنــد. 
آنهــا برخــی افــراد کارکشــته در ســبک نقــش افرینــی را نیــز اســتخدام کردنــد تــا 
 Fallout از تجربــه آنهــا نیــز اســتفاده کننــد. بــه عنــوان مثــال نویســنده بــازی
هــای  ســتون  البتــه  شــد،  انتخــاب  بــازی  نویســندگی  بــرای   New Vegas
داســتانی از قبــل مشــخص شــده و ثابــت بودنــد. بــا هــر تریلــر و اطاعاتــی کــه 
از بــازی منتشــر مــی شــد بیشــتر و بیشــتر طرفــدار و شــیفته پیــدا مــی کــرد و 
هــر بــار مــا را بیشــتر بــه انتشــار یــک عنــوان شــاهکار امیــدوار مــی کــرد. هــر 
چنــد کــه همــواره نگرانــی هایــی از ایــن بایــت کــه گوریــا گیمــز در ایــن ســبک 
ــا ایــن  ــار ایــن نگرانــی کمتــر مــی شــد ت تجربــه نــدارد وجــود داشــت امــا هــر ب
کــه خوشــبختانه ایــن نگرانــی موقــع انتشــار بــازی و چنــد روز قبــل از آن و 
بــا انتشــار نمــرات کا از بیــن رفــت. بــازی یــک مرتبــه بــا تاخیــر مواجــه شــد و 
ســازندگان دلیــل ان را انــدازه بــازی و حجــم محتــوای بــاالی آن اعــام کردنــد. 
نهایتــا بــازی Horizon Zero Dawn در تاریــخ ۲۸ فبریــه ۲۰۱۷ )برابــر بــا ۱۰ 
اســفند ۱۳۹۵( در آمریــکای شــمالی و در تاریــخ ۳ مــارچ ۲۰۱۷ )برابــر بــا ۱۳ 
اســفند ۱۳۹۵( نیــز در انگلســتان منتشــر گردیــد و بــا انتشــار خــود غوغایــی بــه 
پــا کــرد. غوغایــی کــه تنهــا یــک شــاهکار مــی توانــد بــه راه بیانــدازد و البتــه از 
چنــد روز قبــل از انتشــار بــازی آغــاز شــده بــود. ســونی و گوریــا گیمــز بــه حــدی 

از بــازی خــود مطمئــن بودنــد کــه برعکــس همــه شــرکت هــا کــه هــراس دارنــد 
از ایــن کــه زود نمــرات بــازی هایشــان منتشــر شــود، اعــام کردنــد کــه امتیــازات 
و نقدهــای ایــن عنــوان 8 روز قبــل از عرضــه بــازی ازاد خواهــد شــد کــه ایــن 
نشــان از اعتمــاد باالیــی داشــت کــه ســازندگان و ســونی بــه ایــن بــازی داشــتند. 
در عــرض یــک روز مشــخص گردیــد کــه بیهــوده نبــوده اســت کــه ســازندگان 
اجــازه دادنــد نقدهــا خلــی زودتــر منتشــر شــود و اعتمــاد آنهــا بــه محصولشــان 
واقعــی و صحیــح بــوده اســت. نمــرات و نقدهــای عالــی و فــوق العــاده پشــت 
ســر هــم بــرای بــازی منتشــر مــی شــدند و همــگان را بیــش از پیــش شــگفت زده 
مــی کردنــد. Horizon Zero Dawn نشــان داد کــه بــا یکــی از برتریــن عناویــن 
نقــش افرینــی جهــان ازاد کــه تاکنــون منتشــر شــده اســت طــرف هســتیم و 
گوریــا گیمــز شــروع رویایــی و طوفانــی را بــه دنیــای بــازی هــای نقــش افرینــی 
داشــته اســت. بــازی انــواع و اقســام نمــرات عالــی را از ســوی منابــع معتبــر 
دریافــت کــرد و از ســوی تمامــی منتقــدان و بازیبــازان تحســین شــد. وبســایت 
IGN امتیــاز عالــی 93، گیــم اســپات امتیــاز 90 و پولیــگان امتیــاز 95 را بــه بــازی 
اختصــاص دادنــد و مراجعــی ماننــد تلگــراف و جاینــت بمــب امتیــاز 100 را 
بــرای هورایــزن در نظــر گرفتنــد و نهایتــا ایــن بــازی بــا امتیــاز متــای فــوق العــاده 

88 بــه کار خــود پایــان داد. 
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نقد و بررسی

از  یکــی  و  بــازی  موفقیــت  اصلــی  هــای  ســتون  از  یکــی  بــازی  داســتان 
ــی اســت  ــن داســتان های ــن و خــاص تری ــده تری ــن و خــوش ای قدرتمندتری
کــه تــا بــه امــروز شــاهد بــوده ایــم. در دوره ای کــه کمتــر خاقیتــی در بــازی 
هــای بــزرگ و اصطاحــا AAA مــی بنیــم و یــا بهتــر اســت بگوییــم نمــی 
ــر  ــه و غی بینیــم، ســازندگان Horizon Zero dawn ایــده داســتانی خاقان
ــه واقــع  ــد کــه ایــن بســیار قابــل تحســین اســت و ب ــده ان تکــراری را برگزی
تــم داســتانی بــازی منحصــر بــه فــرد و خــاص اســت. همانطــور کــه قبــا نیــز 
اشــاره کــرده ایــم داســتان Horizon: Zero Dawn یکــی از بخــش هــای 
پایــه ای و مهــم بــازی محســوب مــی شــود کــه البتــه از ایــده خــاص بــازی 
نیــز مشــخص اســت کــه ســازندگان زیــاد بــه داســتان بــازی توجــه کــرده و 
پرداختــه انــد. داســتان بــازی Horizon Zero dawn در ۱۰۰۰۰ ســال آینــده 
اتفــاق مــی افتــد کــه گویــی همــان ۱۰۰۰۰ ســال قبــل اســت. انســان هــا از 
زمیــن و زندگــی عــادی و خانــه و شهرهایشــان طــرد شــده انــد و دوبــاره 
ماننــد عصــر حجــر روی بــه زندگــی قبیلــه ای و غارنشــینی و زندگــی در 
طبیعــت آورده انــد. دلیــل ایــن موضــوع نیــز قدرتمنــد شــدن بیــش از حــد و 
بســیار زیــاد موجــودات رباتیکــی اســت کــه زمانــی توســط خــود انســان هــا 
خلــق شــده انــد و اکنــون زندگــی آن هــا را نابــود کــرده انــد و ماننــد زمــان 
دایناســورها بــر زمیــن حکومــت مــی کننــد. اتفاقــا شــکل و انــدازه و ... ایــن 
ربــات هــا هــم درســت ماننــد دایناســورها اســت کــه همیــن موضــوع یکــی از 
جــذاب تریــن نــکات بــازی اســت زیــرا موضــوع خــاص و جالبــی را ســازندگان 
ــه نوعــی کنایــه ای اســت از ایــن کــه خــود  ــد کــه ب ــازی انتخــاب کــرده ان ب
انســان بــا را بــر ســر خــود مــی آورد و بــه طــور کلــی انتخــاب ایــده »عصــر 
حجــر در ۱۰۰۰۰ ســال اینــده بــا دایناســورهای مکانیکــی« ایــده ای بســیار 
یونیــک و منحصــر بــه فــرد است. شــما در بــازی در نقــش دختــری بــه نــام 
Aloy قــرار داریــد کــه عضــو یکــی از قبیلــه هــای بومــی کوچــک اســت کــه 
بایــد بــرای بقــای خــود ایــن موجــودات مکانیکــی وحشــی را شــکار کننــد تــا 
هــم وســایل و لــوازم بــه دســت آورنــد و هــم از جــان خــود در برابــر آن هــا 
محافظــت کننــد. بســتری کــه ســازندگان بــرای داســتان بــازی انتخــاب کــرده 
انــد بســیار جالــب اســت و ایــن ایــده عالــی بــه همــراه یــک روایــت خــوب 
و پرداختــه شــدن کافــی داســتان ســبب شــده اســت تــا ایــن بــازی یکــی از 
داســتان هــای فــوق العــاده جــذاب و موفــق نســل هشــتم را بــرای مــا بــه 
ارمغــان بیــاورد. داســتان بــازی در طــول رونــد پیشــروی در آن همیشــه 
جــذاب باقــی مــی مانــد و افــت نمــی کنــد. ســازندگان بــا قــرار دادن وقایــع 
و اتفاقــات داســتانی جالــب و ماموریــت هــای فرعــی کــه خودشــان نیــز 
داســتان دارنــد کاری کــرده انــد کــه بازیبــاز از یــک داســتان اصلــی عالــی 
و داســتان هــای فرعــی کوچکتــر ســیراب شــود و نهایــت لــذت را ببــرد. 
شــخصیت پــردازی هــای بــازی نیــز فــوق العــاده عالــی انجــام شــده اســت 
و همــه افــرادی کــه در بــازی بــا انهــا برخــورد و تعامــل داریــم، بســیار عالــی 
ــی شــک ســتاره  ــد. Aloy ب ــد و از عمــق کافــی برخوردارن پرداخــت شــده ان
اصلــی داســتان بــازی اســت. Aloy مصــداق بــارز کلمــه »خفــن« خودمــان 
اســت. وی یــک شــخصیت اصلــی سرســخت، قدرتمنــد، دوســت داشــتنی، 
جــذاب بــا رفتــاری فــوق العــاده اســت کــه شــما را عاشــق خــودش مــی کنــد 
و از ایــن کــه در بــازی کنتــرل وی را بــر عهــده داریــد بســیار لــذت مــی بریــد. 

درنهایــت بایــد گفــت همــه چیــز در بخــش داســتان بــازی از روایــت گرفتــه 
تــا ایــده نــو و شــخصیت پــردازی و داســتان هــای فرعــی و ... در باالتریــن 
ســطح ممکــن هســتند و شــما را کامــا راضــی نــگاه مــی دارنــد و بــدون شــک 
زمانــی کــه صحبــت از برتریــن داســتان هــا در نســل هشــتم مطــرح باشــد 

ــام عنــوان Horizon Zero Dawn را نیــز خواهیــم شــنید. ن
ــز، شــاهکار بصــری. ایــن کل بخــش  خــارق العــاده، رویایــی، شــگفت انگی
گرافیکــی Horizon Zero dawn اســت! ایــن بــازی زیبــا در بحــث گرافیکــی 
و خلــق یــک دنیــای زیبــا و در حقیقــت طراحــی و کارگردانــی هنــری در 
ســطحی بســیار بــاال قــرار دارد و در واقــع بایــد گفــت گوریــا گیمــز بــا ایــن 
عنــوان یکــی از »زیباتریــن و تماشــایی تریــن« جلــوه هــای بصــری کــه 
تاکنــون در نســل هشــتم دیــده ایــم را بــرای مخاطبــان و طرفــدراران بــازی 
بــه ارمغــان آورده اســت؛ عنوانــی هــم رده برتریــن عناویــن گرافیکــی خــوش 
رنــگ و لعــاب، پــرزرق و بــرق و زیبــای نســل هشــتم. گرافیــک فنــی بــازی 
بــی شــک یکــی از برتریــن هــای نســل هشــتم اســت. حتــی یــک مــورد نیــز 
در بــازی مــواردی مثــل بــاگ و افــت فریــم حتــی در صحنــه هــای عظیــم 
گرافیکــی بــازی بــا انــواع افکــت هــای ســنگین مشــاهده نشــد و بــازی از 
ثبــات کامــل برخــوردار اســت. کیفیــت تکســچرها در بــازی و ســایه زنــی 
و نورپــردازی بــازی نیــز در باالتریــن ســطح کیفیــت ممکــن قــرار دارنــد. 
نورپــردازی بــازی بــا توجــه بــه دنیــای بــزرگ و آخرالزمانــی آن بســیار بــا 
کیفیــت انجــام گرفتــه اســت و تالــو نــور زیبــای خورشــید بــر دایناســورهای 
غــول پیکــر فلــزی و انعــکاس نــور از بــدن انهــا کــه در حــال گــذر از دنیــای 
بــازی هســتند شــما را بــه وجــد مــی اورد و قابــل تحســین اســت. بــازی از 
لحــاظ گرافیــک هنــری نیــز همیــن وضعیــت »بــی نقــص« را دارد. طراحــی 
ــا فضــا و تــم داســتانی بــازی انجــام  دنیــای بــازی بســیار عالــی و منطبــق ب
شــده اســت و حتــی رنــگ بنــدی هــا و تــم قالــب ایــن دنیــای آخرالزمانــی نیــز 
بــه شــما حــال و هــوای داســتان بــازی را القــا مــی کننــد. یــک دنیــای بســیار 
بــزرگ و وســیع بــرای ماجراجویــی کــه در نهایــت زیبایــی طراحــی شــده 
اســت و البتــه بــا انــواع و اقســام مناطــق مختلــف و متنــوع و همچنیــن 
تعــداد زیــاد و متنوعــی از ربــات هــای مختلــف کــه بــه زیبایــی و بــا کیفیــت 
بــاال، بــه ماننــد گونــه هــای دایناســورها و حیوانــات دیگــر خلــق شــده انــد. 
ســازندگان توانمنــد و خــوش فکــر بــازی در گوریــا گیمــز یــک حیــات وحــش 
رباتیــک بــا بافــت هــا و پوشــش هــای گیاهــی مختلــف خلــق کــرده انــد کــه 
نقــش بســیار زیــادی در زیباتــر کــردن ایــن بــازی بــر عهــده دارنــد؛ تماشــای 
چندیــن ربــات غــول پیکــر بــا فــرم ظاهــری کامــا شــبیه بــه دایناســورهای 
غــول پیکــر کــه در حــال عبــور از یــک دشــت سرســبز و زیبــا هســتند شــما 
را بــه وجــد مــی آورد و یــا برخــورد ناگهانــی بــا یــک ربــات وحشــی بــا طراحــی 
تیرانــوزوروس کــه بــه دنبــال شــکار اســت تــرس و اســترس تــوام بــا لــذت 
را بــرای بازیبــاز بــه همــراه خواهــد داشــت. در نهایــت در مــورد جلــوه هــای 
بصــری بــازی بایــد گفــت از ســازندگانی کــه قبــا عناویــن کیلــزون را ســاخته 
بودنــد کــه هــر کــدام در نســل خــود از برتریــن هــای گرایفیکــی بودنــد ایــن 
موضــوع زیــاد هــم عجیــب بــه نظــر نمــی رســد امــا الحــق کــه ایــن بــار آنهــا 
ــار« از  ــد و عنوانــی »مرگب ــر از همیشــه گذاشــته ان ــا را خیلــی فرات دیگــر پ

لحــاظ جلــوه هــای بصــری آفریــده انــد!

در  بارهــا   Horizon Zero Dawn بــازی  پلــی  گیــم  بخــش  در خصــوص 
مقــاالت مختلــف مربــوط بــه ایــن عنــوان بــرای شــما عزیــزان توضیــح داده 
ایــم و بــا توجــه بــه ثابــت بــودن توضیحــات ایــن بخــش بــد نیســت تــا 
مــروری را نیــز بــر توضیحــات گذشــته در مــورد گیــم پلــی بــازی داشــته 
باشــیم. در بخــش گیــم پلــی نیــز اوضــاع بــازی بــه ماننــد ســایر بخــش 
 Horizon Zero هاســت، یعنــی در باالتریــن حــد کیفیــت. ســازندگان بــازی

dawn در اســتودیو گوریــا گیمــز ریســک بســیار بزرگــی کردنــد کــه بــه 
ســمت ســاخت چنیــن عنوانــی بــا چنیــن ســبکی رفتنــد. ســازنده شــوترهای 
اول شــخص خطــی و ســری کیلزون اکنون بــه ســراغ اکشــن نقــش آفرینــی 
ســوم شــخص جهان آزاد رفته اســت که این ریســک بســیار قابل تحســین 
اســت مخصوصــا بــا گیــم پلــی جــذاب  و بــا کیفیتــی کــه از بــازی شــاهد 

هســتیم.



71

هــوای  و  آب  از سیســتم   Horizon Zero dawn
کامــا داینامیــک بهــره منــد اســت و چرخــه شــب 
و روز نیــز در بــازی وجــود خواهــد داشــت. شــما 
مــی توانیــد بــا اســتفاده محیــط بــازی از المــان هــای 
مثــا در  و  کنیــد  اســتفاده  نیــز  آن  مخفــی کاری 
البــه الی علــف هــای بلنــد پنهــان شــوید و ناگهــان 
دشــمن را غافلگیــر کــرده و بــا یــک ضربــه کار او 
مختلــف  ویدئوهــای  بــه  کــه  بســازید. زمانی  را 
گیــم پلــی بــازی نــگاه مــی کنــم بــی اختیــار بــه یــاد 
 Monster Hunter, Rise of the مثــل  عناوینــی 
افتــم.  مــی   Uncharted حتــی  و   Tomb Raider
بــه نظــر مــی رســد یــک عفونــت در حــال گســترش 
در دنیــای بــازی اســت کــه بــر روی حیــات وحــش 
ــات هــا را  ــر مــی گــذارد و تمــام رب ــازی اث رباتیــک ب
دشــمن شــما مــی کنــد. همچنیــن مشــاهده کردیــم 
بــه هــک  بــا روشــی شــبیه  توانــد  مــی   Aloy کــه 
کــردن برخــی از گونــه هــای ربــات هــای موجــود در 
بــازی را رام کــرده و از آن هــا بــه عنــوان وســیله 
نقلبــه بــرای گشــت و گــذار در دنیــای بــزرگ بــازی 
اســتفاده نمایــد. Aloy مــی توانــد بــا NPC هایــی 
کــه در بخــش هــای مختلــف نقشــه بــازی پراکنــده 
هســتند ارتبــاط بــر قــرار کنــد و اطاعــات بیشــتری 
بــازی  قومــی  روایــات  و  هــا  افســانه  مــورد  در  را 
کســب نمایــد و ماموریــت هــای جدیــدی دریافــت 
نمایــد. طــی مکالمــه بــا ایــن شــخصیت هــا شــما 
بــه دیالــوگ هــای مختلــف دسترســی داریــد کــه 
انتخــاب هــر کــدام از آن هــا، نــگاه دنیــای بــازی 
بــه شــما و کارهایــی کــه انجــام مــی دهیــد را رقــم 
مــی زننــد. البتــه بایــد بــه ایــن نکتــه اشــاره کــرد 
کــه نقــش تصمیماتــی کــه شــما در دیالــوگ هــای 
بــازی مــی گیریــد بــه ماننــد ســایر نقــش آفرینــی 
هایــی مانــد ویچــر و ... اهمیــت ندارنــد و حتــی اگــر 
ــی  ــدان تفاوت ــود چن ــز در کار نب انتخــاب خاصــی نی
نداشــت هــر چنــد کــه بــودن انهــا را نیــز نمــی تــوان 

یــک ضعــف قلمــداد کــرد.
Horizon Zero Dawn  در زمینــه مبــارزات فــوق 
مــا  مبــارزات  در   Aloy کنــد.  مــی  عمــل  العــاده 
کــه  اســت  شــخصیتی  و  کنــد  مــی  زده  گفــت  را 
تمــام  وی  کــردن.  مبــارزه  بــرای  دهــد  مــی  جــان 
اصلــی  شــخصیت  یــک  بــرای  الزم  خصوصیــات 
عالــی بــودن را داراســت و بــه معنــای واقعــی کلمــه 
»خفــن« اســت. او باهــوش و قدرتمنــد اســت و در 
کار بــا تیرکمــان بــی نظیــر بــازی )کــه یکــی از برتریــن 
تیروکمــان هایــی اســت کــه تاکنــون در ایــن صنعــت 
دیــده ایــم( اســتاد اســت و صحنــه هــای جذابــی را 
در مبــارزه بــا ربــات هــای غــول پیکــر بــازی بــرای 
شــما رقــم مــی زنــد. بــه شــخصه قبــل از انتشــار 
ایــن ســطح  در  مبــارزات  کــردم  نمــی  فکــر  بــازی 
عالــی باشــند ولــی اشــتباه مــی کــردم و مبــارزات 
بــازی در حــد و انــدازه هــای برتریــن بــازی هــای ایــن 
صنعــت هســتند. در بخــش گیــم پلــی بــازی بســیار 
کــه  اســت  شــخص  ســوم  شــوتر  یــک  بــه  شــبیه 
اضافــات بســیار جــذاب و لذتبخشــی بــه آن اضافــه 
شــده انــد و ایــن اضافــات همــان المــان هــای نقــش 
ــازی،  ــارزات ب آفرینــی هســتند. نکتــه جالــب در مب
آن اســت کــه قطعــات بــدن ربــات هــای موجــود در 
بــازی و دشــمنان شــما، ماننــد یــک تــوپ لیــزری، 
بــرای شــما قابــل اســتفاده هســتند و مــی توانیــد 
بــا جــدا کــردن آن هــا از بــدن دشــمنان ایــن ســاح 
هــا را بــر علیــه خــود آن هــا اســتفاده کنیــد کــه 
ــارزه  ــن امــر مخصوصــا در مب ــه نظــر مــی رســد ای ب
بــا دشــمنان غــول پیکــر و دشــوارتر بــازی بســیار 
حیاتــی خواهــد بــود. همچنیــن بعــد از شکســت 

دشــمنان مــی توانیــد از آنهــا آیتــم هــای ســاخت 
و ســاز و تجهیــزات جدیــد بــه دســت آوریــد کــه 
ایــن نیــز یــک مســئله حیاتــی بــرای بقــا و آداپتــه 
شــدن بــا ایــن دنیــای بــی رحــم اســت.  Aloy مــی 
مــوارد  و  کمــان  و  تیــر  هــا،  تلــه  انــواع  از  توانــد 
ــا گشــت  ــزات وی ب منفجــره اســتفاده کنــد و تجهی
و گــذار و اکتشــاف بیشــتر شــما در دنیــای بــازی 
قویتــر و متنــوع تــر مــی شــوند. شــما مــی توانیــد 
در  بــازی  مختلــف  هــای  ماموریــت  بیــن  آزادانــه 
دنیــای زیبــای آن بــه گشــت و گــذار بپردازیــد و مــی 
توانیــد بــا شــخصیت هــای غیــر قابــل بــازی و قبیلــه 
هــای همســایه صحبــت کنیــد و ماموریــت جانبــی 
دریافــت نماییــد. در زمینــه گیــم پلــی بــازی یکــی 
دو مشــکل ریــز وجــود دارد کــه در حقیقــت تنهــا 
مشــکات کل بخــش هــای بــازی هســتند و دلیــل 
امتیــازی کــه از بــازی کســر شــده اســت نیــز همیــن 
ریــز هســتند. دذر زمینــه هــوش  مــورد  یکــی دو 
مصنوعــی بــازی بســیار خــوب عمــل کــرده اســت امــا 
بــاز هــم نهایتــا شــاهد یــک هــوش مصنوعــی بــی 
نقــص نیســتیم و گاهــا شــاهد رفتارهــای عجیبــی 
بــازی  کاربــری  رابــط  همچنیــن  بــود.  خواهیــد 
در برخــی مواقــع اعصــاب خــرد کــن مــی شــود و 
حــس مــی کنیــد کــه مــی توانســت بســیار کارامدتــر 
طراحــی شــود. همینطــور بــه عقیــده بنــده رونــد 
رشــد و ارتقــا و پیشــروی در درخــت مهــارت هــای 
توانســت کندتــر  مــی  و  اســت  بازیزیــادی ســریع 
باشــد تــا ارزش هــر ارتقــا بیشــتر معلــوم گــردد. هــر 
چنــد کــه نمــی تــوان ایــن را بــه عنــوان یــک ضعــف 
ــازی  قلمــداد کــرد. در نهایــت در مــورد گیــم پلــی ب
بایــد گفــت ســازندگان در گوریــا گیمــز واقعــا بــی 
نقــص عمــل کــرده انــد و بهتریــن تجربــه ای کــه مــی 
توانیــد از گیــم پلــی یــک بــازی نقــش افرینــی جهــان 
ازاد داشــته باشــید را بــرای شــما در یــک پکیــج بــه 
نــام Horizon Zero Dawn جمــع کــرده انــد. بــازی 
ــی جــذاب خــود  ــم پل ــا گی ــا ب ــی را دارد ت ــن توانای ای
چیــزی حــدود 30 تــا 50 ســاعت بــدون ایــن کــه 
ــه  ــی ذره ای حــس خســتگی و تکــراری شــدن ب حت

شــما دســت دهــد ســرگرم نمایــد.
 The Last بــه  هــا »مــی رســیم  قــول غربــی  بــه 
موســیقی  بخــش  یعنــی   »!Least بــه  نــه  امــا 
و  صداگــذاری  زمینــه  در  بــازی.  صداگــذاری  و 
بــازی،  هــای  بخــش  ســایر  ماننــد  نیــز  موســیقی 
ســازندگان خساســت بــه خــرج داده انــد و هیــچ 
بتوانیــم ذره  کــه  انــد  نگذاشــته  مــا  بــرای  چیــزی 
بــازی جــزو  بگیریــم! صداگــذاری  ایــراد  آن  از  ای 
محســوب  تاکنــون  هشــتم  نســل  هــای  بهتریــن 
نیــز  قبــل  از  موضــوع  ایــن  البتــه  کــه  شــود  مــی 
مشــخص بــود. زیــرا بــا صداگــذاری کــه تاکنــون در 
عناویــن کیلــزون از گوریــا گیمــز دیــده بودیــم مــی 
دانســتیم که در بازی نســل هشــتمی و جدیدشــان 
نیــز شــاهد باالتریــن کیفیــت صداگــذاری در بــازی 
هســتیم. بــازی چــه در زمینــه صــداگاری محیطــی و 
چــه صداگــذاری و اجــرای شــخصیت هــا )مخصوصــا 
ــاق حــرکات لــب و صــورت  Aloy( و همچنیــن انطب
هنــگام حــرف زدن شــخصیت هــا کامــا بــی نقــص 

عمــل کــرده اســت و اوج لــذت را بــه شــما منتقــل 
 Joris de Man  مــی کنــد. ســاندترک بــازی توســط
و  Niels van der Leestســاخته شــده اســت و 
 Julie وکال اصلــی ســاندترک ایــن عنــوان نیــز خانــم
Elven مــی باشــد کــه بــه واقــع همگــی کار خــود را 
در زمینــه موســیقی بــازی بــه نحــو احســن انجــام 
داده انــد. تــم اصلــی ســاندترک بــازی نیــز بســیار 
زیبــا و شــندنی کار شــده اســت و از شــنیدن ان 
لــذت خواهیــد بــرد. موســیقی بــازی کامــا بــرای 
دنیای Horizon Zero Dawn ســاخته شــده اســت 
و بــه وضــوح بــا حــال و هــوای این عنــوان همخوانی 
دارد و شــاهد قطعاتــی کامــا مناســب و منطبــق 
بــا شــرایط مختلــف بــازی هســتیم. همانطــور کــه 
مشــخص اســت Horizon Zero Dawn در بخــش 
مشــکلی  تنهــا  نــه  نیــز  موســیقی  و  صداگــذاری 
نــدارد بلکــه ایــن بخــش یکــی از نقــاط قــوت بســیار 

پرتعــداد بــازی نیــز محســوب مــی شــود.
خیلــی کــم پیــش مــی آیــد کــه ســازندگان یــک بــازی 
در مســیر ســاخت عنــوان خــود بــرای بــاال بــردن 
ــازی،  ــر کــردن برخــی بخــش هــای ب ــا کیفیــت ت و ب
قســمت هایــی دیگــر را قربانــی نکننــد و تمرکــز آنهــا 
بــر روی برخــی بخــش هــا کمتــر نشــود. مثــا تمرکــز 
بیشــتر بــر روی گیــم پلــی شــاید ســازندگان را از 
برخــی مــوارد گرافیکــی بــازی غافــل کنــد مخصوصــا 
در بــازی هــای بســیار بــزرگ کــه انتظــارات از آنهــا 
خیلــی باالســت امــا اکنــون در نســل هشــتم یــک 
 Horizon .اســتثنا بــزرگ بــرای ایــن مــورد داریــم
Zero Dawn عنوانــی بــی نقــص و بســیار بســیار 
عنوانــی  هاســت.  زمینــه  تمــام  در  نقــص  کــم 
کــه ســازندگان آن در تــک تــک بخــش هــای ان، 
کیفیــت را بــه باالتریــن حــد ممکــن رســانده انــد 
و در حقیقــت دیگــر بــا کیفیــت تــر از ایــن ممکــن 
نیســت. خوشــبختانه هیــچ بخشــی از حتــی ذره 
ای از زیــر ذره بیــن تمرکــز ســازندگان خــارج نشــده 
اســت و بــه تــک تــک بخــش هــا بــه بهتریــن شــکل 
قطعــا  مســیر  ایــن  در  و  اســت  شــده  پرداختــه 
تاخیــری کــه بــازی بــا ان مواجــه شــد نیــز تاثیــر خــود 
را داشــته اســت. عنوانــی کــه گوریــا گیمــز از بعــد 
از انتشــار کیلــزون 3 کلیــد ســاخت آن را زده بــود 
امــروز و پــس از چنــد ســال تــاش ایــن شــرکت 
و همچنیــن ســونی را ســربلند کــرده اســت و یــک 
فرنچایــز انحصــاری قدرتمنــد و شــاهکار دیگــر را 
بــه لیســت بلنــد بــاالی انحصــاری ســونی افــزوده 
ــا  ــا فرنچایــزی خلــق شــود کــه مــی توانــد ت اســت ت
ســال هــا طرفــداران و دارنــدگان پلــی استیشــن را 
افرینــی جهــان  یــک اکشــن نقــش  بــرای داشــتن 
ــا  ــد. ســبکی کــه شــاید تنه ازاد انحصــاری بیمــه کن
مــوردی بــود کــه ســونی در آن انحصــاری قدرتمنــد 
و خیلــی بزرگــی در ســطح بــازی هایــی مثــل ویچــر 
و ... نداشــت )بادبــورن را نمــی تــوان یــک بــازی 
نقــش افرینــی جهــان ازاد کامــل بــا ماموریــت هــای 
فرعــی و .. برشــمرد( امــا اکنــون یــک بــازی شــاهکار 
تــا  اختیــار دارد  نیــز در  ایــن ژانــر  را در  بــزرگ  و 
دارد.   نــگاه  تــر  راضــی  همیشــه  از  را  کاربرانــش 

 .Horizon Zero Dawn شــاهکاری بــه نــام

داســتانی خاقانــه و روایتــی جــذاب، شــخصیت پــردازی عالــی، جلــوه هــای بصــری خــارق العــاده و رویایــی، دنیــای عظیــم 
و وســیع بــا عمــق بســیار زیــاد و کلــی فعالیــت مختلــف بــرای انجــام دادن، مبــارزات فــوق العــاده عالــی و گاهــا چالــش 

برانگیــز، سیســتم لوتینــگ و جمــع اوری منابــع و ارتقــای فــوق العــاده لذتبخــش، صداگــذاری و موســیقی بــا کیفیــت

مشکاتی معدود در هوش مصنوعی بازی، رابط کاربری می توانست بسیار کارامدتر طراحی شود
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ســاعت هــا کمیــن کــردن و بــی حرکــت مانــدن در 
گوشــه ای از میــدان نبــرد، نفــس هــای حبس شــده 
و ســنگینی اســلحه چنــد کیلویــی روی دســت هــا، 
ــه طــور کامــل  ــد ب ــره و حواســی کــه بای نگاهــی خی
متمرکــز باشــد و در انتظــار، تــا در یــک لحظــه مهــم 
و حیاطــی، در چنــد صــدم ثانیــه، در فاصلــه بــر هــم 
گذاشــتن پلــک هــا، سرنوشــت یــک نبــرد را تغییــر 
دهــد. گلولــه ای را شــلیک کنــد و در یــک لحظــه 
جــان ســربازی را بگیــرد. ســربازی کــه بــی خبــر از 
همــه جــا، درســت مثــل ســاعاتی قبــل، بــا آرامــش 
ــرای معشــوقه ای  ــر لــب، ب قــدم مــی زد و شــاید زی
تــک  می خوانــد.  آواز  دوردســت  ســرزمینی  در 
تیرانــداز بــودن، در یکــی از نبــرد هــای بــزرگ جنــگ 
بــاالی  بســیار  اهمیــت  واســطه  بــه  دوم،  جهانــی 
اطاعــات در آن دوره زمانــی و اهمیــت جــان تــک 
تــک ســرباز هــا واقعــاً وظیفــه ای دشــوار و خطیــر 
اســت. وظیفــه ای کــه بــه واســطه زحمــات اســتدیو 
چهارمیــن  کــه  جدیدشــان  بــازی  و   Rebellion
شــماره از ســریSniper Elite  اســت، بســیار ســاده 
می رســد. نظــر  بــه  کــه هســت  چیــزی  آن  از   تــر 

اســتدیو Rebellion بــا انتشــار ایــن بــازی، نشــان 
در  خــودش  اشــتباهات  از  خوبــی  بــه  کــه  داده 
گذشــته درس گرفتــه، در قــدم اول و در ابتدایــی 
تریــن حالــت، Sniper Elite 4  بســیار بــزرگ تــر 
و وســیع تــر از بــازی قبلــی بــه نظــر مــی رســد. و 
ایــن افزایــش وســعت بــه قــدری اســت در همــان 
ابتــدا و در مراحــل اول بــازی، مــی توانــد بــازی بــاز 
را مــات و مبهــوت کنــد. بــازی بــه خوبــی از رونــد 
خطــی ســه نســخه قبلــی فاصلــه گرفتــه و بــه کمــک 
نقشــه هــای وســیعش، کــه بخــش هــای متفاوتــی 
ــه ســال 1943 در  ــوط ب ــرد هــای مرب ــا و نب از ایتالی
تغییــرات  می کشــند،  تصویــر  بــه  را  کشــور  ایــن 
بســیاری را در گیــم پلــی ایجــاد کــرده و بیشــتر از 
قبــل بــر تیرانــدازی از راه دور و مفهــوم اصلــی تــک 
ــا ایــن  تیرانــداز بــودن تاکیــد می کنــد. ســازندگان ب
کار، و بــا کمــک مکانیــک هــای تــک تیرانــدازی کــه 
در نســخه قبلــی بــه طــور تقریبــی بــه حــد کمــال 
رســیده بودنــد، توانســته اند بــا کمتــر کــردن لــزوم 
ــازی  ــم پلــی ب ــه نوعــی گی ــرد هــای نزدیــک، ب ــه نب ب
را یــک دســت و بســیار انعطــاف پذیــر کننــد. بــازی 
در ابتــدای هــر مرحلــه، شــما را در نقشــه ای وســیع 
کــه معمــوالً ده هــا برابــر از نقشــه هــای بــازی قبلــی 
بــزرگ تــر اســت رهــا مــی کنــد. در نــگاه اول بــه نظــر 
مــی رســد کــه نقشــه هــای وســیع بــازی، هماننــد 
بــازی هــای امــروزی غنــی و پرمحتــوا باشــند، چــرا 
کــه در جــای جــای نقشــه مــی توانیــد آیتــم هــا، 
تجهیــزات و نامــه هایــی را بیابیــد کــه بــه خوبــی 
مخفــی شــده اند. همچنیــن در جــای جــای نقشــه 
ــرای دیــده بانــی و مســتقر  مــکان هایــی مناســب ب
شــدن وجــود دارنــد کــه ســازندگان بــا هوشــمندی 

کامــل ان هــا را ایجــاد کــرده انــد. از بــرج هــای دیده 
بانــی نیمــه متــروک گرفتــه تــا تپــه هــای بلنــدی کــه 
اشــراف کاملــی بــه دشــت هــا دارنــد. بایــد گفــت 
کــه نقشــه هــای بــازی بــا وجــود تمــام وســعتی کــه 
دارنــد، بیشــتر از آن کــه بــه از بیــن رفتــن رونــد 
خطــی و یکســان مراحــل در نســخه هــای قبلــی 
کمــک کننــد، فقــط ســعی در بهتــر کــردن تجربــه 
تــک تیرانــداز بــودن دارنــد. چــرا کــه  بــا گذشــت 
چنــد ســاعت و کمــی پرســه زدن در هــر کــدام از 
ــی هدفــی خاصــی  ــازی، حــس پوچــی و ب مراحــل ب
ایجــاد مــی شــود کــه ناشــی از وســعت بیــش از 
حــد و عــدم وجــود محتــوای کافــی در هــر نقشــه 
اســت. بــه طــوری کــه بــا پیــدا کــردن چنــد آیتــم 
و چندیــدن نامــه و گــذارش خــاص، دیگــر هیــچ 
و  نداشــته  وجــود  نقشــه  در  خاصــی  فعالیــت 
بایــد بــه انجــام ماموریــت هــای اصلــی بپردازیــد. 
و حتــی راه کار ســازنده هــا بــرای مقابلــه بــا ایــن 
حــس پوچــی، یعنــی ایجــاد کــردن اهــداف فرعــی 
هــم موفــق نبــوده و نتوانســته بــه عنــوان محتوایــی 
قابــل قبــول و ســرگرم کننــده ظاهــر شــود.. بــه طــور 
کلــی، بــا ورود بــه هــر نقشــه، هــدف هــای شــما بــه 
دو دســته تقســیم مــی شــوند، هــدف هــای اصلــی 
کــه بــا توجــه بــه شــرایط داســتانی کــه چنــدان هــم 
منطقــی بــه نظــر نمــی رســند، بــه هــر قیمتــی شــده 
بایــد انجــام شــوند و معمــوالً در تــرور یــک فرمانــده 
و گشــتن جســدش خاصــه مــی شــوند. و هــدف 
هــای فرعــی کــه بــه نوعــی انتخابــی هســتند و بــازی 
دســتتان را بــرای انجــام دادنشــان بــاز مــی گــذارد. 
امــا موضــوع مهــم در رابطــه بــا هــدف هــای تعییــن 
شــده در مراحــل ایــن اســت کــه همگــی شــبیه یــه 
یکدیگــر هســتند. البتــه از یــک بــازی شــوتر انتظــار 
نمــی رود کــه تنــوع بســیار زیــادی را در شــکل و 
شــمایل مراحــل خــود داشــته باشــد، امــا بــا توجــه 
آن  زیــاد  بســیار  پتانســیل  و  نقشــه  وســعت  بــه 
بــرای ایجــاد کــردن تنــوع بســیار در شــکل مراحــل 
و البتــه وجــود داشــتن عناصــر نقــش آفرینــی در 
بــازی، انتظــار مــی رفــت تــا ســازنده هــا اســتفاده 
نهــان کننــد و دســت  پتانســیل  ایــن  از  بیشــتری 
بــه طراحــی مراحلــی بزننــد کــه بتوانــد ســاعت هــا 
بــازی بــاز را ســرگرم کنــد. امــا در مقابــل شــاهد ایــن 
هســتیم کــه ســازنده هــا بــه ســادگی و بــا نوعــی 
ســهل انــگاری، هــدف هــای قابــل انجــام در هــر 
مرحلــه را بــه شــکلی خطــی قــرار داده و همه شــان 
را دقیقــاً و دقیقــاً هماننــد نســخه قبلــی طراحــی 
کــرده انــد. ایــن موضــوع گرچــه بــه هویــت یــک 
بــازی شــوتر و تیرانــدازی لطمــه نمــی زنــد امــا قطعــاً 
حــس پیشــرفتی کــه از یــک بــازی کامــاً جدیــد و 
شــماره دار انتظــار داشــتیم را در خــود نــدارد. در 
واقــع بایــد گفــت کــه طراحــی نقشــه هــای  بــزرگ، 
در  فقــط  بــازی،  زیبــای  بســیار  البتــه  و  وســیع 

ــازی قصــد ایجــاد  ــه ای هســتند کــه ب خدمــت تجرب
کردنــش را دارد؛ تجربــه تــک تیــر انــداز بــودن در 
جنــگ جهانــی و بــه هیــچ وجــه در ایجــاد تنــوع در 
مراحــل موفــق نیســتند. البتــه بــا توجــه بــه ایــن کــه 
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اســت، نمــی تــوان عــدم وجــود محتــوای کافــی در 
نقشــه هــا را بــه عنــوان یــک نقــص خیلــی مهــم در 
بــازی بــه حســاب اورد، امــا بایــد گفــت کــه ایــن 
موضــوع قطعــاً باعــث ســرخوردگی مخاطبانــی مــی 
شــود کــه بــه دنبــال ماجراجویــی هــای بیشــتری در 
ایتالیــای جنــگ زده هســتند و از مراحلــی یکســان 

خســته مــی شــوند.
پــس از ورود بــه هــر مرحلــه متوجــه خواهیــد شــد 
کــه نقشــه وســیع آن، بــه چنــد بخــش کلــی تقســیم 
شــده کــه بــه طــور تقریبــی در هــر یــک از بخــش 
هــا یــک ماموریــت اصلــی و یــا فرعــی انتظارتــان را 
مــی کشــد. بــا ورود بــه هــر بخــش، رابطــه شــما بــا 
بخــش هــای دیگــر نقشــه قطــع مــی شــود. بــه ایــن 
ترتیــب کــه اگــر در بخــش خاصــی از نقشــه دیــده 
شــوید و یــا دســت بــه جنــگ تــن بــه تــن بزنیــد، 
مــی توانیــد بــا خیــال راحــت بــه بخــش دیگــری رفتــه 
و در ســکوت کامــل بــه کارتــان ادامــه دهیــد. در 
حقیقــت هــوش مصنوعــی بــازی طــوری طراحــی 
شــده اســت کــه وقایــع رخ داده در هــر بخــش از 
نقشــه را مخصــوص بــه همــان بخــش مــی دانــد. 
بســیار  دقــت  دهنــده  نشــان  کــه  موضــوع  ایــن 
زیــاد ســازنده هــا در طراحــی مرحلــه اســت، مــدام 
مخاطــب را بــه ایــن فکــر مــی انــدازد که چنین دقتی 
بــوده اســت؟  در زمــان طراحــی نقشــه هــا کجــا 

 بخــش بنــدی نقشــه هــا  باعــث مــی شــود کــه در 
بــه  زمــان انجــام هریــک از ماموریــت هــا، فقــط 
هــدف خودتــان توجــه کنیــد و نگــران وقایــع دیگــر 
بخــش هــای نقشــه نباشــید. در کنــار ایــن موضــوع 
شــدن  تــر  بــزرگ  همــراه  کــه  کــرد  اشــاره  بایــد 
نقشــه هــا، توانایــی هــای خــاص حرکتــی قهرمــان 
بــازی، Karl Fairburne هــم بهبــود هــای بســیاری 
را نســبت بــه نســخه قبلــی شــامل شــده اســت. 
ــد از اجســام و صخره هــای  ــار مــی توان ــن ب کارل ای
بیشــتری بــاال بــرود و حرکاتــی بســیار نــرم تــر از 
آن چــه کــه در نســخه قبلــی شــاهدش بودیــم را 
انجــام دهــد. گســتره تقریبــاً مناســب توانایــی هــای 
کارل باعــث مــی شــوند کــه بــه راحتــی بــه نقطــه 
هایــی بــرای کمیــن کــردن دســت یابــی پیــدا کنیــد 
کــه در بــازی هــای قبلــی غیرممکــن بــوده اســت. در 
واقــع، ایــن مکانیــک هــای حرکتــی جدیــد باعــث مــی 
شــوند کــه گیــم پلــی بــازی بســیار ســیال و انعطــاف 
پذیــر تــر از قبــل جلــوه کنــد. جــذاب باشــد امــا پــس 

از مدتــی خســته کننــده شــود.
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نقد و بررسی

بــه علــت افزایــش توانایــی هــای کارل در هــر دو 
بخــش مخفــی کاری و مبــارزات، او حــاال مــی توانــد 
و  ســنگر  پشــت  هــا،  پرتــگاه  لبــه  از  را  دشــمنان 
یــا دیــوار بــه طــور مخفیانــه کشــته و بــه راهــش 
ادامــه دهــد، همچنیــن توانایــی او در اســتفاده از 
ســاح هــای اتوماتیــک و نیمــه اتوماتیــک بیشــتر 
شــده و حــاال مبــارزات نزدیــک بــازی رنــگ و بویــی 
انــد.  گرفتــه  خــود  بــه  اکشــن  و  هشــتمی  نســل 
مشــکات  بزرگتریــن  از  یکــی  کــه  موضــوع  ایــن 
نســخه قبلــی بــود، باعــث مــی شــد تــا در زمــان 
دیــده شــدن توســط دشــمنان بــه ســرعت پــا بــه 
فــرار بگذاریــد، امــا ایــن بــار، مــی توانیــد بــا یــک 
مسلســل تامپســون، در مقابــل نــازی هــا ســینه 
ســپر کنیــد و بــه دلشــان بزنیــد. امــا همچنــان لــذت 
کــردن، صبــر  کمیــن  در   Sniper Elite  4 اصلــی 
کــردن و شــلیک بــه موقــع نهفتــه اســت. مکانیــک 
پلــی ســری همچنــان هماننــد  گیــم  اصلــی  هــای 
قبــل باقــی مانــده و بــا تغییــرات اساســی رو بــه 
رو نشــده اند. بایــد بــه نقطــه ای مناســب بــرای تیــر 
انــدازی برســید، کــه ایــن بــار بــه لطــف نقشــه هــای 
وســیع، باعــث مــی شــوند شــلیک هــای بســیاری از 
راه دور داشــته باشــید، ســپس بــه وســیله دوربیــن 
و  کــرده  مشــخص  را  اهــداف  مــکان  دوچشــمی 
اســلحه بکشــید. حبــس کــردن نفــس و محاســبه 
محــل دقیــق برخــورد گلولــه کــه بــه وســیله یــک 
نقطــه قرمــز در زمــان نشــانه گیــری بــه شــما نشــان 
ــه قــوت خــودش باقــی  ــان ب داده مــی شــود همچن

مانــده اســت و هیــچ تفاوتــی نســبت بــه نســخه 
هــای قبلــی نداشــته.. ســازنده هــا ســعی کرده انــد 
کــه جزئییــات و ریــزه کاری هــای وظایــف یــک تــک 
و  ابعــادی بســیار کوچــک  را در  واقعــی  تیرانــداز 
ســاده شــده در بــازی پیــاده ســازی کننــد. بــه ایــن 
ترتیــب کــه دقیقــاً هماننــد یــک تــک تیــر انــداز، بــاد 
و عوامــل محیطــی بــر روی گلولــه شــلیک شــده از 
ســاحتان اثــر گــذار هســتند. همچنیــن سیســتمی 
در بــازی وجــود دارد کــه میــزان ضربــان قلــب و 
ظرفیت ریه های کارل را به شــما نشــان می دهد. 
ضربــان قلــب و ظرفیــت ریــه بــه طــور مســتقیم بــا 
سیســتم Focus Mode  در ارتبــاط هســتند. ایــن 
ــا حبــس کــردن نفــس فعــال مــی شــود  سیســتم ب
تــکان هــای دوربیــن و  بــر کمتــر کــردن  و عــاوه 
اهســته کــردن زمــان، محــل دقیــق برخــورد گلولــه 
را بــا توجــه بــه شــرایط محیطــی و فاصلــه از هــدف 
ــا نقطــه ای قرمــز رنــگ نمایــش  محاســبه کــرده و ب
مــی دهــد و کارتــان را بــرای نشــانه گیــری راحــت تــر 
مــی کنــد. بــه همیــن دلیــل، اگــر قصــد اســتفاده از 
حالــت تمرکــز را داریــد، بایــد امتیــاز هــای تجربــه 
بــه دســت امــده در مراحــل، کــه بــا توجــه بــه تعــداد 
و چگونگــی از بیــن بــردن دشــمنان بــه شــما اعطــا 
مــی شــد را خــرج بیشــتر کــردن ظرفیــت ریــه هــای 
کارل کنیــد. و البتــه، قبــل از یــک شــلیک از راه 
دور، زیــاد ندویــد. بــه عــاوه یکــی از مهــم تریــن 
نگرانــی هــای یــک تــک تیــر انــدازی حرفــه ای، ایــن 
ــد  ــگاه و محــل اســتقرارش را از دی اســت کــه کمین

ــال ایــن موضــوع،  ــه دنب دشــمنان دور نگــه دارد، ب
ســازندگان یکــی از مکانیــک هــای زیبــای بــازی را 
خلــق کــرده انــد، ایــن سیســتم کــه بســیار ســاده 
و امتحــان پــس داده اســت در قالــب یــک بــازی 
کــه تمرکــز ویــژه ای روی تــک تیــر انــدازی دارد بــه 
خوبــی خــودش را نشــان مــی دهــد. ایــن عملکــرد 
کــه بــا نــام Relocate  شــناخته مــی شــود، شــما 
را مجبــور مــی کنــد بــرای مخفــی مانــدن، مــدام 
مــکان هــای  از  و  رفتــه  بــه جــای دیگــر  از جایــی 
متفاوتــی شــلیک کنیــد. البتــه ســازنده هــا کمتــر 
کــردن نیــاز بــه جــا بــه جایــی )کــه یکــی از اصلــی 
تریــن عملکــرد هــای یــک تــک تیرانــدازی واقعــی 
اســت( روش هایــی را بــرای مخفــی کــردن صــدای 
شــلیک در بــازی قــرار داده انــد. اولیــن روش در 
اســتفاده از صداهــای محیطــی خاصــه مــی شــود. 
چــرا کــه نبایــد فرامــوش کنیــد در جنــگ هســتید 
و جنــگ، بــه ذات بســیار پــر و ســر و صداســت، 
بــا هماهنــگ کــردن خودتــان بــا صداهــای محیطــی 
کــه بــه وســیله هواپیمــا هــا، توربیــن هــا، رعــد و 
بــرق و ... ایجــاد می شــوند، مــی توانــد درســت در 
زمــان بلنــد شــدن صــدا آن هــا اقــدام بــه شــلیک 
کنیــد و صــدای بلنــد گلولــه را بــه همیــن راحتــی 
مخفــی کنیــد. روش دیگــر کــه در ابتــدای بــازی در 
دســترس نیســت هــم اســتفاده از صــدا خفــه کــن 
هاســت کــه در نســخه چهــارم بــه ســری اضافــه 

شــده اســت.

در ســری Sniper Elite درســت پــس از شــلیک شــدن گلولــه اســت کــه 
 X-Ray یکــی از دوســت داشــتنی تریــن ویژگــی هــای بــازی، یعنــی نمــای
ــوه  ــر جل ــد براب ــه هــدف را چن ــه ب ــذت اثابــت گلول ــد و ل ــی مــی کن خودنمای
مــی دهــد. ایــن نمــا کــه حــاال بــه امضــای ســریSniper Elite   تبدیــل شــده، 
یکــی از اساســی تریــن و زیبــا تریــن ویژگــی هــای بــازی اســت کــه بــا توجــه 
بــه بهبــود هــا و نمایــش جزئیاتــی بســیار بیشــتر، در نســخه چهــارم بــه اوج 

مــی رســد. بــا اثابــت گلولــه بــه هــر نقطــه از بــدن اهــداف، شــاهد خرد شــدن 
اســتخوان هــا، از بیــن رفتــن بافــت هــا و گذشــت گلولــه از بــدن قربانــی 
هســتیم. ایــن بــار ســازنده هــا حتــی پــا را فراتــر گذاشــته اند و نمــای خــاص 
بــازی را بــه کشــتن هــای مخفیانــه و نبــرد هــای نزدیــک هــم اضافــه کــرده 
انــد، کافــی اســت بــا چاقــو بــه طــرف یــک ســرباز نــازی بخــت برگشــته حملــه 
ور شــوید و شــاهد تکــه تکــه شــدن قلبــش بــه وســیله چاقــوی کارل باشــید. 



75

در مقابــل بخــش مخفــی کاری نبــرد هــای نزدیــک 
بخــش  دیگــر  درســت هماننــد  کــه  دارنــد  وجــود 
بــازی بهینــه ســازی شــده و بهبــود هایــی را شــاهد 
و  جدیــد  حرکتــی  سیســتم  لطــف  بــه  هســتند. 
بســیار کارامــد تــر کــه جایگزیــن نحــوه حرکــت ازار 
دهنــده نســخه قبلــی شــده، مــی توانیــد راحــت تــر 
مخفــی شــوید و یــا پنــاه بگیریــد، همچنیــن شــاهد 
ایــن هســتیم کــه سیســتم پنــاه گیــری بــازی بســیار 
بهتــر از نســخه قبلــی عمــل می کنــد و بــه ســادگی 
قابــل اســتفاده اســت. ایــن در حالــی اســت کــه 
ــاه گرفتــن در  ــرای پن ــی هــر اقــدام ب در نســخه قبل
نبــرد هــای نزدیــک نتیجــه ای جــز شکســت برایتــان 
نداشــت. بــه عــاوه دوربیــن و نمــای ســوم شــخص 
بــازی ایــن بــار کمــی از قهرمــان فاصلــه گرفتــه و 
ایــن  دهــد،  مــی  پوشــش  را  بیشــتری  محیــط 
موضــوع باعــث مــی شــود کــه تســلط بیشــتری بــه 
محیــط داشــته باشــید. دوربیــن بــازی در مقابــل 
نســخه قبلــی کــه تقریبــا روی شــانه هــای قهرمــان 
قــرار داشــت، شــبیه بــه یــک موهبــت اســت، چــرا 
کــه در نســخه قبلــی، دوربیــن مــدام باعــث مــی شــد 
کــه جــای دشــمنان در محیــط را گــم کــرده و گیــج 
شــوید. همچنیــن بــازی در زمینــه هــوش مصنوعــی 
پیشــرفت هایــی اساســی داشــته، حــاال دشــمنان 
مــی تواننــد پــس از دو شــلیک پیاپــی مــکان شــما 
را حــدس بزننــد و بــا هوشــمندی در عــرض چنــد 
دقیقــه شــما را محاصــره کننــد، کاری کــه در شــماره 
قبلــی بــه هیــچ وجــه از دســت هــوش مصنوعــی 
ایــن  در  البتــه  امــد.  برنمــی  بــازی  عاجــز  تقریبــاً 
بخــش همچنــان نقــص هــای بســیاری وجــود دارد، 
چــرا کــه بــار هــا در مقابــل چشــم هــای یــک ســرباز، 
مغــز رفیقــش را روی دیــوار نقاشــی مــی کنیــد و او 

: انــگار نــه انــگار! 
بــازی در بخــش ســاح هــا هــم مثــل نســخه قبلــی 
از  بزرگــی  گســتره  و  کــرده  عمــل  خــوب  بســیار 
ســاح هــا را در اختیارمــان مــی گــذارد، امــا ســاختار 
از  اســتفاده  لــزوم  مصنوعــی  هــوش  و  مراحــل 
ســاح هــای مختلــف را در بــازی بــاز ایجــاد نمــی 
ــازی  ــه همیــن دلیــل بیشــتر ســاح های ب ــد و ب کنن

دســت نخــورده باقــی مــی ماننــد. 

در رابطــه بــا گیــم پلــی بــازی بایــد گفــت کــه در واقع 
ســازنده هــا، بــا بهینــه ســازی هایــی بســیار کوچــک 
و ســاده کــه در پنــاه گیــری، دوربیــن و سیســتم 
حرکــت کــردن قهرمــان خاصــه مــی شــود، توانســته 
انــد بخــش مخفــی کاری و حتــی مبــارزات نزدیــک 
بــازی را بــه شــدت بهینــه تــر از نســخه قبلــی کننــد 
و بــازی را بســیار جــذاب تــر کننــد.. امــا بــا تمــام 
ایــن بهبــود هــا، بــازی همچنــان رنــگ و بــوی تازگــی 
نداشــته و بســیار شــبیه بــه نســخه قبلــی اســت. 
ایــن موضــوع در کنــار عــدم وجــود تنــوع کافــی در 
ــم  مراحــل، باعــث مــی شــود کــه هســته اصلــی گی
ــی بــازی کــه بســیار هــم جــذاب اســت، پــس از  پل
مدتــی خســته کننــده جلــوه کنــد و مخاطبــش را 

پــس بزنــد.
علــت  بــه  بــازی  بــودن  کننــده  خســته  کنــار  در 
تکــراری شــدن و عــدم وجــود خاقیــت هــای جدیــد 
در نســخه چهــارم، بــه هیــچ وجــه شــاهد داســتانی 
مخاطــب  کــه  نیســتیم  جــذاب  یــا  و  پرکشــش 
حداقــل بــه واســطه آن و بــه دلیــل دنبــال کــردن 
وقایــع داســتانی بــه ســمت بــازی جــذب شــود، در 
واقــع داســتان بــازی درســت هماننــد ســه شــماره 
قبلــی فقــط بهانــه ای اســت تــا شــما را بــه جــان 
نــازی هــا بیانــدازد. داســتان وقایــع نســخه ســوم 
را دنبــال مــی کنــد و ایــن بــار، پــای قهرمــان ســری 
مــی  کشــیده  ایتالیــا  بــه  فیربــرن  کارل  یعنــی 
شــود، جایــی کــه کشــتی هــای متفقیــن بــه طــور 
قــرار داده مــی  نــازی هــا هــدف  عجیبــی توســط 
شــوند. فیربــرن مــی فهمــد کــه نــازی هــا بازهــم 
قهرمــان  حــاال  و  کرده انــد  تولیــده  ابرســاح  یــک 
دســت  کردنــش  نابــود  بــرای  بایــد  مــا  امریکایــی 
بــه کار شــود و بــا کشــتن فرمانــده نــازی هــا در 
منطقــه ابرســاح ان هــا را نابــود کنــد. داســتان 
در جنــگ جهانــی دوم اتفــاق مــی افتــد و معمــوالً 
در طــی میــان پــرده هایــی توســط خــود کارل و آن 
صــدای خســته، بــم و خــش دارش )کــه برخــاف 
میــان پــرده هــا، در میــان گیــم پلــی بســیار دلنشــین 
اســت( روایــت مــی شــود. صدایــی کــه بــه کمــک تــن 
زیبایــش قصــد دارد روایــت تقریبــاً نامفهــوم بــازی 
را کمــی جــذاب کنــد کــه البتــه در انجــام ایــن کار 

بــه هیــچ وجــه موفــق نمــی شــود. بــا جلــو رفتــن و 
پیشــرفت داســتان، بــازی همــان کشــش اولیــه را 
هــم از دســت داده و بــا ناتوانــی در شــکل دادن 
شــخصیت قهرمانــش )کــه حتــی در قســمت هــای 
قبلــی هــم شــخصیتش درســت و حســابی شــکل 
نگرفتــه( و شــخصیت هــای فرعــی، از ایجــاد کــردن 
بــه دنبــال آن کشــش  و  پنــداری  حــس همــذات 
بــازی مــی  بــرای ادامــه دادن در مخاطــب  کافــی 
ــار دیالــوگ هــای ســاده  ــد. ایــن موضــوع در کن مان
انگارانــه، رونــد غیرمعمــول و بــی قائــده داســتان و 
ــرار  ــوان یــک عنصــر کــه ق ــه عن ــا ب وارد شــدن مافی
اســت جذابیــت را افزایــش دهــد، باعــث مــی شــود 
بــازی در بخــش داســتانی تقریبــاً هیــچ حرفــی بــرای 
 Sniper گفتــن نداشــته باشــد. در واقــع داســتان
Elite 4 فقــط یــک داســتانی جنــگ جهانــی دومــی 
دیگــر اســت کــه بــه راحتــی فراموشــش خواهیــد 
کــرد. داســتانی ســاده کــه هیچگونــه کششــی در 

مخاطبــش ایجــاد نمــی کنــد. 
بــازی در زمینــه گرافیکــی نســبت بــه نســخه ســال 
بهبــود  داشــته،  گیــری  چشــم  بهبودهــای   2014
هایــی کــه اکثــراً در بخــش انیمیشــن هــای مربــوط 
امــا  مــی شــود.  و دشــمنان خاصــه  قهرمــان  بــه 
ــا تمــام ایــن بهبــود  موضــوع مهــم ایــن اســت کــه ب
هــا، Sniper Elite 4 هنــوز هــم نمی توانــد در حــد و 
انــدازه بــازی هــای روز نســل هشــتمی ظاهــر شــود. 
طراحــی چهــره هــا، کیفیــت بافــت هــا و گرافیــک 
تــوان  بــه هیــچ وجــه  بــه طــور کلــی،  بــازی  فنــی 
رقابــت بــا بــازی هــای روز را نــدارد. البتــه ایــن بــدان 
معنــا نیســت کــه بــازی در زمینــه گرافیکــی ضعیــف 
عمــل کــرده باشــد چــرا کــه در مقابــل و در بخــش 
هنــری، طراحــی محیــط های بازی بســیاز زیباســت، 
افتــاده، شــهر هــای ســاحلی،  جزیــره  هــای دور 
ــه زیبایــی طراحــی  تپــه هــا و دشــت هــای وســیع ب
شــده انــد و مــی تواننــد منظــره هایــی زیبــا را ایجــاد 
  Sniper Elite 4 کننــد. بــه طــور کلــی بایــد گفــت کــه
در زمینــه گرافیکــی، درســت هماننــد دیگــر بخــش 
هــا، فقــط عنوانــی قابــل قبــول اســت و نتوانســته 

انقابــی و یــا نوآورانــه ظاهــر شــود.

رونــد  دهنــده  نشــان  از هرچیــز  بیــش   Sniper Elite 4 کلــی،  طــور  بــه 
صعــودی و پیشــرفت یــک ســری و یــک اســتدیو بســیار خــوب اســت کــه 
ــه  ــد. چهارمیــن شــماره از ســری Sniper Elite ب ــر شــدن دارن ســعی در بهت
خوبــی رونــد رو بــه رشــد ســری را دنبــال کــرده و توانســته بهتــر از شــماره 
قبلــی ظاهــر شــود. بــازی در بخــش گیــم پلــی ســرگرم کننــده و زیباســت 
و در دیگــر بخــش هــای هــم حداقــل رضایــت بخــش ظاهــر می شــود، امــا 
موضــوع مهــم در رابطــه بــا بــازی ایــن اســت کــه Sniper Elite 4 بیشــتر از 

آن کــه شــبیه یــک شــماره مســتقل از یــک ســری باشــد، شــبیه بــه نســخه ای 
بهبــود یافتــه از یــک بــازی ناقــص اســت کــه حــاال بــه واســطه بهبــود هــا رو بــه 
تکامــل مــی رود. بــازی بــا وجــود گیــم پلــی ای جــذاب و زیبــا بــه علــت تنــوع 
بســیار کــم کــه دارد، پــس از مدتــی خســته کننــده مــی شــود و نمــی توانــد 
کشــش کافــی را در شــما ایجــاد کنــد؛ مگــر ایــن کــه عاشــق تــک تیرانــدازی 

باشــید.

نمــای اســتثنایی X-Ray و جزئیــات بســیار زیبایــش، اســتفاده از اصــول واقعــی تــک تیرانــدازی و ســاده کــردن آن هــا بــرای یــک 
بــازی ویدئویــی در کنــار پیــاده ســازی آن هــا بــه عنــوان مکانیــک هــای گیــم پلــی، اصــول جــذاب گیــم پلــی و مکانیــک هــای بســیار 
زیبــای تــک تیرانــدازی، بهبودهــای بســیار زیــاد در بخــش گیــم پلــی، نقشــه هــای بســیار بــزرگ و زیبــا، ســاح هــای متنــوع و 
بســیار، حــس زیبــای تــک تیرانــداز بــودن ،طراحــی هنــری زیبــای محیــط هــا و رنــگ بنــدی چشــم نــواز بــازی، نقشــه هــای وســیع 

و بخــش بنــدی آن هــا کــه باعــث مــی شــود شــلیک های بســیاری از راه دور داشــته باشــید

محتــوای نقشــه هــا مــی توانســت بیشــتر باشــد، عــدم وجــود خاقیــت و پیشــرفت خــاص نســب بــه نســخه قبلــی، گیــم پلــی 
جــذاب بــازی بــه دلیــل ماموریــت هــای تکــراری پــس از چنــد ســاعت خســته کننــده مــی شــود ، داســتان بــی اســاس و بســیار 

ســاده

+
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نیروی شناسایی، واحد »ارواح« یا همان Ghost recon خودمان)چقدر 
کــه ایــن معــادل ســازی کار ســختی اســت!( نــام فرانچایــزی اســت، ســاخته 
بــازی در ســبک شــوتر ســوم شــخص   .Ubisoft اســتودیوی فرانســوی 
تاکتیــکال بــا درون مایــه هــای »ترجیحــا« مخفــی کاری. نقطــه ی شــروع 
ــام  ــا ن ایــن ســری ســال ۲۰۰۱ اســت، یعنــی زمانــی کــه نســخه ی اولــش ب
بــازی کــه  بــازار عرضــه می شــود.  بــه  Ghost recon خالــی، ســاخته و 
آنقدر پتانســیل باالیی داشــت که هنوز بعد از گذشــت ۱۶ ســال، نســخه 
هــای بعــدی آن در حــال ســاخته شــدن هســتند. می تــوان گفــت ایــن 
بــازی بــه معنــای واقعــی کلمــه از صفــر شــروع کــرد و بــه صــد رســید. 
فرانچایــزی کــه در ابتــدا یــک نــام میــان هــزاران بــازی دیگــر بــود، حــاال 
بــرای  و رســمی  اســم  و  اختصــاص داده  بــه خــود  طرفــداران میلیونــی 
خــود بــه هــم زده. فرانچایــزی کــه اوایــل، تعــدادی آن را مجموعــه ای از 
ایده هــای تکــراری و بعضــا »اجــرا نشــدنی« می نامیدنــد، حــاال بــه یکــی از 

پایه هــای ســبک شــوتر تاکتیــکال بدل شــده اســت. ایــن ســری در جریــان 
شــانزده ســال تغییــر و تحــول و فــراز و نشــیب حــاال بــه نقطــه ای رســیده 
کــه طرفدارانــش، بــه چیــزی کمتــز از شــاهکار از آن، راضــی نیســتند. 
 Ghost امــا بــه راســتی ایــن نــام ســزاوار نســخه ی آخــر ایــن ســری یعنــی
recon:Wildlands اســت؟ بــازی کــه نــه بــه انــدازه دیویــژن امــا نــه چنــدان 
کمتــر از آن، هایــپ شــده و بــا تریلــر هــا و نمایش هایــش دل تمامــی 
بــا قــول  بــازی کــه یوبــی ســافت  بــود.  بــرده  گوســت ریــکان فن هــا را 
داســتانی درگیــر کننــده و جهــان بــاز بــودن ایــن ســری آن هــم بــرای اولیــن 
ــا ایــن کــه ایــن  ــد، ی ــار، آن را نقطــه ی تحــول و اوج ایــن ســری می نامی ب
نســخه جــزء ضعیف تریــن گوســت ریکان هــای ســال های اخیــر محســوب 
می شــود؟ بــرای یافتــن پاســخ ایــن ســوال، بــا نقــد و بررســی ایــن عنــوان 

همــراه باشــید.

قلمیکهدیگرنیست،اماهنوزخوبمینویسد

بــه شــخصه، پیــش از بــازی کــردن وایلدلندز،بــا بــازی 
دیگــر   Tom Clancy از  زیــاد  بســیار  عناویــن  کــردن 
نــام  ایــن  تحــت  بــازی  نمی شــود  کــه  بــودم  مطمئــن 
و  باشــد!  نداشــته  مناســبی  داســتان  و  شــود  منتشــر 
اکنــون پــس از تجربــه ی ایــن عنــوان هــم چنــان بــر حــرف 
خــود پافشــاری می کنــم. داســتان ایــن بــازی شــکلی کامــا 
نظامــی، تاکتیکــی داشــته و بــه هیــچ وجــه بــرای کســانی 
کــه دنبــال یــک تجربــه ی احساســی و دراماتیــک هســتند 
مناســب نیســت. داســتان بــازی در کشــور بولیــوی و در 
ســال ۲۰۱۹ روایــت می شــود. زمانــی کــه کشــور بولیــوی 
ــدار تریــن وضعیــت خــود رســیده و عمــا دیگــر  ــه ناپای ب
یــک دولــت مســتقل آن را اداره نمی کنــد. در چندیــن 
ســال گذشــته، کارتــل هــای مــواد مخــدر و بانــد هــای 
تبهــکار مختلــف، بــر ســر مواضــع قــدرت نبــرد کــرده و 
کشــور را بــه مــرز نابــودی کشــانده اند،تــا ایــن کــه دســت 
 Santa گــروه یعنــی  مخــدر  مــواد  ســابق  کارتــل  آخــر 
Blanca دوبــاره بــه قــدرت می رســد و بــه نوعــی شــروع 
بــه اداره ی کشــور می کنــد. کشــور بــه قــدری تحــت نفــوذ 
ایــن کارتــل قــرار دارد کــه اکنــون، کشــور بولیــوی بــه 
قطــب تولیــد مــواد مخــدر بــه خصــوص کوکاییــن تبدیــل 
شــده اســت و ضمــن مصــرف داخلــی، ایــن مــواد را بــه 
کشــور هــای دیگــر جهــان از جملــه آمریــکا و مکزیــک 
صــادر می کنــد. امــا ایــن تمــام ماجــرا نیســت و کار جایــی 
بــاال می گیــرد کــه کارن بومــن)Karen Bowman( مامــور 
مخفــی مبــارزه بــا مــواد مخــدردر جریــان یــک ماموریــت 
 Santa آن  ی  نتیجــه  در  کــه  مــی رود  لــو  بولیــوی  در 
Blanca بــه ســفارت آمریــکا در بولیــوی حملــه کــرده و 
ضمــن بمــب گــذاری و تخریــب ایــن ســاختمان کــه در 
حقیقــت تجــاوز بــه خــاک آمریــکا محســوب می شــود، 
 Drug Enforcement مخفــف(  DEA عضــو  ایــن 

Administration( یــا همــان ســازمان مبــارزه بــا مــواد 
مخــدر آمریــکا را ربــوده، بــه منظــور بازپرســی شــکنجه 
دیگــر  اینجــا  قتــل می رســاند.  بــه  آخــر  دســت  و  داده 
روی  دســت  نمی توانــد  آمریــکا  کــه  اســت  ای  نقطــه 
دســت بگــذارد و کاری انجــام ندهــد، امــا از ســوی دیگــر 
ــا  ــری ب ــوی کــه در حقیقــت درگی ــا کشــور بولی ــری ب درگی
هــزاران تبهــکار و قاچاق چــی مــواد مخــدر و حتــی انســان 
اســت نیــز، عمــل چنــدان مناســبی محســوب نمی شــود، 
چــرا کــه چنیــن نبــردی ممکــن اســت بــه نتایــج فاجعــه 
بــاری بــرای مــردم آمریــکا بــه خصــوص ســاکنین نواحــی 
مــرزی آمریــکا منجــر شــود. بــه همیــن دلیــل، دولتمــردان 
 Ghost آمریــکا بــار دیگــر دســت بــه دامــن گــروه زبــده ی
recon می شــوند تــا ایــن مشــکل را برایشــان حــل کنــد. 
وظیفــه ی ایــن گــروه، شناســایی گــروه هــای مختلــف 
مــواد مخــدر، کشــف رابطــه ی میــان آن هــا و دســت آخــر 

نابــود ســاختن آن هاســت.
ایــن بــار هــم گوســت ریــکان یــک گــروه چهــار نفــره اســت 
کــه اعضایــش را Nomad) رهبــر گــروه(،Holt) مهنــدس 
و متخصــص کار بــا ابــزار(،Midas) تیرانــداز تاکتیکــی(
و Weaver) تــک تیرانــداز( تشــکیل می دهنــد. شــما پــس 
از ورود بــه خــاک بولیــوی بــا Pac Katari رهبــر تنهــا 
ایســتادگی می کنــد  بانــکا  ســانتا  مقابــل  کــه  گروهــی 
اولیــن  او  و  روبــرو خواهیــد شــد   ،Kataris 26 یعنــی 
ماموریتتــان را بــه شــما خواهــد داد. بعــد از ماموریــت 
اولتــان کــه بــه نوعــی آشــنایی یــا سیســتم کلــی بــازی 
محســوب می شــود، شــما آزاد هســتید که داســتان بازی 
را بــه نحــو دلخواهتــان پیــش ببریــد. در همــان ماموریــت 
هــای اول برایتــان روشــن می شــود کــه کشــور کامــا گروه 
بنــدی شــده و تقریبــا هــر فــردی بــه جــز مــزدم عــادی بــه 
ــن گــروه هاســت:  صــورت پیــش فــرض عضــو یکــی از ای
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نقد و بررسی
گــروه اول همــان Kataris 26 اســت کــه هدفــش 
آراد ســازی کشــور از دســت ســانتا بــاالکا و دیگــر 
دالل هــای مــواد مخــدر اســت و بــرای پیــش بــرد 
ایــن هــدف مبــارزه ی مســلحانه و چریکــی انجــام 
مــی دهــد. گــروه دوم، ارتــش مواقــع اضطــراری 
بولیــوی بــا نــام Unidad) یونــی دد( اســت کــه 
بــه  و  بســته  پشــت  از  را  بــاکا  ســانتا  دســت 
صــورت قانونــی، قانــون را زیــر پــا لــه می کنــد! 
ایــن  بــه عبارتــی دیگــر می تــوان گفــت دولــت، 
ارتــش ویــژه را بــرای انجــام کار هــای غیــر فانونــی 
خــود تشــکیل داده. یونــی دد بــه جــای آن کــه بــا 
کارتــل هــا مبــارزه کنــد، از کاال هایشــان مراقــب 
می کنــد، در زمیــن هایشــان نگهبانــی می دهــد و 
مواظــب اســت کــه ایــن گــروه هــا بــه یــک دیگــر 
حملــه نکننــد و بابــت ایــن خدمــات شــریف! از آن 
هــا پــول می گیــرد و ایــن پــول ســیاه را میــان خــود 
و دولــت تقســیم می کنــد! از ســوی دیگــر یونــی 
دد بــرای آن کــه ردی از فعالیــت هــای خــودش 
و دولتمــردان کشــورش بــر جــای نگــذارد هــر فــرد 
کنجــکاوی را از میــان بــر مــی دارد، از مــردم عــادی 
گرفتــه تــا Kataris 26 و حتــی ژورنالیســت هــا. 
اســت  کــه معــرف حضورتــان  گــروه ســوم هــم 
خــود  بــرای  کــه  عزیــز  بانــکای  ســانتا  همــان 
بهشــتی از مــواد مخــدر در بولیــوی بنــا کــرده و 
بــرای حفــظ ایــن بهشــت هــر جهنمــی کــه فکــرش 

را کنیــد برپــا می کنــد!
کــه  اســت  آن  وایلدلنــدز  هــای  کاراکتــر  خوبــی 
ســیاه یــا ســفید مطلــق نیســتند، یعنــی هــر فــردی 
لزومــا خــوب یــا بــد نیســت بلکــه بعضــی افــراد 
را می بینیــد کــه اصــا خــود را در مســائل پیــش 
آمــده در کشــور دخالــت نمی دهنــد و از ســوی 
دیگــر در جریــان پیشــروی داســتان بــازی، متوجــه 
می شــوید کــه شــخصیت پــردازی کاراکتــر هــای 
ــا حــد خیلــی خوبــی انســانی کار شــده  دخیــل، ت
ــا توجــه بــه اتفاقــات و  ــا کــه افــراد ب بــه ایــن معن
حــوادث موجــود در کشــور تغییــر موضــوع داده 
یــا می دهنــد و از ســویی تمــام شــخصیت هــای 
خــوب از اول خــوب نبــوده یــا تمــام شــخصیت 
هــای منفــی از همــان ابتــدا پلیــد بــه دنیــا نیامــده 
انــد بلکــه، خودشــان مســیر خــود را تعییــن یــا 

تغییــر داده انــد. البتــه کات ســین هــای بــازی 
ایــن  بــه ســزایی در  ایــن مســیر کمــک  هــم در 
فهمیــدن گذشــته افــراد و اینکــه چــرا در مســیر 
ــد، می کنــد. همــان طــور  فعلــی قــدم گذاشــته ان
کــه پیشــتر اشــاره کــردم، پــات داســتانی تحــت 
نــام تــام کلنســی می درخشــد و بــه مقــدار خیلــی 
شــخصیت  و  خــودش  درگیــر  را  شــما  خوبــی، 
هایــش می کنــد امــا نــه بــرای همیشــه! منظــورم 
ایــن اســت کــه بــه پایــان بــردن بــازی بــا تعــدادی 
مراحــل فرعــی و جانبــی چیــزی حــدود ۵۰ ســاعت 
بــرای مــن بــه طــول کشــید کــه از ایــن بیــن تنهــا 
پانــزده، بیســت ســاعت اول لــذت بخــش بــود و 
باقــی تنهــا تکــرار مکــررات! ایــن کــه در مراحــل 
یــک  یــا  خواننــده  یــک  چطــور  می بینیــد  اولیــه 
بــه مــواد مخــدر روی آورده و وارد بانــد  دکتــر 
ســانتا بانــکا شــده واقعــا شــما را تــکان می دهــد 
و باعث می شــود داســتان بازی را تحســین کنید 
امــا بعــد از دیــدن ایــن صحنــه هــا بــرای چیــزی 
حــدود بیســت بــار متوالــی، دیگــر داســتان افــراد 
برای تــان تکــراری مــی شــود، اینکــه چطــور شــد 
فــان فــرد بــه فــان کار روی آورد، دیگــر اهمیــت 
خــود را از دســت می دهــد و شــما تنهــا در پــی 
ایــن هســتید کــه ماموریــت را بــه پایــان ببریــد. 
از ســوی دیگــر بــازی از همــان ابتــدا بــا رســم یــک 
نقشــه کــه کارتــل هــای مختلــف و رتبــه و ارتبــاط 
آن هــا را بــا ســانتا بانــکا نشــان می دهــد بــه شــما 
دیکتــه می کنــد کــه هــدف نهایــی از بیــن بــردن ال 
ســوئنو )El Sueño( رئیس باند ســانتا بانکاســت 
و نهایــت بــازی همیــن خواهــد بــود در حالــی کــه 
افــزودن پیچیدگــی هــای شــخصی و احساســی بــه 
بــازی می توانســت چالــش هــای جالــب تــری را 
پیــش روی بازیکــن قــرار دهــد، بــه عبارتــی دیگــر 
همین بیــش از حــد بــزرگ بودن بــازی اســت کــه 
در نهایــت بــه تجربــه داســتانی و انگیــزه شــما 
بــرای ادامــه بــازی لطمــه می زنــد چــرا کــه یــک 
داســتان صرفــا نظامــی نمی توانــد شــما را بهــه  
مــدت پنجــاه ســاعت ســرگرم نــگاه دارد و نیــاز 
اســت تــا یــا بــازی کوتــاه شــود یــا ابعــاد داســتانی 

ــده شــود. ــازی گنجان ــری در ب گســترده ت

نقد و بررسی

وقتــی فکــرش را می کنــم می بینــم یوبی ســافت کــم هــم بــازی جهــان بــاز 
نســاخته و از ایــن جهــت نســبت بــه بســیاری دیگــر از کمپانــی هــا تجربــه 
بیشــتری دارد، امــا افســوس کــه گویــا تنهــا »ســاخت بــازی« هــای جهــان 
ایــن کمپانــی قــرار گرفتــه و کســب تجربــه و درس  بــاز در دســتور کار 
گرفتــن از بــازی هــا بــه فراموشــی ســپرده شــده) دلیــل ایــن حــرف را در 
ادامــه خواهــم گفــت( وایلــد لنــدز اولیــن گوســت ریکانــی اســت کــه حالــت 
جهــان بــاز دارد و همــان طــور کــه نمایــش هــای پیشــین بــازی بــه شــدت 
ــاز بــودن آن تاکیــد  روی محیــط گســترده بــازی و آزادی ناشــی از جهــان ب
ــاز  ــای واقعــی کلمــه جهــان ب ــه معن ــازی ب ــن ب ــم ای داشــتند، بایســتی بگوی
و عظیم اســت. محیــط هــای بســیار متنــوع و گســترده ای در بــازی وجــود 
وو  هــا  زمیــن  کویــر،  جنــگل،  مثــل:  کوهســتان،  هایــی  دارنــد، محیــط 
دریاچــه هــای شــور،زمین هــای باتاقــی و گل آلــود و تمامــی ایــن مناطــق 
جزئیــات مناســبی بــه نمایــش می گذارنــد. در بــازی وســایل نقلیــه فراوانــی 
وجــود دارنــد از موتــور گرفتــه تــا انــواع خــودرو و حتــی چتــر و گایــدر. کــه 
ایــن تنــوع وســیله موجــب می شــود بتوانیــدد از راه هــای متفاوتــی در هــر 
محیــط بــه هــدف نزدیــک شــوید و اســتزاتژی هــای گوناگونــی را پیــاده 
کنیــد. امــا از همیــن جــا مشــکات شــروع می شــوند، بــا آن کــه بــازی واقعــا 
گســترده اســت و محیــط هــای گوناگونــی دارد، امــا کیفیــت بافــت خوبــی 
در محیــط اطرافتــان نمی بینیــد) جالــب ایــن جاســت کــه بافــت هــای نســخه 
pc نســبت بــه کســنول هــا بســیار بهتــر اســت و اختــاف چشــم گیــری در 
ایــن زمینــه وجــود دارد( و گاهــا زمانــی کــه درخــت هــا یــا زمیــن هــای برفــی 
را مشــاهده کنیــد باعــث می شــود ســری بــه تنظمیــات بــازی بزنیــد تــا 
مطمئــن شــوید آیــا texture quality روی آن ســطحی کــه می خواهیــد 
اســت یــا پاییــن تــر؟ بــا وجــود آنکــه وســایل نقلیــه در بــازی فــراوان اســت، 
امــا همانگــی بیــن خــودرو هــا و محیــط پیــدا نمی شــود! چــرا کــه هیــچ 

کــدام از وســایل نقلیــه آف رود نیســتند یــا حداقــل بــه ایــن صــورت عمــل 
نمی کنند)شــاید ظاهرشــان بــه آف رود بخــورد!( و ایــن باعــث می شــود 
کــه هیــچ وقــت نتوانیــد از میــان درخــت هــا وســبزه هــا ویــزاژ دهیــد و یــا 
از زمیــن هــای ســنگاخی عبــور کنیــد و بــا کوچــک تریــن پــرش از وســیله 
تــان بــه بیــرون پــرت شــوید و یــا اینکــه اصــا جانتــان را از دســت بدهیــد!

تعــداد نســبتا زیــادی اســلحه در بــازی وجــود دارد کــه امــکان شــخصی 
ســازی خوبــی هــم بــه آن هــا اضافــه شــده، بــه کمــک ایــن اســلحه هــا و 
شــخصی ســازی هایشــان می توانیــد دوبــاره بــه حــرف یوبی ســافت مبنــی 
بــر آزادی عمــل اتــکا کنیــد و دشــمنانتان را بــه روش هــای گوناگــون از 
ــای در آوریــد. می توانیــد اســلحه هایــی نظیــر کاش و ماشــین گان هــا  پ
را برداریــد و بــه روش بــزن در رو! گونــه، مراحــل را بــه پیــش ببریــد کــه 
بایــد بگویــم در همــه ی مراحــل جــواب نمی دهــد! امــا از طرفــی می تونیــد 
بــرای اســلحه هایتــان صــدا خفــه کــن و کلــی متعلقــات دیگــر! بگذاریــد و 
مخفیانــه و بــا همــکاری دوســتانتان دشــمنان را یکــی، یکــی و بــدون بــه 
صــدا در آوردن هیــچ آژیــر و بــی هیــج ســرو صدایــی ریشــه کــن کنیــد. 
شــخصی ســازی تنهــا در بعــد اســلحه نمــود پیــدا نمی کنــد بلکــه در لبــاس 
هــای افــراد و ظاهرشــان هــم وجــود دارد و شــما می توانیــد ظاهــر هــر فــرد 
را چــه زن و چــه مــرد کامــا تغییــر دهیــد و تــک تــک جزئیــات لباسشــان 
از رنــگ لبــاس گرفتــه تــا زانــو بنــد و ... را تعییــن کنیــد. متاســفانه در ایــن 
بخــش هــم، بــاز مشــکات فراوانــی وجــود دارد، هنگامــی کــه بخواهیــد 
از ایــن همــه شــخصی ســازی لــذت ببریــد و مثــا امکانــات اســلحه تــان را 
بســنجید، می خواهیــد کاور بگیریــد و بلــه اینجاســت کــه بــازی، بــازی در 
مــی آورد! و هــر کار کــه کنیــد کاور گیــری انجــام نمی شــود! گاهــی اوقــات 
هــم اصــا قصــد کاورگیــری نداریــد امــا بــازی بــه زور شــما را بــه جعبــه ای، 
کــه  باشــد می چســباند!  دم دســت  کــه  چیــزی  هــر  و خاصــه  دیــواری 
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پدیــده ای بســیار عجیــب بــه حســاب می آیــد چــرا 
کــه بعــد از سیســتم کاور گیــری خیلــی خوبــی 
کــه در دیویــژن و حتــی واچ داگــز دو و نســخه 
هــای پیشــین ایــن ســری بــه کار گرفتــه شــد، 
ایــن نــوع کاورگیــری واقعــا پــس رفــت بزرگــی بــه 
حســاب می آیــد. حــاال فــرض می کنیــم، شــانس 
شــما را یــاری کــرد و کاور گرفتیــد) جــدا مواقعــی 
کــه مخفیانــه بــازی می کنیــد و نمی توانیــد کاور 
از  لحظــه  یــک  در  اســتراتژیتان  تمــام  بگیریــد 
از کاور  کــه می خواهیــد  زمانــی  مــی رود(  بیــن 
شــلیک کنیــد، بــاز هــم سیســتم شــوتینگ بســیار 
را  بایــد جایتــان  مــدام  و  کار می کنــد  ضعیــف 
تغییــر دهیــد تــا بتوانیــد دشــمن را در تیــررس 
اذیتتــان  آنقــدر  قضیــه  ایــن  و  باشــید  داشــته 
می کنــد کــه عطــای کل سیســتم کاور گیــری را 
 beet روش  و همــان  لقایــش می بخشــید  بــه 
em up› را در پیــش خواهیــد گرفــت. بــه همیــن 
ســادگی همیــن ایــرادات تمامــی آزادی عمــل در 
انجــام مراحــل را از شــما می گیرنــد. بــازی طبــق 
رونــد همیشــگی ســری گوســت ریــکان سیســتم 
شــما  و  داراســت  هــم  را  هــا  توانایــی  درخــت 
بــه کمــک امتیــاز هایــی کــه در هــر مرحلــه از 
انجــام ماموریــت هایتــان بــه دســت مــی آوریــد 
می توانیــد مهــارت هایتــان را بهبــود دهیــد، مثــا 
گلوله هایتان را دقیق تر شلیک کنید، مسافت 
بیشــتری بدویــد و یــا رانندگیتــان را بــه ســطح 
باالتــری ارتقــاء دهیــد. یــاور همیشــگی شــما در 
بــازی هــای گوســت ریــکان هــم فرامــوش نشــده 
و شــما همچنــان درون)drone( خــود را داریــد و 
مــی توانیــد آن را هــم دســخوش تغییــر ســازید 
و بــر امکانــات آن بیفزاییــد. بــا ایــن کــه تمــام 
ایــن ویژگــی هــا خیلــی خــوب بــه نظــر می رســند 
امــا بیشــتر جنبــه ی تزئینــی دارنــد و شــما بــه 
راســتی نیــازی بــه آن هــا پیــدا نخواهیــد کــرد! 
چــرا کــه بــه کمــک همــان اســلحه هــای اولیــه 
بــه آســانی هــر چــه تمــام تــر می توانیــد بــازی 
بــه  نیــازی  انتهــا پیــش ببریــد و چنــدان  تــا  را 
تقویــت توانایــی هایتــان نداریــد. از ســوی دیگــر 
تنهــا قابلیــت کاربــردی درون همــان تــگ کــردن 
آن  هــای  قابلیــت  دیگــر  و  اســت  دشــمنانتان 
بیشــتر نمایشــی هســتند تــا عملــی! امــا شــاید 
ــم  ــن بخــش هــای گی ــده تری ــد کنن یکــی از ناامی
ــوژی هــای پیشــرفته »گوســت  ــود تکنول ــی نب پل
ریــکان ماننــد« در بــازی باشــد کــه می توانســت 
هیجــان خیلــی بیشــتری را در گیــم پلــی تزریــق 
کنــد. دیگــر خبــری از غیــب شــدن یــا ســپر نفــوذ 
ناپذیــر یــا کنــد کــردن زمــان نیســت و قاعدتــا 
ایــن  یــک طرفــدار  هایــی  ویژگــی  چنیــن  نبــود 

ســری ناامیــد خواهــد کــرد.
بــازی دارای چرخــه شــب و روز اســت و آب و 
هــوای داینامیــک دارد و ایــن دو ویژگــی باعــث 
می شــود کــه محیــط هــای بــازی بســیار باورپذیــر 
تــر و واقعــی تــر جلــوه کننــد. نکتــه ی مثبــت 
گیــم  در  کــه  اســت  آن  روز  و  شــب  سیســتم 
پلــی بــازی تاثیــر می گــذارد، بــه عنــوان مثــال، 
بــر  می توانیــد  خوبــی  بــه  شــما  روز  هنــگام 
دشــمنانتان احاطــه داشــته باشــید و هــر حرکــت 
ریــز و درشــت آن هــا را مشــاهده کنیــد و طبــق 
حــرکات آن هــا برنامــه ریــزی کنیــد و خــب در 

طــرف مقابــل، دشــمنان هــم شــما را بــه راحتــی 
می بیننــد و امــکان ایــن کــه لــو برویــد بیشــتر 
ــه هنــگام شــب، می توانیــد راحــت  اســت. امــا ب
تــر مخفــی شــوید و بــه خاطــر تاریکــی مشــاهده 
ترخواهــد  ســخت  دشــمنان،  توســط  شــما  ی 
بــود. آب و هــوای بــازی نیــز متغیــر اســت کــه 
نورپــردازی  آن،  حالــت  هــر  بگویــم  می توانــم 
بــه تصویــر می کشــد و  بــازی را  بســیار خــوب 
 draw ایــن نــور پــردازی عالــی در کنــار تکنیــک
می شــود  باعــث  خــوب،  بســیار   distance
مناظــر طبیعــی بــه ماننــد یــک تابلــوی نقاشــی 
جلــوه کننــد! البتــه ایــن آب و و هــوای داینامیــک 
نیــز خالــی از ایــراد نیســت چــرا کــه تنهــا نقــش 
موثــرش، برجســته کــردن طراحــی و نورپــردازی 
خــوب بــازی اســت و هیــچ نقــش بــه ســزایی در 

ــدارد. ــی ن ــم پل گی
همــان طــور کــه یوبی ســافت می گویــد بهتریــن 
رفــم  دوســتانتان  بــا  وایلدلنــدز،  ی  تجربــه 
می خــورد. چــرا کــه اجــرای تاکتیــک هــای مختلف 
ــا حضــور دوســتان اســت  و مخفــی کاری تنهــا ب
خواهــد  بخــش  لــذت  و  می شــود  میســر  کــه 
بــود! بــه عبارتــی می تــوان گفــت جــدای از تمــام 
ایــرادات بــازی چنانچــه دوســتانی داریــد کــه ایــن 
ــا یــک  عنــوان را تهیــه کــرده انــد و قــرار اســت ب
دیگــر بــازی کنیــد، بایســتی بگویــم تجربــه ای 
فرامــوش نشــدنی در انتظــار شماســت چــون کــه 
حتــی بــا وجــود کــم و کاســتی ها و تکراری شــدن 
بــازی، وایلدلنــدز آنقــدر آزادی عمــل بــه شــما 
ــا روش  ــه را ب می دهــد کــه می توانیــد هــر مرحل
هــای گوناگــون بــه پایــان ببریــد و از همراهــی 
دوســتانتان نهایــت اســتفاده را بکنیــد. سیســتم 
متــج میکینــگ بــازی نســبتا روان کار می کنــد، 
متــچ  رنــدوم  بــه صــورت  باشــد  قــرار  اگــر  امــا 
ــد، بایــد بگویــم کــه تجربــه ی بــازی آنقــدر  بزنی
هــا هــم جالــب از آب در نمی آیــد چــرا کــه پیــش 
بــردن بــازی تنهــا در صورتــی ممکــن اســت کــه 
همــه ی اعضــا بــا یــک دیگــر هماهنــگ باشــند، 
در غیــر ایــن صــورت، بــازی بــرای شــما عذاب آور 
خواهــد بــود، چــون کــه مــدام دشــمنان متوجــه 
حضــور شــما می شــوند و تمــام نقشــه هایتــان، 
نقــش بــر آب می شــود. یــک مثــال کوچــک از 

ایــن اتفــاق عمــل شــلیک هماهنــگ یــا همــان 
sync shot اســت کــه اگــر دیگــر اعضــای تیمتــان 
بــا شــما هماهنــگ نباشــند، هیــچ گاه موفقیــت 
آمیــز نخواهــد بــود و دشــمن را متوجــه حضــور 
ــم کــه شــما  ــد. حــال اگــر فــرض کنی شــما می کن
هــوش  داریــد  قصــد  نداریــدو  دوســتی  هیــچ 
مصنوعــی را یــار خــود کنیــد، بایــد بگویــم بــازی 
از حالتــی کــه بــا دیگــران بــازی می کنیــد، هیجــان 
کمتــری دارد امــا حداقــل یارانتــان بــا تمــام وجــود 
ــا شــما همــکاری خواهنــد کــرد، مخصوصــا در  ب
هنــگام نبــرد، اولویــت AI نجــات دادن و کمــک 
کــردن بــه شماســت و تقریبــا در هــر شــرایطی 
هــم کــه باشــد یارانتــان ســعی می کننــد شــما 
ایــن  از  کــه  دهنــد  نجاتتــان  و  کننــد   heal را 
جهــت، تــاش بــازی  ســازان قابــل تقدیــر اســت. 
نکتــه ی تامــل برانگیــزی کــه هنــگام بــازی بــا 
هــوش مصنوعــی و افــراد واقعــی بــا آن روبــرو 
می شــوید، بخــش صــدای بــازی اســت، ایــن کــه 
وقتــی بــا دوســتانتان بــازی می کنیــد، بیشــتر بــه 
خاطــر ویــس چــت هــا و گفــت و گــو ها تمرکزتان 
روی اســتراتژی خواهــد بــود، امــا زمانــی کــه بــا 
هــوش مصنوعــی بــازی می کنیــد و صداهــای از 
پیــش ضبــط شــده از طــرف آن هــا را می شــنوید، 
بــرای تمرکــز کــزدن نیــاز بــه یــک موســقی خــوب 
داریــد کــه در بــازی خیلــی کــم یافــت می شــود! 
بــا ایــن کــه در بــازی رادیــو وجــود دارد،امــا خــاء 
بــازی  در  هیجانــی  یــا  و  حماســی  هــای  تــرک 
کامــا احســاس می شــود. امــا خوشــبختانه بــر 
روی دیگــر صــدا هــای بــازی یعنــی صــدا پــردازی 
کاراکتــر هــا و یــا صــدا هــای محیطــی بــه خوبــی 
کار شــده و کیفیــت بــاالی آن باعــث می شــود 
فعالیــت  زنــده  محیــط  یــک  در  کنیــد  حــس 
می کنیــد، بــه عنــوان مثــال صــدای پرنــدگان و یــا 
گاهــا عبــور و مــرور خــودرو هــا دقیقــا ایــن حــس 
را بــه شــما می دهنــد کــه دیگرانــی هــم در بــازی 
حضــور دارنــد و بایــد همیشــه مواظــب باشــید.

 Ghost recon:Wildlands،کلــی طــور  بــه 
ــی بــزرگ و عظیــم اســت کــه کــم مشــکل  عنوان
فنــی نــدارد، امــا چنانچــه آن را بــا دوســتانتان 
چشــم  آن  ایــرادات  از  کنید،می توانیــد  بــازی 
پوشــی کــرده و از تجربــه ی آن لــذت ببریــد.

تنوع فراوان محیط های بازی- تنوع باالی اسلحه های بازی- جهان باز بودن- داشتن مراحل متنوع

بعــد از بیســت اول، بــازی بــه شــدت خســته کننــده می شــود- مشــکات فنــی گســترده در سیســتم کاور گیــری و 
شــوتینگ- کمبــود تــرک هــای موســیقی
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در ســال هــای اخیــر یــک ایــده را زیــاد مــی بینیــم 
و یــک ســوال را زیــاد مــی شــنویم. آیــا مــا روزی 
بــه ماشــین هــا بــه مشــکل خواهیــم خــورد و بــا 
ســاخته هــای ذهــن خــاق و دســتان توانمنــد 
خــود درگیــر خواهیــم شــد؟ آیــا آن قــدر آن هــا 
را باهــوش مــی کنیــم کــه ســرانجام از خودمــان 
نیــز باهــوش تــر مــی شــوند و سرنوشــتمان را 
بــا نابــودی رقــم مــی زننــد؟ انــگار کــه دیگــر دارد 
کــم کــم بــاورم مــی شــود کــه آن روز خواهــد 
رســید. بــه هــر ســمت و ســویی کــه نــگاه مــی 
کنیــم، بــازی هایــی کــه ســاخته مــی شــوند، فیلــم 
هایــی کــه خلــق مــی شــوند، خبــر هــای پیشــرفت 
وحشــتناک تکنولــوژی کــه مــی شــنویم، همــه و 
همــه ایــن را مــی گوینــد کــه شــاید چنیــن روزی 
روزی  شــاید  و  نباشــد  نشــدنی  هــم  خیلــی 
هــوش مصنوعــی بــر هــوش طبیعــی غلبــه کنــد 
و فائــق آیــد. امــروزه انــوع و اقســام بــازی هــا 
ــم هــا و ... را مــی بینیــم کــه بــه موضــوع  و فیل
روزی مــی پردازنــد کــه ماشــین هــا بــر انســان 
هــا پیــروز شــده انــد، روزی کــه در هیــچ کــدام 
)یــه  نیســت  خوبــی  روز  هــا  ســاخته  ایــن  از 
روز خــوب نمیــاد!(. حتــی برخــی عناویــن مثــل 
Horizon Zero Dawn پــا را فراتــر مــی گذارنــد 
ــه را قــرن هــا  ــا و تمدنــی عصــر حجــر گون و دنی
بعــد از انقــاب ماشــین هــا و در دســت گرفتــن 
حکومــت مطلــق توســط آن هــا نشــان مــی دهند 
کــه گویــی همــه چیــز چرخیــده و بــه نقطــه صفــر 
رســیده اســت. شــاید دنیاهــای ایــن بــازی هــا و 
ــا هــم فــرق داشــته بشــند، داســتان  فیلــم هــا ب
هــای آنهــا متفــاوت باشــند، مبــارزات آن هــا بــه 
نوعــی منحصــر بــه فــرد باشــد امــا یــک چیــز ثابت 
اســت، »نبــرد معــدود انســان هــای باقیمانــده بــا 
ماشــین هــا بــرای جلوگیــری از انقــراض نســل 
بشــر«. انســان میــل وحشــتناکی بــه بقــا دارد 
و تابــع انســانیت بــه طــور عجیبــی بــه ســمت 
ــای جانمــان وســط  بقــا میــل مــی کنــد، وقتــی پ
مــی آیــد کارهایــی مــی کنیــم کــه محــال اســت در 
حالــت عــادی حتــی بــه آن هــا فکــر کنیــم، وقتــی 
پــای مــرگ و زندگــی مــا در میــان اســت قدرتمــان 
ــان مــی جنگیــم کــه  ــر مــی شــود و چن چنــد براب
تــا بــه حــال ســابقه نداشــته اســت و حتــی از 
خودمــان انتظــار چنیــن نیرویــی را نیــز نداشــته 
ایــم امــا میــل بــه زندگــی آن را در وجودمــان 
بیــدار مــی کنــد. اگــر ســال هــا قبــل بــه کســی 

مــی گفتنــد در چنــد دهــه آینــده شــاهد مــواردی 
خــود  گرفتــن  قــرار  و  مجــازی  واقعیــت  مثــل 
بازیبــاز در دنیــای بــازی خواهیــم بــود یــا کیفیتــی 
بــه انــدازه نســل هشــتم در بــازی هــای رایانــه 
ای وجــود خواهــد داشــت یــا مثــا مقــداری از 
پیشــرفت های تکنولــوژی در ســال هــای اخیــر 
را بــه وی وعــده مــی دادیــم قطعــا بــاور نمــی 
کــرد و شــاید دم از دیوانــه بــودن مــا مــی زد. امــا 
ــون ســال ها گذشــته اســت و اگــر کســی در  اکن
حــال حاضــر بــه مــا بگویــد تــا ۳۰ ســال آینــده 
جوامــع  در  انســان  ماننــد  کامــا  ربات هــای 
 Detroit:  زندگــی خواهنــد کــرد )ماننــد بــازی
Become Human( دیگــر نمــی گوییــم محــال 
پیشــرفت  ســرعت  و  تکنولــوژی  زیــرا  اســت 
و قــدرت آن را بــاور کرده ایــم. حتــی شــاید از 
آن بترســیم. وقتــی ذهــن جامعــه درگیــر یــک 
موضــوع اســت قطعــا کارگردانــان و فیلــم ســازان 
و .. نیــز کــه عضــوی از همیــن جوامــع هســتند 
و  کنــد  مــی  گیــر  در  را  ذهنشــان  مــوارد  ایــن 
ذهــن  در  را  ایــن موضــوع  نویســان  فیلمنامــه 
خــود مــی پروراننــد و ســعی مــی کننــد تــا آن 
را در آینــده برانــداز کننــد تــا ببیننــد اگــر چنیــن 
زندگــی  آن  از  بعــد  بیافتــد، ۲۰ ســال  اتفاقــی 
چگونــه خواهــد بــود. ایــن طــور اســت. قطعــا 
نمــی توانــد غیــر از ایــن باشــد. پــس فکــر مــی 
کنیــد دلیــل ســاخت ایــن همــه بــازی و فیلــم کــه 
بــر محوریــت موضــوع »گرفتــن گریبــان بشــر 
توســط تکنولــوژی کــه خــود تولیــد کــرده اســت« 
یــا »هــوش هــای مصنوعــی غیــر قابــل کنتــرل 
بشــر« قــرار دارنــد چیســت؟ دلیــل آن همــان 
طــور کــه در چنــد ســطر باالتــر خدمــت شــما 
عــرض کــردم بــاز مــی گــردد بــه این کــه ذهــن 
مــردم و جامعــه بــا ایــن موضــوع درگیــر اســت و 
دوســت دارنــد تــا ببیننــد اگــر ایــن مــوارد اتفــاق 
شــود.  مــی  چــه  هــا  انســان  زندگــی  بیافتنــد 
ــد و  ذهــن کنجــکاو بشــر میخواهــد کنــکاش کن
بفهمــد کــه اگــر ایــن مــوارد بــه وقــوع بپیوندنــد 
چــه بــر ســر حوامــع انســانی رخ خواهــد داد و 
بــه همیــن دلیــل هــم مــدام احتمــاالت مختلــف 
ــازی هــای  ــم هــا و ب ــع را در قالــب فیل ایــن وقای
مختلــف مطــرح مــی کنــد تــا ذهــن کنجــکاو و 
درگیــر خــود را تســلی بخشــد. معمــوال هــم اگــر 
دقــت کــرده باشــید مــی بینیــد کــه ایــن قبیــل 
منفــی  مــوارد  بــاره  در  همیشــه  موضوعــات 

هســتند و مثــا کســی نمــی آیــد بررســی کنــد 
کــه اگــر فــان اتفــاق خیلــی خــوب در آینــده رخ 
دهــد زندگــی انســان هــا چــه مــی شــود؟ بلکــه 
همــواره ایــن مطــرح مــی شــود کــه اگــر فــان بــا 
بــر ســر انســان ها بیایــد آنهــا چــه مــی کننــد. مــی 
دانیــد چــرا؟ چــون از آنهــا مــی ترســیم. انســان 
وقتــی مــی ترســد شــروع بــه گمانــه زنــی می کنــد 
کــه اگــر فــان اتفــاق بیافتــد چــه مــی شــود؟ 
ــم؟ چقــدر احتمــال  ــی داری چقــدر احتمــال رهای
امیــدوار  تــوان  مــی  آیــا  شــویم؟  نابــود  دارد 
بــود؟ انســان بــه همــه ایــن هــا مــی پــردازذ تــا 
در ایــن میــان کورســوی امیــدی بــرای خــود پیــدا 
ــه خــود آرامــش بدهد. یکــی از همیــن  کنــد و ب
موضوعــات کــه در ســال های اخیــر زیــاد آن را 
مــی بینیــم و بــه ان پرداختــه مــی شــود مســئله 
ازتقــا یافتــن فیزیکــی و حتــی ذهنــی انســان هــا 
بــه وســیله تکنــواوژی اســت کــه از زیــر شــاخه 
هــای همــان موضــوع »جنــگ تکنولــوژی در برابر 
انســان« اســت و بســیار ذهــن هــا را بــه خــود 
درگیــر کــرده اســت کــه اگــر تعــدادی از انســان 
ازتقــا  ارتشــی  و  نظامــی  نیروهــای  مثــا  و  هــا 
یابنــد و دســتکاری شــوند و ابــر ســربازها و ... 
خلق شــوند چه رخ خواهد داد. شــاید در ابتدا 
بــه عنــوان نیــت دفــاع از کشــور و ... مطــرح 
شــوند امــا در نهایــت صدمــات جبــران ناپذیــری 
بــه جامعــه و شــاکله خانــواده هــا خواهــد زد. 
بــه هــر حــال همــان ابــر ســربازها بایــد بــا تمــام 
مشــکاتی که ناشــی از دســتکاری شــدن و ارتقا 
یافتــن فیزیکــی و ذهنــی بــه آن دچــار شــده انــد 
ــان مــردم  ــد و در می ــر گردن ــواده خــود ب ــه خان ب
بــه آن  آیــا دیگــر کســی  عــادی زندگــی کننــد. 
هــا بــه چشــم یــک انســان نــگاه خواهــد کــرد 
یــا یــک ماشــین؟ ایــا آنهــا مــی تواننــد دوبــاره 
آغــوش گــرم خانــواده خــود را داشــته باشــند؟ 
ــز مطــرح اســت کــه  هــزاران امــا و اگــر دیگــر نی
اگــر بخواهیــم خودمــان را گــول نزنیــم مــی دانیم 
کــه جــواب آنهــا همــه منفــی اســت و ایــن قبیــل 
مــوارد بــه پایــان هــای خوشــی ختــم نخواهنــد 
شــد. عنوانــی کــه امــروز بــه بررســی ان خواهیــم 
پرداخــت نیــز بــه نوعــی بــه مســئله جنــگ ربــات 
هــا و انســان هــا بــرای بقــا مــی پــردازد البتــه 
ــی کــه خــود انســان  ــا دیــدی خــاص و در حالت ب
بــه دامــن ربات هــا  بــه نوعــی دســت  نیــز  هــا 

شــده اند تــا بــه انهــا کمــک کننــد.
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ســری  از  آف  اســپین  یــا  فرعــی  عنــوان  یــک  حقبقــت  در    NieR
عناویــن Drakengard بــود و پایــان پنجــم بــازی اول ایــن فرنچایــز را دنبــال 
مــی کــرد. ایــن عنــوان توســط اســتودیو Cavia ســاخته و در ســال ۲۰۱۰ 
میــادی توســط کمپانــی خــوش نــام اســکوئر انیکــس بــرای کنســول هــای 
نســل هفتمــی ایکــس باکــس ۳۶۰ و پلــی استیشــن ۳ منتشــر گردیــد و 
امتیازاتــی مثــل ۱۰/۷ را از وبســایت آی جــی ان دریافــت کــرد و متــای 
ان بــازی نیــز در همیــن حــدود بــود. نمــرات خبــر از یــک بــازی خــوب مــی 
دادنــد، نــه بیشــتر و نــه کمتــر. امــا کســانی کــه آن را تجربــه کردنــد بــی شــک 
لــذت بیشــتری از حــد یــک بــازی بــا نمــره ۷ بردنــد زیــرا ایــن بــازی تــم بســیار 
عجیبــی داشــت و ســکوت غمناکــی کــه در دنیــای آن جریــان داشــت شــما را 
جــذب خــود مــی کــرد و شــخصیت اصلــی بــازی نیــز بــرای بازیبــاز جذابیــت 

داشــت چــه از لحــاظ ظاهــری و چــه از نظــر اهدافــی کــه دنبــال مــی کــرد. 
بــازی ضعــف هایــی داشــت امــا بــه هیــچ عنــوان باعــث نمــی شــد تــا آن را 
تبدیــل بــه یــک بــازی ضعیــف کننــد و بــه واقــع تجربــه آن، یــک تجربــه لــذت 
ــوان دیگــری  ــه هیــچ عن ــرای مــن محســوب مــی شــد کــه شــبیه ب بخــش ب
نبــود. شــخصیت اصلــی بــازی بســیار خــوش تیــپ و جــذاب بــود. مــردی بــا 
چهــره ای بســیار مصمــم و موهایــی بلنــد و تمامــا ســفید رنــگ کــه نگاهــی 
 NieR قدرتمنــد داشــت و نــام او امیــل بــود. بــا شــروع بــازی در یافتــم کــه
یــک نقــش آفرینــی خــاص اســت و درســت اســت کــه بســیاری از المــان های 
ثابــت و همیشــگی نقــش افرینــی هــای غربــی و گاهــا ژاپنــی را در خــود 
داشــت امــا اتمســفر و شــخصیت هــای آن و غــم عجیبــی کــه در دنیــای آن 

وجــود داشــت NieR را از هــر عنــوان دیگــری متمایــز مــی کــرد.

حــال اخیــرا عنــوان جدیــد ایــن ســری نیــز بــا نــام 
NieR: Automata نیــز منتشــر شــد و البتــه ایــن 
بیــن  و  دنیــا  در  عمومــی  وجهــه  لحــاظ  از  بــار 
بازیبــازان و منتقــدان خیلــی بهتــر از بــازی اول 
عمــل کــرد هــر چنــد کــه بــاز هــم یــک عنــوان 
کامــا خــاص اســت. NieR: Automata  از هــر 
جهــت بــازی خاصــی اســت. اتمســفر و شــخصیت 
هــای آن و طراحــی آن هــا فریــاد مــی زنــد کــه مــن 
یــک بــازی منحصــر بــه فــرد هســتم و ماننــد مــن 
را ندیــده ایــد. Nier: Automata نخســتین بــار 
در کنفرانس خبری Square Enix در نمایشگاه  
همــان  یــا   Electronic Entertainment Expo
E3 ســال ۲۰۱۵ معرفــی گردیــد بــا عنــوان پــروژه 
جدیــد NieR. نــام اصلــی بــازی بــه دلیــل ایــن کــه 
زمینــه  از  هایــی  نشــانه  حــاوی  توانســت  مــی 
اصلــی و پــات داســتانی بــازی باشــد رســما در 
معرفــی  زمــان  در  نشــد.  اعــام  معرفــی  زمــان 
بــر طبــق گفتــه ســازندگان، تنهــا چیــزی  بــازی 
اتمــام  بــه  بــازی  ســاخت  از  درصــد   ۱۰ حــدود 
گیــم  هفتــه  مراســم  در  اســت.  بــوده  رســیده 
پاریــس Paris Games Week در ســال ۲۰۱۵ 
بــود کــه نــام اصلــی بــازی بــه همــراه تریلــر گیــم 
پلــی و ســال عرضــه آن بــه طــور رســمی اعــام 
گردیــد. در ابتــدا قــرار بــود تــا بــازی در نوامبــر 
ســال ۲۰۱۶ منتشــر گــردد امــا اســکوئر انیکــس 
بــه دلیــل نگرانــی از موفقیــت تجــاری بــازی بــا 
توجــه بــه بــازی هایــی کــه در ان زمــان عرضــه مــی 
شــوند، انتشــار بــازی را بــا تاخیــر مواجــه کــرد و 
ایــن زمــان اضافــی بــه ســازندگان فرصــت داد تــا 
هــر چــه بیشــتر کیفیــت بــازی را بــاال ببرنــد، آن را 
کامــا پولیــش کــرده و همچنیــن گیــم پلــی بــازی 
را تــا حــد ممکــن باالنــس نماینــد. همچنیــن بعــد 
از مدتــی مشــخص گردیــد کــه بــازی عــاوه بــر 
نســخه پلــی استیشــن ۴، دارای نســخه رایانــه 
هــای شــخصی در اســتیم نیــز خواهــد بــود کــه 

باشــد.  مــی  دیجیتالــی  صــورت  بــه  تنهــا  البتــه 
رونــد تولیــد NieR: Automata در ســال ۲۰۱۴ 
ســری  ایــن  خالــق  کــه  زمانــی  خــورد،  کلیــد 
آن  کننــده  یعنــی  Taro Yoko، تهیــه 
آهنگســاز  و   ,Yosuke Saito بعنــی
ســری  Keiichi Okabe، بــه نقــش هــای خــود 
co- عنــوان بــه   Atsushi Inaba .بازگشــتند
producer  بــرای Platinum Games کار مــی 
یعنــی   Square Enix و  هنرمنــد کنــد 
شــخصیت  طراحــی   Akihiko Yoshida اقــای
هــای اصلــی بــازی را بــر عهــده دارد. از ابتــدای 
ایــن پــروژه، هــدف آن بــود کــه یــک عنــوان کامــا 
 NieR ــی کــه روح ســری ــد بســیارند در حال جدی
ــان داشــته و مشــخص باشــد.  کامــا در آن جری
آن هــا قصــد داشــتند تــا اکشــن و مبــارزات بــازی 
بهبــود  بســیار  اصلــی  نســخه  بــه  نســبت  را 
بخشــند و ایــرادات گیــم پلــی عنــوان اصلــی را در 
ایــن نســخه شــاهد نباشــیم. بــه همبــن دلیــل نیــز 
برتریــن  از  یکــی  کــه  گیمــز  پاتینیــوم  انتخــاب 
انــد اســلش ســازان در  اکشــن ســازان و هــک 
دنیــا اســت، انتخــاب بســیار خوبــی در راســتای 
بهبــود مبــارزات بــازی بــه نظــر مــی رســید. بــازی 
در همــان دنیــای بــازی اصلــی ایــن ســری اتفــاق 
مــی افتــاد کــه خــود بخشــی از دنیــا و در واقــع 
اســت.   Drakengard ســری آف  اســپین 
در NieR: Automata شــاهد نبــردی ســخت و 
بیــن ماشــین هــا )کــه توســط گروهــی  مرگبــار 
و  انــد(  دیگــر ســاخته شــده  دنیــای  از  مهاجــم 
بازمانــده هــای جوامــع انســانی هســتیم. داســتان 
 combat  ایــن بــازی، مبــارزات ربــات آندرویــد
 obsolete و   ۹S او تیمــی  هــم   ،android 2B
prototype  A2را دنبــال مــی کنــد. همــان طــور 
کــه مشــاهده مــی کنیــد و در ابتــدای مقالــه نیــز 
خدمــت شــما عزیــزان عــرض کــردم، داســتان ایــن 
عنوان نیز کاما زاده درگیری ذهن نویســندگان 

آن بــا موضــوع »چــه مــی شــود اگــر...« اســت کــه 
هــای  انســان  معــدود  »نبــرد  بــه  نهایــت  در 
از  جلوگیــری  بــرای  هــا  ماشــین  بــا  باقیمانــده 
انقــراض نســل بشــر« ختــم شــده اســت. انســان 
هــا همیشــه مــی جنگنــد، تــا لحظــه آخــر و تــا 
 NieR:  آخریــن قطــزه خــون. امــا ایــن بــار و در
وســیله  بــه  نیــز  هــا  انســان  خــود   Automata
ربــات هــا مــی جنگنــد زیــرا نبــرد کامــا نابرابــر 
تــم  همــان    NieR: Automata اســت. 
آخرالزمانــی و post-apocalyptic بازی NieR را 
بــا خــود بــه همــراه دارد و در واقــع ایــن عنــوان در 
ادامــه پایــان پنجــم بــازی اصلــی رخ مــی دهــد و 
 NieR: داســتان   بیــان  بــرای  ســازندگان 
را  اصلــی  بــازی  پایــان  پنجمیــن   ،Automata
انتخــاب کــرده انــد و بــه عنــوان مرجــع قــرار داده 
انــد. در عیــن ایــن کــه NieR: Automata همــان 
اتمســفر تاریــک و غمــزده ســری Drakengard و 
داســتان گویــی چنــد شــاخه آن را دنبــال مــی کنــد 
گویــی  داســتان  ارتبــاط  گونــه  هیــچ  ولــی 
هیــچ  و    NieR: Automata بیــن مســتقیمی 
عنــوان دیگــری در ایــن ســری وجــود نــدارد. بــازی 
ــی  ــازی اصل ــع ب در زمــان نامعلومــی بعــد از وقای
رخ مــی دهــد و همانطــور کــه قبــا اشــاره شــد 
جــول محــور مبــارزه بیــن بازمانــدگان انســان هــا 
توســط  شــده  ســاخته  ماشــینی  ارتــش  و 
مهاجمانــی از دنیــای دیگــر، مــی چرخــد. حمــات 
مجبــور  را  هــا  انســان  بیگانــگان  اولیــه  شــدید 
کــرده اســت تــا بــه مــاه نقــل مــکان کننــد. انســان 
هــا از ایــن منظقــه، ربــات هایــی مبــارز کــه بــه 
طــور کلــی بــه ان هــا »YoRHa« گفتــه مــی شــود 
را بــه زمیــن مــی فرســتند تــا بــا مهاجمــان در ایــن 
جنــگ تحمیلــی مبــارزه نماینــد. ایــن نــوع از ربــات 
ــه مــی شــود کامــا عــاری از  ــن کــه گفت ــا ای هــا ب
هــم  واقعــی  نــام  حتــی  و  هســتند  احســاس 
کــدام شــخصیتی  بــه وضــوح هــر  امــا  ندارنــد، 
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خــاص دارنــد و رفتارهایــی کــه آن هــا را از دیگــر 
همراهانشــان ممایــز مــی ســازد و حالتــی انســانی 
تــر بــه آن هــا مــی دهــد.  YoRHa هــا از محلــی 
بــه نــام Bunker فرمــان مــی گیرنــد کــه پایگاهــی 
بــرای  زمیــن  از  باالتــر  اربیــت  یــک  در  اســت 
ســازماندهی مبــارزه بــا ماشــین هــای مهاجــم و 
مقاومــت در برابــر آن هــا.  پروتاگونیســت اصلــی 
بــه  یــا   YoRHa No. 2 Model B بــازی
اندرویــد  یــک  کــه  دارد  نــام   »۲B« اختصــار
رفتــاری  مــدل  و  اســت  مونــث  YoRHa مــدل 
اصلــی آن هــا خونســرد و کامــا متمرکــز بــودن 
اســت. وی توســط YoRHa No. 9 Model S یــا 
مختــص  اندرویــد  یــک  کــه   »۹S« همــان
شناســایی اســت و نســبت بــه تمامــی مــدل هــای 
از  را  بیشــتری  احساســی  هــای  واکنــش  دیگــر 
خــود نشــان مــی دهــد، همراهــی مــی شــود و هــر 
یــا   YoRHa Model A No. 2 توســط دو 
پروتوتایــپ  آندرویــد  یــک  کــه   »A2« همــان
باشــد،  مــی  هــا   ۲B رده از  شــده  منســوخ 
محافظــت مــی شــوند کــه شــخصیتی بســیار کــم 
حــرف دارد و همیشــه ترجیــح مــی دهــد تــا بــه 
تنهایــی عمــل کنــد. شــخصیت هــای دیگــری نیــز 
در بــازی حضــور دارنــد ماننــد فرمانــده گــروه کــه 
 Bunker مرکــز در  فرماندهــی  آندرویــد  یــک 
اســت، Adam and Eve کــه دو بــرادر هســتند 
بــا انگیــزه هــای نامعلــوم، Pascal کــه ماشــینی 
اســت بــا تمایــل بســیار زیــاد بــه صلــح و مخالــف 
کــه   Popola و  Devola ،جنــگ و  درگیــری 
اندرویــد هایــی هســتند کــه گــروه مقاومــت را 
و  اصلــی  شــخصیت  کننــد،  مــی  یــاری 
 Emil یعنــی  NieR بــازی اصلــی پروتاگونیســت 
کــه در طــول ســال هــا حافظــه اش را از دســت 
و  مختلــف  اجرایــی  اندرویدهــای  اســت،  داده 
همیــن طــور پادهایــی کــه واحدهــای YoRHa را 
در مبــارزات یــاری مــی کننــد و بــه نوعــی نقــش 
ارتباطــی  واســطه  و  مبــارزات  در  حمایتــی 
بین مرکــز Bunker و واحدهــای YoRHa را دارا 
هســتند. همچنبیــن دیگــر شــخصیت هایــی هــم 
 Drakengard 3 و عنــوان NieR از بــازی اصلــی
کامــا    Nier: Automata دارنــد.  حضــور  نیــز 
 Platinum کاســیک بــازی  یــک  حــال  و  حــس 
Games را دارد  و در واقــع مــی تــوان گفــت هــم 
ــازی قبلــی خــود اســت و هــم شــبیه  ــه ب شــبیه ب
ــازی و دنیایــی آزاد  ــم تاریــک ب نیســت. از نظــر ت
کــه بــا پیشــرفت داســتان بــازی، بــاز مــی شــود و 
طراح شــخصیت ها و ســازنده موســیقی یکســان 
بــا عنــوان اصلــی، Nier: Automata کاما شــبیه 
بــه نســخه قبلــی خــود اســت امــا آن چــه باعــث 
تفــاوت اصلــی مخصوصــا در گیــم پلــی آن مــی 
شــود تفــاوت در هســته اصلــی بــازی اســت. ایــن 
عنوان توســط Platinum Games ســاخته شــده 
بــرای  از همــه  بیشــتر  کــه  اســتودیویی  اســت، 

ســاخت عناویــن اکشــن هــک انــد اســلش فــوق 
اکنــون  و  شــود  مــی  شــناخته  عالــی  العــاده 
 Nier: باالتریــن ســطح کار خــود را در گیــم پلــی
Automata پیــاده کــرده اســت تــا شــاهد یــک 
عنــوان بــی نظیــر در زمینــه مبــارزات و گیــم پلــی 
باشــیم. NieR: Automata در یــک کام، یــک 
اکشــن نقــش آفرینــی بــا مبــارزات ســریع اســت 
کــه در دنیایــی آزاد اتفــاق مــی افتــد. بازیبــازان در 
طــی مســیر بــازی کنتــرل چنــد شــخصیت مختلف 
را بــه دســت مــی گیرنــد. بــه ماننــد تمامــی بــازی 
های این ســبک شــما در بازی توانایی چرخاندن 
دارا  درجــه   ۳۶۰ صــورت  بــه  را  بــازی  دوربیــن 
هســتید. بــازی دارای مبــارزات اکشــن ســریعی 
اســت، امــا ســازندگان المــان هــای نقــش آفرینــی 
ــازی افــزوده و همیــن طــور مکانیــک  را نیــز بــه ب
در  کامــا  نیــز  NieR را  اصلــی  های عنــوان 
مبــارزات بــازی و گیــم پلــی آن حفــظ کــرده انــد. 
در مجمــوع وقتــی گیــم پلــی بــازی را بــا نســخه 
اصلــی مقایســه مــی کنیــم مشــاهده مــی شــود 
کــه بــا وجــود اضافــه شــدن مکانیــک هــا و المــان 
مبــارزات  خــاص  اســتایل  کامــا  جدیــد،  هــای 
 NieR: Automata در هــم  هنــوز  قبلــی  بــازی 
حفــظ شــده اســت، همــان طــور کــه ســازندگان 
نیــز اعــام کــرده انــد از ابتــدا چنیــن هدفــی را 
حــول  اغلــب  مبــارزات  انــد.  کــرده  مــی  دنبــال 
محــور ســاح هــای Melee و مبــاررات نزدیــک 
هــای ســبک  مکانیــک  برخــی  امــا  مــی چرخنــد 
شــوتر و مبــاررزات از راه دور نیــز در بــازی قــرار 
دارنــد. بــه ماننــد عناویــن Drakengard و بــازی 
اصلــی  NieR، هــر ســاحی کــه در گوشــه و کنــار 
داســتان  یــک  کنیــد،  مــی  پیــدا  بــازی  دنیــای 
منحصــر بــه فــرد و جالــب را بــا خــود بــه همــراه 
 Bayonetta دارد. مبــارزات بــازی بســیار یــادآور
و دویــل مــی کــرای اســت. مبــارزات کامــا روان و 
ســیال هســتند و تغییــر بیــن ســاح هــا و حمــات 
بســیار خــوش دســت و آســان اســت. مبــارزات 
بســیار ســریع اســت و گویی که در میان دشــمن 
در حــال رقصیــدن هســتید. ۲B مــی توانــد بپــرد، 
از  تــا  دهــد  جاخالــی  و  کنــد  حرکــت  ســریعا 
و  ســبک  حمــات  بمانــد،  امــان  در  حمــات 
ســنگین اجــرا نمایــد. جاخالــی دادن بــه موقــع از 
حملــه دشــمنان بــه شــما فرصتــی را مــی دهــد 
بــرای اجــرای حملــه ای خــاص و بســیار کشــنده 
تــر. شــما مــی توانیــد بیــن دو ســت از ســاح هــا 
انتخــاب کنیــد و در مبــارزات آن هــا را ســریعا 
یــک  شــامل  هــا  ســت  از  یکــی  دهیــد.  تغییــر 
اســت و دیگــری  یــک کاتانــا  و  بــزرگ  شمشــیر 
دســتکش  جفــت  یــک  و  کاتانــا  یــک  شــامل 
قدرتمنــد کــه بســیار مناســب مبــارزات نزدیــک 
اســت. ۲B و ۹S هــر دو پادهایــی دارنــد، ربــات 
هایــی کوچــک کــه بــه دور  آنهــا مــی چرخنــد و 
از  کارهایــی  تواننــد  مــی  مبــارزات  هنــگام 

یــا  و   turrets نقــش در  شــدن  قبیل ظاهــر 
ــه  ــرای کمــک ب ــرژی را ب شــلیک تــوپ هایــی از ان
شــما انجــام دهنــد. آنهــا مــی تواننــد بــه صــورت 
خــودکار عمــل کننــد و یــا خودتــان کنترلشــان را 
در دســت بگیریــد و شــلیک کنیــد. تمامــی ایــن 
کارهــا را در زمانــی بســیار کوتــاه و حتــی در روی 
هــوا نیــز مــی توانیــد انجــام دهیــد کــه ایــن بســیار 
حباتــی اســت زیــرا دشــمنان شــما اغلــب بســیار 
ســریع حرکــت مــی کننــد و شــما نیــز مجبوریــد 
بــه طــور  بــازی  را بکنیــد. مبــارزات  همیــن کار 
لذتبخشــی  و  روان  مبــارزات  آور  یــاد  کامــل 
ماننــد Bayonetta و یــا DMC هســتند کــه ایــن 
اســت.  کننــده  راضــی  و  لذتبخــش  بســیار 
مبارزاتــی ســریع بــا اجــرای فنــون پشــت ســر هــم 
و ســاختن زنجیــره ای از حمــات مختلــف و بــاال 
و پاییــن بــردن دشــمنان بخــت برگشــته به زمیــن 
و آســمان طــی اجــرای ایــن فنــون. از ضعــف هــای 
بــازی بایــد بــه تنــوع کــم دشــمنان معمولــی در 
بــازی اشــاره کــرد کــه بــر خــاف بــاس فایــت هــا 
ــگار همگــی ماننــد هــم  ــد و ان تنــوع خوبــی ندارن
ــاد باالیــی ندارنــد. همچنیــن  هســتند و تنــوع زی
رنــگ بنــدی دنیــای بــازی بــا ایــن کــه در راســتای 
داســتان بــازی مــرده و رنــگ و رو رفتــه اســت 
ولــی بــاز هــم گاهــا چشــم را خســته مــی کننــد و 

زیادی کهنه و مرده است. 
نیــز  صداگــذاری  و  موســیقی  بخــش  در  بــازی 
و  اســت  کــرده  عمــل  کیفیــت  بــا  العــاده  فــوق 
حــرف  گونــه  هیــچ  جــای  نیــز  بخــش  ایــن  در 
 Keiichi اقــای نگذاشــته.  باقــی  را  حدیثــی  و 
 Nier کــه ســاخت موســیقی هــر دو بــازی Okabe
و Drakengard 3 را برعهــده داشــته اســت بــاز 
 band Monaca هــم بــا اســتودیوی خــود یعنــی
 Keigo Hoashi بازگشــته اســت تــا بــه همــراه
را   NieR: Automata عنــوان هــای  موســیقی 
ــازی  ســاخته و تنظیــم نماینــد. موســیقی هــای ب
بــا ایــن کــه حــال و هــوای اشــنایی دارنــد امــا در 
زمینــه هــای مختلــف نســبت بــه عنــوان قبلــی 
تفــاوت دارنــد و تــم هــای جدیــدی را در قطعــات 
موســیقی ایــن عنــوان شــاهد هســتیم کــه نســبت 
بــه موســیقی بــازی اصلــی مقــداری مکانیکــی تــر 
و خشــن تــر هســتند و بیشــتر از المــان هــای 
محیطــی در آن اســتفاده شــده اســت کــه البتــه 
ایــن مکانیکــی تــر شــدن بــه توجــه بــه حضــور 
ربــات هــا و ماشــین هــا در بــازی و در نقــش هــای 
اصلــی، بســیار طبیعــی و هوشــمندانه بــه نظــر 
مــی رســد. موســیقی بــازی بســته بــه شــرایطی 
قــرار دارد تغییــر مــی کنــد و  بــازی در آن  کــه 
هــم شــاهد قطعاتــی ســنگین تــر و هــم شــنوای 
موســیقی هایــی مایــم تــر در بــازی هســتیم کــه 

تنــوع خوبــی بــه آن مــی بخشــد. 

NieR: Automata بــازی فــوق العــاده ای اســت. 
آنقــدر فــوق العــاده کــه حتــی ظرفدارانــش نیــز 
باشــد  العــاده  فــوق  اینقــدر  کردنــد  نمــی  فکــر 
هــای  بــازی  کنــار  در  عنــوان  ایــن  واقــع  بــه  و 
قدرتمنــدی کــه همزمــان بــا آن منتشــر شــدند 
هرگــز کــم نیــاورد و بلکــه خــودش نیــز در کنــار 
آنهــا قــرار گرفــت و بــه عنــوان یکــی از بــازی هــای 
برتــر ســال 2017 تاکنــون خــود را معرفــی کــرد. 
عنوانــی کــه نویــد روزهــای بســیار بهتــری را بــرای 

ایــن فرنچایــز خــاص و دوســت داشــتنی مــی دهد 
ــن  ــا ســاخته شــدن ای ــه نظــر مــی رســد کــه ب و ب
بــازی توســط پاتینیــوم گیمــز، بــازی در مســیر 
درســتی قــرار گرفتــه اســت و بهتــر اســت بگوییــم 
بــه دســتان درســتی ســپرده شــده اســت. بــدون 
شــک ایــن پایــان کار ایــن فرنچایــز کــه حــاال خــود 
اســت،  داده  نشــان  همیشــه  از  قدرتمندتــر  را 
ایــن  از  بیشــتر  نیــز  اینــده  در  و  بــود  نخواهــد 
 NieR: شــنید.  خواهیــم  العــاده  فــوق  عنــوان 

ش  ار  قطعــا  کــه  اســت  عنوانــی   Automata
تجربــه شــدن توســط شــما را دارد، مخصوصــا 
اگــر بــه مبــارزات ســریع و هیجــان انگیــز هــک 
و  افرینــی  نقــش  هــای  المــان  بــا  اســلش  انــد 
داســتان و دنیایــی خــاص و غــم انگیــز عاقــه منــد 
 NieR: Automata کــه نکنیــد  هســتید، شــک 

بــازی شماســت.

داســتان بســیار خــاص و شــخصیت هــای جــذاب، دنیــای زیبــای بــازی کــه حــس غــم دارد و بــا داســتان بــازی کامــا منطبــق 
اســت، مبــارزات بــی نظیــر و هیجــان انگیــز و ســریع بــازی کــه گویــی ترکیبــی از برتریــن بــازی هــای هــک انــد اســلش بــا 
المــان هــای نقــش افرینــی هســتند، المــان هــای عالــی نقــش افرینــی کــه بــه بــازی عمــق داده انــد، صداگــذاری و موســیقی 

بســیار بــا کیفیــت، بــاس فایــت هــای عالــی
تنــوع تقریبــا کــم دشــمنان معمولــی بــازی کــه گاهــا از تکــراری بــودن انهــا خســته مــی شــوید، محیــط بــازی بــه حــدی مــرده 
اســت کــه شــاید چشــم شــما را خســته کنــد هــر چنــد کــه در راســتای داســتان اســت ولــی بــاز هــم رنــگ بنــدی بــازی بســیار 

مــرده اســت.
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خیلــی کلیشــه ای اســت اگــر بگوییــم بــاز هــم یــک 
ســال دیگــر ماننــد چشــم بــر هــم زدن گذشــت و 
چــه زود مــی گــذرد و از ایــن جــور حرفهــا! امــا بــاز 
هــم مــی گویم! یــک ســال دیگــر هــم ماننــد چشــم 
بــر هــم زدن گذشــت و بــه واقــع کــه چــه زود مــی 
گــذرد. وقتــی داریــد ایــن مطلــب را مطالعــه مــی 
کنیــد در تعطیــات نــوروز ســال ۱۳۹۶ هســتیم 
)الاقــل برنامــه بــرای انتشــار مجلــه ایــن اســت 
کــه ویــژه نامــه عیــد باشــد!( و یــک ســال شمســی 
ــد  ــم. بگذاری ــز پشــت ســر گذاشــته ای دیگــر را نی
را  راســتش  حقیقــت  در  و  بگویــم  تــر  راحــت 
بگویــم: »یــک ســال بزرگتــر شــدیم.« بلــه یــک 
ســال دیگــر بــه تاریخچــه بازیبــاز بودنمــان اضافــه 
شــد و بعدهــا خاطــرات بیشــتری بــه انــدازه یــک 
ســال از از بــازی هــا خواهیــم داشــت. درســت 
ســال  هــای  بــازی  برتریــن  مراســم  کــه  اســت 
اول زمســتان  ... در دنیــا در  و  و جایــزه دادن 
یعنــی پایــان ســال میــادی انجــام مــی شــود و 
درســت اســت کــه مــا نیــز آن مراســم را پوشــش 
مــی دهیــم و مقــاالت مخصــوص گیمفــا در مــورد 
برتریــن بــازی هــای ســال میــادی را نیــز بــرای 
شــما بــه رشــته تحریــر در اورده ایــم امــا بــه هــر 
حــال مــا در کشــورمان ایــران زندگــی مــی کنیــم و 
عیــد مــا و ســال جدیــد مــا و ســنت باســتانی مــا بــا 
آغــاز بهــار اســت و در ایــن زمــان اســت که ســال 
ــه  ــد ب ــز بای ــه همیــن دلیــل نی ــو مــی شــود ب مــا ن
احتــرام ســال جدیــد خودمــان هــم کــه شــده در 
مــورد برتریــن بــازی هــای ســال شمســی خودمــان 
عزیــزان  شــما  بــرای  نیــز   ۱۳۹۵ ســال  یعنــی 
کــه دقیقــا در همیــن مطلــب  بنویســیم. کاری 

قصــد داریــم انجــام دهیــم و برخــی از برتریــن 
بــازی هایــی کــه از بهــار ســال ۱۳۹۵ تــا اغــاز بهــار 
و  منتشــر شــده  داریــم  قــرار  آن  در  ۱۳۹۶ کــه 
موفــق گردیــده انــد تــا توجهــات را بــه خــود جلــب 
نمایند بــرای شــما عزیــزان معرفــی کنیــم. ســالی 
کــه پــر بــود از بــازی هــای زیبــا و هیجــان انگیــز 
و فــوق العــاده جــذاب کــه کار را بــرای انتخــاب 
تنهــا چنــد عــدد از آنهــا بســیار ســخت مــی کنــد.
در ایــن مطلــب بــه معرفــی »۱۰ بــازی برتــر ســال 
۱۳۹۵« مــی پردازیــم کــه از دیــد نویســنده ایــن 
هــای  جایــگاه  در  و  انــد  شــده  لیســت  مطلــب 
مختلــف قــرار گرفتــه انــد. همانطــور کــه همیشــه 
در مــورد ایــن گونــه مقــاالت ۱۰ برتر و شــبیه اینها 
خدمــت شــما عــرض کــرده ام، در ۱۰ عنوانــی کــه 
در ایــن لیســت نــام بــرده شــده و قــرار گرفتــه 
انــد، کامــا نظــر شــخصی نویســنده نیــز دخیــل 
و  شــور  تــا  شــده  ســعی  البتــه  و  اســت  بــوده 
هیجانــی کــه در دنیــا بــرای انتشــار هــر کــدام از 
ایــن بــازی هــا بــه وجــود آمــده را بــر نظر شــخصی 
خــود ارجــح دانســته و ترتیــب قــرار گیــری آن هــا 
را واقعــا بــر اســاس میــزان عاقمنــدی بازیبــازان 
در دنیــا قــرار دهــم تــا کمتــر از نظــر شــخصی 
بــه هــر حــال  امــا  خــود اســتفاده کــرده باشــم 
نمــی تــوان کتمــان کــرد کــه نظــر شــخصی نیــز 
تــا حــدودی دخیــل بــوده اســت و قاعدتــا لیســت 
وی  ســائق  و  عائــق  بــه  بنــا  دیگــری  شــخص 
مــی توانــد تفــاوت هــای زیــادی بــا لیســت بنــده 
هــا  بــازی  گیــری  قــرار  ترتیــب  در  مخصوصــا 
عــدم  کــه  باشــید  داشــته  باشــد. توجه  داشــته 
وجــود یــک بــازی در ایــن لیســت بــه معنــای بهتــر 

و بدتــر بــودن آن نیســت و ایــن لیســتی اســت 
کــه مــی توانــد بســیار متفــاوت توســط شــخصی 
دیگــر نوشــته شــود. بــه خاطــر محدودیــت در 
شــخصی  هــر  حــال  هــر  بــه  هــا  بــازی  تعــداد 
ــازی هــا بگــذرد و آنهــا  مجبــور اســت از برخــی ب
را در لیســت لحــاظ نکنــد در حالــی کــه شــاید 
عمــل  موضــوع  ایــن  برعکــس  دیگــری  شــخص 
 Battlefield کنــد. بــه طــور مثــال عناوینــی ماننــد
توانســتند  The Last Guardian مــی  1 و 
داشــته  جــای  شایســتگی  مطلب بــا  ایــن  در 
بهتــری  کــه تجربــه  باشــند و طبیعتــا شــخصی 
هــا  بــازی  ایــن  اســت  داشــته  این عناویــن  بــا 
برایــش جــزو برتریــن هــای ســال ۱۳۹۵ هســتند 
و آنهــا را در لیســت خــود جــای مــی دهــد. در 
هــدف  هــا  ایــن صحبــت  از مجمــوع  و  نهایــت 
ایــن اســت کــه بــه ایــن مطلــب بیشــتر بــه عنــوان 
یــک اشــنایی و معرفــی بــا تعــدادی از برتریــن 
بــازی هــای ســال ۱۳۹۵ میــادی نــگاه کنیــد، نــه 
بــه عنــوان یــک قانــون و یــک لیســت قطعــی و 
جهانــی کــه نظــر تمــام بازیبــازان دنیاســت. دیگــر 
نکتــه بســیار مهمــی کــه بایــد بــه آن اشــاره کنــم 
نیــز ایــن اســت کــه بــه دلیــل انجــام رونــد امــاده 
ســازی مجلــه بــرای عیــد ۱۳۹۶ تنهــا توانســتیم 
تاریــخ ۱۰ فبریــه ۲۰۱۷ یعنــی  تــا  کــه  عناوینــی 
حــدود ۲۰ بهمــن ۱۳۹۵ منتشــر شــده انــد را در 
ایــن لیســت لحــاظ کنیــم و در زمــان نــگارش ایــن 
مقالــه هنــوز عناوینــی مثــل هورایــزان زیــرو داون 
و مــس افکــت آندرومــدا منتشــر نشــده انــد کــه 
بتوانیــم در صــورت موفقیــت آن هــا، نامشــان را 

در لیســت برتریــن هــا بیاوریــم.

۱۰بازیبرترسال1395
ســــــــالیکهنـکوبـــود...

10 CivilizationVI2k games :ناشر    Firaxis Game :سازنده

عناویــن ســبک اســتراتژی از محبوبیــت خاصــی بیــن بازیبــازان رایانــه هــای شــخصی در دنیــا برخــوردار 
ــن ســبک  ــازی هــای ای ــن ب ــز آن اســت کــه برتری ــن موضــوع نی ــی ای ــل اصل ــه یکــی از دالی هســتند و البت

ــادی کــه  ــه واســطه المــان هــای بســیار زی ــرا کــه ب ــرای ایــن پلتفــرم منتشــر مــی شــوند زی معمــوال تنهــا ب
دارنــد کنتــرل آنهــا بــرای رایانــه هــای شــخصی بســیار مناســب تر و راحــت تــر طراحــی مــی شــود و بــر روی 

ــد را  ــاز داری ــوان گســترده اســتراتژی نی ــرای مدیریــت یــک عن ــوان تمامــی مــواردی کــه ب ــر نمــی ت یــک کنترل
پیــاده کــرد. یکــی از برتریــن عناویــن و فرنچایزهــای اســتراتژی در تاریــخ بــازی هــای رایانــه هــای ســری بــازی 

هــای محبــوب »تمــدن« یــا همــان Civilization هســتند کــه توســط اســتاد ایــن ســبک یعنــی ســید میــر ســاخته 
وخلــق شــده انــد و در ســال ۱۳۹۴ نیــز یکــی از برتریــن عناویــن ایــن ســری کــه تاکنــون بازیبــازان تجربــه کــرده 

بودنــد در قالــب نســخه ششــم ایــن بــازی منتشــر گردیــدو بازخوردهــای بســیار عالــی را نیــز از ســوی منتقــدان و 
بازیبــازان دریافــت نمــود و موفــق بــه کســب امتیــاز فــق العــاده ۸۸ گردیــد. همــواره زمانــی کــه نســخه ای از ایــن 

ســری محبــوب منتشــر گردیــده اســت معمــوال جــزو برتریــن بــازی هــای منتشــر شــده در آن ســال بــوده اســت و بــی 
شــک نســخه ششــم نیــز از ایــن قائــده مســتثنی نیســت. ایــن عنــوان بــا خلــق دنیایــی بی نظیــر و بــی نهایــت گســترده، 

کنتــرل فــوق العــاده عالــی، المــان هــای مدیریتــی بیشــمار و رونــدی جــذاب و هیجــان انگیــز بــدون شــک جــزو برتریــن 
عناوینــی اســت کــه در ســال ۱۳۹۴ شــاهد ان بــوده ایــم و در لیســت مــا نیــز در جایــگاه دهــم قــرار مــی گیــرد.

ژانر :   turn-based strategy    تاریخ انتشار: ۲۱ اکتبر ۲۰۱۶    پلتفرم مقصد: Microsoft Windows, Macintosh operating systems, Linux    امتیاز متا: ۸۸/۱۰۰
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ســال ۱۳۹۴ یــا ۲۰۱۶ میــادی ســالی بســیار عالــی بــرای عاقمنــدان ســبک شــوتر بــود و همانطــور کــه 
ســال ۲۰۱۵ بــه نوعــی ســال نقــش افرینــی بازهــا بــود، ســال ۲۰۱۶ نیــز ســال شــوتربازها محســوب مــی 

شــد و عناویــن فــوق العــاده ای در ایــن ســبک بــرای آنهــا منتشــر گردیــد کــه هــر نــوع ســلیقه ای را پوشــش 
مــی دهنــد. تنهــا کافیســت بــه نــام هایــی ماننــد اوورواچ، بتلفیلــد۱، کال آو دیوتــی اینفینیــت وارفیــر، دووم 

و البتــه تایتانفــال ۲ نگاهــی بیاندازیــد تــا متوجــه شــوید کــه در ایــن ســال طرفــداران ســبک شــوتر از چــه 
عناوینــی بهــره منــد بــوده انــد و البتــه هســتند، زیــرا کــه تمامــی ایــن عناویــن هنــوز بــه شــدت در حــال بــازی 

شــدن هســتند و هــر کــدام ســرورهای بســیار شــلوغی را در اختیــار دارنــد. یکــی از بهتریــن ایــن شــوترها و البتــه 
یکــی از بهتریــن بــازی هــای ســال ۱۳۹۴ نســخه دوم عنــوان بــی نظیــر تایتانفــال بــود کــه بــا نســخه اول خــود فــوق 

ــا نســخه دوم بــه یکــی از مــورد انتظارتریــن بــازی  العــاده عمــل کــرده بــود و همیــن موضــوع باعــث شــده بــود ت
هــای ایــن ســال شــناخته شــود مخصوصــا کــه ایــن بــار بــرای پلتفــرم ســونی یعنــی پلــی استیشــن ۴ نیــز منتشــر مــی 

گردیــد. خوشــبختانه ایــن انتظارهــا بیهــوده نبــود و بــازی بــا انتشــار خــود، موفــق شــد تــا نقدهــا و بازخوردهــای بــی 
نظیــری را دریافــت نمایــد و تبدیــل بــه یکــی از برتریــن تجربــه هــای هــر بازیبــاز و منتقــدی گــردد کــه ایــن عنــوان را 

تجربــه کــرده بــود. Titanfall 2 ایــن بــار بــر خــاف نســخه اول از یــک بخــش داســتانی نیــز بهــره منــد بــود کــه اتفاقــا 
یکــی از برتریــن قســمت هــای ایــن عنــوان نیــز بــود و رونــدی هیجــان انگیــز در گیــم پلــی و روایتــی جالــب از وابســتگی 

یــک انســان و یــک تایتــان را بــه تصویــر مــی کشــید. بــدون شــک Titanfall 2 نــه تنهــا یکــی از برتریــن شــوترهای ســال 
۱۳۹۴ محســوب مــی شــود بلکــه یکــی از برتریــن عناویــن ایــن ســال نیــز هســت و در لیســت مــا در جایــگاه هشــتم برتریــن 

بــازی هــای ســال ۱۳۹۴ قــرار مــی گیــرد.

9

8

Dishonored2

Titanfall2

Bethesda Softworks :ناشر    Arkane Studios :سازنده

Electronic Arts :ناشر    Respawn Entertainment :سازنده

ژانر: first-person shooter    تاریخ انتشار: ۲۸ اکتبر ۲۰۱۶    پلتفرم مقصد: PlayStation 4, Xbox One, Microsoft Windows   امتیاز متا: ۸۹/۱۰۰

یکــی از برتریــن عناویــن و آی پــی هــای جدیــدی کــه در نســل هفتــم بــازی هــای رایانــه ای پــای بــه ایــن 
صنعــت گذاشــتند فرنچایــز Dishonored بــود کــه بــا نســخه اول خــود غوغایــی بــه پــا کــرد و حتــی از 

ســوی برخــی منابــع بــه عنــوان برتریــن بــازی ســال آن هــا نیــز انتخــاب گردیــد. بــی شــک بــا موفقیــت فــوق 
العــاده بــازی اول و همینطــور عرضــه نســخه بازســازی شــده آن بــرای نســل هشــتم، دور از انتظــار نبــود کــه 

 Dishonored عنــوان دوم ایــن ســری نیــز معرفــی و منتشــر گــردد کــه ایــن اتفــاق در ســال ۱۳۹۴ رخ داد و
2 بــه عنــوان یکــی از موردانتظارتریــن عناویــن ایــن ســال منتشــر شــده و بازخوردهــای بســیار عالــی و مثبتــی 

را نیــز دریافــت نمــود و در لیســت کاندیداهــای برتریــن بــازی اکشــن ماجرایــی ســال نیــز قــرار گرفــت کــه البتــه 
بــه واقــع مــی توانســت در لیســت کاندیداهــای بــازی ســال نیــز قــرار بگیــرد. Dishonored 2 بــا داســتانی جــذاب 

و گیــم پلــی بســیار عالــی خــود و ایــن بــار بــا دو شــخصیت قابــل بــازی کــه گیــم پلــی را بســیار متنــوع تــر از قبــل 
کــرده بودنــد موفــق شــد تــا بــاز هــم نــام اســتودیو ارکیــن و ســازندگان توانمنــد آن را بــر ســر زبــان هــا بیانــدازد و 

انتظــارات را از عنــوان بعــدی آن هــا یعنــی Prey نیــز باالتــر ببــرد. Dishonored 2 بــا بازخوردهــای عالــی کــه هــم 
از ســوی منتقــدان و هــم بازیبــازان دریافــت نمــود موفــق گردیــد کــه نهایتــا امتیــاز متــای ۸۶ را کســب نمایــد و البتــه 

کســانی کــه آن را تجربــه کــرده انــد معمــوال اعتقــاد دارنــد کــه امتیــاز و نمــره بــازی بایســتی کــه از ایــن باالتــر مــی بــود. 
بــه هــر شــکل هیــچ شــکی نیســت کــه عنــوان Dishonored 2 یکــی از ۱۰ بــازی بــرت ســال ۱۳۹۴ بــه شــمار مــی ایــد و در 

لیســت مــا نیــز در جایــگاه نهــم قــرار مــی گیــرد.

ژانر: Action-adventure game, Stealth game    تاریخ انتشار: ۱۱ نوامبر ۲۰۱۶    پلتفرم مقصد: PlayStation 4, Xbox One, Microsoft Windows   امتیاز متا: ۸۶/۱۰۰

7 Nioh Koei Tecmo:ناشر    Team Ninja :سازنده

یکــی از نخســتین عناوینــی کــه در مراســم E3 ســال ۲۰۱۶ بــه نمایــش در آمــد بــازی اکشــن نقــش آفرینــی 
Nioh ســاخته Tecmo Koei و Team Ninja بــود کــه اتفاقــا یکــی از خوشــایندترین ســورپرایزهای 

مراســم نیــز بــود و نویــد یــک انحصــاری عالــی را بــرای کنســول پلــی استیشــن ۴ داد. عنوانــی کــه داســتانی 
بســیار طوالنــی در پشــت پــرده ســاخت آن وجــود داشــت و حتــی از زمــان کنســول PS2 چندیــن بــار کــم 

و بیــش ســاخته شــده و بــاز متوقــف شــده بــود و از اول آغــاز شــده و انــواع تصمیمــات مختلــف را بــه خــود 
دیــده تــا ســرانجام بــه عنوانــی کــه امــروز شاهدش هســتیم تبدیــل شــود. Nioh همانگونــه کــه قبــا نیــز 

بــرای شــما عزیــزان گفتــه ام یــک اکشــن نقــش آفرینــی تاریــک بــا محوریــت ســامورایی اســت کــه بازیبــاز در 
 )»William Adams« آن بایــد در نقــش ویلیــام )شــخصیتی بر اســاس کاراکتر شــوالیه بدنــام انگلیســی یعنــی

ظاهــر شــود، شمشــیرزنی کــه مهــارت بســیار یاالیــی در فنــون مختلــف شمشــیر زنــی دارد و همیــن دانــش و 
مهــارت بــاالی وی بــه او و البتــه بــه شــما کمــک خواهــد کــرد تــا از میــان انــواع و اقســام هیوالهــا در ســرزمین 

ــر  ــد کــه البتــه مســیری بســیار دشــوار و نفــس گی ــه در ببری ســامورائی هــا و در دوره ژاپــن فئــودال جــان ســالم ب
اســت. بدون شــک فرنچایــز Souls برگتریــن منبــع الهــام بــازی Nioh اســت کــه البتــه جــای هیــچ تعجبــی هــم نــدارد 

کــه ســازندگان ایــن ســری را بــه عنــوان الگــوی خــود قــرار دهنــد. امــا نکتــه اصلــی اینجاســت که بــه نظــر مــی رســد 
Nioh بارزتریــن مثــال از الگــو گرفتــن )نــه تقلیــد کــردن( از ســری دارک ســولز بــدون کپــی کــردن از آن باشــد. مبــارزات 

و گیــم پلــی بــازی  کــه بــر پایــه ســامورائی هاست، احســاس فــوق العــاده متمایــزی را از تمــام عناویــن دیگــر بــه بازیبــاز 
مــی دهد. ســازندگان بازی در Tecmo Koei و Team Ninja بــدون شــک یــک فرنچایــز خیلــی عالــی را بــرای الهــام گرفتــن 

برگزیدنــد و خوشــبختانه بعــد از انتشــار بــازی شــاهد بودیــم کــه درس هــای خــود را بــه درســتی و بــا یادگیــری صحیــح از 
المــان هــای عالــی ســری Souls پــس داده انــد و شــاهد عنوانــی فــوق العــاده عالــی و موفــق و البتــه فــوق العــاده ســخت از 

ســوی آن هــا بودیم. افــراد بســیاری در دنیــا منتظــر انتشــار ایــن عنــوان زیبــا بودنــد و Nioh قبــل از انتشــار بــه طــور قطــع 
در ســبد خریــد عاقمنــدان بــه ســبک اکشــن نقــش آفرینــی و مخصوصــا طرفــداران عناویــن هاردکــور ایــن ژانــر مثــل ســری 

عناویــن Dark Souls و Bloodborne جای داشــت و خوشــبختانه نهایتــا ایــن انتظــار هــا بــه ثمــر نشســت و شــاهد یــک بــازی 
خــوش ســاخت و جــذاب بودیم کــه ارزش انتظــار و صبــر مــا را دارا بــوده اســت. بدون شــک Nioh یکــی از برتریــن عناویــن ســال 

محســوب مــی شــود و در لیســت مــا در جایــگاه هفتــم برتریــن بــازی هــای ســال ۱۳۹۴ قــرار مــی گیــرد.

ژانر: Action role-playing game    تاریخ انتشار: ۷ فبریه ۲۰۱۷    پلتفرم مقصد: PlayStation 4   امتیاز متا: 88/100
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Inside

 Microsoft :ناشر    Playground Games, Turn 10 Studios :سازنده

 Playdead :سازنده و ناشر

ســبک ریســینگ حــال چــه بــه صــورت ارکیــد و چــه شــبیه ســاز، همــواره از گذشــته دارای طرفــداران 
خــاص و پرشــماری در دنیــا بــوده و هســتند و بــه همیــن دلیــل نیــز هــر ســاله چندیــن عنــوان بــا کیفیــت 

بــرای عاقمنــدان ایــن عناویــن از ســوی بازیســازان منتشــر مــی گــردد کــه طرفــداران از بیــن آنهــا برتریــن 
عنوانــی را کــه مناســب ذائقــه ان هاســت انتخــاب کــرده و از تجربــه آن لــذت ببرنــد. فرنچایزهایــی ماننــد 

نیــد فــور اســپید، گــرن توریســمو و فــورزا از برتریــن عناویــن ایــن ســبک محســوب شــده و طرفــداران خــاص 
خــود را نیــز دارا هســتند. بــی شــک موفــق تریــن عنــوان ریســینگ در ســال هــای اخیــر فرنچایــز جــذاب فــورزا 

بــوده اســت کــه توســط مایکروســافت بــرای پلتفــرم هــای ایــن شــرکت منتشــر گردیــده اســت و جدیدتریــن 
نســخه ان بــر روی رایانــه هــای شــخصی نیــز عرضــه شــد. بــدون هیــچ شــکی یکــی از برتریــن، زیباتریــن و جــذاب 

تریــن عناویــن ســبک ریســینگ و یکــی از برتــری بــازی هــای ســال ۱۳۹۴ نســخه ســوم عنــوان فــورزا هورایــزن بــود 
کــه بعــد از انتشــار توانســت بــی نظیــر عمــل کــرده و پشــت ســر هــم نقدهــا و بازخوردهــای مثبــت را درو کــرد. ایــن 

بــازی کــه توســط Playground Games و Turn 10 Studios ســاخته شــده اســت در ســپتامبر ســال ۲۰۱۶ بــرای 
رایانــه هــای شــخصی و ایکــس باکــس وان منتشــر گردیــد و امتیــاز متــای بــی نظیــر ۹۱ را نیــز دریافــت نمــود کــه نشــان 

از یــک عنــوان فــوق العــاده جــذاب و هیجــان انگیــز دارد. قطعــا اگــر بخواهیــم برتریــن بــازی ســبک ریســینگ در ســال 
۱۳۹۴ را معرفــی کنیــم بایــد از فــورزا هورایــزن ۳ نــام ببریــم کــه البتــه یکــی از برتریــن و بــی نقــص تریــن عناوینــی اســت 

کــه در ســال ۱۳۹۴ منتشــر گردیــده و در لیســت مــا در جایــگاه ششــم قرار مــی گیــرد.

بــدون شــک عنــوان زیبــای Inside بســیار بیشــتر از آن چیــزی کــه قبــل از انتشــار آن فکــر مــی کردیــم 
ســرو صــدا کــرد و بــه موفقیــت دســت یافــت. درســت اســت کــه همــگان چشــم بــه عنوانــی کــه از ســوی 

ســازندگان شــاهکاری بــه نــام لیمبــو قــرار بــود منتشــر شــود داشــتیم امــا دیگــر فکــر ایــن کــه ایــن بــازی 
حتــی تــا مــرز بــازی ســال شــدن نیــز پیــش بــرود نداشــتیم امــا خوشــبختانه ایــن بــازی کــه نمــادی از بــازی 

هــای مســتقل و بازیســازان مســتقل اســت موفــق شــد تــا در کنــار شــاهکارهایی مثــل آنچارتــد ۴ در لیســت 
کاندیداهــای برتــری بــازی ســال نیــز قــرار بگیــرد و موفقیتــی بــی نظیــر را کســب کنــد. تمامــی بازیبــازان و 

منتقدینــی کــه ایــن بــازی را تجربــه کردنــد از آن بــه عنــوان یکــی از خــاص تریــن و برتریــن عناویــن زندگــی خــود 
یــاد کردنــد و امتیــازات بســیار باالیــی را بــه ان اختصــاص دادنــد کــه ســبب گردیــد ســرانجام Inside بــا امتیــاز 

متــای شــاهکار ۹۱ بــه کار خــود پایــان دهــد و تبدیــل بــه یکــی از موفــق تریــن بــازی هــای مســتقل تاریــخ گــردد. 
بــی شــک عامــل اصلــی ایــن موفقیــت بــزرگ در وهلــه اول داســتان بــی نظیــر، مرمــوز، زیبــا و جــذاب بــازی بــود کــه 

همــراه بــا روایتــی درگیــر کننــده و المــان هــای جــذاب گیــم پلــی ســبب خلــق شــدن یــک شــاهکار بــی نظیــر شــده بــود 
و نامــش را در دفتــر تاریــخ بــازی هــای رایانــه ای جاودانــه کــرد. بــی شــک عنــوان زیبــای Inside کــه توســط ســازندگان 

 Microsoft Windows و PlayStation 4, Xbox One ــرای پلتفــرم هــای ــو یعنــی اســتودیو پلــی دد ســاخته و ب لیمب
منتشــر گردیــد، نــه تنهــا یکــی از برتریــن عناویــن ســال ۱۳۹۴ بلکــه یکــی از برتریــن عناوینــی اســت کــه تاریــخ بــازی هــای 
رایانــه ای بــه خــود دیــده اســت و البتــه در لیســت مــا در جایــگاه پنجــم برتریــن بــازی ســال ۱۳۹۴ قــرار گرفتــه اســت.

ژانر: Racing video game   تاریخ انتشار: ۲۷ سپتامبر ۲۰۱۶    پلتفرم مقصد: Xbox One, Microsoft Windows, Windows 10  امتیاز متا: ۹۱/۱۰۰

ژانر: Platform game, Adventure game    تاریخ انتشار: ۲۹ ژوئن ۲۰۱۶    پلتفرم مقصد: PlayStation 4, Xbox One, Microsoft Windows  امتیاز متا: ۹۱/۱۰۰

4 OverwatchBlizzard Entertainment :سازنده و ناشر

Overwatch عنوانــی اســت کــه ارزش ســاعت ها و مدت هــای طوالنــی وقــت گذاشــتن شــما را در 
ــا ســاخت ان نشــان داد کــه هــر عنوانــی در هــر ســبکی کــه  ــزارد ب باالتریــن حــد ممکــن داراســت و بلی

بخواهــد بســازد، یــک بــازی بی نقــص یــا بســیار کم نقــص تحویــل مخاطبیــن و کاربــران خواهــد داد و بــه 
همــراه ناتــی داگ و ســی دی پراجکت رد و راک اســتار و یکــی دو اســتودیوی دیگــر در دنیــا انــگار اصــا بلــد 

نیســتند بــازی ضعیــف بســازند و از آن دســت اســتودیوهایی هســتند کــه دیــدن نامشــان بــر روی کاور یــک 
بــازی ضمانت کننــده کیفیــت بــاالی آن اســت. اگر بــه عناویــن شــوتر چنــد نفــره آنایــن عاقمنــد هســتید 

بایــد بدانیــد Overwatch بهتریــن و ســرگرم کننده ترین عنــوان حــال حاضــر در ایــن ســبک اســت. اگــر هــم کــه 
عاقمنــد بــه ایــن ژانــر از بازی هــا نیســتید مطمئــن باشــید کــه تجربــه Overwatch بهتریــن گزینــه بــرای ورود بــه 

دنیــای ایــن عناویــن اســت و شــما را کامــا شــیفته خــود خواهــد کــرد، البتــه بــه شــرطی کــه برویــد و تیمــی بــازی 
 Call of شــوید و ماننــد بخــش تک نفــره Overwatch کنیــد و بــا یارانتــان همــکاری کنیــد، نــه ایــن کــه وارد بــازی

Duty آن را بــازی کنیــد چــرا کــه هــم خودتــان و هــم بقیــه از ایــن کار شــما ضربــه خواهنــد خــورد مخصوصــا در برابــر 
یــک تیــم متحــد از دشــمنان. پــس تاکتیــک و طــرح و برنامــه تیــم خــود را بــا دوســتانتان بچینیــد و بــا هــم در ارتبــاط 

باشــید و بــا تقســیم وظایــف صحیــح و انتخــاب شــخصیتی در راســتای منافــع تیمــی جهــت باالنــس بــودن تیــم، کاری 
کنیــد کــه حداکثــر لــذت را از یکــی از ســرگرم کننده ترین بازی هــای تاریــخ ایــن ســبک ببریــد. Overwatch از آن دســت 

عناوینــی اســت کــه همــه از انجــام آن لــذت می برنــد و راه ســرگرم شــدن خــود را در بــازی پیــدا می کننــد زیــرا کــه بــازی 
بــه معنــای واقعــی سرشــار از لــذت نــاب و بــدون آالیشــی اســت کــه امــرزوه زیــاد پیــدا نمی شــود و در زرق و بــرق گرافیــک 

و وضــوح تصویــر و ... گــم می شــود. لذتــی کــه هــر کســی را شــیفته خــود می کنــد و بــرای همــگان قابــل دسترســی اســت. 
در دوره ای کــه خیلــی وقت هــا ســازندگان اصــل و ذات و ریشــه ســرگرم کننــده بــودن بازی هــا را فرامــوش می کننــد و تنهــا 

بــه مــوارد دیگــر توجــه می کننــد، Overwatch تلنگــری بــه دیگــر ســازندگان اســت و سرشــار از حــس لــذت نــاب و احســاس 
 Diablo و WoW شــعف کودکــی. بلیــزارد بســیار بــا تجربه تــر از ایــن حرف هاســت و بــا پیشــینه ســاختن شــاهکارهایی مثــل

و .... تجربــه الزم بــرای ایــن کــه بدانــد چگونــه بایــد عنوانــی ســاخت کــه هــم منتقــدان و هــم بازیبــازان عاشــق آن شــوند را در 
اختیــار دارد. Overwatchدر مراســم برتریــن بــازی هــای ســال ۲۰۱۶ موفــق شــد تــا بــه عنــوان بــازی ســال انتخــاب شــود کــه البتــه 

ایــن انتخــاب حــرف و حدیــث زیــادی را بــه همــراه داشــت و بــه همــراه برخــی دیگــر مــوارد عجیــب در ایــن مراســم ماننــد کاندیــد 
نشــدن دارک ســولز ۳ در بخــش برتریــن بــازی ســال و وجــود دووم در بیــن کاندیداهــای برتریــن بــازی ســال، از جملــه مســائلی 

بودنــد کــه کیفیــت ایــن مراســم را در ســال ۲۰۱۶ زیــر ســوال بردنــد زیــرا کــه بــه واقــع و از نظــر خیلــی هــا آنچارتــد ۴ و حتــی دارک 
 Overwatch ســولز ۳ از ایــن عنــوان برتــر بودنــد. بــه هــر شــکل در لیســت مــا از ۱۰ بــازی برتــر ســال ۱۳۹۴ شــاهکار بلیــزارد یعنــی

در جایــگاه چهــارم قــرار گرفتــه اســت.
ژانر: team-based multiplayer first-person shooter     تاریخ انتشار: ۲۳ می ۲۰۱۶    پلتفرم مقصد: PlayStation 4, Xbox One, Microsoft Windows   امتیاز متا: 91/100
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3 TheWitcher3:WildHunt–BloodandWineCD Projekt :سازنده و ناشر

The Witcher 3: Wild Hunt عنوانــی همــه فــن حریــف و از هــر نظــر کامــل بــود. Witcher 3 بــازی 
بــود کــه ســازندگانش بــه قــدری احتــرام بــرای مخاطبانشــان قائلنــد کــه پــک معمولــی بازیشــان ماننــد پــک 

ویــژه دیگــر بازی هــا بــود. Witcher 3 عنوانــی بــود کــه ســازندگانش ۱۶ بســته الحاقــی کــه ســایر ســازندگان 
و ناشــران بابــت آنهــا کلــی پــول می گیرنــد را رایــگان بــه کاربرانشــان هدیــه دادنــد. Witcher 3 بــازی اســت 

کــه وقتــی ســازندگانش تصمیــم گرفتنــد دی ال ســی خریدنــی منتشــر کننــد، Blood and wine را بــا بیــش 
از ۳۰ ســاعت بــازی جدیــد، شــامل نقشــه جدیــد و ماموریــت و لبــاس و ... بــه بــازی اضافــه کردند. بســته 

الحاقــی Blood and wine حتــی از اولیــن دی ال ســی ایــن بــازی هــم درخشــان تــر اســت و بالــغ بــر ۳۰ ســاعت 
بــازی جدیــد را داراســت. اولیــن نکتــه بی نظیــر ایــن بســته الحاقــی کــه در اولیــن نــگاه و اولیــن تصویــری کــه از آن 

منتشــر شــد بــه چشــم می آمــد محیــط فوق العــاده و بی نهایــت زیبــا و چشــم نواز ایــن بســته الحاقــی اســت کــه در 
حقیقــت شــهر جدیــدی اســت کــه اتفاقــات ایــن محتــوای دانلــودی در آن رقــم می خورد. ایــن شــهر یکــی از خــوش 

ــد و  ــه ای دیده ای آب و رنگ تریــن و چشــم نوازتریــن و زیباتریــن محیط هایــی اســت کــه تاکنــون در بازی هــای رایان
حتــی در خــود بــازی اصلــی Witcher 3 هــم کــه تمــام محیط هایــش محشــر بودنــد، محیــط و شــهری بــه ایــن زیبایــی 

نداشــت.  بــه نظــر می رســد کــه نوابــغ اســتودیو ســی دی پراجکــت رد بســته الحاقــی Blood and Wine را از همــان 
ابتــدا بــه عنــوان اختتامیــه ای دوست داشــتنی و خداحافظــی بــا گــرگ ســپید محبــوب، گرالــت ریویــا و کا افســانه ویچــر، 

در نظــر داشــته و ســاخته اند و میــزان توجــه بــه جزییــات در آن بــه حــدی باالســت کــه محــال اســت شــما را شــگفت زده 
نکنــد. آن هــا بــا ایــن بســته الحاقــی ســطح بــازی خــود را بــه درجــه دیوانه کننــده ای رســانیده اند و بایــد قطعــا گفــت کــه 

Blood and Wine بهتریــن و باکیفیت تریــن بخــش از عنوانــی اســت کــه خــود، برتریــن بــازی ســال ۲۰۱۵ و یکــی از برتریــن 
 Blood بهتریــن بســته الحاقــی ســال ۲۰۱۶ مــی باشــد امــا Blood and Wine نقش آفرینی هــای تاریــخ اســت. بدون شــک

and Wine را حتــی می تــوان یــک بــازی کامــل قلمــداد کــرد کــه بــا بیــش از ۳۰ ســاعت گیم پلــی نــاب، از همــه نظــر کامل تــر 
از اکثــر عناویــن ایــن روزهاســت. بــه همیــن دلیــل نیــز ایــن بســته الحاقــی در لیســت برتریــن »بــازی هــای« نقــش افرینــی ســال 

۲۰۱۶ نیــز در مراســم TGA قــرار گرفــت و البتــه جایــزه برتریــن بــازی نقــش افرینــی را نیــز بنــده شــد در حضــور عنوانــی ماننــد 
دارک ســولز ۳٫ بــه همیــن دلیــل نیــز مــا در ایــن لیســت ایــن بســته الحاقــی را بــه عنــوان یــک بــازی کامــل ســال ۱۳۹۴ محســوب 

کــرده ایــم و Blood and Wine در جایــگاه ســوم لیســت مــا قــرار گرفتــه اســت.
ژانر: Action role-playin     تاریخ انتشار: ۲۴ مارس ۲۰۱۶     پلتفرم مقصد: PlayStation 4, Xbox One, Microsoft Windows   امتیاز متا: 89/100

2 DarkSoulsIIIBandai Namco Entertainment :ناشر    FromSoftware :سازنده

ســری  Souls، اســطوره و پرچمــدار عناویــن ســخت، جــدی و بــه عبارتــی هاردکــوردر نســل هفتــم 
و هشــتم بازی هــای رایانــه ای و فرنچایــزی اســت کــه بــه دیگــر ســازندگان جــرات و جســارت ســاختن 

بیازی هــا بــا درجــه ســختی بــاال و عناویــن کاســیک و Old School را داد. میازاکــی بــا ســخت ایــن ســری 
ــه موفقیــت  ــد و ب ــدا کن ــی هــم طرفــدار پی ــی بســیار ســخت ســاخت کــه کل نشــان داد کــه می شــود عنوان

تجــاری و هنــری نیــز دســت پیــدا کنــد و در واقــع معلــوم شــد کــه بســیاری از بازیبــازان در دنیــا مخصوصــا 
قدیمــی ترهــا دلشــان بدجــوری بــرای بــازی کــردن عناویــن هاردکــور لــک زده اســت و بســیار از چنیــن عناوینــی 

اســتقبال می کننــد. عنــوان دارک ســولز یــک حســن ختــام عالــی بــر ۳ گانــه ای بــود کــه بازیبــازان زیــادی را در 
دنیــا عاشــق و شــیفته خــود کــرده اســت و یکــی از برتریــن عناویــن در ســری ســولز محســوب مــی شــود کــه تمــام 

تجربــه میازاکــی و تیــم هنرمنــدش را در خــود دارد. بــدون شــک Dark Souls 3 یــک Masterpiece و یــک عنــوان 
فوق العــاده عالــی دیگــر از هیدتــا میازاکــی اســت کــه بــه بهتریــن شــکل ۳ گانــه افســانه ای خــود را بــه پایــان رســاند 

و نشــان داد کــه فرمولــی را یافتــه اســت کــه حتــی وقتــی آن را بــا کمــی تغییــر در ۵ بــازی مختلــف هــم اســتفاده 
کنــد بــاز جــواب می گیــرد و بــه قــدری جــذاب اســت کــه همیشــه مــورد پســند بازیبــازان هاردکــور واقــع خواهــد شــد. 

میازاکــی اعــام کــرد کــه فعــا دیگــر بــه ســراغ ایــن فرنچایــز نخواهــد رفــت و شــاید ایــن آخریــن نســخه ســری باشــد 
 Dark .زبونــم الل!( کــه ایــن حرکتــی زیرکانــه و هوشــمندانه از یکــی از برتریــن بازیســازان حاضــر در ایــن صنعــت اســت(

Souls 3 یکــی از بهتریــن تجربه هــای نســل هشــتم را بــه مــا هدیــه داد. ایــن عنــوان  نقطــه عطــف ســری Souls اســت و 
کامــا نشــان از ایــن دارد کــه تجربــه ســاخت  Bloodborne، در ایــن نســخه بــه کمــک میازاکــی آمــده اســت و رد پاهایــی 

از ایــن عنــوان زیبــا را نیــز در بــازی شــاهد هســتیم کــه بــا مکانیک هــای اصیــل ایــن ســری بــه طــرز نامحسوســی ترکیــب 
شــده اســت و ســبب لذت بخش تــر شــدن Dark Souls 3 شــده اســت. Dark Souls 3 عنوانــی بــود کــه بــی شــک در ســال 

۲۰۱۶ و در مراســم بــازی ســال شــدیدا بــه آن بــی مهــری شــد و حــق ان بســیار بســیار باالتــر بــود از تنهــا قــرار گرفتــن ر بیــن 
۵ کاندیــد ســبک نقــش افرینــی و بــس. ایــن عنــوان بــی شــک بهتریــن بــازی نقــش افرینــی ســال ۱۳۹۴ و ۲۰۱۶ بــود و البتــه 

یکــی از ۵ بــازی برتــر ایــن ســال کــه بــا بــی مهــری حتــی بــه انــدازه Doom نیــز بــه ان توجــه نشــد. امــا در لیســت مــا اینطــور 
نیســت و بازی شــاهکار Dark Souls 3 در لیســت ما از برترین بازی های ســال ۱۳۹۴ در جایگاه عالی دوم قرار گرفته اســت.
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1 Uncharted4:AThief’sEnd Naughty Dog :سازنده
Sony Interactive Entertainment :ناشر

همیشــه گفتــه ام کــه نمی دانــم در ناتــی داگ واقعــا چــه می کننــد. کیمیاگــری می کننــد یــا جــادو؟ امــا 
می دانــم برآینــد کاری کــه در ایــن اســتودیو انجــام مــی شــود طــوری اســت کــه وقتــی عنوانــی را منتشــر 

می کننــد تنهــا عکس العملــی کــه از دوســت و دشــمن و رقیــب و رفیــق برمی آیــد ایــن اســت کــه انگشــت 
بــه دهــان بایســتند و از قــدرت ایــن اســتودیو شــگفت زده شــوند. تنهــا مــی تواننــد آن هــا را تحســین کننــد 

و بــس. ناتــی داگ در اولیــن بــازی جدیــدش در نســل هشــت و در ورود بــه ایــن نســل نیــز بســیار قدرتمنــد 
 Uncharted .عمــل کــرد و عنوانــی را عرضــه کــرد کــه در تمامــی زمینــه هــا بهتریــن اســت و قابــل تحســین

A Thief’s End :4 در تمــام المــان هــای خــود بــی نقــص بــود و هیــچ گونــه عیــب و ایــرادی بــر ان وارد نبــود. 
آخریــن ماجراجویــی شــخصیت محبــوب و دوســت داشــتنی نیتــن دریــک بــه حــدی زیبــا و جــذاب بــود کــه هــر 

بازیبــازی را شــیفته خــود مــی کــرد و حتــی قلــب تمامــی منتقدیــن را نیــز بــه تســخیر خــود در آورد. جــادوی عناویــن 
ناتــی داگ بــه طــور کامــل در Uncharted 4: A Thief’s End وجــود داشــت و موفــق گردیــد تــا در باالتریــن ســطح 

ممکــن ظاهــر شــود. Uncharted 4: A Thief’s End عنوانــی اســت کــه وقتــی یــاد محیــط هــای زیبــای آن مــی افتیــم 
قلبمــان از هیجــان بــه تپــش مــی افتــد. طراحــی هنــری مراحــل و دنیــای ایــن بــازی بــه حــدی بــی نظیــر بــود کــه هــر 

بیننــده و بازیبــازی را میخکــوب مــی کــرد. عنوانــی کــه زیبایــی اش حتــی پــدر و مادرهــا را نیــز بــه وجــد مــی آورد. بــه 
نظــر بنــده Uncharted 4: A Thief›s End یــک شــاهکار بــی بدیــل بــود کــه رقیــب خاصــی در بیــن عناویــن ۲۰۱۶ بــرای 

انتخــاب شــدن بــه عنــوان بــازی ســال نداشــت و بســیاری نیــز ماننــد بنــده فکــر مــی کردنــد امــا نهایتــا در مراســم عجیــب 
و بــی کیفیــت )از نظــر بنــده( بــازی ســال ۲۰۱۶ )کــه پــر از ایــراد بــود و اشــکاالت زیــادی بــه آن وارد بــود( بــه عنــوان بــازی 

ســال انتخــاب نشــد و پشــت ســر اوورواچ قــرار گرفــت کــه درســت اســت یــک شــاهکار بــود امــا هرگــز و هرگــز و هرگــز نــه 
بــه انــدازه آنچارتــد ۴٫ بــا ایــن کــه آنچارتــد ۴ جوایــز زیــادی در بخــش هــای مختلــف مثــل برتریــن اجــرا و .. در ایــن مراســم 

گرفــت امــا تنهــا ایــن عنــوان بــود کــه شایســته تریــن بــرای کســب جایــزه بــازی ســال بــود امــا متاســفانه بــه هــر دلیلــی ایــن 
اتفــاق نیافتــاد تــا کیفیــت مراســم بیشــتر از همیشــه زیــر ســوال بــرود. بــه هــر شــکل در لیســت مــا از برتریــن بــازی هــای ســال 

۱۳۹۴ حــق آنچارتــد ۴ پایمــال نشــده اســت و ایــن بــازی جایگاهــی را کســب کــرده اســت کــه تنهــا جایــگاه شایســته بــرای ایــن 
بــازی اســت، جایــگاه نخســت. Uncharted 4: A Thief›s End برتریــن عنــوان ســال ۱۳۹۴ اســت.
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