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ســامی بــه وســعت و عظمــت دنیــای بازی هــای رایانه ای 
بــه افــرادی کــه بــه واقــع شــرمنده می شــوم از ایــن کــه 
بخواهــم نامشــان را فقــط بــه عنــوان »کاربــران گیمفــا« 
بیــاورم، افــرادی کــه حــاال دیگــر دوســتان و خانــواده مــن 
و گیمفــا هســتند و بــی تردیــد صاحبــان اصلــی گیمفــا. 
واقعــا داشــتم فکــر مــی کــردم از روزی کــه وارد گیمفــا 
شــدم تــا بــه امــروز، دیگــر کار از »کاربــران« گذشــته 
اســت و حــاال همــه شــما دوســتان عزیــز و خانــواده 
دوم مــن هســتید. در طــی ایــن مــدت بــه حــدی از شــما 
محبــت و معرفــت دیــدم کــه بــه واقــع معنایــی جدیــد 
بــرای رفاقــت بــرای مــن تعریــف شــد. شــمایی کــه از 
همــان ابتــدا حامــی بنــده و گیمفــا بــوده ایــد و تــا بــه 
امــروز نــه تنهــا پشــت مــا را لحظــه ای خالــی تکــرده 
ایــد بلکــه همــواره قــوت قلــب و انگیــزه گیمفــا بــوده و 
هســتید و ســبب شــده ایــد تــا بــرای مــن اینجــا بیشــتر 
یــک خانــواده و جمــع دوســتانه باشــد تــا یــک ســایت. 
را  آخــرش  نفــس  هــم   2017 ســال  عزیــزم  دوســتان 
مــی کشــد و دارد جایــش را بــه قــدم نــو رســیده ای بــه 
نــام ســال 2018 مــی دهــد کــه قــرار اســت بــه ماننــد 
ــازان را خیلــی  ــر، مــا بازیب اجــدادش در ســال هــای اخی
رنگارنــگ  هــای  بــازی  از  باشــد  پــر  و  کنــد  خوشــحال 
و زیبــا کــه هــر چــه بیشــتر باعــث اعتــای صنعــت و 
ــادم اســت در  ــازی هــای رایانــه ای مــی شــوند. ی هنــر ب
شــماره پاییــز ســال گذشــته بــود کــه داشــتم مــی گفتــم 
ســال 2017 دارد مــی رســد و چشــم بــر هــم بزنیــم مــی 
بینیــم کــه منتظــر 2018 هســتیم و بــه خــدا قســم کــه 
انــگار حتــی چشــم هــم بــر هــم نزدیــم و منتظــر 2018 
شــده ایــم. بــاز یــک ســال دیگــر بزرگتــر شــدیم و هــر 
ســال کــه مــی گــذرد وقــت بــرای بــازی کــردن کمتــر و 
کمتــر مــی شــود و مشــغله هــا بیشــتر و بیشــتر. بایــد 
از وقــت آزاد خــود کامــا بهینــه اســتفاده کــرده و آن 
را بــه بــازی هایــی اختصــاص دهیــم کــه واقعــا انتخــاب 
ــد قدیــم  اولمــان هســتند زیــرا دیگــر شــاید نشــود مانن
همــه بــازی هــا را یکــی یکــی تمــام کنیــم و بگذاریــم کنــار. 
امــا بــه هــر شــکل روح مــا بــه دنیــای بــازی هــای رایانــه 
ای گــره خــورده اســت و هرگــز و هرگــز بــه طــور کامــل از 
آن جــدا نمــی شــود و تــا همیشــه عشــق بــه ایــن دنیــای 
ــازان باقیســت. امــروز نوبــت  بــی نظیــر در دل مــا بازیب
ــال کــه قصــد  ــه مجلــه هفدهــم گیمفــا دیجیت رســیده ب
داریــم آن را بــه نوعــی بــه عنــوان هدیــه شــب یلــدای 
گیمفــا بــه شــما عزیــزان تقدیــم کنیــم و باشــد کــه از ایــن 
مجلــه و تاشــی کــه بــرای تهیــه آن شــده اســت، رضایــت 
داشــته باشــید و بتوانیــم ذره ای از محبــت هــای شــما 
را جبــران نماییــم. در پایــان هــم تنهــا مــی گویــم »بیاییــد 
از بــازی کــردن و تــک تــک لحظاتــی کــه در ایــن دنیــا 
مــی گذرانیــم و زمــان هایــی کــه بــا هــم در مــورد عایــق 
مشــترکمان صحبــت مــی کنیــم، لــذت ببریــم و هیــچ 

ــم.«  ــخ نکنی وقــت کام هــم را تل
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مدتــی پیــش، AlmightyDaq یکــی از کاربــران 
معــروف یوتیــوب اقــدام بــه صحبــت دربــاره بــازی 
 Bad Company3 جدیــد ســری بتلفیــد بــا نــام
را  شــایعات  شــعله  کــه  صحبت هایــی  نمــود. 
واکنش هــای  بــا  و  کشــید  بــاال  پیــش  از  بیــش 
و  داســتان  او،  گفتــه  بــه  بــود.  همــراه  زیــادی 
 Battlefield: Bad Company بــازی  اتفاقــات 
افتــاد  اتفــاق خواهــد  ویتنــام  از جنــگ  بعــد   3
 Engineer ماننــد  بــازی  قبلــی  کاس هــای  و 
Support ،Assault، و Recon دوبــاره بــه ایــن 
ســری بــاز می گردنــد.  قابلیــت شــخصی ســازی 
در  قبلــی  نســخه های  ماننــد  بــازی  ســاح های 
ایــن بــازی وجــود خواهنــد داشــت و البتــه گویــا 
 Bad در  از همیشــه  بهتــر  ایــن شخصی ســازی 
Company3 نمایــان می شــوند.  مهمتــر از آن 
هــم ایــن بــود کــه  سیســتم پرداخت هــای درون 
  AlmightyDaq بــه گفتــه  ایــن عنــوان  برنامــه 
ــازی وجــود نخواهــد داشــت و شــرکت  در ایــن ب
الکترونیــک آرتــس از جریانــات و اتفاقاتــی کــه 
پیــش   Star Wars Battlefront 2 بــازی بــرای 

امــا  اســت!  گرفتــه  بزرگــی  عبــرت  درس  آمــد، 
و  فــراوان  و قوس هــای  کــش  از  پــس  باالخــره 
یوتیوبــر  ایــن  کاربــران،  زیــاد  ســردرگمی های 
ــگار یوروگیمــر انجــام داد و  ــا خبرن ــه ای ب مصاحب
بخــش زیــادی از گفته هــای قبلــی اش را تکذیــب 
کــرد. امــا آنچــه کــه در مصاحبــه ایــن فــرد بســیار 
قابــل توجــه اســت، اطاعاتــی اســت کــه دربــاره 
او  داشــت!   EA ســاخت  دســت  در  بازی هــای 
بــازی توســط دو شــعبه  بــه ســاخته شــدن دو 
لس آنجلــس و ســوئد دایــس اشــاره کــرد و خــب 
واضــح اســت کــه ایــن کاربــر اطاعــت خاصــی 
همانطــور  اســت.  داشــته  جریــان  ایــن  دربــاره 
دربــاره  هــم  صحبت هایــی  ایــن،  از  پیــش  کــه 
Battlefield 1 قبــل از انتشــار داشــته کــه همگــی 
بــا  درنهایــت،  بودنــد.  درآمــده  آب  از  درســت 
تمــام ایــن تفاصیــل، می تــوان برداشــت کــرد کــه 
حداقــل بازی هایــی توســط دایــس و در ادامــه 
امــا  بتلفیلــد دردســت ســاخت هســتند  ســری 
 AlmightyDaq الاقــل  برخــاف گفته هــای اولیــه

در ســال ۲۰۱۸ منتشــر نخواهنــد شــد!

Bad Company 3، شایعه یا واقعیت؟!

L.A. Noire هم اکنون در دسترس کنسول های نسل هشتم 

نســخه بازســازی شــده L.A. Noire کــه یکــی از عناویــن بســیار خــوب 
راکســتار گیمــز به شــمار مــی رود هــم اکنــون بــرای تمامــی کنســول  های 
 L.A. نســل هشــتمی قابــل خریــداری اســت. نســخه ی نینتنــدو ســوئیچ
Noire عــاوه بــر بــازی اصلــی و تمامــی محتویات اضافه اش، از قابلیت 
تشــخیص حرکــت کنترلرهــای جــوی-کان، زاویــه ی دوربیــن جدیــد و 
 PlayStation 4 ــرد. نســخه پشــتیبانی از صفحــه ی لمســی بهــره می ب
ــد  ــی مانن ــرات بســیار خوب ــوان دســتخوش تغیی ــن عن و Xbox One ای
نورپــردازی بهتــر و رزولوشــن ارتقــا یافتــه، بافت هــای باکیفیــت و زاویــه 
دیــد بهتــر می شــوند. گفتنــی اســت کــه در آینــده، ایــن بــازی بــرای 
هدســت واقعیــت مجــازی اچ تی ســی وایــو هــم عرضــه می شــود کــه 
البتــه قــرار نیســت شــاهد همــان بــازی اصلــی باشــیم. L.A. Noire در 
ســال ۲۰۱۱ توســط راکســتار گیمــز بــرای کنســول های نســل هفتمــی 

منتشــر شــد.

فروش پلی استیشن ۴  ۷۰/۶ میلیون نسخه را رد کرده است!
پــس از اتمــام جمعــه ســیاه و ثبــت رکــوردی در تاریــخ ایــن کنســول، 
حــال ســونی خبــر از یــک رکــورد جدیــد می دهــد! فــروش PS4 از مــرز 
۶/۷۰ میلیــون نســخه عبــور کــرده اســت. در کنــار ایــن اتفــاق، فــروش ۲ 
میلیونــی دســتگاه پلی استیشــن وی آر نیــز خبــر خــوب دیگر ســونی برای 
ــار دیگــر موفقیــت فوق العاده شــان  ــا ب طرفــداران ایــن کمپانــی اســت ت
را جشــن بگیرنــد. همچنیــن مــورد دیگــری کــه توســط SIE منتشــر شــد 
میــزان فــروش بازی هــای پلی استیشــن ۴ اســت کــه بــه حــدود ۶۱۷٫۸ 

میلیــون نســخه رســیده اســت.

 Devil May Cry سالهاســت کــه بــا عنــوان
وقــت  آن  دوست داشــتنی  شــخصیت  و 
خبرهــا  حــال  بردیــم.  لــذت  و  گذراندیــم 
 DMC Collection حاکــی از ایــن اســت کــه
قــرار اســت بــرای کنســول های نســل هشــتم 
عرضــه بشــود و بــار دیگــر مــا را بــه دنیــای 
شــناخته شــده خــود بفرســتند. ایــن مجموعه 
کــه بــرای پلی استیشــن ۴، ایکس باکــس وان 
طبــق  شــده،  تأییــد  شــخصی  رایانه هــای  و 

اطاعات به دست آمده در ۱۳ مارس ۲۰۱۸ 
)۲۲ اســفند( بــا قیمــت ۳۰ دالر بــه صــورت 
می شــود.  منتشــر  فیزیکــی  و  دیجیتالــی 
مجموعــه  ایــن  می دانیــد،  کــه  همانظــور 
قبل تــر در نســل هفتــم عرضــه شــده و اکنــون 
 DMC نیــز شــاهد ســه نســخه ابتدایــی ســری
 Devil May Cry ،Devil خواهیــم بــود. یعنــی
 Devil May Cry 3: Dante’s و May Cry 2

.Awakening – Special Edition

کنسول های نسل هشتم میزبان DMC Collection خواهند بود.
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انتظــار  و  جدیــد  بازی هــای  عرضــه  تــاب  و  تــب  در 
بازی هــای  بــرای  طرفــداران  بی پایــان  کشــیدن های 
محبوبشــان، شــاید E3 یکــی از بهتریــن اتفاقــات بــرای 
منتظــران عاشــق عناویــن آینــده باشــد. بــه رســم هرســال، 
E3 2018 هــم برگــزار خواهــد شــد امــا آنچــه کــه بــرای 
افــراد عــادی خیلــی مهــم و مــورد انتظــار خواهــد بــود، 
ســال  هماننــد  مراســم،  ایــن  در  آزاد  شــرکت  امــکان 
از  اســتقبال بی نظیــری  بــا  کــه  اتفاقــی  اســت.  گذشــته 
ســوی مــردم روبــرو شــد. حــال اطاعــات مهمــی از ســوی 
 ResetEra صفحــه ثبت نــام ایــن کنفرانــس در انجمــن
منتشــر شــد کــه نشــان می دهــد ایــن خواســته طرفــداران، 

اطاعــات،  ایــن  اســاس  بــر  می پیونــدد!  واقعیــت  بــه 
نفرانــس ســال آینــده نیــز بــرای عمــوم آزاد بــوده و عاقــه 
منــدان مــی تواننــد بــا تهیــه بلیط هــای آن در ایــن رویــداد 
شــرکت کــرده و در کنفرانس هــای مختلــف آن حضــور 
و  بلیط هــا  از  هــم  مختلفــی  اطاعــات  باشــند.  داشــته 
قیمــت آنهــا منتتشــر شــد کــه بــرای اقشــار مختلــف فعــال 
در صنعــت بازی هــای ویدیویــی تــدارک دیــده شــده اند. 
دالر(،  قیمــت ۹۹۵  )بــا  تجــار  مخصــوص  بلیــط  ماننــد 
بلیــط متخصصــان و توســعه دهندگان بازی هــا و البتــه 
بلیــط مخصــوص کاربــران عــادی )بــا قیمــت ۲۴۹ دالر(

حضور در E3، بازهم برای همه آزاد خواهد بود!

برندگان مراسم

بهتریــن  و  شــد  برگــزار  دوبــاره   TGA مراســم  ســالها،  ایــن  به ماننــد 
بازی هــای ســال معرفــی شــدند. نمایشــی کــه بــا اســتقبال بی ســابقه ای 
آن  بهترین هــای  از  یکــی  البتــه  و  داشــته  گذشــته  ســال  بــه  نســبت 
 The Legend Of Zelda بــود. ســتاره درخشــان مراســم امســال نیــز
ــازی ســال ۲۰۱۷ معرفــی گردیــد. عنوانــی  ــه عنــوان بهتریــن ب ــود کــه ب ب
کــه بــا عملکــرد فوق العــاده اش همــه را شــگفت زده کــرد. عــاوه بــر 
ــزه بهتریــن کارگردانــی هــم در دســتان  ــازی ســال، جای ــزه بهتریــن ب جای
TLOZ قــرار گرفــت تــا یکبــار دیگــر نیــز ایــن اتفــاق، اینبــار در جریــان 

مراســم بــزرگ TGA افتــاده باشــد. جایــزه بهتریــن روایــت نیــز بــه عنــوان 
یکــی  گرفــت.  تعلــق   What Remains of Edith Finch فوق العــاده 
از خاقانه تریــن بازی هــای نســل هشــتم کــه بــا ایــده خاصــی کــه در 
خــودش جــای داده بــود، حســابی قــوی ظاهــر شــد و لــذت چشــیدن 
بــه همــگان هدیــه داد. Cuphead دوست داشــتنی  نــاب را  خاقیــت 
نیــز جایــزه بهتریــن کارگردانــی هنــری را ازآن خــود کــرد. جایــزه برتریــن 
موســیقی نیــز در دســتان عوامــل NieR: Automata آرام گرفــت. در 

ادامــه گزیــده ای از دیگــر جوایــز مراســم را می بینیــم.

جنجــال  و  بی پایــان  ســروصدا های  از  پــس 
 Star بزرگــی کــه الکترونیک آرتــس بــا انتشــار
انداخــت،  راه  بــه   Wars Battlefrount II
بی ســابقه  ضــرر  از  حاکــی  خبرهــا  اکنــون 
EA هســتند. ســهام ایــن شــرکت در بــورس 
کــه  کــرده  افــت  درصــد   ۵/۸ بهــادار  اوراق 
همیــن موضــوع، ســبب ضــرر ســه میلیــارد 
دالری بــه ایــن کمپانــی بــزرگ شــده اســت. 
ایــن  مســبب  می تواننــد  مختلفــی  دالیــل 

عملکــرد  نخســت  باشــند.  هنگفــت  ضــرر 
هرچــه  تنفــر  ســبب  کــه   EA ســودجویانه 
پیــش  درنهایــت  و  بازی بــازان  بیشــتر 
اکنــون  کــه  شــد  مختلفــی  مســائل  آمــدن 
بــا  آرتــس  الکترونیــک  اگرچــه  می بینیــم. 
در  اصاحــات مختلــف  و  آپدیت هــا  عرضــه 
بــازی، ســعی در پوشــاندن لکه هــای ایجــاد 
شــده داشــت، امــا بازهــم نتوانســت جلــودار 

باشــد. کارهایــش  عواقــب 

Star Wars Battlefrount II ضرر سه میلیارد دالری الکترونیک آرتس به خاطر

بهترین صداگذاری

بهترین بازی ورزشی/
مسابقه ای

بهترین بازی مبارزه ای

بهترین نقش آفرینی

بهترین بازی اکشن

بهترین بازی خانوادگی

بهترین بازی مستقل

بهترین بازی اکشن 
ماجراجویی

بهترین بازی استراتژی

 Hellblade: Senua’s
Sacrifice

Forza Motorsport 7

Injustice 2

Persona 5

 Wolfenstein II: The
New Colossus

Super Mario Odyssey

Cuphead

 The Legend of Zelda:
Breath of the Wild

 Mario + Rabbids
Kingdom Battle
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جداشــدن بانجــی از پیکــره مایکروســافت، یکــی از رویدادهایــی بــود 
کــه جامعــه بازی هــای ویدئویــی را نگــران کــرد، از طرفــی آینــده ســری 
درخشــان هیلو دچار ابهام شــد و از ســوی دیگر، بانجی با پیوســتن اش 
بــه ناشــری مثــل اکتیویــژن، مخاطبــان را در مــورد بازی هــای آینــده ایــن 
اســتدیو خــاق نگــران کــرد. امــا بانجــی بــا معرفــی اولیــن عنــوان نســل 
هشــتمی اش، بــا ســرعتی بــاور نکردنــی بــه مرکــز توجهــات بازگشــت، 
عنــوان چنــد نفــره آنایــن Destiny بــا وجــود المان هــای نقــش آفرینــی 
  ،MMO بنــدی بــازی در دســته  یــک  اصــول  از  بــردن  بهــره  و  فــراوان 
توانســت موفقیــت چشــم گیــری کســب کنــد، و عــاوه بــر فــروش حیــرت 

آوری کــه قطعــاً ناشــری چــون Activision را خوشــحال می کــرد، موفــق 
بــه جلــب نظــر مثبــت منتقــدان هــم شــد و حتــی به عنوان یکــی از بهترین 
بازی هــای چندنفــره انایــن و شــوتر شــناخته شــد. پــس از عرضــه شــدن 
آخریــن بســته گســترش دهنــده Destiny و تغییــرات عظیمــی کــه در 
بــازی ایجــاد شــد،  در تابســتان ۲۰۱۷، بانجــی خبــر از ســاخت نســخه ی 
دوم ســری داد. نســخه ی دومــی کــه بــه نظــرِ بســیاری از بــازی کننده هــا، 
شــبیه بــه یــک بســته گســترش دهنــده عظیــم اســت. امــا بــا همــه ایــن 
موضوعــات، Destiny 2  عناصــر و هویتــی خــاص را در خــود دارد کــه مــا 
را مجبــور می کنــد آن را بــه عنــوان یــک بــازی کامــل و جدیــد قبــول کنیــم.

پیکــره اصلــی عنوانــی مثــل Destiny 2، توســط 
عنصــری بــه نــام گیم پلــی شــکل می گیــرد، چــرا 
ــازی آنایــن و چنــد نفــره کان،  بیــش  کــه یــک ب
از هــر چیــز دیگــری، توســط گیــم پلــی خودنمایــی 
گــرده و مخاطــب جــذب می کنــد. امــا دســتنی ۲، 
ــر  ــر بهینه ت ــازی کامــل، عــاوه ب ــک ب ــوان ی ــه عن ب
کــردن گیم پلــی نســخه قبلــی، توانســته بــا ارائــه 
کــه  یــک،  درجــه  داســتانی  بخــش  یــک  کــردن 
نفــره  تــک  صــورت  بــه  را  آن  می توانیــد  اتفاقــاً 
هــم پیــش بــرده و تجربــه کنیــد، از ارزش بســیار 
زیــادی برخــوردار اســت. ایــن بخــش داســتانی بــه 
کمــک پیــش قصــه عظیــم ســری،  کــه در دنیایــی 
در ســاب-ژانر اپــرای فضایــی شــکل گرفتــه، کامــل 
دســته  آن  از  فضایــی،   اپــرای  ســبک  می شــود. 
خرده-ســبک هایی اســت کــه مخاطبــان بســیاری 
را جــذب کــرده و امتحانــش را در میــان بازی هــای 
بــا  مرتبــط  بازی هــای  از  داده،  پــس  ویدئویــی 
 )Star Wars( ســری عظیــم جنگ هــای ســتاره ای
 Halo گرفتــه تــا ســری موفــق و دوســت داشــتنی
کــه دســت پخــت همیــن بانجــی دوســت داشــتنی 
بــوده اســت. ایــن ســبک، بــه ســازندگان اجــازه 
می دهــد تــا داســتانی بســیار عظیــم تــر از نجــات 
کــره زمیــن و ســاکنانش را در مقیاســی بســیار 
نژادهــای  ســبک  ایــن  در  کننــد،  روایــت  بــزرگ 
ســفر  عجیــب،  تکنولوژی هــای  گوناگــون، 
خنــده  و  غریــب  موجــودات  ســتاره ها،  میــان 
شــلیک  لیــزر  و  انــرژی  کــه  ســاح هایی  و  دار 
می کننــد، مــواردی طبیعــی هســتند. مــواردی کــه 
بــدون توجــه بســیار زیــاد مولفــان، بــه جزئیــات 
ســرگیجه اور در ایــن ســبک، ممکــن نمی شــدند. 
قصــه ای  پیــش  کنــار  در  بســیار،  جزئیــات  ایــن 
حاضــر  حــال  رویدادهــای  کــه  منطقــی  و  کهــن 
هســتند  مــواردی  از  کنــد،  توجیــه  را  داســتانی 

کــه نمی تــوان از آن هــا چشــم پوشــی کــرد. در 
کنــار ایــن موضوعــات امــا، ســبک اپــرای فضایــی، 
در  کــه  فرهنگــی  و  قصــه  وســعت  دلیــل  بــه 
داســتانش شــکل می گیــرد، بــه شــخصیت شــرور 
بتوانــد  کــه  شــخصیتی  دارد.  نیــاز  قدرتمنــدی 
همچــون دارث ویــدر در جنگ هــای ســتاره ای و 
ــا کالکتورهــا در ســری مــس افکــت، رعشــه بــه  ی
اندامتــان بیانــدازد. دنیــای ســری Destiny کــه 
توســط بانجــی خلــق شــده،  در بخــش جزئیــات 
و نژادهــا و موجــودات هیــچ چیــزی کــم نــدارد، 
یــک  عنــوان  بــه  دســتنی،  دنیــای  حقیقــت  در 
دنیــا در ســبک اپــرای فضایــی، بســیار غنــی و بــا 
جزئیــات اســت و می توانــد دوســت داران ایــن 
ســبک را کامــاً راضــی کنــد، امــا دســتنی ۲، در 
یــک شــخصیت شــرور  و در خلــق  بخــش دوم 
کــه وحشــت بــه اندامتــان بیانــدازد، کمــی ناتــوان 
اســت. شــخصیت شــرور بخــش داســتانی بــازی، 
دومینــوس گاول، کــه در میــان نــزاع دیگــر نژادها 
بــه ناگــه بــه »آخریــن شــهر« یــورش مــی اورد، 
ــه نظــر  ــدا بســیار دهشــتناک و ترســناک ب در ابت
می رســد. امــا نویســندگان بانجــی، فرصــت کافــی 
نمی دهنــد  قــرار  شــخصیت  ایــن  اختیــار  در  را 
و  رعــب  و  بشناســاند  شــما  بــه  را  خــودش  تــا 
وحشــت را در منظومــه شمســی حاکــم کنــد. او 
قدرتــی بســیار زیــاد دارد و لژیــون ســرخ گــوش 
نمی زننــد،  ســرباز  کاری  هیــچ  از  فرمانــش  بــه 
پرداخــت  دلیــل  بــه  گاول  امــا،  حــال  ایــن  بــا 
نامناســب، رفتارهــای کامــاً کلیشــه ای کــه بارهــا 
از دیکتاورهایــی نظیــر او دیده ایــم و همچنیــن، 
ظاهــری کــه فقــط قصــد دهشــتناک تر کــردن او 
ــار  ــدازه یــک شــرور کــه گرفت را دارد،  در حــد و ان
کلیشــه ها و کهــن الگوهاســت، باقــی می مانــد. 
بــه ایــن ترتیــب، بخــش داســتانی دســتنی ۲، بــا 

ایــن کــه داســتانی خــوب و قابــل قبــول را روایــت 
می کنــد، در ســاب-ژانر اپــرای فضایــی، موفــق بــه 
خلــق یــک شــخصیت شــرور جــذاب نمی شــود.
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بــا ایــن همــه امــا، بانجــی بــه عنــوان یــک 
رد  کــه  شــد  موفــق  کارکشــته،  اســتدیو 
نســخه اول، جهانــی غنــی بــا تاریــخ و پیــش 
قصــه پرجزئیــات را خلــق کنــد. جهانــی کــه 
را  گویــی  قصــه  بــرای  بســیاری  پتانســیل 
در اختیــار ایــن اســتدیو قــرار مــی داد، بــه 
دوم،  نســخه  در  بانجــی  دلیــل،   همیــن 
پیــش  و  از همیــن جهــان  اســتفاده  بــا  و 
قصهغنــی، داســتانی درخــور و جــذاب را 
روایــت می کنــد. دســاتانی کــه در آن نــور 
بــه عنــوان عنصــر اساســی قــدرت نگهبانــان 
)Guardians(، بــه وســیله لژیــون ســرخ و 
رهبــر مقتــدرش دومینــوس گاول مصــادره 
توانایی هــای منحصــر  نتیجــه  شــده و در 
می بــرد.  میــان  از  را  نگرهابــان  فــرد  بــه 
گاول  اشــاره شــد،  پیشــتر  کــه  همانطــور 
بــه عنــوان یــک رهبــر دهشــتناک فضایــی، 
کار  از  قدرتمنــدی  و  ترســناک  موجــود 
رهبــر  یــک  انــدازه  و  حــد  در  و  دریامــده 

می مانــد. باقــی  کلیشــه ای 

در مقابــل امــا، بخــش افتتاحیــه بــازی، بــا یــک نمایــش دراماتیــک و جــذاب 
آغاز شــده و تهاجم لژیون ســرخ به رهبری گاول به اخرین شــهر را نمایش 
می دهــد. شــما بــه عنــوان قهرمــان ایــن فصــل لــذت بخــش، کــه گوشــه ای از 
توانایی هــای یــک نگهبــان قدرتمنــد را در اختیــار داریــد، در دفاعــی جانانــه از 
شــهر شــرکت خواهیــد کــرد، دفاعــی کــه پــس از تســخیر تراولــر توســط گاول، 
محکــوم بــه شکســت اســت. ایــن رونــد دفاعــی بــا هوشــمندی ســازندگان و 
ایجــاد تعــادل در قــدرت و طراحــی بی نظیــر مرحلــه، گیم پلــی و سیســتم 
تیرانــدازی فــوق العــاده لــذت بخــش بــازی را بــه رخ می کشــد. رونــد فصــل 
افتتاحیــه و ســپس دیگــر بخش هــای داســتان، بــه نوعــی پیــش مــی رود کــه 
در ماموریت هــای دیگــر، حــس نوعــی شــورش و انقــاب را القــا خواهــد کــرد. 
اخریــن ســنگر دفاعــی انســان ها در تســخیر گاول اســت و حــاال شــما بایــد 
بــرای پــس گرفتــن تراولــر، تــاش کنیــد. ایــن ســبک روایــی، گرچــه ســاده و 
کلیشــه ای اســت، امــا موفــق می شــود بــرای مــدت زمــان نــه چنــدان طوالنــی 
کمپیــن و تــا لحظــه رو بــه رو شــدن بــا گاول، کشــش کافــی را در مخاطــب 

ایجــاد کنــد.
بخــش افتتاحیــه، همچنیــن، پیــش نمایشــی اســت از آن چــه کــه دســتنی، 
ــن  ــا ای ــن قــرار دهــد، ب ــار یــک گاردی ــد در اختی ــر می توان در ســطح های باالت
حــال امــا بــازی همــه داشــته هایش را بــه ناگــه رو نمی کنــد. حرکــت کــردن 
و شــلیک کــردن در دســتنی ۲،  هماننــد نســخه اصلــی، رونــدی بســیار لــذت 
بخــش اســت کــه بــا وجــود انیمیشــن های جــذاب و گرافیــک فنــی و هنــری 
عالــی بــازی، در همــان لحظــات ابتدایــی بخــش داســتانی شــما را مجــذوب 
خــودش می کنــد و بــدون شــک در مدتــی طوالنــی تــر اعتیــاد اور خواهــد شــد. 
بــه واســطه ایــن ترکیــب دوســت داشــتنی،  Destiny 2  در مواجهــه ابتدایــی 
شــبیه بــه یــک شــاهکار بــه نظــر  می رســد و مخاطبــش را هیجــان زده و 

راضــی، بــه ادامــه دادن و پیشــروی در دنیــای وســیع اش دعــوت می کنــد.
با اینکه، گاول به عنوان شــخصیت شــرور داســتان، از حد کهن الگوهای 
زاواال،  ژنــرال  مثــل  داســتان،  دیگــر  شــخصیت های  نمــی رود،  فراتــر  ژانــر 
ایکــورا، و البتــه کیــد- ۶ دوســت داشــتنی، بــا اینکــه پرداخــت قدرتمنــدی 
بــه واســطه دیالوگ هــای دلچســب و میان پرده هــای ســینماتیک  ندارنــد، 
در  باشــند.  داشــته  گاول  از  بهتــر  مراتــب  بــه  نمایشــی  بــازی، می تواننــد 
 Nathan میــان شــخصیت های بــازی، امــا کیــد- ۶ بــا صداپیشــگی درخشــان
Fillion، کــه صــدا و چهــره اش را از ســال ها پیــش بــه عنــوان کاپیتــان مالکولم 
بیــش از همــه خودنمایــی  بــه خاطــر داریــم،   Friefly رینولــدز در ســریال
می کنــد، ایــن شــخصیت کــه در نســخه قبلــی هــم حضــور داشــت، بــه کمــک 
کاریزمــای خــاص و مثــال زدنــی فیلیــان و همچنیــن دیالوگ هــای عالــی اش،  
 destiny قطعــاً دوســت داشــتنی تریــن و بــه یادماندنــی تریــن شــخصیت در

2 اســت.
در کنــار ایــن شــخصیت ها، خــرده داســتان های بســیار زیــاد و جذابــی در 
محیــط بــزرگ بــازی یافــت می شــوند کــه گاهــی گره هایــی بیشــتر نســبت 
بــه داســتانی اصلــی داشــته و درگیــر کننــده تــر هســتند، بانجــی موفــق 
می شــود بــه کمــک صدا پیشــه های قدرتمنــد، یــک داســتان قابــل قبــول و 
ســاده و البتــه، فضاســازی بســیار گیــرای اثــرش، در کنــار خــرده داســتان های 
زیــادی کــه در محیــط بــازی یافــت می شــوند، بخــش کمپیــن دلپذیــری را بــه 
ــا ایــن حــال، در زمــان تجربــه داســتان  مخاطبــان دســتنی ۲ هدیــه دهــد. ب
اصلــی بخــش تــک نفــره، ایــن حــس در مخاطــب شــکل می گیــرد کــه بانجــی، 
بــا چنیــن دنیــای غنــی و وســیعی، می توانســت داســتانی بــه مراتــب بزرگ تــر 

و پــر کشــش تــر را روایــت کنــد. در حقیقــت داســتان بخــش کمپیــن، بهانه ای 
دلپذیــر اســت بــرای آشــنایی شــما بــا قوانیــن کلــی دنیــای دســتنی، امــا ایــن 
بهانــه، می توانســت خیلــی تاثیرگذارتــر از آن چــه کــه هســت، باشــد. بــه 
بیــان دیگــر، بخــش تکنفــره دســتنی ۲ ضعــف بزرگــی در خــود نــدارد، امــا 
می توانســت بســیار بهتــر ظاهــر شــود. بــا همــه این هــا امــا ســاعات اولیــه 
Destiny 2 کــه صــرف پیشــروی در کمپیــن می شــوند و شــما را بــرای ورود 
بــه دنیــای بــزرگ دســتنی ۲ آمــاده می کنــد، بــه هیــچ عنــوان اتــاف وقــت بــه 
نظــر نمی رســد، بــازی بــا روایــت خوبــش داســتان ســاده را پوشــش داده و 
بــا ارائــه شــخصیت هایی کــه بعــد از مدتــی بخشــی جدانشــدنی از فراینــد 
ــازی  ــوان  بخــش تــک نفــره یــک ب ــه عن ــد شــد، ب ــازی خواهن پیشــرفت در ب
کامــاً آنایــن، قابــل قبــول عمــل می کنــد. ایــن بخــش شــبیه بــه یــک جــاده 
پــر زرق و بــرق اســت کــه الزمه هــای حضــور در دنیــای وســیع دســتنی ۲ را 
در اختیــار مخاطبــان قــرار می دهــد و البتــه، زمینــه بســیاری خوبــی را بــرای 
خــرده داســتان هایی کــه پــس از پایــان کمپیــن بــا ان هــا مواجــه خواهیــد 
شــد، ایجــاد می کنــد. در حقیقــت، دســتنی ۲، عــاوه بــر داســتانی کــه در 
بخــش کمپیــن روایــت می کنــد، خــرده داســتان هایی جــذاب و پرتعــداد کــه 
همگــی بــا ماجراجویی هــای بــازی گــره خورده انــد، را هــم بــرای ارائــه در 

اختیــار دارد.
بــا ایــن همــه امــا، آنچــه کــه دســتنی ۲ را بــه یــک بــازی شــاخص تبدیــل 
می کنــد، ترکیــب بســیار خــوب گســتره داســتانی، گرافیــک عالــی و سیســتم 
تیرانــدازی و گیم پلــی حیــرت اور بــازی اســت. خوشــبختانه ایــن ترکیــب لــذت 
 destiny بخــش، پــس از پایــان بخــش داســتانی هــم ادامــه پیــدا می کنــد تــا
2  موفــق شــود، بــا ارائــه کــردن گســتره عظیمــی از فعالیت هــای جانبــی، 
عملیات هــای مختلــف، آیتم هــا و ســاح های بی شــمار پــس از گذشــت چنــد 
ــه نظــر برســد، و  ــر از ســاعات ابتدایــی هــم ب ســاعت، حتــی لــذت بخــش ت
بــرای مدتــی بســیار طوالنــی مخاطبــش را ســرگرم کنــد. وســعت بســیار زیــاد 
گیم پلــی و فعالیت هــای جانبــی بــازی کــه تمرکــزی اساســی بــر همــکاری 
بهتریــن  از  یکــی  بــه  را   ۲ دســتنی  دارد،  نفــره  چنــد  تیم هــای  تشــکیل   و 

ــا جهــان اشــتراکی بــدل می کنــد. ــازی ب نمونه هــای یــک ب
رونــد گیم پلــی در دســتنی ۲، جــدا از المان هــای نقــش افرینــی کمرنــگ امــا 
جذابــی کــه در آن بــه کار رفتــه، بســیار ســاده اســت. چــرا کــه بــازی در همــان 
لحظــات ابتدایــی شــما را بــا یکــی از بهتریــن سیســتم های تیرانــدازی آشــنا 
ــه دســتان شــما می ســپارد. ایــن سیســتم کــه  ــر را ب کــرده و ســپس همه چی
در حقیقــت یــادآور ســری دوســت داشــتنی HALO اســت، ریتــم ســریع امــا 
دقیــق گیم پلــی را بــه طــور مــداوم حفــظ کــرده و در میــان همــه فعالیت هــای 
موجــود در بــازی، در حــد نهایــی خــود باقــی می مانــد. از طرفــی دســته بنــدی 
جدیــد ســاح ها در ایــن بــازی، حــاال اســلحه ها را بــه ســه دســته کنتیــک، 
انــرژی و پــاور تقســیم می کنــد، بــه ایــن ترتیــب، شــما می توانیــد بــه طــور 
ــر قــدرت کــه در دو گــروه متفــاوت  ــا دو Sidearm  پ همزمــان دو Rifle و ی
دســته بنــدی شــده باشــند، را حمــل کــرده و در مواقــع لــزوم میــان آن هــا 
ســوییچ کنیــد. دســته ســوم یــا Power Weapon هــا، از قــدرت بســیاری 
برخــوردار هســتند، امــا در مقابــل، مهمــات مــورد نیــاز ایــن ســاح ها کمیــاب 
از مهمــات  زیــادی  تعــداد  کــردن  توانایــی حمــل  اســت و همچنیــن شــما 
مربــوط بــه ایــن ســاح ها را نداریــد. بــا ایــن حــال ایــن دســته از ســاح ها بــا 
اســتفاده بــه موقــع، می تواننــد شــرایط را بــه طــور کلــی دچــار تحــول کننــد.
امــا پــس از سیســتم تیرانــدازی، ایــن المان هــای نقــش آفرینــی هســتند 
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کــه هــم بــر داســتان و بــر گیم پلــی دســتنی ۲ اثــر می گذارنــد. ایــن المان هــا 
هرچنــد ســاده و کمرنــگ هســتند، امــا بــه لطــف عمــق بســیار زیــاد جهــان 
دســتنی و بی نقــص بــودن سیســتم تیرانــدازی،  می تواننــد مخاطــب دوســت 
دار ســبک نقــش آفرینــی را هــم راضــی نگــه دارنــد. عناصــر نقــش آفرینــی در 
دســتنی ۲، ابزارهــا و ســاح ها را بــر اســاس قــدرت و همچنیــن درجــه بنــدی 
آن هــا در میــزان قابــل دســتیابی بــودن، تقســیم می کننــد. ایــن عمــل باعــث 
شــده کــه گســتره ســاح ها، ابزارهــا و زره هــای موجــود در بــازی، افزایــش 
چشــم گیری داشــته باشــد. همچنیــن در ایــن نســخه، قــدرت و توانایی هــای 
نگهبــان شــما، بــا واحــد نــور انــدازی گیــری نشــده و بــا تغییــر نــام بــه واحــد 
Power تبدیــل شــده اســت. ایــن واحــد، میانگیــن قــدرت تمامــی ابزارهــا و 

ســاح هایتان را بــه نمایــش می گــذارد.
قابــل  ابتــدا  از   Exo و   Awoken انســان،   نــژاد  ســه   Destiny 2 در 
دســتیابی هســتند کــه بــه ســه کاس Hunter، Warlock و Titan تقســیم 
می شــوند. بانجــی بــه زیبایــی بــرای هــر کاس موجــود در بــازی، ســه خــرده-

کاس )Sub-Class( در نظــر گرفتــه کــه دو عــدد از آن هــا پــس از بــه پایــان 
رســاندن بخــش کمپیــن قابــل دســتیابی هســتند. در ایــن نســخه همچنیــن 
ــه نســخه  بعضــی از خــرده-کاس هــا و ســوپرهای قدرتمند شــان نســبت ب
اول دچــار تحــوش شــده اند، ایــن موضــوع خصوصیــات و تنــوع بیشــتری بــه 

گیم پلــی بخشــیده اســت.
ــرای بهتــر  قلــب تپنــده Destiny 2 امــا، همــکاری تیمــی اســت. بانجــی ب
کــردن شــرایط در نســخه دوم، امــکان پیوســتن بــه Clanهــا را از ابتــدای 
بــازی میســر کرده اســت، بــه ایــن ترتیــب رونــد پیشــرفت کــردن شــما، بــا 
توجــه بــه پیشــرفت ســریع کلن هــا و امــکان اســتفاده از آیتم هــای هفتگــی 
قبیله هــا، ســرعت بیشــتری بــه خــودش می گیــرد. بــا ســریع تــر شــدن رونــد 
پیشــرفت و همچنین پایان بخش داســتانی، در ابتدا بخش PVP و ســپس 
Strikeهــا و Raidهــا در اختیارتــان قــرار خواهنــد گرفــت. ایــن فعالیت هــا، 
جــذاب تریــن و درگیــر کننده تریــن، بخش هــای دســتنی ۲ هســتند، کــه در 
صــورت همــکاری تیمــی و در اختیــار داشــتن یــک تیــم هماهنــگ، می تواننــد 

لــذت وصــف ناپذیــری ایجــاد کننــد.
Nightfall Strikeهــا در کنــار Raidهــا همچنــان ســخت ترین و چالــش  
برانگیــز تریــن فعالیت هــای بــازی هســتند و همــکاری و هماهنگــی بســیاری 
را طلــب می کننــد. ایــن بخش هــا در کنــار مبــارزات PvP بــا ماد هــای جدیــد 

و تعــداد قابــل قبــول نقشــه ها، جذابیــت بــازی را صــد چنــدان کرده انــد.
در کنــار فعالیت هــای رده باالیــی مثــل Strike، گشــت ها )Patrols( و 
یــا Adventureهــا و مهمــان جدیــد دســتنی ۲، یعنــی Lost Sectorهــا کــه 
همــان ســیاهچال های معــروف بازی هــای RPG هســتند، در بــازی وجــود 
دارنــد و می  تواننــد بــرای مدتــی طوالنــی ســرگرم کننــده باشــند، همچنیــن 
یکــی از لــذت بخــش تریــن بخش هــای ایــن ســری یعنــی رویدادهــای عمومی 
و قهرمانانــه کــه طبــق شــرایط زمانــی دچــار تغییــر و تحــول می شــوند هــم 
در بــازی وجــود دارنــد و می تواننــد در کنــار فعالیت هــای رده بــاال، ســاعات 
خلــوت تــر را پــر کننــد. در حقیقــت، فعالیت هــای بــازی بــه قــدری پرتعــداد و 
تکــرار پذیــر هســتند کــه نمی تــوان پایــان دقیقــی بــرای آن هــا درنظــر گرفــت. 
ایــن فعالیت هــا باعــث می شــوند حــد فاصــل میــان تمــام شــدن بخــش 
کمپیــن و پایــان حقیقــی بــازی،  بســیار طوالنــی باشــد. تغییــرات هفتگــی 
در چالــش، مســابقات PVP در اخرهفتــه و رویدادهایــی از ایــن قبیــل، 

Destiny 2 را مــدام تــازه تــر کــرده و ســرگرمی های جدیــدی در بــازی ایجــاد 
می کننــد.

ایــن تــراوت و تازگــی تمــام نشــدنی امــا بــا وجــود گرافیــک هنــری و فنــی 
بســیار خــوب بــازی اســت کــه ثمــر می دهــد و می توانــد مخاطبــان را بــرای 
مدتــی طوالتــی در دنیــای دســتنی نگــه دارد. طراحــی بی نظیــر ســیاره ها، 
ــاداوری  ابزارهــا، شــخصیت ها و محیط هــا از مــواردی هســتند کــه بــه مــا ی
می کننــد بانجــی چقــدر در بســط دادن یــک عنــوان علمی-تخیلــی کارکشــته 
ــوع حیــرت آور  ــار تن ــازی در کن ــای ب ــردازی و مناظــر بســیار زیب اســت. نورپ
محیــط ســیارات مختلــف، ســاح ها و البتــه دشــمنانی کــه هریــک طراحــی 
و رفتــاری منحصــر بــه فــرد دارنــد، ارزش دســتنی ۲ را بســیار زیــاد می کنــد. 
هــوش مصنوعــی خــوب دشــمنان بــه آن هــا اجــازه می دهــد کــه در مقابــل 
تمامــی رفتارهــای شــما، واکنــش درخــوری نشــان دهنــد و ایــن رفتارهــا، بــا 
توجــه بــه طراحــی خــاص هــر نــژاد می توانــد باعــث خنــده و یــا عصبانیــت 
شــما شــود. داشــتن رفتارهــای منحصــر بــه فــرد هــر دشــمن از هــر نــژاد، بــا 
توجــه بــه انــواع زیــاد دشــمنان و نژادهــای حاضــر در بــازی،  واقعــاً تحســین 

برانگیــز اســت.
امــا Destiny 2 بــرای رســیدن بــه ایــن کیفیــت بصــری خــارق العــاده و 
ــا، بهایــی بــزرگ را پرداخــت کــرده اســت. متاســفانه بزرگتریــن مشــکل  زیب
در دســتنی ۲ را می تــوان مــدت زمــان بســیار طوالنــی لودینگ هــای بــازی 
دانســت کــه گاهــی واقعــاً روی اعصــاب می رونــد. بــه طــوری کــه گاهــی 
ســفری کوتــاه در یــک ســیاره هــم می توانــد چنــد دقیقــه بــه طــول بی انجامد. 
بــا توجــه بــه ایــن مقیــاس، ســفرهای بیــن ســیاره ای گاهــی تــا ۵ یــا ۶ دقیقــه 
از وقتتــان را خواهنــد گرفــت، ایــن موضــوع در تضــادی کامــل بــا ریتــم تنــد 
و ســریع گیم پلــی اســت و در مواقــع بســیاری باعــث از بیــن رفتــن حــس و 

حــال خــاص بــازی می شــود.
لودینگ هــای طوالنــی هــم نمی تواننــد کاری  امــا، حتــی  ایــن حــال  بــا 
کننــد کــه ایــن بــازی، جذابیت هــای را از دســت بدهــد، ایــن عنــوان برخــاف 
نســخه قبلــی، یــک بــازی کامــل، دوســت داشــتنی و بــا هویــت اســت کــه 
Clan وجــود  کنــد.  جمــع  هــم  کنــار  در  را  دوســتانتان  و  شــما  می توانــد 

ــازی کــه شــما  هــا، مســابقات PvP و فعالیت هــای جانبــی دیگــر، در یــک ب
را در دنیایــی وســیع بــا جزئیــات فــراوان قــرار می دهــد،  نشــان از کامــل 
 Destiny 2 ایــن ترتیــب بایــد گفــت کــه شــباهت هــای بــه  بــودن دارد. 
ــن  ــر خــاف تصــور، ای ــاد اســت، امــا ب ــی ســری، بســیار زی ــا نســخه ابتدای ب
عنــوان، بــه نقطــه ای تکاملــی از ســرگرمی رســیده کــه نســخه ابتدایــی حتــی 
نمی توانســت تصــورش را هــم بکنــد، ایــن بــازی هویتــی خــاص را بــرای 
خــودش شــکل داده کــه در عیــن شــباهت، مســتقل از نســخه قبلــی اســت 

و می توانــد جــای پــای محکمــی بــرای ادامــه یافتــن ســری باشــد.
وســعت زیــاد دنیــای Destiny 2 و فعالیت هــای بســیاری کــه هیچــگاه 
تمــام نخواهنــد شــد، مگــر اینکــه شــما از آن هــا دل بکنیــد، ســیاره های 
قابــل بــازی Destiny 2 را بــه مکانــی مناســب بــرای تفریحــی دســته جمعــی 
و رقابت هایــی تــا ســرحد مــرگ تبدیــل می کننــد. ایــن بــازی برخــاف نســخه 
ابتدایــی، یــک بــازی کامــل اســت کــه جــز مــواردی کوچــک مثــل داســتان 
ســاده و لودینگ هــای طوالنــی، ضعــف دیگــری را در خــود جــای نــداد ، در 

حقیقــت Destiny 2 نســخه ابتدایــی خــود را از سرنوشــته اســت.

گیم پلــی اعتیــاد آور و بســیار لــذت بخــش - سیســتم تیرانــدازی 
خارق العــاده - اســتفاده بهینــه از المان هــای ســبک نقش آفرینــی 
- محیــا کــردن شــرایطی بــرای همــکاری تیمــی فوق العــاده لــذت 
ــا دیالوگ هایــی جــذاب  بخــش - بخــش تــک نفــره قابــل قبــول ب
- فعالیت هــای تمــام نشــدنی و جــذاب - گرافیــک چشــم نــواز در 

بخــش هنــری و فنــی

طوالنــی شــدن مــدت زمــان لودینگ هــا و ضربــه زدن بــه ریتــم 
ســریع گیم پلــی - داســتان در بخــش کمپیــن بــا توجــه بــه وســعت 

دنیــای دســتنی، می توانســت جــذاب تــر باشــد.

9
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 دوبــــــــــــــاره پـــــــــــــــــــرواز... 
دوبــــــــــــــــــــــــــاره در اوج...

سعید آقابابایی
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ــای  ــال آن قــدر محبــوب اســت کــه در دنی ورزش فوتب
و  برتریــن  جــزو  همــواره  نیــز  ای  رایانــه  هــای  بــازی 
پرفــروش تریــن بــازی هــا محســوب مــی شــود و البتــه 
در بیــن بــازی هــای ورزشــی نیــز حــرف اول ؤ آخــر را مــی 
زنــد. حتــی تعــداد افــراد خیلــی زیــادی وجــود دارنــد کــه 
اصــا و ابــدا بازیبــاز نیســتند و عاقــه خاصــی بــه بــازی 
هــای رایانــه ای ندارنــد ولــی تــا دلتــان بخواهــد فقــط 
شــبیه ســاز فوتبــال را بــازی مــی کننــد و از دنیــای بــازی 
هــای رایانــه ای تنهــا و تنهــا فوتبــال را مــی شناســند. 
ســبک شــبیه ســاز فوتبــال در دنیــای بــازی هــای رایانــه 
ای از نســل هــای قبــل ا بــه امــروز همــواره دو قطــب 
داشــته اســت کــه ســخت مشــغول رقابــت بــا یکدیگــر 
بــوده و هســتند و هــر دو نیــز فــراز و نشــیب هایــی را 
در طــول ایــن ســال هــا تجربــه کــرده انــد. ایــن دو قطــب 
 Pro فوتبالــی بــازی هــای رایانــه ای شــامل ســری عناویــن
Evolution Soccer از شــرکت کونامــی و ســری عناویــن 
طــول  در  هســتند.  آرتــز  الکترونیــک  کمپانــی  از   FIFA
ــازی هــای رایانــه ای ســری  نســل هــای پنجــم و ششــم ب
Pro Evolution Soccer بــه عنــوان برتریــن شبیه ســاز 
فوتبــال شــناخته مــی شــد و فرنچایــز FIFA بــه نوعــی در 
حاشــیه و در ســایه موفقیــت ایــن ســری ارام ارام بــه کار 
خــود ادامــه مــی داد و منتظــر اشــتباهی از رقیــب بــود و 
البتــه در طــول ایــن مــدت بــر روی بهتــر و بهتــر شــدن ایــن 
ــا آغــاز نســل  ســری نیــز کار فراوانــی انجــام مــی شــد.  ب
ــز  ــی کــه FIFA و البکترونیــک ارت ــم آن فرصــت طای هفت
 Konami بــه دنبــال آن بودنــد برایشــان بــه دســت آمــد و
 Pro ظــرف چنــد ســال بــا اشــتباهات فراونــی کــه در مــورد
Evolution Soccer مرتکــب شــد کامــا بــه زیــر ســایه 
ــه طــور شــدیدی هــم  ــد گفــت ب ســری رقیــب رفــت و بای
این اتفاق رخ داد. خیلی  از دوســت داران و عاقمندان 
Pro Evolution Soccer کــه قبــا هیــچ عاقــه ای بــه 
بــه ســمت آن متمایــل شــدند  ســری FIFA نداشــتندد 
رقیــب  اشــتباه  از  خوبــی  بــه  نیــز   Electronic Arts و 
اســتفاده کــرد و هــر ســال کیفیــت FIFA  را بــاال و باالتــر 
بــرد و آن را بــه قلــه عناویــن شــبیه ســاز فوتبــال در دنیــا 
 FIFA رســاند حتی در کشــور ما نیز که تقریبا هیچ کس

 Pro Evolution Soccer فقــط  و کا  کــرد  نمــی  بــازی 
یــا همــان PES خودمــان رایــج بــود نیــز کــم کــم خیلــی 
ــه ســمت و ســوی ســری FIFA کشــیده شــدند کــه  هــا ب
ایــن موضــوع بــه وضــوح نشــان دهنــده برتــری ایــن ســری 
نســبت بــه رقیــب بــود زیــرا خیلــی ســخت بــود کــه در 
کشــور مــا کــه کا همــه PES بــازی مــی کردنــد بتــوان یــک 
ســری دیگــر و کامــا متفــاوت را جــا انداخــت، امــا نهایتــا 
ایــن اتفــاق رخ داد. در آغــاز نســل هشــتم بــازی هــای 
 Pro Evolution Soccer رایانــه ای و بــا انتشــار عنــوان
2016 بــود کــه جرقــه هایــی از تغییــرات بســیار مثبــت 
)البتــه جرقــه هایــی انقابــی!!( در ایــن ســری از ســوی 
شــرکت کونامــی مشــاهده شــد و ناگهــان ایــن کمپانــی 
بــا رفــع خیلــی از اشــتباهات خــود و تغییــر انجیــن بــازی 
و بهبــود دادن المــان هــا و مکانیــک هــای گیــم پلــی کــه 
ــا ایجــاد یــک  مــدت هــا تکــراری مانــده بودنــد و در کل ب
انقــاب اساســی در ســری  PES، مجــددا بــه بــازار رقابــت 
بازگشــت و بســیاری از طرفدارانــش را دوبــاره خوشــحال 
کــرده و حتــی از ســوی منتقــدان نیــز بســیار تجســین شــد 
و امتیــازی بعضــا باالتــر از بــازی رقیــب را نیــز بــه خــود 
اختصــاص داد. در واقــعKONAMI  بــه خوبــی توانســت 
تــا مجــددا ایــن ســری دوســت داشــتنی و محبــوب  را بــه 
مســیر درســت روزهــای گذشــته بازگردانــد و جذابیتــی 
دوبــاره از ایــن فرنچایــز را بــه طرفــداران هدیــه دهــد. 
 PES ــد رشــد مجــدد ســری ــود کــه رون ــن ترتیــب ب ــه ای ب
و  آغــاز شــد   Pro Evolution Soccer 2016 بــازی بــا 
 Pro Evolution ــه امــروز کــه شــاهد عرضــه نســخه ــا ب ت
Soccer 2018 هســتیم  نیــز ادامــه یافتــه اســت تــا یــک 
بــازی فــوق العــاده جــذاب و معرکــه از نظــر گیــم پلــی و 
جذابیــت یــک شــبیه ســاز فوتبــال بــه دســتمان برســد کــه 
البتــه هنــوز از لحــاظ الیســنس تیــم هــا نســبت بــه ســری 
رقیــب یــک افتضــاح محــض اســت. در ایــن مقالــه قصــد 
داریــم تــا بــه بررســی دقیــق تــر زوایــا و ابعــاد مختلــف 
تــا  بپردازیــم   Pro Evolution Soccer 2018 بــازی
ببینیــم KONAMI چطــور و چگونــه موفــق شــده اســت تــا 
یــک بســیار هیجــان انگیــز و زیبــا را بــرای مــا آمــاده کنــد.
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گرافیــک Pro Evolution Soccer 2018 بــه معنــای واقعــی شــما را جــذب 
خــود کــرده وخیلــی زود در مــی یابیــد کــه در حــال تجربــه  یــک شــبیه ســاز 
ــازی نســبت بــه نســخه  ــاال هســتید. ب ــا کیفیــت گرافیکــی خیلــی ب فوتبــال ب
از  و  اســت  داشــته  رشــد  گرافیکــی  هــای  زمینــه  تمامــی  در   2016 ســال 
فیزیــک برخوردهــا گرفتــه تــا کیفیــت چمــن مســابقه و نورپــردازی و... کامــا 
نســبت بــه بــازی دو ســال قبــل ارتقــا یافتــه اســت امــا تغییــر خیلــی زیــاد 
و چشــمگیری را نســبت بــه زای ســال قبــل یعنــی نســخه ســال 2017 در 
آن شــاهد نیســتیم کــه البتــه نیــاز هــم نبــود کــه یــک بــازی فوتبــال در یــک 
نســل و نســبت بــه نســخه یــک ســال قبلــش انقــاب گرافیکــی بــه پــا کنــد!! 
مخصوصــا بــا توجــه بــه ایــن کــه بــازی ســال 2017 از لحــاظ گرافیکــی فــوق 
العــاده بــود و حــاال نســخه جدیــد نیــز بــا انــدک بهبودهایــی نســبت بــه ســال 
قبــل منتشــر گردیــده اســت. زمانــی کــه قبــل از شــروع مســابقه در حــال 
تماشــای مراســم قبــل از بــازی و ورود بازیکنــان و .. هســتید کامــا در مــی 
یابیــد کــه طراحــی چهــره  بازیکنــان و شبیه ســازی آن ه اچقــدر شــگفت انگیــز 
اســت. بــه واقــع بایــد بــه خاطــر شــبیه ســازی بــی نهایــت عالــی و زیبــای چهــره 
ــه واقعــا ســنگ  ــرا کــه در ایــن زمین ــان ســازندگان را تحســین کــرد زی بازیکن
تمــام گذاشــته انــد و چهــره تــک تــک بازیکنــان در ایــن بــازی بســیار شــبیه بــه 
واقعیــت از آب در آمــده و جــای هیــچ حــرف و حدیثــی را باقــی نمــی گــذارد. 
بــا مقایســه چهــره بازیکنــان در دو بــازی Pro Evolution Soccer 2018 و 
فیفــا 18 بایــد بگویــم کــه شــبیه ســازی بازیکنــان در بــازی PES بهتــر و زیباتــر 
از بــازی رقیــب انجــام گرفتــه اســت و البتــه از لحــاظ تجربــه ای کــه در ســال 
هــای قبــل نیــز داشــته ام همــواره ســری PES در ایــن بخــش برتــری بــر ســری 
فیفــا داشــته اســت و ایــن موضــوع یکــی از مزیــت هــای ایــن فرنچایــز بــه 
شــمار مــی رود. حرکــت بازیکنــان و تــوپ بــر روی چمــن حالتــی بســیار نــرم و 
روان و خوشــایند دارد کــه شــبیه بــه حرکــت بازیکنــان و تــوپ واقعــی بــر روی 
چمــن فوتبــال اســت. چمــن مســابقه طبیعــی  تــر از نســخه ســال گذشــته بــه 
نظــر می رســد و مخصوصــا در مســابقاتی کــه در زمــان شــب برگــزار می شــوند 
تاثیــر نورافکن هــای ورزشــگاه روی چمــن، جلــوه ای خــاص و زیبــا بــه بــازی 
نورپــردازی  و  مســابقه  هنــگام  بــازی  گرافیکــی  جلوه هــای  بخشــد.  مــی 
اســتادیوم ها بســیار طبیعــی  انجــام شــده اســت و طراحــی تماشــاگران بــازی 
ــه ذکــر اســت کــه در  ــده اســت. البته الزم ب ــه خــود دی ــی را ب ــز بهبودهای نی
زمینــه طراحــی تماشــاگران یــک مشــکل قدیمــی و همــواره حاضــر نیــز بــه 

چشــم مــی خــورد کــه کــه وقتــی دوربیــن مثــا در زمــان گلزنــی و شــادی 
بازیکنــان بــه نماهــای نزدیــک تماشــاگران مــی آیــد، کیفیــت بســیار افــت مــی 
کنــد و یــک جلــوه نامــوزون بــه بــازی مــی بخشــد. در مجمــوع در مــورد بخــش 
گرافیکــی بــازی بایــد اذعــان داشــت کــه Pro Evolution Soccer 2018 در 
ایــن زمینــه فــوق العــاده عمــل مــی کنــد و کامــا نمــره ی قبولــی کســب مــی 
کنــد. در واقــع بــه صــورت قطعــی و بــدون هیــچ شــکی مــی توانیــم بگوییــم 
بــازی Pro Evolution Soccer 2018 در زمینــه ی گرافیــک و جلــوه هــای 
بصــری بســیار عالــی عمــل کــرده اســت و بــه جــز مــواردی ریــز ماننــد طراحــی 

تماشــاگران از نماهــای نزدیــک، ایــراد خاصــی در آن وجــود نــدارد.
انجــام  عالــی  بازیکنــان بســیار  بــرای  انیمیشــن هــای مختلــف  طراحــی 
شــده اســت. بازیکنــان در مواقــع دریبــل زدن و دویــدن و تــکل و ... بســیار 
طبیعــی و واقعــی رفتــار مــی کننــد و ایــن موضــوع نســبت بــه بــازی هــای 
قبلــی پیشــرفت محسوســی داشــته اســت و بازیبــاز کامــا حــرکات بازیکنــان 
را درک مــی کنــد. خصوصیــات فــردی و شــخصی بازیکنــان بــزرگ کامــا در 
انیمیشــن هــای پیــاده شــده اســت و حتــی وقتــی از دور مثــا بــه نــوع حرکــت 
رونالــدو و مســی و .. نــگاه مــی کنیــم کامــا مــی توانیــم آن هــا را بشناســیم 
و اســتایل خــاص خــود را دارنــد. بعــد از گلزنــی نیــز شــادی گل هایــی بســیار 
جــذاب و ماننــد واقعیــت بــرای بازیکنــان در نظــر گرفتــه شــده اســت کــه 
کنتــرل آن بــه بازیبــاز ســپرده مــی شــود و مــی توانیــد از بیــن شــادی هــای 
مختلــف انتخــاب نماییــد تــا بازیکــن گلــزن انجــام دهــد و البتــه برخــی شــادی 
گل هــای انحصــاری بازیکنــان ماننــد شــادی مخصــوص رونالــدو تنهــا بــرای او 
وجــود دارد. البتــه بایــد ایــن را نیــز گفــت کــه در ایــن زمینــه و جدیــد بــودن 

شــادی گل هــا ایــن عنــوان خیلــی از فیفــا 18 غقــب تــر اســت. 
یکــی از نــکات منفــی در مــورد بخــش گرافیکــی بــازی تفــاوت واضح طراحی 
بصــری تیــم بارســلونا نســبت بــه ســایر تیــم هــا اســت کــه هــر چنــد تمامــی 
تیــم هــا و بازیکنــان از نظــر گرافیکــی عالــی و واقعــی طراحــی شــده انــد امــا 
بارســلونا و بازیکنــان آن یــک ســر و گــردن در ایــن زمینــه برتــر و خــوش آب 
و رنــگ تــر طراحــی شــده انــد و ایــن موضــوع بــه ویــژه بــرای طرفــداران تیــم 
رئــال مادریــد اصــا قابــل بخشــش نیســت و بــه شــخصه عاقــه ام را در ایــن 
نســخه بــه ســری PES کــه ســال هــا و ســال هــا تنهــا فوتبیالــی بــود کــه بــازی 

مــی کــردم از دســت دادم.

یک قدم نزدیک تر به واقعیت
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همــواره و در تمامــی بازی هــا نهایتــا گیــم پلــی اســت کــه اهمیــت بیشــتری 
دارد و قضــاوت اصلــی در مــورد بــازی معمــوال بــر اســاس آن انجــام می گیــرد 
امــا ایــن موضــوع در یــک شــبیه ســاز فوتبــال خیلــی خیلــی مهــم تــر و حیاتــی 
تــر اســت و در واقــع گیــم پلــی در ایــن ســبک همــه چیــز اســت و بایــد 
بتوانــد حــس و حــال بــازی کــردن یــک فوتبــال جــذاب و هیجــان انگیــز را 
بــه بازیبــاز منتقــل نمایــد کــه البتــه چــه بهتــر کــه ایــن گیــم پلــی عالــی بــا 
جلوه هــای بصــری واقعــی و گــزارش عالــی و تیم هــای صحیــح و ... همــراه 
باشــد. خوشــبختانه بــازی  Pro Evolution Soccer 2018  از همیــن گــروه 
مجســوب می شــود و هــم در زمینــه بصــری و شــبیه ســازی واقعــی چهــره 
بازیکنــان و ... موفــق عمــل کــرده اســت و هــم در بخــش گیــم پلــی، یــک 
شــبیه ســاز فوتبــال کامــل و بــی نهایــت هیجــان انگیــز اســت کــه می توانــد 
ســاعت و ســاعت ها در طــول یــک ســال تــا زمــان انتشــار نســخه بعــدی 
پــای خــود بکشــاند و از آن چــه بــه صــورت تــک نفــره و چــه بــا دوســتان 
خــود لــذت ببریــد. طراحــی منوهــای بــازی بــه خوبــی انجــام گرفتــه اســت 
و رابــط کاربــری بــازی بســیار راحــت و در دســترس کاربــر اســت کــه البتــه 
ابــن موضــوع همیشــه یکــی از خصوصیــات اصلــی ایــن ســری محبــوب نیــز 
بــوده اســت. شــما خیلــی راحــت می توانیــد وارد منــوی مــد نظرتــان شــده و 
فعالیت هــا و کارهایــی را کــه می خواهیــد در بخش هــای مختلــف منوهــای 
بــازی انجــام دهیــد.  انتخــاب تیم هــا و... نیــز بــه ســنت همیشــگی ســری 
بســیار آســان اســت و کار شــما را بــرای انتخــاب بیــن تیم هــای مختلــف و 
لیگ هــای مختلــف و .. راحــت می کنــد. در بخــش چیــدن ترکیــب و جابجایــی 
 Pro Evolution Soccer بازیکنــان و اعمــال تاکتیک هــای مختلــف نیــز در
2018 تفــاوت چندانــی را بــا نســخه های قبــل بــه چشــم نخــورده و همچنیــن 
ــا همــه چیــز در  مشــکل خاصــی نیــز در ایــن بخــش مشــاهده نمــی گــردد ت
بــازی و منوهــای آن و رابــط کاری آن، بــه راحتــی در دســترس بازیبــاز قــرار 
داشــته باشــد و بــا حداکثــر ســرعت ممکــن او را بــه ســمت آغــاز بــازی فوتبــال 

روانــه کننــد.
یــک نکتــه مهــم کــه امســال نیــز مثــل هــر ســال بایــد در مــورد آن صحبــت 
کنیــم مســئله الیســنس تیــم و اســتادیوم و ... اســت کــه واقعــا اعتقــاد دارم 
بایــد هــر ســال بیشــتر بابــت ایــن موضــوع از ایــن ســری نمــره کــم کنیــم. هــر 
ســال می گوییــم کونامــی لعنتــی بایــد الیســنس لیگ هــا و تیم هــای بــزرگ را 
بــرای بازی هایــش بگیــرد و هــر ســال هــم ایــن شــرکت می آیــد همــه زورش را 
می گــذارد روی یــک تیــم و مثــا بارســلونا را کلــی رویــش مانــور می دهــد ولــی 
از آن طــرف رئــال نــام نــدارد و چلســی همــان London FC و ... اســت کــه 
10 ســال پیــش هــم بــود. بــه جایــش مــی رود تیــم از لیــگ برزیــل الیســنس 
می کنــد و اســتقال و پرســپولیس عجیــب غریــب در بــازی می گــذارد. بــه 
جــای توجــه بــه تیم هــای قدرتمنــد دنیــا و لیگ هــای بــزرگ دنیــا کــه می دانــد 
همــه بازیبــازان آن هــا را انتخــاب می کننــد مــی رود فامینگــوی برزیــل را مثــا 
مــی آورد!! واقعــا بایــد هــر ســال بیشــتر از ایــن ســری نمــره بابــت ایــن موضوع 
کــم کــرد. درســت اســت کــه بعــدا بــا یــک آپدیــت و ... خــود بازیبــازان همــه 
چیــز را درســت می کننــد ولــی مهــم ایــن اســت کــه در ابتــدا هیــچ چیــزی در 
ایــن بــازی از نظــر الیســنس و نــام تیم هــا و .. درســت نیســت و مخصوصــا 
وقتــی نگاهــی بــه ســری رقیــب می اندازیــم کــه تــک تــک لیگ هــا و تــک تــک 
الیســنس ها و .. را ریــز بــه ریــز در اختیــار دارد آن وقــت ضعــف ایــن ســری 
بیشــتر بــه چشــم می آیــد و اوج زحمــت کونامــی مثــا ایــن بــود کــه پارســال 
امتیــاز لیــگ قهرمانــان اروپــا را انحصــاری بــرای خــود گرفــت کــه واقعــا بــا 
ضعف هایــی کــه الیســنس تیم هــا دارد اصــا موضــوع مهمــی حســاب نمــی 
شــود زیــرا مثــا چــه کســی می خواهــد بــا تیمــی بــا نــام »ســفید پــوش« بــا 
لبــاس غیــر رســمی در لیــگ قهرمانــان باشــد )منظورشــان رئــال مادریــد اســت 

مثــا کــه دو ســال قبــل را پشــت هــم قرهمــان لیــگ قهرمانــان شــده اســت!!(. 
واقعــا ایــن موضــوع دیگــر دارد لــوث می شــود و کونامــی بایــد قــدم جــدی و 
مهمــی در ایــن مــورد بــردارد زیــرا کــه واقعــا حیــف اســت کــه فوتبالــی بــه ایــن 
ــن مشــکات الیســنس و تیم هــای  ــی، ای ــم پل ــی و جذابیــت از نظــر گی زیبای
غلــط و اســتادیوم های کــم تعــداد و ... را داشــته باشــد.  امیــدوار هســتیم 
در آینــده کونامــی موفــق گــردد مشــکل الیســنس برخــی لیگ هــا و تیم هــا 
را حــل نمایــد و شــاهد حضــور تمامــی لیگ هــا و تیم هــای مختلــف بــا نــام 
واقعــی و صحیــح و لباس هــای اصلــی آن هــا باشــیم و کونامــی نیــز ماننــد 
الکترونیــک آرتــز و عنــوان محبــوب فوتبالــی آن هــا یعنــی FIFA موفــق بــه 
اخــذ الیســنس تمامــی لیگ هــا و مســابقات گــردد و شــاید روزی در بــازی 

PES ببینیــم کــه لیــگ فوتبــال کشــورمان نیــز حضــور دارد. 
می توانیــد  و  اســت  گســترده  بســیار  ســازی  شــخصی  زمینــه  در  بــازی 
انــواع و اقســام تغییــرات را در تیم هــا و بازیکنــان اعمــال نماییــد و انــواع 
لباس هــای مختلــف را بــا لوگوهــای دلخــواه بــرای تیم هــا طراحــی کــرده و بــه 
طــور کلــی بایــد گفــت یــک بخــش شــخصی ســازی عظیــم در ایــن عنــوان در 
اختیــار بازیبــاز قــرار دارد تــا بــه نوعــی جبــران الیســنس های نداشــته بــازی 
را بکنــد!! فیزیــک برخوردهــا در بــازی بســیار عالــی و طبیعــی بــه کار گرفتــه 
شــده اســت و درگیریهــا و تکل هــا و خطاهــای بســیار واقعــی تــری را نســبت 
بــه قبــل شــاهد هســتیم و شــما کامــا در آن هــا تعییــن کننــده هســتید و 
فقــط هــوش مصنوعــی در مــورد برنــده برخوردهــا و تکل هــا و ... تصمیــم 
نمــی گیــرد. ســرعت بــازی نســبت بــه بــازی ســال قبــل تفاوتــی نــدارد و شــاهد 
یــک بــازی روان و بســیار لذتبخــش هســتیم کــه ســرعتی کامــا مناســب بــا 
یــک بــازی فوتبــال و یــک مســابقه فوتبــال واقعــی دارد.  سیســتم پــاس کاری 
و رســیدن پاس هــا بــه هم تیمی هــا در ایــن عنــوان بهبــود یافتــه اســت و بــا 
ایــن کــه نســخه قبلــی هــم در ایــن بخــش مشــکل خاصــی نداشــت امــا بــاز 
هــم در بــازی جدیــد شــاهد پــاس کاری هــای بهتــری نســبت بــه قبــل هســتیم 
. حــرکات دروازه بان هــا در بــازی تقریبــا بــه ماننــد نســخه ســال 2017 اســت 
و تغییــر خیلــی خاصــی را در آن شــاهد نیســتیم کــه البتــه در ایــن زمینــه 
مشــکل خاصــی هــم در نســخه ســال 2017 وجــود نداشــت کــه بخواهنــد آن 
را رفــع نماینــد امــا بــاز هــم بــه ماننــد هــر بــازی فوتبــال دیگــری و حتــی ســری 
فیفــا گاهــا مشــاهده می شــود کــه در برخــی زمینه هــا دروازه بان هــا ضعــف 
بیشــتری در گل خــوردن دارنــد و مثــا در گرفتــن تــک بــه تک هــا نســبت 
بــه گرفتــن شــوت ها ضعــف دارنــد کــه ایــن موضوعــی اســت کــه باالخــره 
در فوتبــال واقعــی هــم ممکــن اســت مشــاهده شــود و دروازه بان هــا در 
بــرای  مختلفــی  انیمیشــن های  تــر هســتند.   پذیــر  آســیب  مــوارد  برخــی 
دروازه بان هــا در بــازی در نظــر گرفتــه شــده اســت  و دیگــر شــاهد حــرکات 
ــد  عجیــب و غریــب و خــوردن گل هــای ناشــیانه توســط آن هــا نیســتیم. بای
ــان واکنش هــای بســیار  گفــت در  Pro Evolution Soccer 2018دروازه بان
بهتــری نســبت بــه توپ  هــای ارســالی از جناحیــن یــا شــوت های محکــم و 
قدرتمنــد تشــان می دهنــد.  یکــی از نــکات منفــی بخــش گیــم پلــی کــه بایــد 
بــه آن اشــاره کــرد زمــان طوالنــی لودینگ هــای بــازی اســت کــه گاهــا باعــث 
می شــود اعصابتــان بــه هــم بریــزد و حوصلــه شــما را ســر ببــرد. داورهــا در 
بــازی مناســب و منطقــی عمــل می کننــد و حــس می کنیــد کــه جــدا یــک 
ــح بــرای مســابقه شماســت.  داور واقعــی در حــال گرفتــن تصمیمــات صحی
هــر چنــد بــاز هــم گاهــی شــاهد تصمیماتــی نســبتا عجیــب هســتیم ولــی در 
کل ایــن موضــوع اصــا و ابــدا بــه انــدازه ای نیســت کــه بخواهیــم بــه داور 
یابــزی ایــراد بگیریــم. دوار دیگــر بیخــود و بــی جهــت ســریعا از کارت قرمــز 
ــر  ــر و هوشــمندانه ت ــه بســیار منطقــی ت اســتفاده نمــی کنــد و در ایــن زمین
 Pro Evolution Soccer عمــل می کنــد. در کل بایــد گفــت داوری در بــازی

همان لذت ناب فوتبال...
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2018 بســیار عالــی و مناســب انجــام می گیــرد و مشــکلی را بــرای شــما 
بوجــود نمــی آورد. 

گیــم پلــی بــازی در درجــات ســختی مختلــف آن و بســته بــه کیفیــت بــازی 
شــما کامــا عادالنــه و قابــل قوبــل بــرای بازیبــاز اســت و واقعــا بایــد گفــت 
ایــن تنهــا کیفیــت و تــوان تاکتیکــی و قــدرت بــازی کــردن شماســت کــه نتیجــه 
بــازی را تعییــن می کنــد و نــه یــک ســری حــرکات اســکریپت شــده و از پیــش 
تعییــن شــده کــه شــما نتوانیــد هیــچ مقاومتــی در برابــر آنهــا داشــته باشــید. 
شــما می توانیــد بــا حمــات همــه جانبــه و دقیــق بــه گل برســید و همیــن 
طــور می توانیــد بــا دفــاع درســت و بــه موقــع از گل خــوردن جلوگیــری کنیــد. 
تعــادل بیــن بخــش دفاعــی و هجومــی نــه تنهــا در فوتبــال واقعــی اهمیــت 
بســیاری دارد بلکــه در بــک شســبیه ســاز فوتبــال هــم کــه می خواهــد تجربــه 
ای واقعــی بــه بازیبــاز انتقــال دهــد همــان قــدر مهــم و حیاتــی بــه حســاب 
می آیــد.   Pro Evolution Soccer 2018از لحــاظ تعــادل و باالنــس در 
ــه و کامــا پولیــش شــده اســت کــه مشــخص  ــازی پخت فــاز هجومــی یــک ب
اســت ســازندگان بارهــا و بارهــا آن را تســت کــرده تــا بــه نوعــی مطمئــن 
شــوند کــه روش خیلــی واضــح و »تابلویــی« بــرای پشــت ســر هــم  گل 
آســان زدن و پاییــن بــردن کیفیــت گیــم پلــی بــازی در حملــه وجــود نداشــه 
باشــد و بــا تعادلــی کــه در ایــن بخــش وجــود دارد تمــام طــرق مختــف و 
تاکتیک هــای گوناگــون بــرای بــه گل رســیدن را امتحــان کنیــم و مــدام پشــت 
ســر هــم ماننــد فوتبال هــای قدیمــی از یــک راه و یــک راه و یــک نقطــه ضعــف 
در سیســتم بــازی بــرای گل زدن اســتفاده نکنیــم. البتــه شــما در انتخــاب 
تاکتیک هــای مختلــف کامــا آزاد هســتید و ایــن کــه شــما بــا توجــه بــه ســبک 
بــازی کــه بــه آن عاقــه داریــد بیشــتر از یــک راه بــرای گل زدن اســتفاده 
می کنیــد، ایــن دیگــر موضوعــی شــخصی اســت و مثــا شــخصی دیگــر هــم 
از یــک روش دیگــر بــرای ایــن کار اســتفاده می کنــد و بــه ماننــد فوتبــال 
واقعــی کــه روش هــای مختلفــی بــرای گل زدن وجــود دارد و روش هــای 
ــه همیــن شــکل می باشــد و هــر  ــز ب ــد، اینجــا نی ــان مختلــف فــرق دارن مربی
شــخصی از نوعــی از بــازی خوشــش می آیــد امــا ســازندگان مطمئــن شــده 
انــد کــه ایــن روش هــا همگــی بــه یــک انــدازه ارزش داشــته باشــند و همــه 
را بــه ســمت اســتفاده از یــک روش ثابــت و تکــراری نکشــانند. بــه ماننــد 
بخــش هجومــی، Pro Evolution Soccer 2018 در زمینــه متعــادل بــودن 
گیــم پلــی در فــاز دفــاع نیــز فــوق العــاده باالنــس شــده و بــا کیفیــت عمــل 
می کنــد کــه ایــن موضــوع بســیار ارزشــمند اســت. اگــر نســخه  ســال 2015 
و قبــل از آن را تجربــه کــرده باشــید کامــا معنــی حرفــم را در مــورد تعــادل 
در فــاز دفاعــی یــک بــازی می فهمیــد، زیــرا در آن عناویــن وقتــی کــه بــازی را 
بــر روی درجــه خیلــی بــاالی ســختی قــرار می دادیــد گاهــا در بــازی مشــاهده 
می شــد کــه اصــا مهــم نیســت شــما دفــاع یوونتــوس را داریــد و درســت و 
صحیــح هــم دفــاع می کنیــد، زیــرا انــگار بــازی دســتور مــی داد کــه بایــد گل 
بخوریــد و ضعیــف تریــن تیــم دنیــا مثــل اب خــوردن دروازه شــما را بــاز 
می کــرد و انــگار کــه شــما هیــچ نقشــی در آن صحنــه و رقــم خــوردن آن گل 
ــود کــه »بایــد« گل زده شــود.  نداشــته و هــوش مصنوعــی تعییــن کــرده ب
امــا خوشــبختانه در  Pro Evolution Soccer 2018  حتــی اگــر بــازی بــر 
روی ســخت تریــن درجــه نیــز باشــد، بــا انخــاب تیــم مناســب و دقــت و تمرکــز 
بــاال و تجربــه  کافــی در ایــن ســری کامــا می توانیــد بــه صــورت حرفــه ای در 
برابــر گل خــوردن مقاومــت کنیــد و دیگــر ایــن گونــه نیســت کــه مثــا ماننــد 
ــاد و مــه و خورشــید و فلــک  ــر و ب ــازی اب نســخه های قبلــی در دقایقــی از ب
در کار بیاینــد تــا شــما حتمــا گل بخوریــد و نتوانیــد از آن جلوگیــری نماییــد. 
ایــن اتفــاق از نســخه ســال 2016 کــم کــم آغــاز شــد و حــاال در نســخه ســال 

2018 بــه پختگــی کامــل درتعــادل فــاز دفاعــی رســیده اســت.
پلــی  زمــان  از  و  قدیــم  ماننــد  بــه  همچنــان   Master League بخــش 
ــا بــه امــروز هنــوز هــم همــان لــذت و هیجــان خــود را حفــظ  استیشــن 2 ت
کــرده اســت و بــاز هــم می توانیــد ســاعت و ســاعت ها بنشــینید و تیــم خــود 
را هدایــت کنیــد و در لیــگ و جــام حذفــی و لیــگ قهرمانــان و .. بــه رقابــت 

بپردازیــد و بــازی کــن بخریــد و بفروشــید و باالنــس مالــی تیــم خــود را حفــظ 
کنیــد و دنبــال اســتعدادها بگردیــد و مربــی و اســتعداد یــاب اســتخدام 
ــا و تمرکــز روی بخش هــای مختلــف در  ــد و روی تمرین هــا و فشــار آنه کنی
تمریــن نظــارت داشــته باشــید. در ایــن قســمت شــما مربیگــری یــک تیــم را 
بــر عهــده می گیریــد کــه می توانیــد انتخــاب کنیــد بــا بازیکنــان اصلــی آن تیــم 
مســابقات را آغــاز کنیــد و یــا بــا تیمــی از بازیکنــان ضعیــف کــه بــه صــورت 
ــر آغــاز نماییــد  ــازی را از لیــگ پاییــن ت ــد ب ــازی قــرار گرفتــه ان Default در ب
و بــه لیگ هــای بــاال صعــود نماییــد. در اینجــا بایــد بــر خریــد بازیکنــان و... 
نظــارت نماییــد و مســابقات مختلــف را در جام هــای مختلــف برگــزار نماییــد 
و بــرای باشــگاه درآمــد کســب نماییــد تــا در پایــان ســال و فصــل نقــل و 
انتقــاالت پــول کافــی بــرای خریــد بازیکنــان مــد نظــر خــود و پرداخــت حقــوق 
ــا آن هــا را داشــته باشــید.  ــد ب ــان تیــم خــود و امضــای قــرار داد جدی بازیکن
همچنیــن بــر تیــم امیدهــای باشــگاه نیــز نظــارت داریــد و می توانیــد از آن هــا 
بازیکنــان بــا اســتعداد را انتخــاب کنیــد و بــا آن هــا قــرار داد حرفــه ای امضــا 
نماییــد تــا کــم کــم رشــد و پیشــرفت نماینــد و بــه بازیکنــی تاثیرگــذار بــرای 
شــما تبدیــل شــوند و یــا بتوانیــد آن هــا را بــا قیمتــی خــوب بــه باشــگاه دیگــری 
واگــذار نماییــد. در ایــن قســمت هــر هفتــه اخبــار مربــوط بــه نتایــج تیــم 
خــود، پیشــنهاد های رســیده بــرای بازیکنــان مختلــف تیــم، اظهــار نظرهــای 
مختلــف  کامنت هــای  و  مختلــف  مصاحبه هــای  در  تیمتــان  بازیکنــان 
آن هــا و اخبــاری در مــورد مســایقات بعــدی خــود را در صفحــه ی اصلــی 
بخــش Master League  مشــاده می کنیــد و همچنیــن ممکــن اســت بــه 
عنــوان مربــی و بــا کســب نتایــج مثبــت توســط ســایر باشــگاه ها و تیم هــای 
ملــی مختلــف در دنیــا بــه شــما پیشــنهاد همــکاری داده شــود کــه می توانیــد 
بــه ان هــا پاســخ مثبــت یــا منفــی دهیــد. در ایــن بخــش شــاهد پیشــرفت 
افــت بازیکنــان مختلــف خــود طــی بازی هــا و تمرین هــای مختلــف  یــا  و 
هســتید و بایــد حواســتان بــه زیــاد شــدن ســن آن هــا و زمانــی کــه شــروع بــه 
رونــد نزولــی خــود می کننــد نیــز باشــد. بازیکنــان در ایــن بخــش در 3 فــاز 
صعــودی، اوج توانایــی و فــاز نزولــی طبقــه بنــدی شــده انــد کــه بایــد هنــگام 
خریــد و فــروش بازیکن هــا موضــوع ســن آن هــا را نیــز مــد نظــر داشــته 
باشــید تــا ضــرری را متوجــه خــود و تیــم خــود نکنیــد. در کل بایــد گفــت ایــن 
بخــش همچنــان یکــی از برتریــن و لذتبخــش تریــن قســمت ها در عنــوان 
ــن گذشــته اســت.  ــه ســنت تمامــی عناوی Pro Evolution Soccer 2018 ب
البتــه بایــد بــه ایــن موضــوع نیــز اشــاره کــرد کــه در بخــش مســترلیگ نســخه 
جدیــد مــوارد جدیــدی را نیــز ماننــد برخــی مســابقات و تورنمنت هــای پیــش 
فصــل و ارتقــا سیســتم ترنســفر بازیکنــان و برخــی مصاجبه هــا و ... شــاهد 

هســتیم کــه لــذت بیشــتری را بــه ایــن بــازی بخشــیده انــد.
 Pro Evolution در نهایــت و در مجمــوع در مــورد بخــش گیــم پلــی بــازی
Soccer 2018 بایــد گفــت بــه معنــای واقعــی شــاهد یــک شــبیه ســاز فوتبــال 
بســیار بــا کیفیــت و زیبــا هســتیم کــه دیگــر هیــچ چیــزی از رقیــب قدرتمنــد 
خــود در زمینــه کیفیــت بــازی کمتــر نــدارد و دقیقــا همــان حــال و هــوای 
قدیمــی و لــذت نابــی کــه بــازی کــردن ایــن فرنچایــز در نســل 5 و 6 بــرای 
مــا داشــت را دوبــاره برایمــان زنــده می کنــد تــا کونامــی یکــی از معــدود 
کارهــای درســت خــود در ایــن ســال ها را انجــام داده باشــد! تنهــا در زمینــه 
ــه حــال  ــد فکــری ب ــوز افتضــاح اســت و بای ــازی هن الیســنس ها اســت کــه ب
ایــن مــورد در نســخه های بعــدی شــود زیــرا مثــا بنــده کــه طرفــدار رئــال 
ــوده  ــر روی تیــم بارســلونا ب مادریــد هســتم و می بینــم امســال کا تمرکــز ب
و حتــی نــام رئــال مادریــد هــم درســت نیســت عاقــه ای ماننــد قبــل یــه 
ایــن بــازی نشــان نــدادم و کمــی هــم بــه ســمت تجربــه کــردن ســری رقیــب 
ــازی نکــرده بــودم. پــس اگــر  ــا ایــن کــه هرگــز در زندگــی ام فیفــا ب ر فتــم ب
ایــن موضــوع توانســته مــن را بــه ســمت ســری رقیــب بکشــاند قطعــا دیگــر 
کســانی هــم هســتند کــه ایــن طــور فکــر کننــد و بــه ســراغ دیگــر شــبیه ســاز 
موجــود در بــازار برونــد کــه همــه کارش را روی یــک تیــم نگذاشــته اســت.
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بایــد اعتــراف کنــم کــه همــواره بــه شــخصه بــا موســیقی هایی کــه در منوها 
و ... در ســری عناوین Pro Evolution Soccer  می شــنویم مشــکل داشــته 
ام و بــه نظــرم کســانهی کــه ایــن موســیقی ها را انتخــاب می کننــد بســیار 
بــد ســلیقه هســتند! البتــه نــه ایــن کــه فکــر کنیــد چــون مــن موســیقی متــال 
ــم  ــد، بلکــه می گوی ــکا روی منوهــا بگذارن ــد متالی ــم بای دوســت دارم می گوی
قطعــات و آهنگ هــای بســیار زیباتــر و هیجــان انگیزتــری وجــود دارنــد کــه در 
ایــن بازی هــا اســتفاده شــوند و الاقــل از نظــر بنــده موســیقی های منوهــای 
بــازی و ... تنهــا جــز در یکــی دو مــورد زیبــا نیســتند و هیجــان خیلــی باالیــی 
را هــم بــرای تشــویق شــما بــه انجــام یــک بــازی فوتبــال جــذاب، تزریــق نمــی 
کننــد و حتــی در دراز مــدت تکــراری هــم می شــوند. البتــه ایــن موضوعــی 
نیســت کــه بــه خاطــرش از یــک شــبیه ســاز فوتبــال امتیــاز کــم کنیــم و بیشــتر 
گــزارش بــازی اســت کــه معیــار ســنجش بخــش صداگــذاری و موســیقی در 

ایــن ســبک قــرار می گیــرد و در ادامــه بــه آن می پردازیــم.
خیلــی  بایــد   Pro Evolution Soccer 2018 بــازی  گــزارش  مــورد  در 
راحــت اعــام کنــم ایــن قســمت »بدتریــن و ضعیــف تریــن بخــش ایــن 
عنــوان« اســت. گزارش هــا اصــا جــذاب نیســت و گاهــا شــاهد وقفه هــای 
طوالنــی بــدون هیــچ حرفــی در بیــن گــزارش یــک بــازی هســتیم کــه عجیــب و 
مســخره اســت و فکــر می کنیــد کــه شــاید دیســک بــازی خــراب شــده اســت!!  
یکــی از معــدود و شــاید بایــد گفــت تنهــا نکتــه جالــب در گــزارش بــازی 

Pro Evolution Soccer 2018 کــه بــه نظــر می رســد دوســتان گزارشــگر 
مســتقیما از ســرهنگ علیفــر خودمــان تقلیــد کــرده فریــاد زدن ناگهانــی 
گزارشــگران هنــگام شــوت زدن یــا ایجــاد موقعیــت حســاس توســط یــک 
ــا فریــاد زیبایــی نــام بازیکنــی  بازیکــن اســت کــه در ایــن لحظــه گزارشــگر ب
کــه اقــدام بــه شــوت زدن کــرده اســت را بیــان می کنــد و نهایتــا هــم می گویــد 
دوارهههههههههههههــه«    تــووووووووووووووووووی  »وههههــه........... 
)خــاک بــر ســر دفــاع خطــی!!!( همچنیــن تنــوع جمــات گــزارش بــازی چنــدان 
جالــب نیســت و زیــاد شــاهد شــنیدن جمــات تکــراری هســتیم. امــا در هــر 
صــورت همــان طــور کــه قبــل تــر نیــز در نســخه های قبلــی گفتــه ام  ایــن یــک 
بــازی فوتبــال اســت کــه قــرار اســت بارهــا و بارهــا و بارهــا آن را تکــرار نماییــم 
و بســته بــه مقــدار بــازی کــردن مــا، گــزارش بــازی باالخــره برایمــان تکــراری 
خواهــد شــد و ایــن یــک ضعــف خیلــی بــزرگ بــرای بــازی محســوب نمــی 
شــود امــا از طرفــی هــم نمــی شــود کتمــان کــرد کــه گاهــا ایــن تکــرار لعنتــی 
جمــات واقعــا از حــد خــودش می گــذرد و مثــا در یــک بــازه 90 ثانیــه ای 4 
بــار یــک حــرف مشــابه را از گزارشــگر بــازی می شــنوید کــه واقعــا از جذابیــت 
بــازی و حــس واقعــی بــودن یــک بــازی فوتبــال و گــزارش آن می کاهــد. نهایتــا 
ــازی Pro Evolution Soccer 2018 یکــی از  می توانــم بگویــم گــزارش در ب
بدتریــن گزارش هــای بازی هــای ورزشــی در نســل هشــتم تــا بــه اینجــای کار 

اســت. 

در نهایــت اگــر بخواهیــم نتیچــه گیــری را در 
 Pro Evolution Soccer 2018 بــازی  مــورد 
بــازی در  بایــد گفــت ســازندگان  انجــام دهیــم 
کونامــی واقعــا موفــق شــده انــد تا یک شــبیه ســاز 
فوتبــال بــی نقــص از نظــر گیــم پلــی و کیفیــت 
فوتبــال درون زمیــن را خلــق نماینــد و کار آنهــا در 
ایــن زمینــه واقعــا قابــل تحســین اســت و امیــدوار 
هســتیم کــه بــه ایــن پیشــرفت ادامــه نیــز بدهنــد 
و در نســخه های بعــدی برخــی ضعف هــای باقــی 
مانــده را کــه البتــه بیشــتر بــه مســائل حاشــیه ای 
بــازی مثــل الیســنس ها و گــزارش مربــوط اســت 
را نیــز رفــع نماینــد تــا یــک بــازی کامــل و بی نقص 
را بــه طرفــداران خــود هدیــه دهنــد. خوشــبختانه 
ســازندگان بــازی بــا دقــت بــه جزییــات و توجــه 
بــه بازخوردهــای بازیبــازان و .. موفــق شــده انــد 
تــا انــدک ضعف هــای گیــم پلــی در نســخه های 
اخیــر را نیــز برطــرف نماینــد تــا بتوانیــم بــه جــرات 
 Pro Evolution Soccer 2018 بگوییــم کــه حــاال
مجــددا ایــن ســری را بــه همــان جایــگاه واقعــی و 
در کنــار رقیــب دیرینــه اش بــه صــورت شــانه بــه 

شــانه قــرار داده اســت. بایــد اذعــان داشــت کــه  
Konami برخــاف اشــتباهات خیلــی زیــادی کــه 
در ســال های اخیــر در مــورد عناویــن محبــوب 
مــورد  یــک  ایــن  در  اســت  خــود مرتکــب شــده 
گویــا راه درســت را انتخــاب کــرده اســت و ظــرف 
3 ســال گذشــته موفــق شــد تــا دوبــاره اعتبــار 
ــد و طرفــداران قدیمــی  ــز PES را بازگردان فرنچای
و ناراضــی ســری را دوبــاره بــه خــود جــذب کــرده 
و از آنهــا دلجــوی نمایــد.  بــدون شــک بایــد گفــت 
نســخه  در  کــه  ســری  ایــن  ســاله   3 پیشــرفت 
 Pro اکنــون در نســخه  آغــاز شــد   2016 ســال 
نســبی  نکامــل  بــه   Evolution Soccer 2018
رســیده اســت و ایــن بــازی برتریــن نســخه از آغــاز 
نســل هشــت تــا بــه امــروز بــه حســاب می آیــد. بــا 
وجــود ضعف هایــی کــه هنــوز هــم در بــازی وجــود 
الیســن های  و  ضعیــف  گــزارش  ماننــد  دارنــد 
افتضــاح، امــا از لحــاظ کلیــت یــک شــبیه ســاز 
زمیــن  در  قوتبــال  کیفیــت  شــامل  کــه  فوتبــال 
ــر و فــوق  ــوان بــی نظی ــازی یــک عن ــن ب اســت، ای
العــاده جــذاب اســت کــه حــس فوتبــال واقعــی 

می کنــد.  منتقــل  شــما  بــه  را  آن  نــاب  لــذت  و 
زمانــی کــه داور ســوت آغــاز بــازی را می زنــد و 
دقایقــی از آن می گــذرد، واقعــا حــس می کنیــد 
نســخه های  کــردن  بــازی  حــال  در  گویــی  کــه 
قدیمــی ایــن ســری بــا رنــگ و رویــی تــازه هســتید. 
از ســرعت بــازی گرفتــه تــا کنتــرل بازیکنــان و ... 
همــه و همــه جــذاب و دوست داشــتنی هســتندو 
بازیبــازان را چــه طرفــداران قدیمــی و چــه آنهایــی 
کــه تــازه بــه ســراغ ایــن ســری آمــده انــد را کامــا 
راضــی می کننــد.  در انتهــا بایــد بگویــم کــه عنــوان 
 PES ســال قبلــی یعنــی نســخه 2017 فرنچایــز
و  طرفــداران  کــه  بــود  العــاده  فــوق  بــازی  یــک 
منتقدان را بســیار راضی و خشــنود نگاه داشــت 
 Pro Evolution Soccer امــا حــاال بایــد بگویــم
2018 حتــی از بــازی قبلــی نیــز نــرم تــر و خــوش 
دســت تــر و واقعــی تــر و لــذت بخــش تــر اســت 
و شــک نکنیــد کــه ایــن نســخه یکــی از برتریــن 
عناویــن ایــن فرنچایــز و یکــی از برتریــن شــبیه 
ســازهای فوتبــال در تاریــخ بازی هــای رایانــه ای 

بــه حســاب می ایــد.

همان لذت ناب فوتبال...

همان لذت ناب فوتبال...

 پیشــرفت نســبت بــه نســخه ســال قبــل و پرهیــز از ایــن کــه فقــط 
نــام بــازی را یــک شــماره بــاال ببرنــد و همــان بــازی پارســال را 
عرضــه کننــد، گیــم پلــی فــوق العــاده عالــی و نــرم و لذتبخــش بــا 
درصــد شــبیه ســازی واقعیــت بســیار بــاال، انمیشــین هــا و چهــره 
ــان معــروف  ــی از دور بازیکن ــان معرکــه اســت و حت هــای بازیکن
مــدام  کــه  لذتبخــش  بســیار  بــازی  یــک  مــی شــوند،  شــناخته 
دوســت داریــد آن را دوبــاره تکــرار کنیــد، پیشــرفت سیســتم 

دفــاع و هــوش مصنوعــی

همــان موضــوع همیشــگی الیســنس تیــم هــا کــه افتضــاح اســت، 
گــزارش بــازی بســیار ضعیــف و بــی کیفیــت اســت

+-
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فنجان نشکستنی!!

بــه  روز  ای  رایانــه  بازی هــای  کــه  دنیایــی  در 
روز بــه ســمت راحــت تــر شــدن پیــش می رونــد 
و از هــر ابــزار داخــل بــازی و خــارج از آن بــرای 
ــاز هــم پیــدا می شــوند  ایــن امــر بهــره می برنــد، ب
افــرادی کــه هنــوز بــه ایــن اعتقــاد دارنــد کــه بــازی 
ــان  ــن می ــا چالــش باشــد. در ای ــه همــراه ب ــد ب بای
جدیــد  ای  ایــده  بــا  ذوق،  خــوش  اســتدیو  یــک 
اســت.  آمــده  میــان  ایــن  بــه  قدیــم  دنیــای  از 
اســتدیو MDHR بــا ایــده ای از نســل های قدیــم 
ــر  ــق کــرده اســت کــه ب ــی خــارج العــاده خل عنوان
خــاف ظاهــر زیبــا و دوســت داشــتنی اش، در 
پس آن دنیایی از شــرورت و ســختی انتظار شــما 

می کشــد. را 
بــرادر اســت.  داســتان کاپ هــد داســتان دو 
زیبایــی  و  خوشــی  در  کــه  بــرادری  دو  داســتان 
بزرگتریــن  روز  یــک  در  ولــی  می کننــد  زندگــی 
اشــتباه زندگیشــان را نیــز انجــام می دهنــد. ایــن 
دو بــرادر در حــال شــرط بنــدی و قمــار هســتند 
دارشــان  جلــو  چیــزی  هیــچ  می کننــد  فکــر  و 
نیســت و ایــن جــا اســت کــه خــود شــیطان بــرای 
بــازی بــا آن هــا امــاده شــده اســت و بــه آن هــا 
پیشــنهاد وسوســه کننــده ای می دهــد و دو بــرادر 
هــم ســاده. اینگونــه اســت کــه در بــازی مقابــل 
شــیطان ایــن بــرادران کوچــک شکســت می خورنــد 
ــر از آن اســت کــه  ــی شــرط شــیطان ســنگین ت ول
فکــرش را می کردنــد. حــاال آن هــا بایــد روح خــود 
را بــه شــیطان بدهنــد و البتــه ایــن کاری نیســت 
کــه هــر کســی حاظــر بــه انجامــش باشــد. حــاال 
ایــن دو بــرادر دو راه پیــش رو دارنــد، یــا بایــد 
ــا ایــن کــه  بدهــی خــود را بــه شــیطان ادا کننــد ی

بایــد بــرای شــیطان کار کننــد و حــاال شــما بایــد بــه 
جــای شــیطان بــه ســراغ بدهــکاران بــه او برویــد، 
آن هــا را شکســت دهیــد و روح آن هــا را بــرای 

شــیطان جمــع کنیــد.
بازی به ســبک عناوین مشــابه ســاید اســکرول، 
ــه راســت می باشــد و در بخــش  از ســمت چــپ ب
انتخاب مراحل، از  باال به پایین و به ســبک ســه 
بعــدی می باشــد. امــا تفــاوت اصلــی بــازی بــا ســایر 
عناویــن ســاید اســکرولر در بــاس فایــت محــور 
بــودن بــازی اســت. در بــازی مراحــل بســیاری را 
بایــد از بیــن نیرو هــای معمــول دشــمنان عبــور 
کنیــد ولــی بخــش اصلــی بــازی شــامل مبــارزه بــا 
بــاس فایت هــای زیبــا، فــوق جــذاب، خنــده دار و 
صــد البتــه کــه ســخت اســت. دشــمنان معمــول 
شــامل نیرو هــای کوچکــی هســتند کــه در عیــن 
ســادگی بــا ســرعت زیــاد یــا بــه ســمت شــما حرکت 
می کننــد و یــا بــا همیــن ســرعت بــه ســمت شــما 
بهــد  بــازی  مراحــل  کــردن  رد  شــلیک می کننــد. 
شــدت ســخت اســت و بــرای دریافــت دو ســتاره 
زیبــا، بایــد هــم در حداقــل زمــان و بدون از دســت 
دادن ســامتی از میــان ســیل عظیــم دشــمنان و 
تیر هــای آن هــا عبــور کنیــد. جــدای از آن برخــی 
مراحــل مکانیزم هــای خــاص خــود را دارنــد. بــه 
از  طــور معمــول بهتریــن راه حــل عبــور ســریع 
میــان آن هــا می باشــد. در نتیجــه بــرای فهمیــدن 
راه حــل و نــکات هــر مرحلــه، بــرای دریافــت هــر 
دو ســتاره ارزشــمند بایــد بار هــا و بــار هــر مرحلــه 
را تکــرار کنیــد تــا در نهایــت در حداقــل زمــان و 
بــه ســامت از مراحــل متنــوع عبــور کنیــد و هــم 
بــا صرفــه جویــی در زمــان، مهارتتــان بــرای مراحــل 

بعــدی را نیــز بهبــود دهیــد.
همــان طــور کــه اشــاره شــد نقطــه قــوت اصلــی 
بــازی، بــاس فایت هــای فــوق زیبــا و عالــی آن هــا 
می باشــد. معلــوم نیســت کــه واقعــا ایــده ایــن 
بــاس فایت هــا از کجــا بــه فکــر ســازندگان کاپ 
هــد رسیده اســت ولــی بایــد بــرای آن هــا بــرای این 
ایده هــای زیبــا و جــداب آفریــن گفــت. طراحــی 
باس هــای بــازی از ایــن جهــت جالــب اســت کــه 
در نــگاه اولیــه، یــک زنبــور، یــک لــک لــک یــا یــک 
شــیطانی  خــود  ذات  در  کــدام  هیــچ  ابــر  تکــه 
نیســتند ولــی بــه طــور قطــع بــا معاملــه ای کــه 
آن هــا نیــز بــا شــیطان کــرده انــد، شــاید بتــوان 
گفــت بــرای زندگــی خــود می جنگنــد. جــدای از 
طراحــی ظاهــری باس هــا، هــر کــدام ویژگی هــای 
منحصــر بــه فــرد خــود را نیــز دارنــد و ایــن ســبب 
می شــود کــه در جــای جــای بــازی، بــه هیــچ وجــه 
از آن خســته نشــوید. بــرای عبــور از تمامــی بــاس 
ظرافــت،  و  دقــت  بــر  عــاوه  بــازی،  فایت هــای 
شــما نیــاز بــه ســرعت عمــل بســیار باالیــی نیــز 
داریــد و بــه هیــچ وجــه جایــی بــرای مخفــی شــدن 
وجــود نــدارد. حتــی در مراحــل باالتــر، بــه وســیله 
ــا حرکــت  ــازی، ب ــل ب محــدود کــردن محــدوده قاب
بــاس فایــت و یــا تغییــر در شــکل محیــط بــازی، بــه 
شــما فرصتــی بــرای اســتراحت نیــز داده نخواهــد 
اطــراف  بــه  حرکــت  بــه  مجبــور  دائمــا  و  شــد 
بــرای  بــه خصوصــی  بــود. هیــچ رونــد  خواهیــد 
بــرای فــرار کــردن و شــلیک کــردن وجــود نــدارد 
و دائمــا بایــد بــه فکــر تیر هــا و نیرو هایــی کــه از 
ســمت بــاس فایــت بــه شــما حملــه ور می شــوند 
نیــز باشــید، بنابرایــن اگــر بــرای کشــتن هــر بــاس 

محمدحسین باجان

نقد و بررسی
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فایــت حداقــل ده تــا پانــزده بــار کشــته شــوید، 
چنــدان متعجــب نخواهیــد شــد.

بــاس فایت هــا، دیگــر نقطــه  بــر خــود  عــاوه 
قــوت بــازی، طراحــی محیطــی و ســبک گرافیکــی 
بــازی اســت. محیط هــای بــازی کامــا هــم ســبک و 
در ســبک و ســیاق بــاس فایت هــای بــازی اســت، 
فایــت  بــاس  کــه  ای  مرحلــه  در  مثــال  طــور  بــه 
در  اســت، شــما  زنبــور  ملکــه  یــک  مقابــل شــما 
داخــل یــک کنــدوی زنبــور بایــد بــه نبــرد وی برویــد. 
کندو هــا  داخــل  نبــرد،  ایــن  جالــب  بخــش  ولــی 
خانه هــای  شــکل  بــه  کــدام  هــر  کــه  می باشــد 
کوچــک یــا دفاتــر کار طراحــی شــده انــد کــه قطعــا 
ــه  ــردی کــه باعــث فحاشــی شــما ب در گرماگــرم نب
در  لبخنــدی  همچنــان  اســت،  بــازی  ســازندگان 

صــورت شــما نیــز ایجــاد می کننــد.
طرحــی  کــه  زیبــا  محیطــی  طراحــی  از  جــدای 
فیمابیــن فضایــی دهکــده گونــه بــا همــراه قمــار 
خانه هــای الس وگاس دارد، ســبک نمایــش بــازی 
کــه حالتــی کارتــون گونــه بــه ســبک کارتون هــای 
دهه هــای خیلــی خیلــی قدیــم دارد کــه اگــر ســنی 
باالتــر از ســی داشــته باشــید، بــه طــور قطــع باعــث 
یــادآوری خاطــرات خــوب روز هــای قدیــم خواهــد 
بــود. ســبک گرافیکــی بــازی، بــه همــراه بافت هــای 
ــار  ــر ت خــوب و رتــوش شــده اش، دارای یــک فیلت
افــزوده شــده  نویــز  بــه همــراه مقــداری  کننــده 
چیــزی  همــان  دقیقــا  نهایــی  نتیجــه  کــه  اســت 
اســت کــه از تلویزیون هــای قدیمــی بــه یــاد داریــم. 
البتــه تمــام این هــا بــدون یــک موســیقی بــه یــاد 
ماندنــی هیــچ معنایــی نــدارد و بایــد گفــت بــاز 
هــم ســازندگان MDHR مــا را شــگفت زده کــرده 
انــد و تقریبــا همــه چیــز بــرای فرســتادن شــما بــه 

ســال های بســیار بســیار دور بــا خاطــرات خوبــش 
آمــاده اســت.

ســبک گیــم پلــی بــازی ترکیبــی از چنــد مکانیــزم 
دیگــری  عناویــن  در  پیشــتر  کــه  اســت  معمــول 
ایــن  در  معمــول  تکنیــک  چنــد  بودیــم.  دیــده 
بــازی شــامل دابــل جامــپ، شــلیک و جــا خالــی 
بایــد گفــت بخــش  کــه  پیاپــی اســت  دادن هــای 
عمــده ای از مکانیزم هــای عبــور از مراحــل شــامل 
دابــل جامپینــگ می شــود. از دابــل جامــپ بــرای 
عبــور از فواصــل دور یــا فعــال کــردن یــک بخــش 

می شــود.  اســتفاده 
همچنیــن بــازی بــه دو حالــت تــک و دو نفــره 
ــز قابــل اجــرا می باشــد. در حالــت دو نفــره بــه  نی
از  را  تــر می توانیــد دشــمنان خــود  طــور ســریع 
بیــن ببریــد ولــی عــدم هماهنگــی دو عضــو تیــم 
نیــز  معکوســی  تاثیــر  قطــع  طــور  بــه  می توانــد 
بیــن رفتــن موقعیــت  از  باشــد و ســبب  داشــته 
عبــور از موانــع شــود. در ســوی دیگــر ایــن قابلیــت 
در حــال حاظــر فقــط بــرای حالــت آفایــن ممکــن 
اســت و هنــوز خبــری از بــازی بــه صــورت آنایــن 
تجربــه  بــرای  بنابرایــن  نیســت،  حالــت  ایــن  در 
ــر پیــدا کــردن کســی  ــازی، عــاوه ب گروهــی ایــن ب
کــه تــوان عبــور از چالش هــای ســخت و طاقــت 
فرســای ایــن بــازی را داشــته باشــد، بایــد بــه فکــر 

موقعیــت مکانــی وی نیــز باشــید!
در نهایــت بایــد گفــت کاپ هــد عنوانــی اســت 
کــه ســاخت آن ســال ها بــه درازا کشــید، در طــول 
بــه مشــکات  تیــم ســازنده  بار هــا  ایــن ســال ها 
امــا  شــد،  متوقــف  کار  و  کــرد  برخــورد  اساســی 
ســازندگان خوشــبختانه امیــد خــود را از دســت 
ــد. در ضمــن بــر خــاف ســایر عناوینــی کــه  ندادن

ایــن  می شــود،  طوالنــی  آن هــا  ســاخت  پروســه 
عنــوان کیفیــت نهایــی خــود ار نیــز از دســت نــداد. 
بیشــتر حاظــر  بــرای جــذب مشــتری  ســازندگان 
بــه آســان ســاختن بــازی خــود نشــدند و نتیجــه 
نهایــی و نظــرات بــازی بــازان و منتقــدان همگــی 
گواهــی بــر قــدم برداشــتن در مســیر درســت از 
ســوی اســتدیو MDHR اســت. اگــر قصــد ســرگرم 
داریــد  را  عنــوان  یــک  در  چالــش  بــدون  شــدن 
بایــد بدانیــد ایــن بــازی بــرای شــما ســاخته نشــده 
اســت و بــه دنبــال عناویــن دیگــر بایــد بگردیــد 
ولــی اگــر قصدتــان از تجربــه ایــن عنــوان تجربــه 
یــک چالــش واقعــی دارک ســولز گونــه بــه همــراه 
چاشــنی نوســتالژی و خنــده دار اســت بایــد گفــت 
کــه شــما جــای درســتی آمــده ایــد. از ســوی دیگــر 
عرضــه ایــن بــازی بــر روی پلتفــرم اســتیم و قیمــت 
بســیار مناســب آن دلیــل دیگــری می باشــد کــه 
بــرای همــه  را  العــاده  فــوق  ایــن عنــوان  تجربــه 

می شــود. توصیــه  عاقه مندانــش 

گیم پلی سریع و جذاب
طراحی هنری عالی

طراحی گرافیکی زیبا
موسیقی فوق العاده

برخی مشکات ساده
عدم بخش دو نفره آناین
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در ژانویــه ســال 2017 شــرکت معتبــر آمــاری ســوپردیتا میــزان درآمــد 
ــه ای را در ســال گذشــته اعــام کــرد کــه طبــق آن  ــازی هــای رایان صنعــت ب
مجمــوع فــروش بــازی هــای رایانــه ای بــر روی پلتفــرم هــای مختلــف بیــش از 
90 میلیــارد دالر بــود کــه عــدد قابــل توجــه و عجیبــی اســت، امــا عجیب تــر 
از رقــم درآمــد کل ایــن صنعــت، ســهم هــر یــک از پلتفــرم هــا بــود. رشــد 
بســیار چشــمگیر بــازی هــای موبایــل در ســال 2016 باعــث شــد کــه درآمــد 
ایــن پلتفــرم از صدرنشــین همیشــگی جــدول یعنــی رایانــه هــای شــخصی 

بیشــتر شــده و بــا اختــاف 5 میلیــارد دالری در صــدر جــدول قــرار 
گیــرد. نکتــه قابــل توجــه در مــورد درآمــد بــازی هــای موبایــل ایــن 

اســت کــه برخــاف ســایر پتلفــرم هــا کــه درآمــد مجمــوع 
بســیاری از بــازی هــای مطــرح آن اســت، در ایــن پلتفــرم 

تنهــا شــاهد تعــداد انــدک شــماری بــازی هســتیم 
بیشــتر  دالر  میلیــارد  چنــد  توانســته اند  کــه 
آورنــد.  پلتفــرم هــا درآمــد بدســت  از ســایر 
ســازی  بــازی  هــای  شــرکت  درآمــد  از  جــدا 
کــه آن هــا ســود بســیار  بایــد گفــت  موبایــل 

زیــادی هــم داشــته اند و دلیــل آن هــم هزینــه 
اســت. هزینــه  هــا  بــازی  تولیــد  و  ســاخت 

ــازی بــرای سیســتم عامــل  ــد یــک ب تولی
یــک  از  هــای موبایلــی بســیار کمتــر 
شــخصی  هــای  رایانــه  بــرای  بــازی 

بــه همیــن  و کنســول هــا اســت 
گفــت  می تــوان  دلیــل 
هــای  شــرکت  ســود  کــه 
هــم  موبایــل  بازی ســازی 

عــاوه بــر درآمــد، بیشــتر از ســایر شــرکت هــا اســت. طبــق آمــار منتشــر 
شــده درآمــد صنعــت بــازی در پلتفــرم هــای مختلــف بــه شــرح زیــر اســت. 
گوشــی هــای هوشــمند 40.6 میلیــارد دالر، رایانــه هــای شــخصی 35.8 
میلیــارد دالر، کنســول هــای خانگــی و دســتی 6.6 میلیــارد دالر و هدســت 
واقعیــت مجــازی 2.7 میلیــارد دالر. همچنیــن در ایــن آمــار درآمــد حاصــل از 
رویــداد هــای ورزش هــای الکترونیــک و ویدیــو هــای گیمینــگ در اینترنــت 
هــم حســاب شــده کــه هــر کــدام بــه ترتیــب 0.9 میلیــارد دالر و 4.4 میلیــارد 
دالر، درآمــد داشــته اند. در ایــن مقالــه قصــد داریــم بــه صــورت تحلیلــی 

دالیــل رشــد و درآمــد بــازی هــای موبایــل را بررســی کنیــم.

مخاطب بیشتر فروش بیشتر!؟
 بررسی دلیل درآمد زایی شگفت انگیز بازی های موبایل

رضا توکلی

در آخریــن آمــار فــروش بــازی هــای رایانــه ای شــاهد رشــد چشــمگیر درآمدزایــی بــازی هــای موبایلــی بودیــم، بــه طــوری کــه رقــم درآمــد آن از بــازی هــای 
رایانــه هــای شــخصی و کنســول هــا هــم بیشــتر بــود و حــال در ایــن مقالــه می خواهیــم بــه بررســی دلیــل درآمدزایــی شــگفت انگیــز بــازی هــای موبایــل از 
چنــد منظــر بپردازیــم. اولیــن و شــاید قابــل درک تریــن دلیــل درآمدزایــی بــازی هــای موبایــل هماننــد عنــوان ایــن مقالــه، مربــوط بــه تعــدد بیشــتر کاربــران 

و همه گیــر بــودن آن باشــد، امــا ایــن یکــی از مــوارد آن اســت و عوامــل تاثیرگــذار دیگــری هــم وجــود دارنــد کــه در ادامــه بــه آن هــا خواهیــم پرداخــت.

مخاطب بیشتر فروش بیشتر!؟
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درآمــد کل بــازی هــای موبایــل تنهــا مخصــوص چندبــازی اســت کــه بســیار 
ــازی Clash of Clans شــرکت  شــاخص هســتند. در ســال هــای گذشــته ب
ــازی هــای موبایــل را از  سوپرســل توانســت بــه تنهایــی 90 درصــد درآمــد ب
آن خــود کنــد و همیــن بــازی را می تــوان بــه عنــوان شــروع کننــده ســبک 
جدیــد درآمدزایــی در موبایــل معرفــی کــرد. در ســال 2016 دو بــازی مطــرح 
Pokémon Go شــرکت نینتنــدو و Clash Royale سوپرســل، 60 درصــد 
ایــن درآمــد 40 میلیــارد دالری را بــه خــود اختصــاص داده بودنــد و کامــا 
بــازار را در دســت خــود داشــتند. در ایــن میــان برخــی بــازی هــا هــم بــه 
صــورت منطقــه ای درآمــد زایــی می کننــد. بــرای مثــال دو بــازی نــام بــرده 

ــازی از  ــال یــک ب ــرای مث ــا درآمــد داشــته اند امــا ب شــده از همــه جــا دنی
 Nintendo 3DS کــه پیش تــر بــرای Monster Strike کشــور ژاپــن بــا نــام
منتشــر شــده بــود، توانســت بــا هــدف قــرار دادن جامعــه یــک منطقــه، 

از بــازی Clash Royale درآمــد بیشــتر داشــته باشــد. از ایــن دســت بــازی 
هــا در میــان کشــور هایــی چــون ژاپــن، چیــن، هنــد بســیار دیــده می شــود و 
 Pokémon مخصــوص جامعــه خودشــان طراحــی می شــوند. بــه غیــر از بــازی
Go کــه در یــک بــازه زمانــی تبدیــل بــه یــک چالــش روزانــه شــده بــود، ســایر 
بــازی هــای پرفــروش و درآمــدزا تنهــا در دو ســبک قــرار می گیرنــد. دو ســبک 
پــازل و اســتراتژیک کــه ســهم بــازی هــای پــازل در میــان 10 بــازی پــر فــروش 
دو بازی Puzzle & Dragons و Candy Crush Sagaاست که نمایندگان 
ایــن ســبک هســتند و ســایر بــازی هــا همگــی یــک بــازی اســتراتژیک بــه 
ــازی ســازان  ــه بررســی چرایــی عاقــه ب ــه ب حســاب می آینــد. در ادامــه مقال
بــه ایــن ســبک خواهیــم پرداخــت امــا در اصــل همــه آن هــا نوعــی کپــی از 
بــازی Clash of Clans هســتند کــه بعــد از آن بــه ســرعت شــکل گرفتنــد. 

 SuperCell در مجمــوع بایــد موفــق تریــن شــرکت بــازی ســازی در موبایــل را
بدانیــم چــرا کــه بــازی هــای ایــن شــرکت اســت کــه تبدیــل بــه یــک الگــو 
شــده تــا بقیــه هــم از روی آن درآمدزایــی کننــد. درآمدزایــی ســایر بــازی هــا 
ــازی هــای ایــن شــرکت نمی زنــد و چندیــن ســال  ــه درآمــد ب لطمــه ای هــم ب
اســت کــه Clash of Clans بیشــترین درآمــد را در بیــن بــازی هــای موبایــل 
دارد بــه غیــر از ســال گذشــته کــه بــازی جدیــد خــود ایــن شــرکت یعنــی 

Clash Royale جای آن را گرفت. 

بازی های شاخص درآمدزا در موبایل

ــازی هــای  ــن ســال اســت کــه عرضــه ب چندی
و  نمی دهــد  جــواب  خیلــی  موبایــل  در  پولــی 
شــاید حتــی اگــر در شــرایط خــاص در یــک بــازه 
زمانــی فــروش خوبــی بدســت آورد بعــد از آن 
دوره درآمدزایــی اش بــه صفــر نزدیــک می شــود 
ســال  چندیــن  شــده  باعــث  کــه  دلیلــی  امــا 
Clash of Clans رایــگان، درآمــدزا تریــن بــازی 
موبایلــی باشــد، درآمدزایــی از طریــق فــروش 
محصــوالت جانبــی و غیرفیزیکــی درون بــازی 
اســت. سیســتم پرداخــت درون برنامــه ای کــه 
 World پیش تــر در بــازی هــای آناینــی چــون
دیــده   شــخصی  هــای  رایانــه   of Warcraft
بودیــم، امــروزه منبــع اصلــی درآمــد بــازی هــای 
بــازی هــای درآمــدزا،  موبایــل اســت و میــان 
همگــی رایــگان هســتند و صرفــا از ایــن طریــق 
درآمدزایــی می کننــد. درآمدزایــی بســیار خــوب 
چــون  مختلفــی  دالیــل  موبایــل  هــای  بــازی 
تعــداد زیــاد کاربــران، ســادگی، مناســب همــه 
ســنین بــودن و ســطح دسترســی، وابســتگی و 
ایجــاد رقابــت دارد کــه در ادامــه بــه صــورت 

دقیق تــر آن هــا را بررســی می کنیــم. چندیــن 
ســال اســت کــه عرضــه بــازی هــای پولــی در 
موبایــل خیلــی جــواب نمی دهــد و شــاید حتــی 
زمانــی  بــازه  یــک  در  خــاص  شــرایط  در  اگــر 
فــروش خوبــی بدســت آورد بعــد از آن دوره 
درآمدزایــی اش بــه صفــر نزدیــک می شــود امــا 
 Clash دلیلــی کــه باعــث شــده چندیــن ســال
بــازی  تریــن  درآمــدزا  رایــگان،   of Clans
موبایلــی باشــد، درآمدزایــی از طریــق فــروش 
محصــوالت جانبــی و غیرفیزیکــی درون بــازی 
اســت. سیســتم پرداخــت درون برنامــه ای کــه 
 World پیش تــر در بــازی هــای آناینــی چــون
دیــده   شــخصی  هــای  رایانــه   of Warcraft
بودیــم، امــروزه منبــع اصلــی درآمــد بــازی هــای 
بــازی هــای درآمــدزا،  موبایــل اســت و میــان 
همگــی رایــگان هســتند و صرفــا از ایــن طریــق 
درآمدزایــی می کننــد. درآمدزایــی بســیار خــوب 
چــون  مختلفــی  دالیــل  موبایــل  هــای  بــازی 
تعــداد زیــاد کاربــران، ســادگی، مناســب همــه 
ســنین بــودن و ســطح دسترســی، وابســتگی و 
ایجــاد رقابــت دارد کــه در ادامــه بــه صــورت 

دقیق تــر آن هــا را بررســی می کنیــم.

احتمــال  باشــد،  بیشــتر  پلتفــرم  یــک  کاربــران  آمــاری  هــر چــه جامعــه 
ــرای شــرکت هــا بیشــتر می شــود. از بیــن  ــی ب ــا همــان درآمدزای فــروش و ی
همــه پلتفــرم هــای موجــود کــه میــزان درآمــد آن هــا اعــام شــد، بیشــترین 
تعــداد کاربــر را گوشــی هــای هوشــمند در اختیــار دارنــد و دلیلــش هــم 
کامــا مشــخص اســت. موبایــل وســیله ای اســت کــه امــروزه هــر کســی از آن 
اســتفاده کــرده و مختــص بــازی هــم نیســت امــا همراهــی کاربــر بــا موبایــل 
در طــول ســاعات روز باعــث شــده اغلــب کاربــران حداقــل یــک بــازی را در 
ــران گوشــی  ــرای بدســت آوردن تعــداد کارب ــل خــود داشــته باشــند. ب موبای
هــای هوشــمند بایــد بــه تعــداد فــروش موبایــل در شــرکت هــای موبایــل 
ســازی مراجعــه کنیــم. بــر طبــق آمــار هــای مرکــز آمارگیــری Statista، در 
ســال 2016 تعــداد کاربــران گوشــی هــای هوشــمند بیــش از 2 میلیــارد 
نفــر بــوده اســت. هنــوز آمــار دقیــق ســال 2017 اعــام نشــده اســت امــا بــر 
طبــق پیش بینــی رونــد رشــد، ایــن کمپانــی اعــام کــرده کــه در ســال 2017 
تعــداد کاربــران بــه 2.3 میلیــارد نفــر خواهــد رســید. در ادامــه ایــن پیش بینــی 
هــا انتظــار مــی رود تــا پایــان ســال 2020 تعــداد کاربــران نزدیــک بــه 3 میلیارد 
نفــر بشــود و ایــن نشــان از بــزرگ بــودن بــازار بــرای بازی ســازان اســت. 

بــا اینکــه تعــداد کســانی کــه بــر روی موبایــل خــود مشــغول بــازی هســتند 
بســیار کمتــر از آمــار کاربــران اســت امــا بــا توجــه بــه مجمــوع تعــداد کاربــران 
بــازی هــای مطــرح در دو سیســتم عامــل اندرویــد و آی او اس می تــوان تعــداد 
کاربرانــی را کــه بــا موبایــل بــازی می کننــد را بیــن 250 تــا 500 میلیــون 
 Clash نفــر تخمیــن زد. بــرای مثــال بــازی آخــر شــرکت سوپرســل یعنــی
Royale تنهــا 100 میلیــون بازیکــن بــه صــورت روزانــه دارد کــه هــر روز 
مشــغول شــرکت در نبردهــا و چالــش هــای بــازی هســتند. بــا توجــه بــه ایــن 
توضیحــات و آمــار هــا می تــوان یکــی از مهــم تریــن عوامــل درآمــد بــاال بــازی 
هــای موبایــل را تعــداد زیــاد کاربــران آن دانســت. در حالــی کــه شــاید بیــش 
از یــک میلیــارد نفــر در جهــان بــا موبایــل خــود حداقــل یــک بــازی را انجــام 
داده باشــند، مجمــوع تعــداد بازیبــازان کنســول هــای ســونی پلی استیشــن 
4 و مایکروســافت ایکس باکــس وان )بــر اســاس تعــداد فــروش کنســول نــه 
ــران ســرویس هــای آنایــن آنهــا( کمــی بیشــتر از 100 میلیــون  تعــداد کارب
نفــر اســت کــه در مقایســه بــا موبایــل تفــاوت فاحــش اســت. البتــه در ایــن 
مقالــه قصــد مقایســه بازیبــازان موبایــل و کنســول هــا را نداریــم و مشــخص 
اســت کــه بیــش از 80 درصــد بازیبــازان موبایــل، بازیبــازان رومــزه یــا همــان 
روزانــه  صــورت  بــه  کــه  بازیبازانــی  تعــداد  و  هســتند   Casual Gamer

مشــغول هســتند بســیار کمتــر از آمــار کلــی کاربــران اســت. 

نحوه درآمدزایی

کاربران بیشتر
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از دیگــر ویژگــی هــای بــازی هــای موبایــل کــه 
ــوان  ــد، می ت در درآمدزایــی آن نقــش مهمــی دارن
ســاده بــودن و قابــل درک تــر بــودن آنها را نام برد. 
بــازی هایــی کــه در سیســتم عامــل هــای موبایلــی 
بــا امکانــات کمتــر نســبت بــه بــازی هــای رایانــه 
هــای شــخصی و یــا کنســول هــا منتشــر می شــوند 
بــه مراتــب منــو، داســتان و گیم پلــی ســاده تری 
داشــته و ایــن باعــث می شــود کاربــران عــادی بــه 
ســرعت آنهــا را فــرا گرفتــه و از کاربــر بــودن بــه 
بازیبــاز بــودن تبدیــل شــوند. بــرای اثبــات ســادگی 
بــازی هــای موبایــل کار ســختی در پیــش نداریــم 
و کافــی اســت بــه حجــم، داســتان، امکانــات درون 
بــازی و مــدت زمــان  گیم پلــی نگاهــی انداختــه و 
ســپس آن را بــا بــازی هــای کنســولی مقایســه 
امــا  نمی مانــد  باقــی  حــرف  جــای  اصــا  کنیــم. 
نکتــه اصلــی اینجاســت کــه بازی ســازان موبایــل 

و  شــده اند  متوجــه  را  قضیــه  ایــن  خوبــی  بــه 
ــازار کننــد کــه  ــازی ای را روانــه ب ســعی می کننــد ب
ارزش تکــرار داشــته و بعــد از یــک دوره زمانــی 
بی مصــرف نشــود، از همیــن رو در ســال هــای 
گذشــته شــاهد رشــد چشــمگیر بــازی هــای بــدون 
بوده ایــم  رقابــت  بــا محوریــت  و  خــط داســتانی 
کــه در ادامــه بــه صــورت کامــل ایــن مــوارد را هــم 
بررســی می کنیــم. بــاز هــم یکــی دیگــر از بــازی 
هایــی را کــه می توانیــم بــرای ایــن بخــش مثــال 
 Clash بزنیــم، همــان بــازی اولیــه سوپرســل یعنــی
of Clans اســت. ایــن بــازی بــا توجــه بــه اینکــه 
یــک بــازی اســترتژیک اســت و طبیعتــا امکانــات 
و المــان هــای درونــی بســیار زیــادی دارد، امــا بــه 
راحتــی بــرای عمــوم کاربــران اســتفاده از آن آســان 
و روان اســت. ایــن در حالــی اســت کــه نمونــه 
هــای مشــابه بــر روی رایانــه هــای شــخصی، یــک 
کــه الزم  دارنــد  را  خــود  پیچیدگــی خــاص  نــوع 
اســت بازیبــاز ســاعت هــا در میحــط آن کاوش 

کــرده تــا دســتور کلــی بــازی دســتش بیایــد. ایجــاد 
گیم پلــی  و  هدایــت  نــوع  ســاده،  محیــط  یــک 
ــی اســت کــه بازی ســازان در  ســریع و روان مهارت
موبایــل بــه خوبــی آن را یــاد گرفتــه و در حــال 
بــازی  از  پیــاده ســازی آن هســتند. یکــی دیگــر 

هــای مطــرح کــه بیــش از 90 میلیــون 
 Candy کاربــر فعــال دارد، پــازل

اســت.   Crush Saga
در  هــم  بــازی  ایــن 
ســایر  بــا  مقایســه 
پــازل،  هــای  بــازی 

آســان،  گیم پلــی  یــک 
بی آالیــش  و  ســاده 

یــک  طراحــی  بــا  کــه  دارد 
دلنشــین  و  رنگارنــگ  میحــط 
را  کاربــران  ســرعت  بــه  می توانــد 

جــذب خــود کنــد. 

دسترســی آســان تر بــه بــازی هــای موبایــل هــم 
یکــی از عوامــل تاثیرگــذار در درآمــد ایــن دســته 
از بــازی هــا اســت. دسترســی تنهــا محــدود بــه 
عوامــل  بــه  و  نیســت  بــازی  دریافــت  و  نصــب 
همــه  بــرای  بــودن  دســترس  در  ماننــد  دیگــری 
افــراد جامعــه اســت. بــرای مثــال از بیــن بــازی 
هایــی کــه در بیــن 10 بــازی درآمــدزا بوده انــد، 
همــه آن هــا بــرای گــروه ســنی مناســب کــودک 
و نوجــوان طراحــی شــده و ایــن نشــان از وســیع 
شــدن بــازار بــازی هــا اســت. حــال اگــر بــه ایــن 
نگاهــی  کنســول  هــای  بــازی  بیــن  در  رونــد 
بــازی   3 از  بــه غیــر  بیاندازیــم، بایــد گفــت کــه 
 Madden NFL و FIFA 17، NBA 2K17 ورزشی
کــه درجــه ســنی کــودک و نوجــوان را هــم   17
شــامل می شــود، بقیــه بــازی هــا بــرای مخاطــب 
می تــوان  رو  همیــن  از  اســت.  بــوده  بزرگســال 
نتیجــه گرفــت کــه یکــی از عوامــل تاثیرگــذار دیگــر 
ــل، مــورد هــدف  ــازی هــای موبای ــی ب در درآمدزای
جامعــه  افــراد  از  گســترده ای  طیــف  دادن  قــرار 
اســت. ایــن موضــوع صرفــا بــه ســنین کــودک و 
نوجــوان خاصــه نمی شــود و افــراد بزرگســال و 
میان ســال هــم امــروزه بــه بــازی هــای موبایلــی 
موضــوع  ایــن  و  انــد  آورده  روی  ســرگرم کننده 
ــل در  ــازی هــای موبای ــر شــدن ب نشــان از همه گی
بیــن افــراد جامعــه اســت. رونــد درآمدزایــی در 
بــازی هــای کنســول در بیــن جوانــان بیشــتر بــوده 
و ایــن مــورد را بایــد از لیســت 10 بــازی پرفــروش 
 Call ــازی ــم. ب کنســول هــای خانگــی بررســی کنی
of Duty: Infinite Warfare کــه پرفــروش تریــن 
بــازی در بیــن بــازی هــای کنســول هــای خانگــی 
بــوده صرفــا مخاطــب جــوان را مــورد هــدف قــرار 
داده اســت و کمتــر می تــوان نمونــه هایــی را پیــدا 
کــرد کــه افــراد بزرگســال و یــا حتــی میان ســال بــه 
ایــن نــوع بــازی هــای رو بیاورنــد. همانطــور کــه 
در قســمت قبــل بــه آن اشــاره شــد، ســادگی و 
ــن عامــل  ــد مهــم تری ــودن می توان ــر ب ــل درک ت قاب
بــرای ایــن باشــد کــه افــراد کوچــک و یــا افــرادی 
کــه دوران بزرگســالی هســتند بــه موبایــل وابســته 
یادگیــری  بــرای  هــا  ســاعات  اینکــه  تــا  شــوند 
نشــان گیری بــا آنالــوگ هــای دســته تمریــن کننــد. 
مقایســه انجــام شــده در بیــن بــازی هــای موبایــل 
و کنســول هــای خانگــی بــود امــا اگــر بــه آمــار 
فــروش بــازی هــای رایانــه هــای شــخصی نــگاه 
ــودن طیــف  ــاز هــم شــاهد گســترده تر ب ــم، ب بکنی
هــای  بــازی  می شــویم.  پلفتــرم  ایــن  مخاطبیــن 
رایانــه هــای شــخصی کــه هم قــدم بــا بــازی هــای 
موبایــل توانســته بودنــد نزدیــک 36 میلیــارد دالر 

موردهــدف  از  هــم  باشــند،  داشــته  درآمدزایــی 
قــرار دادن حجــم بیشــتری از کاربــران اســتفاده 
کرده انــد. در بیــن بــازی هــای پرفــروش تنهــا یــک 
بزرگســاالن  بــرای   Battlefield 1 هــم  آن  بــازی 
طراحــی شــده و ســایر بــازی هــای پرفــروش بــرای 
نوجوانــان منتشــر شــده اند. نکتــه قابــل توجــه در 
بیــن فــروش بــازی هــای رایانــه هــای شــخصی، 
ســبک بــازی هــای آنهــا اســت. همــه ایــن بــازی 
هــا آنایــن بــوده اســت و یــا در آن هــا کاربــران 
بــا یــک دیگــر هســتند و بایــد  مشــغول مبــارزه 
خودشــان قلمــرو خــود را تشــکیل داده بــه جنــگ 
ســایر کاربــران برونــد و یــا بــا تاکیــد بــر کارگروهــی 

بــه صــورت چند نفــره بایــد مبــارزه کننــد.
تــا اینجــا طیــف کاربــران هــر پتلفــرم را بررســی 
کرده ایــم و مشــخص شــد کــه موبایــل بــه دلیــل 
مــورد هــدف قــرار دادن تعــداد بیشــتر گــروه هــای 
ســنی در درآمدزایــی موفق تــر بــوده و پــس آن 
بــاز هــم رایانــه هــای شــخصی بودنــد کــه بــرای 
بــازار  روانــه  بــازی  باالتــر  ســنین  تــا  نوجوانــان 
کــرده بوننــد امــا بــازی هــای کنســول بــه غیــر از 
ــوان شــده مختــص افــراد  ــازی هــای ورزشــی عن ب
درآمدزایــی  بــر  دلیلــی  ایــن  و  بــوده  بزرگســال 
کمتــر در ایــن پلتفــرم اســت. حــال می خواهیــم 
ایــن ســطح بررســی را از زاویــه ای دیگــر بررســی 
پلتفــرم  ســه  هــر  هــای  بــازی  بیــن  در  کنیــم. 
کمتریــن هزینــه کــردن بــرای دسترســی بــه بــازی، 
مربــوط بــه موبایــل اســت. بــا اینکــه تقریبــا همــه 
بــازی هــای آنایــن و مطــرح ایــن پلتفــرم رایــگان 
هســتند امــا حتــی بــازی هــای غیررایــگان آن هــم 
قیمــت باالیــی نداشــته در حالــت میانگیــن کمتــر 
از 3 دالر هســتند. حــال بــه قیمــت بــازی هــای 
کنســول یــا رایانــه هــای شــخصی نگاهــی کنیــد. 
بــازی هــای کنســول در نســل هشــتم همگــی 60 
دالر هســتند و در بیــن بــازی هــای رایانــه هــای 
ــن قیمــت وجــود  ــا ای ــی ب ــازی های شــخصی هــم ب
 20 از  کمتــر  بــا  میانگیــن  طــور  بــه  امــا  دارنــد 
دالر می تــوان یــک بــازی را از اســتیم و یــا ســایر 
مقایســه  از  کــرد.  تهیــه  مرتبــط  هــای  ســرویس 
قیمــت بــازی هــا هــم می تــوان نتیجــه گرفــت کــه 
طبیعــی اســت افــراد بیشــتری بــه ســمت موبایــل 
رفتــه و کمتــر هزینــه کننــد. یکــی دیگــر از عوامــل 
کــه بایــد بــه آن اشــاره کــرد تــک بــودن پلتفــرم 
هــای موبایــل و رایانــه هــای شــخصی اســت کــه 
کا باعــث شــده درآمدزایــی آن هــا از کنســول هــا 
ــه ایــن معناســت کــه  بیشــتر باشــد. تــک بــودن ب
یــک بــازی وقتــی بــرای موبایــل منتشــر می شــوند 
همــه کاربــران گوشــی هــای هوشــمند می تواننــد 
از آن اســتفاده بکنند. با اینکه دو سیســتم عامل 
کامــا مجــزا در موبایــل داریــم امــا بــازی هایــی 

کــه بــه صــورت انحصــاری در یــک سیســتم عامــل 
منتشــر شــوند بســیار کــم هســتند و تقریبــا همــه 
بــازی هــای مطــرح هــم بــرای اندرویــد و هــم بــرای 
آی او اس منتشــر می شــوند. در بیــن بــازی هــای 
رایانــه شــخصی هــم بــه همیــن صــورت اســت، 
دوبــاره دو سیســتم عامــل همه گیــر وجــود داشــته 
گرفتــن  قــرار  بــا  شــده  منتشــر  هــای  بــازی  امــا 
همــه  بــرای  اســتیم  مثــل  هایــی  ســرویس  در 
بــازی  بــه  کاربــران منتشــر می شــوند. امــا حــال 
هــای کنســول نگاهــی کنیــم. در بیــن بــازی هــای 
پرفــروش تنهــا یــک بــازی بــه صــورت انحصــاری 
کنســول  در  هــم  بقیــه  و  اســت  شــده  منتشــر 
ســونی و هــم مایکروســافت مشــترک هســتند. 
امــا ســاخت بــازی هــای انحصــاری باعــث محــدود 
و  می شــود  بازیبــازان  دسترســی  ســطح  شــدن 
شــرکت هــا در ادامــه بــرای بیشــتر کــردن ســهم 
راهــکار  ســازی  پیــاده  بــه  مجبــور  خــود  بــازارا 
قــدم  اولیــن  مایکروســافت  کــه  هســتند  هایــی 
آن را برداشــته اســت. یکــی از پرطرفــدار تریــن 
بــازی هــای انحصــاری کنســول پلی استیشــن 4 
آخریــن نســخه ســری بــازی Uncharted  یعنــی 
بازیبــازان  Uncharted 4 اســت و تقریبــا همــه 
ایــن کنســول آن را تجربــه کرده انــد امــا چــرا در 
بیــن 10 بــازی پرفــروش قــرار نمی گیــرد و برعکــس 
 Gears آن بــازی هــای انحصــاری مشــابه آن یعنی
کنســول  فــروش  تعــداد  اینکــه  بــا   of War 4
ایکس باکــس وان بســیار کمتــر از پلی استیشــن 
اســت، در جایــگاه نهــم جــدول دیــده می شــود؟ 
مایکروســافت  جدیــد  هــای  سیاســت  آن  دلیــل 
بــرای یکپارچــه ســازی سیســتم عامــل هــای خــود 
اســت. بعــد از انتشــار وینــدوز 10 شــاهد انتشــار 
روی  بــر  ایکس باکــس  انحصــاری  هــای  بــازی 
ایــن سیســتم عامــل بودیــم و همچنــان هــم ایــن 
رونــد ادامــه داشــته و بــازی هــای انحصــاری را 
کاربــران رایانــه هــای شــخصی و یــا تبلــت هــای 
وینــدوزی می تواننــد تجربــه کننــد. بــا اینکــه خریــد 
ایــن بــازی هــا در اســتور وینــدوز 10، در رایانــه 
ــازی  هــای شــخصی انجــام می شــود امــا تمامــی ب
هــا ارایــه شــده تحــت نــام ایکس باکــس فروختــه 
می شــوند و بــه دلیــل انحصــاری بــودن درآمــد آن 
هــم بــرای آن کنســول حســاب می شــود. ســونی 
ــا رونمایــی از ســرویس  هــم در اقدامــی مشــابه ب
رایانــه  را در  انحصــاری خــود  بــازی هــای   Now
هــای شــخصی منتشــر می کنــد امــا بــازی هــای 
انحصــاری قدیمــی کــه بــر روی پلی استیشــن 3 
برعکــس  خــود  هــای  بــازی  جدیــد  نــه  بوده انــد 

مایکروســافت. 

سادگی و قابل درک تر بودن

دسترسی بیشتر
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بــه ارزش تکــرار و وابســتگی در بیــن بــازی هــای موبایــل می رســیم و 
ایــن مــورد صرفــا بــه موبایــل مربــوط نشــده و کامــا دلیلــی بــر درآمــدزا 
بــودن بــازی هــای موبایــل و رایانــه هــای شــخصی اســت. اگــر بــه لیســت 
کنیــد،  نگاهــی  شــده  عنــوان  پلتفــرم  دو  هــر  پرفــروش  هــای  بــازی 
می بینیــد کــه همــه آنهــا آنایــن بــوده و داری خــط داســتانی مشــخص 
نیســتند و بازیبــازان بعــد از تجربــه چندســاعته بــازی مجبــور نیســتند 
بــازی خــود را رهــا کــرده و بــه ســراغ بــازی ای دیگــر برونــد. در بیــن بــازی 
هــای کنســولی، بــازی هــای جهــان بــاز یــا همــان Open World همچیــن 
ــه هــای شــخصی  ــل و رایان ــازی هــای موبای ــد. در واقــع ب وضعیتــی دارن
)در لیســت پرفــروش تریــن بــازی هــا( ســعی در ایجــاد وابســتگی کــرده 
و بــه همیــن دلیــل اعتیــاد بــه بــازی هــای ایــن دو پتلفــرم بســیار شــایع تر 
از کســنول هــا اســت زیــرا بــرای بــازی کــردن انتهایــی درنظــر گرفتــه 
نشــده و بازیکــن می توانــد ســاعت هــا خــودش بــه افزایــش منابــع، 
نبــرد و مبــارزه بــا دوســتان بنشــیند. در بیــن بــازی هــای کنســول تنهــا 
Grand Theft Auto V یــک بــازی همچنیــن وضعیتــی دارد و آن هــم
راک اســتار اســت کــه بــا وجــود خــط داســتانی، بخــش آنایــن داشــته و 
یــک بــازی جهان بــاز بســیار وســیع اســت و بــا اینکــه ســال هــا از تاریــخ 
عرضــه اش می گــذرد همچنــان در لیســت جــدول فــروش بــازی هــای 
هفتگــی قــرار داشــته و در بیــن 10 بــازی پرفــروش کنســول هــا هــم 
در جایــگاه 4 لیســت قــرار گرفتــه اســت. ایــن درگیــر کــردن و ایجــاد 
وابســتگی و قــرار دادن امتیــاز بــرای هــر کاربــر کــه در هــر بــازی نــوع و 
حالــت خــود را دارد باعــث ایجــاد مفهومــی بــه نــام ارزش تکــرار شــده 
اســت. در بیــن اطرافیــان خــود قطعــا افــرادی را دیده ایــد کــه بــه صــورت 
حرفــه ای مشــغول بــازی کــردن Dota 2 هســتند و یــا بــازی هــای پــازل و 

ــد.  ــل خــود را ســرگرم می کنن رکــوردی موبای

در ادامــه بحــث ارزش تکــرار بــه ایجــاد رقابــت بیــن کاربــران می رســیم 
کــه بــاز هــم صرفــا مربــوط بــه موبایــل نیســت و در رایانــه هــای شــخصی 
هــم دیــده می شــود. در بیــن بــازی اســتراتژیک موبایلــی کــه حســابی مطــرح 
شــده اند، مســئله رقابــت بــه خوبــی بــه چشــم می خــورد. بازی ســازان بــا 
درگیــر کــردن بازیکنــان امتیــاز هــا و ارزشــی بــه آن هــا در بــازی داده و باعــث 
می شــود، بازیکــن بــرای کســب امتیــازات و ســطح باالتــر ســاعات ها مشــغول 
تجربــه بــازی بشــیند. در بــازی هــای موبایــل شــاهد لیدبــورد هایــی بــرای رتبه 
بنــدی کاربــران هســتیم کــه یکــی از ســاده تریــن عوامــل بــرای ایجــاد رقابــت 
اســت. زمانــی کــه یــک بــازی منتشــر می شــود و تعــداد کاربــران کمــی دارد، 
ــگاه بســیار خوبــی در جــدول  ــازی خــود را در جای ــا چنــد دقیقــه ب بازیکــن ب

دیــده و ســعی می کننــد خــود را در جایــگاه باالتــر نگــه دارد. همیــن رونــد 
زمانــی کــه بازیکنــان بــازی زیادتــر هــم شــده ادامــه دارد و کســانی زودتــر 
بــازی را شــروع کرده انــد بایــد بــا تــازه واردانــی مبــارزه کننــد کــه ســاعات 
هــای بیشــتری وقــت خــود را بــرای بــازی می گذرانــد. دادن امتیــاز و طــرح 
هــای ویــژه کــه در هــر بــازی متفــاوت اســت، انگیــزه بــرای بازیکنــان ایجــاد 
می کنــد و بــا توجــه بــه بخــش هــای قبلــی کــه مربــوط بــه محــدوده ســنی 
کاربــران بــود، می تــوان گفــت بــه همیــن دلیــل اســت کــه گــروه ســنی کــودک 
و نوجــوان بــه محــض آشــنایی بــا ایــن بــازی هــا ســعی می کننــد بــرای کســب 
امتیــازات بیشــتر مبــارزه کــرده و خــود را درگیــر آن کننــد. حــال در ایــن میــان 
بــرای پیشــرفت ســریعتر نیــاز بــه ابــزاری اســت کــه در بخــش بعــدی بــه آن 

خواهیــم پرداخــت.

زمانــی کــه یــک بازی ســاز )در بیــن بــازی هــای پرفــروش( ، بــازی خــود را بــه 
صــورت رایــگان منتشــر می کنــد، راه جدیــد و پردرآمدتــری را بــرای خــود بــاز 
کــرده کــه بایــد روش هایــی کاربــران را تشــویق بــه خریــد از فروشــگاه بــازی 
کنــد. ایــده تجــاری بــازی هــای موبایــل دقیقــا همیــن مــورد اســت. پیــش از 
بــازی Clash of Clans کــه تحولــی در بیــن فروشــگاه هــای غیرفیزیکــی بــازی 
بــه وجــود آورد)!( بــازی هــا از تبلیغــات تــا حــدودی آزار دهنــده بــرای درآمــد 
زایــی در بــازی هــای خــود اســتفاده می کردننــد و همچنــان هــم ادامــه دارد 
و بعضــی شــرکت هــا ماننــد گیم الفــت راه اشــتباهی را در پیــش گرفته انــد 
و عــاوه بــر فــروش محصــوالت درون بــازی، از تبلیغــات آزاردهنــده ای را در 
در بــازی اســتفاده می کننــد. بعــد از شــروع بــازی بــا توجــه بحــث قبلــی یعنــی 
ایجــاد رقابــت بیــن کاربــران، بازیکــن تــازه وارد خــود را بســیار ضعیف تــر بقیــه 
می بینیــد بــرای ســرعت بخشــیدن بــه رونــد رشــد خــود بــه فروشــگاه بــازی 
ــا مــوارد کامــا  ــول و المــاس و ی ــی کــه ســکه و پ ــازی های ــد. در ب ســر می زن
مشــابه )امــا بــا اســم هــای مختلــف در هــر بــازی( را بــه عنــوان منابــع دارنــد، 

در فروشــگاه بــا خریــد ایــن مــوارد بازیکــن می توانــد بــه ســرعت پایــگاه و یــا 
قلمــرو خــود را گســترش داده و پیــروز نبــرد هــا شــود. خوشــبخاته شــرکت 
سوپرســل بعــد از Clash of Clans کــه تــا حــد زیــادی پیشــرفت در آن 
بــه محصــوالت فروشــگاه وابســته بــود، بــازی جدیــد خــود را بــا رویکــردی 
متفــاوت وارد بــازار کــرد. بــازی Clash Royale کــه بــاز هــم جــز درآمــدزا 
تریــن بــازی هــای موبایــل بــود، دیگــر بــه فروشــگاه وابســته نیســت بــا اینکــه 
مــدام کاربــر را تشــویق بــه خریــد می کنــد امــا نحــوه پیــروزی در آن صرفــا 
بــه انتخــاب مناســب کارت هــا و هــوش بازیکــن بســتگی دارد کــه چگونــه 
از آن هــا اســتفاده کنــد. تبلیغــات بــرای بــازی هــای موبایلــی خیــل کــم بــه 
چشــم می خــورد امــا شــرکت هایــی هــم بــا ایجــاد کمپیــن هــای تبلیغاتــی و 
اســتفاده از اشــخاص مطــرح توانســته اند بــازی خــود را جــز درآمــدزا تریــن 
بــازی هــا قــرار دهنــد. بــرای مثــال بــازی Mobile Strike بــا اســتفاده از نــام 
آرنولــد شــوارتزنگ و یــا بــازی Game of War هــم بــا اســتفاده تبلیغاتــی 
کیــت آپتــون توانســت جایگاهــی در بیــن بــازی هــای درآمــدزا بــرای خــود 

بدســت آورد.

همــه عوامــل عنــوان شــده باهــم توانســته اند موجــب ایــن درآمدزایــی 
شــگفت انگیز شــوند و شــاید نبــود هــر یــک در بیــن بــازی هــای رایانــه هــای 
شــخصی و کنســول هــا باعــث شــده بــه مراتــب فــروش کمتــری داشــته 
باشــند. شــرکت هــای بــازی بــزرگ هــم بــرای بدســت آوردن درآمــد از ایــن 
بــازار وســیع، دســت بــه کار شــده و هــر کــدام مشــغول ســاخت حداقــل یــک 
بــازی موبایــل بــرای مجموعــه و یــا شــخصیت محبــوب ســری خــود هســتند. 
ــه ســینما هــم ســرایت کــرده اســت و فیلــم هــای ســینمایی و  ــه ب ایــن قضی
یــا ســریال هــای تلویزیونــی هــم یــک بــازی موبایــل توســط ناشــرین خــود 

دارنــد کــه آینــده خیلــی خوبــی را بــرای موبایــل رقــم نخواهــد زد. شــاید رشــد 
و پیشــرفت زیــاد شــود امــا خاقیــت در ایــن بــازی هــای مشــابه هــم کامــا 
از بیــن رفتــه و همــه بــازی هــا بــه نوعــی تکــراری و خســته کننــده شــده اند. 
بــازی هایــی کــه تــازه وارد بــازار می شــوند همچیــن وضعیتــی دارنــد و بــازی 
هــای گذشــته همچنــان طرفــداران خودشــان را دارنــد. بــا ادامــه همیــن رونــد 
فعلــی قطعــا شــاهد بــازی هــای صرفــا تجــاری و ضعیفــی هســتیم کــه تنهــا 
نکتــه مثبتــی کــه دارنــد ایــن اســت؛ کاربــران آنهــا نادیــده گرفتــه و فرصــت را 
در اختیــار بازی ســازان مســتقل و خــاق بــاز قــرار می دهنــد تــا بــا ســاخت 

بــازی هایــی نــو بتواننــد خودنمایــی کننــد. 

ارزش تکرار 

ایجاد رقابت بین کاربران

ایده تجاری

جمع بندی
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دیربــاز  از  پیشــرفت،  و  تکنولــوژی  بــه  عشــق 
و هســت.  بــوده  بشــریت  توجــه  مــورد  تاکنــون 
انســان هایــی کــه سرشــان بــرای خطــر و کشــف 
چیزهــای جدیــد درد مــی کــرد، رفتــه رفتــه موفــق 
را  بشــر  هــای  قلــه  تریــن  تــا سرســخت  شــدند 
فتــح کننــد و کنــار بزننــد. ماشــین )یــا درســت تــر، 
اتومبیــل( یکــی از عایــق دیوانــه کننــده همیــن 
انســان هــا در ســال هــای اخیــر بــوده! قلــه ای 
کــه دســت نخــورده نمانــد و بــا دســتان بــی پــروای 
انســان، ذره ذره واضــح و واضــح تــر مــی شــد. 
اتومبیلــی کــه خیلــی هــا را شــیفته خــودش کــرد و 
دل همــه را بــرد! همــان اتومبیلــی کــه ایــن روزهــا، 
یــک صنعــت و حرفــه بــزرگ درون خــودش جــای 
داده و نــزد قلــب ســخت گیــر انســان، جایــگاه 
بلنــدی اشــغال کــرده اســت. بــازی هــای ویدیویــی 
اکنــون، هماننــد دریــای بــی انتهایــی هســتند کــه 
ــدا کــرده  ــه درون آن راه پی از هــر طــرف، رودی ب
و اتومبیــل هــا هــم از ایــن غافلــه جــا نمانــده انــد! 
عناویــن  ابتدایــی،  هــای  نســل  همــان  از 
ریســینگ بــه ســرعت در حــال توســعه و ترقــی 
بودنــد. مرزهــا، جــا بــه جــا شــدند و بــازی هــای 
زیــادی آمدنــد و رفتنــد. امــا در ایــن میــان، دو 
دشــمن قســم خــورده وجــود دارنــد کــه ســالهای 
بــه دنبــال یکدیگــر مــی دونــد! دو  ســال اســت 
گــری  ســلطه  خواســتار  هرکــدام،  ک  دشــمنی 

بــر ایــن ســبک بودنــد و تــا حــدودی هــم رنــگ و 
بــوی موفقیــت را دیــده بودنــد. امــا اکنــون، و در 
نســل هشــتم، هماننــد بســیاری از اتفاقتــی کــه 
افتــاد و چیزهایــی کــه تغییــر کــرد، ماجــرای بــازی 
هــای ریســینگ هــم کمــی کــم هیجــان شــده بــود 
و دیگــر، آن آب و تــاب نســل هــای گذشــته را 
نداشــت. امــا نکتــه خــوب ماجــرا کــه از قضــا خیلی 
ــه مرتبــط اســت، بازگشــت  ــه موضــوع مقال هــم ب
یــک غــول اســت! یــک فــرد شــجاع کــه مــی خواهــد 
ریســینگ  ســبک  وســیع  ســرزمین  بــر  دوبــاره 
زمانــی  در  درســت  هــم  آن  کنــد.  فرمانروایــی 
کــه رقیــب، در نســل هشــتم جــوالن  مــی دهــد! 
Gran turismo، یکــی از مجموعــه هایــی اســت 

کــه ســالهای ســال، بــا قــدرت مقابــل رقبــا ایســتاده 
ایــن ســالها را هــم حکومــت  از  البتــه چنــدی  و 
کــرده اســت. ســلطه ای کــه اســتاندارد هــای یــک 
بــازی ریســینگ را باالتــر از همیشــه کشــید. یــک 
فرمانــرو قــوی کــه اینبــار گویــی بــا دســت خیلــی پــر 
بــه میــدان نیامــده! امــا هنــوز هــم همــان شــکوه 
بــه عقــب برگردیــم؛   و  جــال خــودش را دارد. 
پــس از بــه پایــان رســیدن نســل هفتــم، عناویــن 
ریســنیگ یکــی پــس از دیگــری وارد عرصــه شــدند 
و البتــه گل سرســبد آنهــا کــه فــورزا بــود، حســابی 
بــرای خــودش جــوالن مــی داد. ایــن یعنــی وقــت 
آن رســیده بــود تــا قهرمــان گذشــته، دوبــاره ناجــی 

ســونی باشــد!

حسین غزالی
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قدرتمنــد  انحصــاری  دیدیــم،  کــه  همانگونــه 
العــاده  فــوق  عملکــرد  توانســت  مایکروســافت  
ای از خــودش بــه جــای بگــذارد. عملکــردی کــه 
ایــن عنــوان را بــه یکــی از بهتریــن بــازی هــای ایــن 
بــا  ســبک در نســل هشــتم تبدیــل کــرد. حــاال، 
تمــام انتظاراتــی کــه از ایــن مجموعــه داشــتیم، 
GT امــا، نقــص هایــی دارد کــه آن را از بهتریــن 
ــواده اش  کمــی دور مــی کنــد. و  ــازی هــای خان ب
البتــه نکتــه مهمــی کــه قبــل از شــروع بدنــه اصلــی 
ایــن نقــد و بررســی خــود را مســتلزم بــه گفتــن 
آن مــی دانــم، ایــن اســت کــه مــا بــه هیــچ عنــوان 
قدرتمنــد  ریســینگ  غــول  دو  مقایســه  قصــد 
ســونی و مایکروســافت را نداریــم. چــرا کــه فــورزا 
تنهــا در دســتان طرفــداران مایکروســافت دیــده 
مــی شــود و GT  تنهــا بــر روی کنســول بــی رحــم 

ســونی قابــل اجراســت!
دیگــر  طوالنــی  مقدمــه  یــک  اینکــه  از  قبــل 
بنویســم، بهتــر اســت وارد بحــث اصلــی بشــویم! 
Polyphony Digital و ســازندگان کارکشــته اش، 
بــه خوبــی مــی داننــد کــه بایــد چــه کاری انجــام 
بدهنــد و چــرا اصــا یــک Gran Turismo  دیگــر 
ســاختند. ســازندگان، چــه قبــل از انتشــار و چــه 
بعــد آن، تمرکــز بــازی بــر روی بخــش آنایــن را 
بــه همــگان گوشــزد مــی کردنــد و البتــه از ســطح 
بــاالی آن مــی گفتنــد. بنابرایــن، اجــازه بدهیــد 
تــا GTS را ابتــدا بــه دو بخــش آفایــن و آنایــن 
ــه بررســی اجــزاء مهــم  تقســیم کنیــم، و ســپس ب
آن بپردازیــم. بخــش آفایــن بــازی، متشــکل از 
هــوش  بــا  مســابقه  همچــون  مختلفــی  حــاالت 
مصنوعــی و مســابقه دو نفــره و زمانــی اســت. امــا 
اگــر راســتش را بخواهیــد، بــه هیــچ عنــوان مــورد 
ســرگرم کننــده ای را در ایــن بخــش نمــی بینیــد 
کــه روزهــا و ســاعت هــا شــما را درگیــر خــودش 
بکنــد. بــه عبارتــی، تنهــا کمکــی کــه بخــش آفایــن 
بــازی بــه شــما مــی کنــد، آمــاده ســازی شــما بــرای 
مســابقات آنایــن ســختی اســت کــه انتظارتــان را 
 Gran Turismo مــی کشــند. البتــه بــازی کــردن
لــذت  بــه همــراه دوســتان و آشــنایان،    Sport
عنــوان  بــه  شــاید  و  دارد  را  خــودش  خــاص 
جذاب تریــن بخــش آفایــن هــم بتــوان از آن یــاد 
کــرد. امــا همانطــور کــه ســازندگان قبــل از اینهــا 
روی مســابقات  بــر  بــازی  تمرکــز  بودنــد،  گفتــه 
 Polyphony اســتودیو  و  شــده  خاصــه  آنایــن 
Digital بــر روی قســمت آفایــن بــازی ســرمایه 
گــذاری قابلــی انجــام نــداده اســت. قبــل از اینکــه 
پرونــده قســمت آفایــن GTS را بــه طــور کامــل 
ببندیــم، بایــد بــه موضوعــی اشــاره کنیــم کــه بــه 
نوعــی مــی توانــد دلســرد کننــده باشــد و برخــی 
از طرفــداران را نیــز ناامیــد کنــد. کمبــود محتــوای 

بخــش آفایــن، بعــاوه کــم بــودن تعــداد اتومبیــل 
هــای بــازی )حتــی نســبت بــه نســخه هــای بــزرگ 
همیــن نــام( و کاســتی در تعــداد پیســت هــا، از 
بــازی  دهنــده  آزار  هــای  کمبــود  همیــن  جملــه 
اســت. همانطــور کــه مــی دانیــد، 177 خــودرو در 
ــد کــه از شــرکت هــای مختلــف  ــازی وجــود دارن ب
خودروســازی در Gran Turismo Sport  جــای 
گرفتــه انــد. عــاوه بــر اینهــا تعــداد کــم پیســت 
هــای بــازی نیــز نمکــی بــر روی زخــم ایــن نســخه 
شــده و بــر مشــکات ایــن بــازی افــزوده اســت. امــا 
همیــن خــودرو هــای کــم، طــوری طراحــی شــده 
انــد کــه مــی تواننــد شــما را شــگفت زده کنــد! 
طراحــی هــر خــودرو، منحصــر بفــرد، زیبــا و دقیــق 
و حرفــه ای شــکل گرفتــه و رفتــار و کنتــرل هــر 
اتومبیــل نیــز متفــاوت از آب در آمــده. مــوردی کــه 
  Gran Turismo Sport مــی تــوان در آن حســابی
و  نظیــر  بــی  طراحــی  همیــن  کــرد،  تحســین  را 
دســت نیافتنــی اتومبیــل هــای درون بــازی اســت 
و اگــر واقعــاً بــا ماشــین هــا و دنیایشــان ارتبــاط 
برقــرار مــی کنیــد و بــه آن هــا عاقــه قلبــی داریــد، 
بــا ماشــین  مــی توانیــد از هــر لحظــه رانندگــی 
مــورد عاقــه خــود لــذت ببریــد! بخــش جذابــی 
آن  در  کــه  دارد  وجــود   Scapes نــام   بــه  هــم 
مــی تــوان عکــس هــای فــوق العــاده جالبــی را بــا 
ماشــین مــورد عاقــه تــان بگیریــد. تصاویــری کــه 
مــی توانیــد آنهــا را بــه عنــوان یــادگاری در گالــری 
کنســول نــگاه داریــد یــا اینکــه اتومبیــل قدرتمنــد 
و زیبــای خودتــان را بــه رخ دوســتان بکشــید! لبتــه 
خــب GTS نیــاز بــه اتصــال دائمــی اینترنــت دارد 
و عمــا بــازی، بــدون وجــود ایــن اتصــال، هیــچ 

چیــزی بــرای ارائــه دادن نخواهــد داشــت! 
حــاال کــه صحبــت از اینترنــت و آنایــن بــودن 
شــد، پرونــده بخــش آنایــن بــازی را هــم بــاز مــی 
کنیــم! مســابقات آنایــن بــازی، بــه شــدت حرفــه 
ای طراحــی شــده انــد و حداقــل بــرای موفقیــت 
در آن هــا، نیــاز اســت تــا هماننــد دنیــای واقعــی 
بــه میــدان  تمریــن هــای فراوانــی قبــل از ورود 
ــه  ــازی )ب انجــام داده باشــید. ســرورهای خــوب ب
روی  بــر  ســازندگان  توجــه  قابــل  تمرکــز  علــت 

مســابقات آنایــن( مشــکل خاصــی از خودشــان 
بــروز نمــی دهنــد و در اکثــر مواقــع، تجربــه ای 
مســابقه  طــول  در  را  مشــکلی  بــدون  و  روان 
بــازی،  آنایــن  مســابقات  داشــت.  خواهیــد 
معمــوالً در مســابقات روزانــه و یــا رقابــت هــای 
قهرمانــی حرفــه ای خاصــه شــده کــه هــر کــدام 
بــه خوبــی حــال و هــوای یــک مســابقه نفــس گیــر 

و زیبــا را بــه بدنمــان تزریــق مــی کنــد.
 Gran Turismo دارایــی  مهمتریــن  بــه  امــا 
کــه  جواهــری  پلــی؛  گیــم  رســیم!  مــی    Sport
اغــراق،  بــدون  و  اســت  نهفتــه    GTS قلــب در 
در ســبک خــودش بــی ماننــد اســت. ظرافــت و 
دقتــی کــه در طراحــی گیــم پلــی حرفــه ای بــازی 
صــرف شــده را در کمتــر بــازی ریســینگی تاکنــون 
دیــده ایــم. ایــن مــورد، بعــاوه زیبایــی حیــرت آور 
ماشــین هــا، ســبب بوجــود آمــدن تجربــه ای مــی 
بــه لمــس آن  بــازی ای قــادر  شــود کــه در هــر 
نیســتبم! هــر اتومبیــل، رفتــار و کاس خــودش 
را دارد و بــرای اینکــه بتوانیــد پشــت فرمــان یــک 
خــودروی خــاص بنشــینید، بایســتی مــدت زمــان 
قابــل توجهــی را برایــش صــرف کنیــد. ایــن اتفــاق، 
ســبب مــی شــود تــا بــازی حســابی واقــع گرایانــه و 

هیجــان انگیــز بنظــر برســد.
کــه  همانطــور  نیــز،  بصــری  و  فنــی  لحــاظ  از 
را  خوبــی  عملکــرد  رفــت،  مــی  انتظــار  همیشــه 
ــازی بعــاوه  ــت ب ــم ریــت ثاب ــم و فری شــاهد بودی
جلــوه هــای بصــری جذابــی کــه روی کنســول پلــی 
استیشــن 4 طنــازی مــی کردنــد، ســبب رضایــت 
کامــل مــا از ایــن بخــش شــده بــود. بــا ایــن وجــود، 
برخــی از بافــت هــا هنــوز کمــی ایــراد دارنــد و 
بعضــی از انیمیشــن هــای بــازی نیــز قدیمــی و 
انیمیشــن  ایــن  کــه  فرســوده بنظــر مــی رســند. 
هــا، ممکــن اســت بــه تجربــه خــوب شــما از بــازی 

لطمــه بزننــد . 
بــدون شــک همــان   ،Gran Turismo Sport
حاکــم شــکوهمند همیشــگی اســت. عنوانــی کــه 
اگرچــه کاســتی هایــی را در خــودش مــی دیــد، امــا 
قطعــاً بــرای هــر عاشــق مســابقه ای، ماننــد یــک 
رویــا مــی مانــد! گیــم پلــی بــی نقــص و بــی نظیــر 
ــر طراحــی معرکــه اتومبیــل هــا و  ــازی، افــزون ب ب
زیبایــی هــای فــوق العــاده آنهــا، همــراه بــا بخــش 
آنایــن عالــی، مــی توانــد طرفــداران همیشــگی را 
راضــی نــگاه دارد. ولــی اگــر ایــن عنــوان مشــکاتی 
ماننــد کمبــود پیســت و خــودرو را نداشــت و حتــی 
یــا کریــر جــذاب و دوســت  یــک بخــش آفایــن 
ــازی  ــود )اگرچــه جــزو اهــداف ب داشــتنی را دارا ب
شــمرده نمــی شــود!(، تبدیــل بــه یــک شــاهکار بــی 

مثــال مــی شــد...

طراحــی بــی نقــص، فــوق العــاده زیبــا و دقیــق، گیــم پلــی حرفــه 
ای و مبتنــی بــر واقعیــت کــه مــی توانــد بهتریــن شــبیه ســاز 
بــرای یــک خــودروی مســابقه باشــد، مســابقات آنایــن جــذاب 

و چالــش برنگیــز

کمبــود محتــوای ســرگرم کننــده، تعــداد کــم خــودروی هــای درون 
بــازی، تعــداد کــم پیســت هــا، انیمیشــن هــای بــی روح و فرســوده 

مــی تواننــد روی تجربــه بــازی تاثیــر گــذار باشــند.
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براســاس  ویدئویــی  بــازی  یــک  ســاخت 
حلقه هــا،  اربــاب  غنــی  و  عظیــم  دنیــای 
پایبنــد  و  اســت  ســختی  کار  شــک  بــدون 
یــا  و  کتاب هــا  اصلــی  فضــای  بــه  بــودن 
فیلم هــای ســینمایی ســری را طلــب می کنــد. 
فضاســازی خــاص و ســنگینی کــه در افســانه 
ســرایی تالکیــن،  یعنــی ســیلماریلیون آغــاز 
شــد و جهــان عظیــم او را از لحظــه خلقــت 
ــه واســطه ی دیگــر  شــکل داد. ایــن جهــان، ب
کتاب هــای او بســط پیــدا کــرده و در نهایــت 
ثمــر  بــه  حلقه هــا  اربــاب  گانــه  ســه  در 
پهنــاور  و  وســیع  جهــان  ایــن  می نشــیند. 
قطعــاً بــرای طرفــداران ســری، محلــی دوســت 
داشــتنی و ارامــش بخــش اســت. جزئیــات 
ســری،  تاریخچــه  و  داســتان  زیــاد  بســیار 
پیوســتگی و یکپارچگــی فوق العــاده و ســبک 
روایــی تالکیــن، باعــث می شــود کــه مخاطــب 
بــه طــور خــودآگاه، منطــق حاکــم بــر دنیای او 
را قبــول کنــد، پــس از قبــول خــودآگاه منطــق 
حاکــم بــر یــک دنیــای فانتــزی و بــه طــور کلــی 
تخیلــی، مخاطــب خــودش را در آن جهــان 
تصــور کــرده و بــا دریافــت و درکــی عمیــق 
ــه طــور  ــر مواجــه می شــود. ایــن مــورد ب از اث
کامــل در رابطــه بــا کتاب هــا و یــا حتــی ســه 

گانــه ســاخته شــده توســط پیتــر جکســون 
هــم رخ می دهــد. از ایــن جهت، هرکســی کــه 
قصــد ســاخت یــک بــازی ویدئویــی اقتباســی 
بــر اســاس ایــن آثــار را داشــته باشــد، بایــد 
در وهلــه اول، فضاســازی اثــر را در بــازی بــه 
نوعــی نمایــش دهــد و ســپس موفــق شــود 
بــه واســطه خلــق فضــای مشــابه و اســتفاده 
از منطــق حاکــم بــر اثــر مرجــع، بــاور پذیــری 
خــودآگاه را در مخاطبــش بــه وجــود بیــاورد. 
دســت پیــدا کــردن بــه ایــن امــر بــدون شــک 
و بــه طــور کلــی کاری بســیار دشــوار اســت و 
حتــی در مــورد خــاص و وســیعی مثــل اربــاب 
زیــرا  می شــود.  هــم  تــر  دشــوار  حلقه هــا، 
ایــن اثــر از طرفــی بیــش از نیــم قــرن قدمــت 
دارد و طرفدارانــی را از نســل های مختلــف 
بنابرایــن  اســت.  کــرده  جلــب  خــودش  بــه 
کســب رضایــت ایــن طرفــداران در نســل های 
مختلــف و بــا ســایق متفــاوت کاری دشــوار 
اســت و از طــرف دیگــر، عمــق بســیار زیــاد 
جزئیــات  همچنیــن  و  نمادیــن  مفهومــی، 
حیــرت آور ســری، ارائــه یــک اقتبــاس عالــی 
بــر  کــه  ویدئویــی  بازی هــای  میدیــوم  در 
اســاس تعامــل شــکل گرفتــه اســت را بســیار 

می کنــد. ســخت 

 Middle بــا پیش فرض هــای گفتــه شــده، ســری
قابــل  اقتباســی  عنــوان  بــه  می تــوان  را   Earth
اول،  نســخه  در  ســری  ایــن  شــناخت،  قبــول 
موفــق شــد بــا خلــق شــخصیتی جدیــد در دنیــای 
اربــاب حلقه هــا و پیشــبرد داســتان بــا گــره زدن 
قهرمانــش بــه یکــی از مهم تریــن شــخصیت های 
تالکیــن، یعنــی کلبریمبــور،  رابطــه ای قابــل قبــول 
را بــا دنیــای اربــاب حلقه هــا برقــرار کنــد. حضــور 
کلبریمبــور در کنــار تالیــون کــه قهرمــان اصلــی 
باعــث  اســت،   Middle Earth ســری داســتان 
روایــت  و  پراکندگــی  وجــود  بــا  کــه  می شــود 
پــردازی  بــه خوبــی شــخصیت  تالیــون  ضعیــف، 

شــود و حــس همــذات پنــداری را در مخاطبــش 
بیــدار کنــد. بــا ایــن همــه امــا نســخه اول ســری، 
اربــاب  بــا  ارتباطــش  بــه علــت  کــه  از ان  بیــش 
حلقه هــا مــورد توجــه قــرار بگیــرد، بــه واســطه 
درخشــان  حضــوری  نمســیس،   سیســتم  وجــود 
منتقــدان  از  را  مثبــت  بازخوردهایــی  و  داشــت 

دریافــت کــرد.
بــا وجــود احتــرام و پایبنــد بــودن نســبی نســخه 
ابتــدای بــه فیلم هــا و کتاب هــای ســری،  انتظــار 
داشــتن بخــش داســتانی و فضــای کلــی در نســخه 
باشــد.  میانــه  و ســرزمین  تالکیــن  یــادآور  دوم، 
 Middle Earth: بــا مــن  ابتدایــی  مواجهــه  امــا 

بــود.  کننــده  ناامیــد  کامــاً   Shadow Of War
بخــش داســتانی ایــن عنــوان، درســت مثل نســخه 
نواورانــه  و  جدیــد  داســتانی  دارد  ســعی  قبلــی 
را در دنیایــی کــه از قبــل شــکل گرفتــه روایــت 
کنــد. بــدون شــک الزمــه روایــت هــر داســتانی در 
ــی کــه از قبــل و توســط فــرد دیگــری شــکل  دنیای
گرفتــه، در ابتــدا پایبنــد بــودن بــه منطــق دنیــای 
مرجــع را از مولــف جدیــد طلــب می کنــد. امــا تیــم 
ســازنده Shadow Of War ایــن اصــل را نادیــده 
گرفتــه و نــه تنهــا بــه منطــق دنیــای اربــاب حلفه هــا 
پایبنــد نیســت، بلکــه بــه طــرزر تمســخرآمیزی آن 

را زیــر ســوال هــم می بــرد. 

در ابتــدای امــر، داســتان یــک جابه جایــی بــزرگ را در تاریــخ ســرزمین 
میانــه و ســری اربــاب حلقه هــا ایجــاد می کنــد، ایــن تغییــر بــزرگ، بــا توجــه 
بــه مســتقل بــودن نســبی اقتبــاس اســتدیو مونولیــث و داســتانی کــه قصــد 
روایتــش را دارنــد، تــا حــدی قابــل قبــول اســت. داســتان کلــی ســایه جنــگ،  
ــا تســخیر مینــاس ایثیــل توســط نزگــول و ویــچ کینــگ )پادشــاه  در رابطــه ب
جادوپیشــه( اســت. در ایــن میــان تالیــون بعــد از وقایــع نســخه اول، بــه 
پیشــنهاد کلبریمبــور، بــه کــوه نابــودی رفتــه و حلقــه ی قــدرت جدیــدی را 
می ســازد، حلقــه ای کــه می توانــد در مقابــل قــدرت حلقــه یگانــه ســائورون 
کــه نــه کســی تــوان دوبــاره ســاختنش را داشــت و نــه تــوان نابــود کردنــش 

را، ایســتادگی کنــد. بــه نظــر می رســد ســازندگان بــا همیــن نــواوری ابتدایــی، 
بــه منطــق کلــی ســری پشــت پــا زده و آن را زیــر ســوال برده اند، حلقه هــا در 
دنیــای اربــاب حلقه هــا ابرازهایــی بســیار قدرتمنــد و مخــوف هســتند و طبــق 
ــدارد،  حتــی  ــخ، هرکســی توانایــی ســاخت یــک حلقــه قــدرت دیگــر را ن تاری
کلبریبمــور، حتــی اگــر بــر فــرض او بتوانــد ایــن کار را بکنــد، بازهــم منطــق 
بازپــس گیــری حلقــه اش  بــرای  ســری، یعنــی خواســته عمیــق ســائورون 
زیرســوال خواهــد رفــت، از طرفــی تمامــی نــزاغ هــا و تضادهــای دنیــای 
اربــاب حلقه هــا حــول محــور حلقــه قــدرت ســائورون شــکل گرفتــه و ســاخت 

حلقــه ای دیگــر، قطعــاً بــه چنیــن منطقــی لطمــه وارد خواهــد کــرد.
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دیگــری  مســتقل  شــخصیت های  ادامــه،  در 
بــرای  ســازندگان  امــا  می شــوند،  داســتان  وارد 
برقــراری ارتبــاط عمیــق تــر بــا اثــر مرجــع، شــیاب، 
عنکبــوت عظیــم، دهشــتناک و افســانه ای تالکیــن 
را بــه شــکل یــک شــخصیت مونــث بــا ویژگی هــای 
می کننــد. داســتان  وارد   )!( خــاص   ظاهــری 
وجــود یــک حلقــه دیگــر و حضــور کامــاً دور از 
جــدی  مشــکات  شــیاب،  غیرمنطقــی  و  ذهــن 
روایــی بــازی را بزرگنمایــی می کننــد. ســازنده ها 
ســعی می کننــد طــی داســتان،  دالیلــی منطقــی و 
قانــع کننــده را بــرای دشــمنی عمیــق شــیاب و 
ســائورون بتراشــند، دالیلــی کــه بــه هیــچ عنــوان 
قانــع کننــده نیســت و بــا منطــق دنیــای مرجــع 

ســری در تضــاد اســت. 
از طــرف دیگــر، ســازنده ها بــا انتخــاب داســتان 
جانبــه  همــه  حملــه  و  ایثیــل  مینــاس  ســقوط 
نیروهــای تاریکــی بــه ایــن شــهر، پــای نزگــول و 
ویــچ کینــگ را هــم بــه داســتان بــاز می کننــد و 
تــا  می کننــد  ســعی  عجیــب،  نواوری هایــی  بــا 
ــه واســطه شــخصیت  ایــن موجــودات تاریــک را ب
پــردازی و دادن نام هــای خــاص، بــرای مخاطــب 
ــن روش، - همانطــور  ــر ســازند. امــا ای ملمــوس ت
کــه انتظــار مــی رود و قابــل پیــش بینــی اســت- 
عملکــردی معکــوس دارد و بــه یــک فاجعــه بــدل 
شــدن،  شــناخته  واســطه  بــه  نزگــول  می شــود. 

خاصیــت مرمــوز بــودن و خــوف حاصلــه از آن را از 
دســت می دهــد و از ســویی، بــازی شــما را مجبــور 
می کنــد در آنِ واحــد بــا چنــد نزگــول مبــارزه کنیــد 
ــور  ــه قــدرت بســیار کلبریمب ــا توجــه ب کــه حتــی ب
ــا آن چــه کــه  هــم،  ایــن موضــوع تضــادی عمیــق ب
از نزگــول در کتاب هــا و فیلم هــا می دانیــم دارد.
در کنــار ایــن پشــت پــا زدن هــا، ســاخت یــک 
تمامــی  کــه  دنیایــی  در  جدیــد،  قــدرت  حلقــه 
جنگ هــای در آن بــه واســطه قــدرت همیــن حلقــه 
نیســت،  جــذاب  تنهــا  نــه  می دهــد،  رخ  خــاص 
بلکــه تــا حــدی ســاده انگارانــه بــه نظــر می رســد. 
جــدا از خیانــت Shadow Of War بــه اثــر مرجــع، 
ــه لطــف روایــت پراکنــده،  ــازی ب شــخصیت های ب
کنــار  در  داســتان  انســجام  بــدون  و  نظــم  بــی 
دیالوگ هــا و رویدادهــای بــه شــدت کلیشــه ای،  
ً  ســطحی باقــی می ماننــد. از شــیاب کــه بــا  کامــا
دالیلــی غیرمنطقــی و غیرقابــل قبــول پایــش بــه 
داســتان کشــیده شــده گرفتــه تــا التاریــل و دیگــر 
شــخصیت های فرعــی داســتان. خوشــبختانه امــا، 
تالیــون و کلبریمبــور بــه کمــک رابطــه مــداوم و 
پیوسته شــان کــه در طــول گیم پلــی حفــظ می شــود 
شــخصیتی  عمــق  از  می آیــد،  در  نمایــش  بــه  و 
خوبــی برخــوردار می شــوند،  در ایــن بیــن وجــود 
خاطــرات کلبریمبــور هــم بــه پرداخــت هرچــه بهتر 
او و پیــش قصــه بــازی کمــک می کنــد. در حقیقــت 

در میــان بخــش داســتانی ناپیوســته و بســیار بــی 
نظــم بــازی کــه ضربه هایــی جبــران ناپذیــر را بــه 
واســطه محیــط بــاز بودن دریافــت کرده، خاطرات 
بخش هــا  بهتریــن  از  یکــی  بی شــک  کلبریمبــور 
کــه  می شــوند  باعــث  خاطــرات  ایــن  هســتند. 
شــخصیت خشــن، دور از ذهــن و انتقــام جــوی 
بــاور شــود.  ایــن شــبح خشــمگین، کمــی قابــل 

در کنــار شــخصیت های ســطحی بــازی و داســتان 
پراکنــده کــه گاهــی دنبــال کــردن اتفاقــات در آن 
شــدت  بــه  کــه  دیالوگ هایــی  می شــود،  دشــوار 
شــعار زده و نمادیــن هســتند را هــم بــه بــازی 
روایــت  کنــار  دیالوگ هــا در  ایــن  کنیــد،  اضافــه 
ضــرورت  داشــته  قصــد  کــه  داســتان  شــتابزده 
ــا ســائورون را  دفــاع از مینــاس ایثیــل و مبــارزه ب
بــه مخاطــب القــا کنــد، باعــث می شــود کــه تمامــی 
غافلگیری هــا و گــره گشــایی های خــاص داســتا، 
ایــن  بــه  بزنیــد.  حــدس  وقوعشــان  از  قبــل  را 
ترتیــب داســتان عــاوه بــر عــدم گســترش منطــق 
شــخصیت های  گسســته،  روایــت  مرجــع،  اثــر 
ایجــاد  فرعــی و دیالوگ هــای بد، آخریــن عنصــر 
کشــش در مخاطــب را هــم از دســت می دهــد 
بــه روایتــی غیــر جــذاب تبدیــل می شــود کــه  و 
مخاطــب آن را فقــط بــه علــت رســیدن بــه امتیــاز 
تجربــه و مهارت هــای جدیــد دنبــال خواهــد کــرد. 
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 Shadow Of می رســد  نظــر  بــه  حقیقــت  در 
اقتباســی  اثــر  یــک  میــان  فاصــل  حــد  در   ،War
اســت.  افتــاده  گیــر  نوآورانــه  اثــر  یــک  و  کامــل 
پرداخــت  بــرای  کافــی  فرصــت  ســازنده ها 
شــخصیت های جدیــد را در اختیــار ان هــا قــرار 
نمی دهنــد و از ســویی بــا روایــت اصــل داســتان 
توســط دیالوگ هــای گاهــی ســاده لوحانه و عــدم 
رعایــت اصــول روایــت در یــک بــازی جهــان بــاز، 
ــا ایــن  بخــش داســتانی ضعیفــی را می ســازند و ب
حــال بــه نــوآوری و ایجــاد تغییــرات در آن اصــرار 
و  نــوآوری  مــرز  در  واقــع  در  ســازنده ها  دارنــد. 
ــد  ــاس از فیلم هــای ســری، ســردرگم مانده ان اقتب
و بــا عاریــه گرفتــن عناصــری از هــر دو ســمت 
ایــن مــرز ناپیــدا، معجونــی نامانــوس می ســازند 
ــه  ــه ب ــه مخاطــب عــام را راضــی می کنــد و ن کــه ن

طرفــداران ســری احتــرام می گــذارد. 
و  ضعیــف  داســتان  مقابــل  در  شــاید 
شــخصیت های ســطحی بــازی، آن چــه کــه نقــش 
می کنــد،  بــازی  را   Shadow Of War ناجــی
پیشــرفت  بــه  رو  رونــد  و  نمســیس  سیســتم 
کلیــت  واقــع  در  باشــد.  ایــن سیســتم خاقانــه 
گیــم پلــی ایــن بــازی، دقیقــاً مثــل نســخه قبلــی 
معــروف  ســری  چنــد  مکانیک هــای  از  ترکیبــی 
اســت. سیســتم حرکتــی بــازی شــباهت بســیاری 
بخــش  و  دارد   Assassin›s Creed ســری  بــه 

مبــارزات هــم مکانیک هــای بســیاری را از ســری 
Arkham قــرض گرفتــه اســت. ایــن مکانیک هــا 
ــه شــکلی بســیار ســازمان  ــار هــم ب ترکیبــی در کن
را  کلیتــی  و  گرفته انــد  قــرا  دقیــق  و  یافتــه 
باشــد.  بخــش  لــذت  می توانــد  کــه  می ســازند 
اســتدیو  در   Shadow Of War ســازنده های
مونولیــث،  در نســخه قبلــی بــه فرمولــی بــا ثبــات و 
جــذاب در گیم پلــی دســت پیــدا کردنــد. بــه همیــن 
دلیــل در ایــن بخــش شــاهد پیشــرفت آن چنانــی 
در کلیــت گیم پلــی نیســتیم. مکانیک هــای بــازی 
در گــره خــوردن بــا محیــط بزرگ تــر و داســتان از 
هــم گســیخته، بــرای وســعت دادن بــه خــودش، 
دســت بــه دامــان فعالیت هــای جانبــی بســیاری 
می شــود. خوشــبختانه ایــن موضــوع بــه افزایــش 
بســیاری  کمــک  بــازی  کنندگــی  ســرگرم  زمــان 
 Shadow می کنــد. مکانیک هــای ســاده گیم پلــی
گســترده  مهارت هــای  همراهــی  در   Of War
قــرار  مخاطــب  اختیــار  در  کــه  چندشــاخه ای  و 
می گیرنــد، تنــوع و جذابیــت بســیاری بــه بــازی 
می بخشــند. از طرفــی، نــوآوری در فعالیت هــای 
جانبــی و گــره زدن آن هــا بــا شــخصیت هایی مثــل 
کلبریمبــور بــه جذابیــت کلــی بــازی افــزوده اســت.
سیســتم  ایــن  نهایــت  در  امــا،  حــال  ایــن  بــا 
نمســیس و پــس از آن سیســتم محاصــره و فتــح 
قلعه هاســت کــه بــه کمــک بــازی می آیــد. سیســتم 

نمســیس بــه لطــف هــوش مصنوعــی عالــی بــازی، 
کــه  کنــد  را خلــق  اوروک هایــی  موفــق می شــود 
شــخصیت های  از  تــر  جــذاب  مواقــع  اکثــر  در 
داســتانی بــازی ظاهــر می شــوند. ایــن موضــوع 
از طرفــی توانایــی ســازندگان در خلــق سیســتم 
نمســیس را بــه رخ می کشــد و از ســویی ضعــف 
آن هــا را در خلــق شــخصیت هایی بــه یــاد ماندنــی 

در داســتان، گوشــزد می کنــد.
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کلیــت سیســتم نمســیس ارتــش ســائورون و 
ویــچ کینــگ را در بخش هــای مختلــف ســرزمین 
آن،  از  خــارج  محیط هــای  بعضــی  و  مــوردور 
تقســیم می کنــد، بــه ایــن ترتیــب شــما بــا ورود 
ــد بــه  ــازی، بای ــه هــر بخشــی از نقشــه عظیــم ب ب
وســیله کســب اطاعــات فرماندهــان، ضعف هــا 
و نقــاط قــوت آن هــا را شناســایی کــرده، ســپس 
بــرای شکســت دادن آن هــا برنامــه ریــزی کنیــد.؟ 
سیســتم  چشــم گیر  پیشــرفت های  لطــف  بــه 
نمســیس نســبت بــه نســخه قبلــی، فرماندهــان 
اوروک حــاال شــخصیت هایی بــه شــدت جــذاب تــر 
و عمیــق تــر دارنــد. همچنیــن ایــن سیســتم موفــق 
می شــود تعــداد بســیار زیــادی از فرماندهــان را 
بــا شــخصیت ها، نقــاط ضعــف و قــوت منحصــر 
بــه فــرد و متفــاوت خلــق کنــد. ایــن نقــاط ضعــف 
و قــدرت متنــوع باعــث می شــود کــه مبــارزه بــا 
اســتراتژی  تاکتیک هــا و  از فرماندهــان،  هریــک 
چالشــی  بــه  تبدیــل  و  کنــد  طلــب  را  متفاوتــی 
از اهــداف شــما در  دلنشــین شــود. یکی دیگــر 
و  ژنرال هــا  بادیگار دهــای  کــردن  تحقیــر  بــازی، 
ســپس تســخیر کــردن آن هاســت، بدیــن وســیله 
شــما می توانیــد وفــاداری بادیگاردهــا نســبت بــه 
ســپاه  در  را  آن هــا  و  بــرده  بیــن  از  را  ژنرال هــا 

خودتــان بــه کار بگیریــد. البتــه هــر اوروک بســته 
بــه ویژگی هــای شــخصیتی منحصــر بــه فــردش، 
واکنشــی متفــاوت نســبت بــه ایــن فراینــد نشــان 
نمســیس  سیســتم  ترتیــب  ایــن  بــه  می دهــد. 
جذابیــت بیشــتری بــه بــازی می بخشــد. پــس از 
کســب وفــاداری بادیگارد هــا، شــما می توانیــد بــه 
ــه کــرده و  قلعه هــای تحــت ســلطه ژنرال هــا حمل
بــه کمــک ارتشــی کــه بــه خدمــت گرفته ایــد، قلعــه 

را تصــرف کنیــد.
امــا در تضــاد بــا ایــن سیســتم جــذاب، درخــت 
مهارت هــای بــازی و محیــط گســترده و بــاز آن، 
مخاطــب را دلــزده می کنــد. در واقــع مهارت هــای 
ســاعات  در  کاپیتان هــا  تســخیر  بــه  مربــوط 
ابتدایــی بــازی در دســترس شــما قــرار نمی گیــرد. 
همچنیــن بســیاری از مهارت هایــی کــه در بــازی 
وجــود دارنــد، کامــاً بااســتفاده هســتند. ایــن 
موضــوع باعــث می شــود مخاطــب کنجــکاو کــه 
قصــد دارد در همــان ســاعات ابتدایــی از سیســتم 
بــه  ســردربیارود  آن  کارکــرد  نحــوه  و  نمســیس 
شــدت ناامیــد شــود. چــرا کــه بــازی در ســاعات 
اولیــه هیــچ یــک از امکانــات جذابــش را در اختیــار 
مخاطــب قــرار نمی دهــد و از او می خواهــد کــه 
بــرای  را  جــذاب  غیــر    ً کامــا داســتانی  بخــش 

رســیدن بــه مهارت هــای بهتــر و جزئیــات جــذاب 
ایــن  بــه  کنــد.  تحمــل  نمســیس  سیســتم  تــر 
اولیــه،  ســاعات  در   Shadow Of War ،ترتیــب
آن هــم  کــه  مبارزاتــش  از  تــر  جــذاب  عناصــری 
پــس از مدتــی تکــراری می شــوند را در اختیارتــان 
بعــد  کننــده  کســل  رونــد  ایــن  امــا  نمی گــذارد. 
بــه  را  خــودش  جــای  ســاعت  چنــد  گذشــت  از 
رونــدی جــذاب و دوســت داشــتنی می دهــد کــه 
بــه کمــک سیســتم نمســیس و ســاخت مــداوم 
فرماندهــان بســیار طوالنــی نیــز هســت. در کنــار 
سیســتم نمســیس، محاصــره و مبــارزات لشــکر 
رو  بــه  رو  ســپس  و  قلعه هــا  فتــح  بــرای  شــما 
شــدن بــا ژنــرال  ســاکن هــر قلعــه از جــذاب تریــن 
لحظــات گیم پلــی هســتند. عــاوه بــر ایــن مــوارد، 
دســته  و  آفرینــی  نقــش  عناصــر  شــدن  اضافــه 
بنــدی ابزارها، ســاح هــا و زره هــا، باعــث شــده 
کــه رونــد پیشــرفت عــاوه بــر درخــت مهارت هــا، 
بــه ابزارهــا هــم کشــیده شــده و جذابیــت بیشــتر 
ــی بدهــد.  ــه گیم پل و در نتیجــه ارزش بیشــتری ب
امــا متاســفانه ســازندگان از وجــود ایــن عناصــر 
خریدهــا  دادن  قــرار  بــا  و  کــرده  سوءاســتفاده 
درون برنامــه ای کامــاً بــی مــورد، بــه مخاطبشــان 

کرده انــد. بی احترامــی 
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بــه ایــن ترتیــب Shadow Of War در بخــش 
حفــظ  را  قبلــی  نســخه  جذابیت هــای  گیم پلــی 
بــه  قابــل ماحظــه ای  میــزان  بــه  و حتــی  کــرده 
آن افــزوده اســت. گیم پلــی و فعالیتی هــای کلــی 
بــازی، ریتــم جذابــی دارنــد و حتــی شــما را در 
می دهنــد.  قــرار  بالــروگ  یــک  و  نزگــول  مقابــل 
از  پایانــی  ســاعات  در  ریتــم  ایــن  حــال  ایــن  بــا 
میــان رفتــه و شــما را مجبــور بــه دفــاع پیوســته 
از چنــد قلعــه مختلــف می کنــد. در ایــن شــرایط 
مراحــل پایانــی بــه نحــوی طراحــی شــده اند کــه 
باکــس ،  لــوت  بــه خریــد  بــدون متوســل شــدن 
طراحــی  واقــع،  در  بــرد.  لــذت  آن  از  نمی تــوان 
نحــوی  بــه  داســتانی  بخــش  پایانــی  مراحــل 
لــوت  بــه خریــد  را مجبــور  کــه مخاطــب  اســت 
می کنــد. بــازی  جــذاب  چنــدان  نــه   باکس هــای 
بــه طــور کلــی بــه جــز خریدهــای درون برنامــه ای 
و برهــم خــورد ریتــم مراحــل در ســاعات پایانــی 
 Shadow Of War گیم پلــی داســتانی،  بخــش 
بــا وجــود مشــکات پرتعــداد مثــل منوهــای گیــج 

نهایــت  در  و  بااســتفاده  مهارت هــای  کننــده، 
جذابیــت  مبــارزات،  اور  عــذاب  گاهــی  شــلوغی 
بســیاری دارد و می توانــد لــذت زیــادی را بــه شــما 

ــد. ــه کن هدی
گرافیکــی،  بخــش  در   Shadow Of War
بــازیِ زیبــا و قدرتمنــدی اســت، طراحــی هنــری 
محیط هــای بــازی، برخــاف داســتان واقعــاً یــادآور 
طراحــی  از  اســت.  میانــه  ســرزمین  و  تالکیــن 
جــذاب مینــاس ایثیــل گرفتــه تــا طراحــی خــاص 
بــه  چنــدان  کتاب هــا  در  کــه  مــوردور  ســرزمین 
این جــا  در  اســت.  نشــده  پرداختــه  آن  ظاهــر 
داســتانی  بخــش  برخــاف  ســازنده ها  نــواوری 
نتیجــه بخــش بــوده و باعــث تنــوع محیط هــای 
بازی شــده اســت. Shadow Of War محیط های 
متنوعــی از قبلــی کوهســتان، ســرزمین های لــم 
در  را  برفــی  کوهســتان های  و  دســت ها  یــزرع، 
مقابــل شــما قــرار می دهــد تــا در آن هــا گشــت و 
گــذار کنیــد. در کنــار ایــن تنــوع توجــه بــه جزئیــات 
و اســتفاده از معمــاری خــاص فیلم هــای ســری 

را  مخاطب هــا  می توانــد  کــه  اســت  مــواردی  از 
هیجــان زده کنــد. در ایــن بیــن امــا، مــدل ســازی 
دارد.  بــازی  فاجعــه  و  آشــفته  وضعیــت  بــازی 
چهــره هــا و جزئیاتشــان در کنــار انیمیشــن های 
مربــوط بــه اورک هــا بــه طــرز خنــده داری کهنــه 
بــه نظــر می رســد و یــادآور بازی هــای نســل قبــل 
هســتند. ایــن مــدل هــا و انیمیشــن ها در رابطــه 
احضــار  را  آن هــا  می توانیــد  کــه  ســربازانی  بــا 
کنیــد، حتــی بدتــر شــده و لحظــات خجالــت آور و 
خنــده داری را رقــم می زنــد. امــا جــز مــدل ســازی ، 
انیمیشــن های شــخصیت های اصلــی نــرم و قابــل 
کیفیــت  و  فریــم  نــرخ  همچنیــن  اســت.  قبــول 
خــوب  فنــی  گرافیــک  دهنــده  نشــان  بافت هــا 
بــازی اســت. بــا ایــن حــال، Shadow Of War در 
زمینــه گرافیکــی بــه هیــچ عنــوان ســرآمد نیســت 
و تنهــا در حــد و انــدازه یــک بــازی متوســط باقــی 

می مانــد.

 سیستم نمسیس و گستردگی آن
 مبارزات جذاب و سرگرم کننده

 گرافیک هنری زیبا و دوست داشتنی
وجود عناصر نقش آفرینی

 داستان از هم گسیخته و رویات بی نظم
 شخصیت های سطحی و دیلوگ های کلیشه ای

 برهم خوردن ریتم گیم پلی در ساعات پایانی
 اجبار در خرید لوت باکس و سوءاستفاده از مخاطب

مدل سازی بی کیفیت شخصیت ها 

6

+-

Shadow Of War از آن دسته 
نمی توانــد  کــه  اســت  بازی هایــی 
را  خاصــی  داســتانی  محتــوای 
ارائــه دهــد و بــرای جذابیــت فقــط 
بــه گیم پلــی متکــی اســت. البتــه 
خــوش بختانــه بــازی موفــق شــده 
خــوب  گیم پلــی  بخــش  در  تــا 
ســرگرم  ســاعات  و  کنــد  عمــل 
مخاطبانــش  بــه  را  کننــده ای 
هدیــه دهــد. در کنــار این هــا بایــد 
گفــت کــه Shadow Of War در 
انتقــال حــس و حــال ســری اربــاب 
و  اســت  ناتــوان  کامــاً  حلقه هــا 

ســرزمین  نــام  می توانــد  فقــط 
میانــه را یــدک بکشــد. بــه طــور 
 Shadow کــه گفــت  بایــد  کلــی 
Of War عنوانــی ســرگرم کننــده 
اســت که از مشــکات اساســی در 
داســتان رنــج می بــرد امــا موفــق 
قبولــی  قابــل  گیم پلــی  می شــود 
را ارائــه دهــد. اگــر از طرفــداران 
و  هســتید  ماجرایــی  ســبک 
داســتان  بــه  چندانــی  اهمیــت 
 Shadow Of War نمی دهیــد
بــرای شــما ســاخته شــده اســت.
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ــع درامــد  ــن و پرســودترین مناب بازی هــای ورزشــی یکــی از بهتری
ناشــران هســتند. رونــد انتشــار ســاالنه ایــن نــوع بازی هــا از یــک 
ــا شــروع فصــل رقابت هــای ورزشــی،   ــی ب ــه علــت هــم زمان طــرف ب
فروشــی پــر درآمــد و طرفدارانــی پــر و پــا قــرص را بــرای بازی هــا 
ــد انتشــار ســاالنه انتشــار  تضمیــن می کننــد، و از طــرف دیگــر، رون
آن هــا، ســازندگان را از اعمــال تغییــرات بــزرگ در هــر شــماره، بــاز 
مــی دارد. در چنیــن شــرایطی، مخاطب هــا، بازی هــای ورزشــی را 
بــا بهینــه ســازی ها و برخــی گســترش ها کــه بــه طــور ســاالنه  در 
بهینــه  انتظــار  در  فقــط  و  می پذیرنــد  می شــود،  اعمــال  بازی هــا 
ســازی هایی هســتند کــه بتوانــد بــدون تغییــر دادن هویــت و هســته 

اصلــی گیم پلــی، تجربــه آن بــازی خــاص را ارتقــاء ببخشــد.
ســری فیفــا بــه عنــوان یکــی از پرفــروش تریــن بازی هــای ورزشــی 
پــر اهمیــت، رونــدی همچــون دیگــر عناویــن ایــن ســبک را پشــت 
ســر می گــذارد. امــا ایــن رونــد تکــراری، بــا ســیر تکاملــی خــاص کــه 
بــا ســرعت بســیار کمــی طــی می شــود هم زمــان شــده اســت. در 
حقیقت ســری FIFA به عنوان شــاخص ترین شــبیه ســاز فورتبال، 
تغییراتــی  بــا  می توانــد  همچنــان  ســاالنه اش،  انتشــار  وجــود  بــا 
کوچــک، هرســاله بهینــه ســازی هایی را در گیم پلــی و در نتیجــه 
تجربــه کلــی یــک بــازی ورزشــی بــرای مخاطبانــش بــه ارمغــان بیاورد. 
بــا ایــن حــال، بایــد دیــد کــه آیــا، بهینــه ســازی های انجــام شــده در 
نســخه ســال جــاری ایــن عنــوان، توانســته مخاطبــان را راضــی کنــد؟

FIFA 18، آخرین نسخه سری که رقابت های 
ســال 2017 و 2018 فوتبــال را هــدف قــرار داده، 
بهینــه ســازی هایی کوچــک، موفــق  بــه وســیله 
شــده بســیاری از مشــکات همیشــگی ســری را 
تــر جایگزیــن  بــا مکانیک هایــی بهینــه  حــذف و 
ارســال های  بــه  بــرای مثــال کافــی اســت  کنــد. 
اشــاره کنیــم،   18 از جناحیــن در فیفــا  جــذاب 
از  یکــی  ارســال ها  کــه  قبلــی  نســخه  برخــاف 
بزرگتریــن مشــکات بــازی بودنــد. در فیفــا 18 
بــه لطــف طراحــی مکانیک هایــی نــو و دوســت 
داشــتنی بــرای ارســال ها، حــاال بــه گل رســیدن 
هوایــی،  ارســال های  وســیله  بــه  و  جناحیــن  از 
رونــدی  بــه  بلکــه  نیســت،  اور  عــذاب  تنهــا  نــه 
بســیار لــذت بخــش هــم تبدیــل شــده اســت و 
 هیجــان زیــادی را بــه مخاطــب انتقــال می دهــد.
از دیگــر بهبودهــای مهمــی کــه در زمیــن مســابقه 
کارآمدتــر  و  تــر  بهینــه  هســتیم،  شــاهدش 
شــدن هــوش مصنوعــی یاران تــان اســت، طبــق 
ســبک کنترلــی ســری فیفــا،  شــما در یــک زمــان 
کنتــرل  را  تیــم  بازیکــن  یــک  فقــط  می توانیــد 
کنیــد، در ایــن حالــت 10 بازیکــن دیگــر توســط 
هــوش مصنوعــی کنتــرل خواهنــد شــد. بنابرایــن 
می توانــد  مصنوعــی  هــوش  ایــن  مشــکات 
بــه  پیــروزی  بــا بخشــیدن  را  زیــادی  مســابقات 
حریف تــان پایــان دهــد. در نســخه 18 امــا ایــن 
هــوش مصنوعــی در زمــان حمــات، بســیار بهتــر 
از قبــل عمــل می کنــد، حــاال مهاجم هــای هــر تیــم 
بیشــتر از هــر وقــت دیگــری بــرای تصاحــب تــوپ 
اشــتیاق دارنــد و ســعی می کننــد کــه خودشــان 
را در بهتریــن موقعیت هــا بــرای دریافــت تــوپ 
آفســاید،   از  فــرار  موضــوع،  ایــن  دهنــد.  قــرار 
و  دفــاع  پشــت  یــا  و  عمــق  تــوی  پاس هــای 

کات بک هــا کــه حتــی ارسالشــان هــم بســیار بهتــر 
بــه موقعیت هایــی  را  تــر شــده اســت  و آســان 
خطرنــاک بــرای گل زنــی بــدل می کنــد و قــدرت 
می بخشــد. تیم هــا  بــه  بســیاری   هجومــی 

عملکــرد بهتــر هــوش مصنوعــی مهاجمــان، در 
جای گیری هــای آن هــا هــم قابــل مشــاهده اســت، 
حــاال مهاجم هــا بســیار بهتــر از قبــل جای گیــری 
می کننــد و در نتیجــه موقعیــت هایــی بســیار بهتر 
 را در مقابل دروازه تیم حریف خلق خواهند کرد.
ایــن مــوارد بــه طــور کلــی قدرت هجومی بســیاری 
را بــه جدیــد تریــن نســخه فیفــا بخشــیده  اســت، 
در نقطــه مقابــل امــا، بهبودهــای بخــش دفاعــی، 
فقــط در ابتــدای بــازی و ســپس بعــد از صــرف 
 مدتــی طوالنــی تــر قابــل لمــس خواهنــد بــود.
بــا تجربــه چنــد مســابقه ابتدایــی، تفاوت هــای 
سیســتم دفاعــی فعلــی نســبت بــه نســخه های 
گذاشــت.  خواهنــد  نمایــش  بــه  را  خــود  قبلــی 
قــدرت  و  وزن  از  مدافعــان  بهتــر  اســتفاده ی 
فیزیکــی بیشترشــان، از مــواردی اســت کــه قطعــاً 
طرفــداران فوتبــال را هیجــان زده خواهــد کــرد. 
در ایــن نســخه، مدافعــان می تواننــد بــه واســطه 
کارآمدتــری  بــا روش هــای  متفــاوت،  تکل هایــی 
در مقابــل مهاجمــان ایســتادگی کننــد. بــا این کــه 
در  را  بنیــادی  تغییراتــی  ســازی ها  بهینــه  ایــن 
علــت  بــه  امــا  نکــرده،  ایجــاد  دفاعــی  سیســتم 
هجومــی  سیســتم های  شــدن  بهتــر  و  بهینــه 
ــی  ــه طــور کل ــازی، دفــاع کــردن در FIFA 18، ب ب
درحالــی  ایــن  و  می رســد.  نظــر  بــه  تــر  دشــوار 
اســت کــه تســلط پیــدا کــردن بــه کلیــت سیســتم 
نیســت. ســاده ای  کار  فیفــا  ســری   دفاعــی 
تغییــرات در دفــاع کــردن، پیچیدگی هــای گاهــی 
بااســتفاده امــا همیشــگی ایــن سیســتم کــه حــاال 

بــه آن افــزوده هــم شــده،  در کنــار بهتــر شــدن و 
کارآمدتــر شــدن سیســتم های هجومــی،  باعــث 
بــرای  را  طوالنــی  نســبتاً  مدتــی  کــه  می شــود 
مســلط شــدن بــه سیســتم دفاعــی بــازی صــرف 
کنیــد. ایــن موضــوع بــه طــور کلــی یــک ضعــف 
همیشــگی  طرفــداران  بــرای  شــاید  و  نیســت، 
ســری جــذاب هــم باشــد، بــا ایــن همــه امــا بــرای 
ــه طــور تفننــی  ــد و کســانی کــه ب طرفــداران جدی
عــذاب  هســتند،  ســری  کــردن  بــازی  مشــغول 
ــی اســت کــه ســری  ــن درحال ــود. ای اور خواهــد ب
رقیــب، روز بــه روز در حــال ســاده و لــذت بخــش 
شــکلی  بــه  فیفــا  ســری  امــا  اســت،  شــدن  تــر 
غیرقابــل بــاور، و البتــه کامــاً بــی دلیــل، مــدام 
در حــال اضافــه کــردن بیچیدگی هایــی بی مــورد 
آن  خالــص  لــذت  از  کــه  اســت  گیم پلــی  بــه 

می کاهنــد.
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تصمیــم  ســازنده ها،  خــاص،  ســازی های  بهینــه  از  جــدا  امــا 
فــردی  ویژگی هــای  روی  بــر  بیشــتر  کــردن  تاکیــد  بــا  گرفته انــد 
و تیمــی،  بــه هرچــه تاکتیکــی تــر کــردن بــازی کمــک کننــد. ایــن 
خطرپذیری، به خوبی جواب داده و باعث شده که تکیه شما بر 
توانایی هــای فــردی بازی کنــان و یــا توانایــی تیم هایتــان بــه شــدت 
افزایــش پیــدا کنــد، در هم ســویی بــا ایــن مــورد، ســازنده ها، بــا 
کاهــش دادن ســرعت کلــی گیم پلــی، ریتــم کندتــری را بــرای بــازی 
انتخــاب کرده انــد و بــه ایــن ترتیــب بازی بــاز، حــاال فرصتــی بیشــتر 
ــار دارد و می توانــد اســتفاده  ــرای تصمیــم گیــری کــردن در اختی ب
بهینــه تــری از تاکتیک هــای تیمــی داشــته باشــد. تاکتیک هایــی 
کــه تنظیــم کــردن آن هــا قبــل از هــر مســابقه می توانــد سرنوشــت 

ســاز و پراهمیــت ظاهــر شــود.
ــه ســازی های اعمــال شــده  ــد گفــت کــه بهین ــن همــه، بای ــا ای ب
در ایــن نســخه اصــا راضــی کننــده نیســت. ســری فیفــا تقریبــاً 
در تمامــی نســخه های چنــد ســال اخیــر، مشــکاتی مشــابه را 
در گیم پلــی دارد کــه بــه طــور مــدام توســط ســازندگان نادیــده 
گرفتــه می شــوند. از مشــکات شــدید و غریــب هــوش مصنوعــی 
و توانایی هــای خــارق العــاده اش گرفتــه تــا واکنش هــای عجیــب 
دروازه بان هــا، بــه نظــر می رســد مشــکات اصلــی و همیشــگی 
ــان و مشــکات عجیــب  ــد بعضــی بازیکن ــل حــرکات کن ســری، مث
 FIFA داوری، هنــوز هــم بــه قــوت خودشــان باقــی هســتند و در

18 هــم شــاهد برطــرف شدنشــان نیســتیم.

از  یکــی  همچنــان  امــا،  هانتــر  بازگشــت 
رخدادهــای خــوب و دوســت داشــتنی در ســری 
فیفــا اســت. وجــود یــک بخــش داســتانی در یــک 
بــازی ورزشــی کــه اتفاقــا داســتانی جــذاب را بــا 
حــق  شــما  بــه  و  می بــرد  پیــش  خــوب  روایتــی 
بــه ارزش ســری فیفــا  اتخــاب می دهــد،  قطعــاً 
افــزوده اســت. هانتــر بعــد از ماجراهایــش در 
نســخه قبلــی،  حــاال رویاهایــی بســیار بزرگ تــر 
را در ســر می پرورانــد و دیگــر بــه لیــگ جزیــره 
)پریمیرلیــگ(  انگلســتان  برتــر  لیــگ  تیم هــای  و 
محــدود نیســت. گســترش محــدوده فعالیت های 
هانتــر در جهــان، پــایِ  ســتاره ها و مربیــان بزرگــی 
مثــل کریســتیانو رونالــدو و زیــدان را بــه عنــوان 
 Journey بخــش  بــه  مهمــان،  شــخصیت های 
بــا ایــن کــه حضــوری  می کشــاند و ایــن افــراد، 
گیــری  شــکل  بــه  قطعــاً  امــا  ندارنــد،  پررنــگ 
کمــک   FIFA داســتانی  بخــش  در  زنــده  روح 
از طــرف دیگــر، ماجراهــای هانتــر در  می کنــد. 

ایــن نســخه، عــاوه بــر پیشــرفت او، مشــکات 
شــهرت و ســتاره بــودن را هــم بــه تصویــر کشــیده 
و جــذاب تــر از قبــل دنبــال می شــود. همچنیــن 
امــکان شــخصی ســازی ظاهــر هانتــر، از مــواردی 
اســت کــه بــه جذابیــت ایــن بخــش اضافــه کــرده 
مثــل  درســت   Journey بخــش  امــا  اســت. 
داســتان  ریتــم  کــردن  در حفــظ  قبلــی،  نســخه 
ــا  ــوان اســت و در مواقــع بســیاری، داســتان ب نات
ریتمــی بــه شــدت کنــد پیــش می رونــد و باعــث 
می شــود کــه بــا گیم پلــی خســته کننــده ای مواجــه 
دســت  آن  از  بخــش  ایــن  در حقیقــت  شــویم. 
بخش هــای داســتانی ای اســت کــه پــس از مدتــی 
بــرای  و  می شــوند  کننــده  خســته  و  تکــراری 
 صــرف ســاعات طوالنــی اصــا مناســب نیســتند.
حضــور ایــن بخــش در ســری فیفــا امــا، باعــث 
چنــد  از  پــس  و  باالخــره  ســازنده ها  کــه  شــده 
بخــش  در  تغییــرات  ایجــاد  بــه  دســت  ســال، 
میــان  و  انیمیشــن ها  بزننــد.   Career Mode

 Career Mode در  حاضــر  جدیــد  پرده هــای 
ایــن امــکان را بــرای شــما فراهــم می کننــد کــه 
بــدون نامــه نگاری هــای گاهــی بــه شــدت اعصــاب 
خردکــن و بدقلــق ســری و البتــه تکــراری ســری،  
بــه دیــدار مســتقیم بازی کنــان و مربیــان برویــد. 
بــه ایــن ترتیــب، امــکان نقــل و انتقــال بازیکنــان 
و عقــد قــرارداد، در ایــن بخــش ســرعت بســیار 
بیشــتری بــه خــودش گرفتــه و البته از حساســیت 
بیشــتری نیــز برخــوردار اســت. بــا ایــن همــه، ایــن 
پنجــره  حساســیت  افزایــش  و  پرده هــا  میــان 
نقــل انتقــاالت هــم نمی توانــد ناجــی ایــن بخــش 
باشــد، عــدم وجــود منطــق درســت و حســابی 
تیم هــا  نکــردن  توجــه  مربیــان،  اســتخدام  در 
مهم تــر  همــه  از  و  شــما  آوردهــای  دســت   بــه 
مشــکات هــوش مصنوعــی و کنــد شــدن منوهــا 
در ایــن بخــش، از مشــکاتی هســتند کــه هنــوز 

هــم بــا قــدرت بــه کارشــان ادامــه می دهنــد.
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بــه طــور کلــی و در یــک جمــع بنــدی، می تــوان 
گفــت کــه گیم پلــی در فیفــا 18، بــا اینکــه بســیار 
بهتــر و جــذاب تــر از نســخه قبلــی اســت، هنــوز 
کــرده و متاســفانه  را حفــظ  روح خــاص ســری 
همــراه ایــن روح، مشــکات همیشــگی ســری را 
ــا خــودش منتقــل کــرده اســت. در بخــش  هــم ب
و  نفــره  دو  مســابقات  وجــود  حتــی   journey
شــخصی ســازی هــا هــم نمی توانــد بــازی را از 
تغییــرات  دهــد.  نجــات  شــدن  کننــده  خســته 
پــرزرق و بــرق Career Mode هــم نتوانســته بــه 
ایــن بخــش کمکــی کنــد و از طرفــی سیاســت های 
بخــش  بهتریــن  جذابیــت  از   EA جدیــد  مالــی 
کاســته  هــم   Ultimate Team یعنــی  ســری، 

اســت.
,دچــار   FIFA 18 امــا  گرافیکــی  بخــش  در 
خوشــبختانه  اســت.  شــده  بســیاری  تحــوالت 
در  تماشــاگران حاضــر  بــه  بــار  ایــن  ســازندگان 
اســتادیوم هــا توجــه نشــان داده و حــاال همگــی 
ســازی  مــدل  بعــدی،  ســه  صــورت  بــه  آن هــا 
شــده اند،  ایــن تماشــاچیان بــه تمامــی اتفاقــات 
درون زمیــن واکنــش نشــان می دهنــد و حتــی در 

کنــار بازی کنــانِ تیــم، گل هــای بــه ثمــر رســیده را 
جشــن می گیرنــد. ایــن واکنش هــای جــذاب بــه 
همــراه اضافــه شــدن شــکل و شــمایل تشــویق 
منحصــر بــه فــرد هــر منطقــه و هــر تیــم، فضایــی 
 FIFA کامــاً زنــده و فــوق العــاده بــه مســابقات
افزایــش  انیمیشــن های  اســت.  بخشــیده   18
کیفیــت  از  خوشــبختانه  کــه  پرتعــداد  و  یافتــه 
بســیار باالیــی هــم برخوردارنــد هــم، بــه کمــک 
و  آمده انــد  ورزشــگاه   ها  خــوب  بســیار  جــو 
درگیری هــای درون زمیــن را بــه شــدت حقیقــی 

می دهنــد. جلــوه 
تحــرکات حاشــیه زمیــن مســابقه،  بــه کمــک 
مــدل ســازی ســه بعــدی اکثــر افــرادی کــه کنــار 
زمیــن حضــور دارنــد، بــه شــدت واقعــی تــر شــده 
و حــس بــودن در یــک مســابقه ورزشــی را بــه 
مخاطب منتقل می کند. در کنار این موضوعات، 
ــه قبــل،  ــر ایــن نســخه نســبت ب ــردازی بهت ــور پ  ن
کمــک کــرده تــا جلوه هــای بصــری و بافت هــای 
 گاهــی بــی کیفیــت بــازی، کمتــر بــه چشــم بیاینــد.
هماننــد  درســت  صداگــذاری،  و  گــزارش 
نســخه های قبلــی، بــه بهتریــن نحــو ممکــن انجــام 

شــده و در کنار تحرکات زنده ورزشــگاه ها، جوی 
باورنکردنــی را بــه FIFA 18 بخشــیده اســت. بــه 
طــور کلــی بایــد گفــت کــه پیشــرفت های نســخه 
جدیــد، در بخــش گرافیــک و فضاســازی کامــاً 
رضایــت بخــش هســتند و اگــر تنبلــی همیشــگی 
ســازندگان ســری، در ســاخت چهره هــا و بــه روز 
کــردن آن هــا را شــاهد نبودیــم، قطعــاً بــا یکــی 
از بهتریــن بازی هــای ورزشــی در زمینــه گرافیــک 

می شــدیم. مواجــه 
کــه  گفــت  بایــد  کلــی  طــور  بــه  و  انتهــا  در 
فیفــا 18، بــا مشــکات بســیاری دســت و پنجــه 
نــرم می کنــد و متاســفانه رونــد بهینــه شــدن و 
پیشــرفت اش را بــا ســرعتی بســیار کمتــر نســبت 
 18 فیفــا  می کنــد.  طــی  دیرینــه اش  رقیــب  بــه 
هنــوز  نیســت،  کاملــی  بــازی  عنــوان  هیــچ  بــه 
مشــکات همیشــگی ســری را دارد و هنــوز هــم 
می توانــد اعصابتــان را حســابی برهــم بریــزد. امــا 
ایــن بــازی، بــدون شــک یکــی از بهتریــن شــبیه 
ســازهای ورزشــی ای اســت کــه در اختیــار داریــم.

 بهینه شدن گیم پلی و وجود بهبودهایی در گیم پلی
 بازگشت هانتر و داستان جذابش

 پیشرفت های چشم گیر در حرکات هجومی تیمی
تنوع بسیار زیاد مادها و بخش ةای مختلف

وجود مشکات همیشگی سری که هرساله توسط سازندگان 
 نادیده گرفته می شوند

پیچیدگی بی مورد و ضعف سیستم دفاعی در مقابل بهینه 
سازی های سیستم هجومی بازی

8.5
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طــی ســال های زیادی کــه از آغــاز بــه کار صنعــت محبــوب بازی هــای رایانــه ای 
می گــذرد، ســبک های مختلفــی در ایــن حــوزه خلــق شــده اند و هــر یــک بــه فراخــور 
ایــن ژانرهــا  از  انــد. حــال برخــی  خــود عاقمنــدان و طرفدارانــی نیــز پیــدا کــرده 
محبوب تــر و عامه پســندتر هســتند مثــل ســبک شــوتر اول شــخص و یــا طرفدارانــی 
خــاص و قشــر مخاطــب محدودتــری دارنــد ماننــد نقش آفرینی هــای ژاپنــی نوبتــی و 
یــا عناوینــی تعاملــی از قبیــل Until Dawn و Heavy Rain. یکــی از ژانرهایــی کــه 
تقریبــا در حــد وســط از نظــر تعــداد طرفــداران قــرار دارد و در واقــع نــه می شــود آن را 
عامه پســند خطــاب کــرد و نــه آن را در زمــره ســبک های بــا طرفــداران محــدود و خیلــی 
خاص قرار داد، ژانر وحشــت و زیرشــاخه وحشــت-بقا اســت که در طول ســال ها و 
نســل هــای مختلــف بــازی هــای رایانــه ای وضعیــت پرفــراز و نشــیبی را طــی کــرده انــد 
و گاهــی در اوج بــوده و گاهــی نیــز بــه نظــر مــی رســیده اســت کــه تقریبــا دیگــر وجــود 
ندارنــد. امــا در هــر حــال ایــن ژانــر بــا بــازی هــای مختلــف طــی ســال هــا کــه برخــی از 
آنهــا بســیار عالــی و جــذاب بــوده انــد تــا بــه امــروز، افتــان و خیــزان، خــود را در دنیــای 
بــازی هــای رایانــه ای مطــرح و زنــده نــگاه داشــته اســت و طرفــداران تقریبــا زیــاد و 
خــاص خــود را نیــز دارد. در نســل پنجــم و ششــم و بــا عرضــه عناوینــی مثــل شــماره 
هــای مختلــف ســری رزیدنــت اویــل و ســایلنت هیــل و فاتــال فریــم و ... ســبک 
وحشــت و بــه ویــژه وحشــت بقــا در اوج قلــه هــای موفقیــت قــرار داشــتند و هــر ســال 
شــاهد یکــی دو بــازی معرکــه در ایــن ســبک هــا بودیــم کــه جــزو برتریــن بــازی هــای 
آن ســال نیــز بــه شــمار مــی رفتنــد و برخــی از برتریــن خاطــرات بازیبــازان آن دوره را 
خلــق کردنــد. امــا بــا ورود بــه نســل ششــم ایــن منحنــی بــا شــیبی تنــد بــه سراشــیبی 
ســقوط ســرازیر شــد و طــی چنــد ســال فکــر مــی کردیــم کــه انــگار اصــا ســبکی بــه نــام 
 Dead Space وحشــت بقــا وجــود نداشــته اســت و واقعــا بــه جــز شــماره اول و دوم
بــه واقــع شــاهد وجشــت بقــای بــا کیفیــت دیگــری نبودیــم. البتــه در ایــن دوره شــاهد 
رشــد بــازی هــای ســبک »وحشــت« خالــص بودیــم کــه بازیبــاز را در نقــش یــک 
شــخصیت بــی دفــاع و کامــا آســیب پذیــر بــدون هیــچ ســاح و هیــچ توانایــی خاصــی 
در دنیایــی مخــوف رهــا مــی کردنــد و او بایــد تنهــا فــرار مــی کــرد و مخفــی مــی شــد 
 Amnesia و دوبــاره فــرار مــی کــرد کــه بــازی هــای بســیار خــوب و قدرتمنــدی ماننــد
و Outlast و... نیــز در ایــن ســبک ســاخته شــدند. بــا وجــود موفقیــت ایــن بــازی هــا، 
ایــن عناویــن هرگــز طرفــداران و دوســت داران رزیدنــت اویــل و ســایلنت هیــل و 
عناویــن وحشــت بقــا را ارضــا نمــی کــرد و آن هــا منتظــر یــک بــازی قدرتمنــد در ســبک 
Survival Horror بودنــد تــا دوبــاره انــواع ســاح هــا را در اختیارشــان بگــذارد ولــی 
بــاز هــم بتوانــد حــس تــرس خوفنــاک و ناامنــی مطلــق را بــه آن هــا منتقــل نمایــد. 
در اواخــر نســل هفتــم بــود کــه دعاهــای ایــن عاشــقان وحشــت بقــا مســتجاب شــد!! 
ســازنده و خالــق رزیدنــت اویــل ، پــدر ســبک وحشــت بقــا، اســتاد شــینجی میکامــی 
بــزرگ بازگشــت تــا دوبــاره خــودش کار بــرای ایــن ســبک و طرفدارانــش بکنــد و نشــان 
دهــد کــه چــرا بــه او مــی گوینــد پــدر ســبک وحشــت بقــا. او بازگشــت و ایــن بــار بــا 
یــک فرنچایــز جدیــد و جــذاب بــا نامــی پرمحتــوا تحــت عنــوان The Evil Within یــا 
»شــیطان درون«. شــینجی میکامــی بازگشــت تــا بــه مــا یــاد آور شــود کــه چگونــه 
ــا ســاحی  ــوان فقــط فــرار کــرد و ب ــه مــی ت ــازی ترســید. چگون مــی شــود از محیــط ب
قدرتمنــد در دســت، جــرات نــگاه کــردن بــه پشــت ســر را نداشــت. شــینجی میکامــی 
تــرس را دوبــاره بازگردانــد، همــان تــرس نابــی را کــه ســری رزیدنــت اویــل بــه خاطــر 
داشــتیم ولــی ایــن بــار در قالــب عنوانــی دیگــر. بایــد صراحتــا عنــوان کنیــم کــه طــی 
ســال های اخیــر، تنهــا بــازی کــه موفــق شــده تــرس خــاص عناویــن وحشــت-بقا )و 
 The Evil Within نــه فقــط ســبک وحشــت( را بــه مــا هدیــه دهــد همیــن عنــوان
بــوده اســت. ایــن بــازی کــه توســط اســتودیو Tango Gameworks  و بــه کارگردانــی 
 Bethesda شــینجی میکامــی ســاخته شــد، در اکتبــر ۲۰۱۴ توســط کمپانــی بــزرگ
 PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 3, Xbox برای پلتفرم های Softworks
360 و PC منتشــر گردیــد و در واقــع یــک بــازی بیــن نســلی محســوب مــی شــد. پس 
از موفقیــت بــاالی بــازی اول ایــن ســری، خــوب مــی دانســتیم کــه فقــط مســئله زمــان 
ــازی دوم آن را معرفــی کنــد و در ســرانجام در کنفرانــس  ــزدا ب ــا باالخــره بت اســت ت
ــر  ــا یــک تریل ــن اتفــاق رخ داد و ب ــزدا در نمایشــگاه E3 ســال ۲۰۱۷ ای ــی بت مطبوعات
 The معرفــی گردیــد. زمــان گذشــت و عنوان زیبــای  The Evil Within 2 زیبــا عنــوان
 Third Person و  Survival horror کــه بــه ماننــد بــازی قبــل در ژانــر Evil Within 2
Shooter قــرار داشــت و توســط Tango Gameworks ســاخته شــده بــود، در پاییــز 
 Microsoft بــرای پلتفــرم هــای Bethesda Softworks ســال ۲۰۱۷ توســط کمپانــی
  The Evil Within 2 گردیــد.  منتشــر    Windows ,PlayStation 4 ,Xbox One
کــه ایــن بــار اســتاد شــینجی میکامــی بــزرگ را در مقــام تهیــه کننــده خــود مــی دیــد 
)در بــازی نخســت کارگــردان بود(، پــس از انتشــار توانســت موفــق عمــل کنــد و 
ــا  ــز از ســوی منتقــدان و طرفــداران دریافــت نمــود و نهایت بازخوردهــای مثبتــی را نی
امتیــاز متــای بســیار خــوب ۱۰۰/۸۲ کــه نشــان دهنــده یــک عنــوان بــا کیفیــت اســت 
را بــه خــود اختصــاص داد تــا تبدیــل بــه یکــی از عناویــن موفــق ســبک وحشــت بقــا 
 The شــود. در ایــن مطلــب قصــد داریــم تــا نگاهــی دقیــق تــر بــه زوایــای مختلــف بــازی
Evil  Within 2 انداختــه و مشــاهده کنیــم کــه ایــن بــازی چــه نــکات مثبــت و المــان 
هــای جذابــی را بــرای مــا بــه ارمغــان آورده اســت و از ســوی دیگــر چــه کمبــود هایــی 
دارد. الزم بــه ذکــر اســت کــه ایــن نقــد و بررســی بــر اســاس نســخه پلــی استیشــن ۴ 
ایــن عنــوان انجــام شــده اســت. اگــر عاقمنــد هســتید تــا بیشــتر بــا عملکــرد عنــوان 

زیبــای The Evil Within 2 آشــنا شــوید در ادامــه بــا مــا همــراه باشــید.
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بعــد  وقایــع  شــاهد  دوم،  بــازی  داســتان  در 
از پایــان عنــوان اول هســتیم کــه مدتــی از آن 
مــی گــذرد و تــا کنــون هیــچ کــس حــرف هــای 
ــازی  ــر رخ دادن اتفاقــات ب ــی ب سباســتین را مبن
اول بــاور نکــرده و فکــر مــی کننــد او دیوانــه شــده 
و حتــی کارش را نیــز از دســت داده اســت. پــس 
از مدتــی جولــی کیدمــن کــه بــا او در نســخه اول 
و بســته هــای الحاقــی آن آشــنا شــدیم بــه ســراغ 
سباســتین آمــده و بــه او مــی گویــد کــه ســازمانی 
مخــوف بــه نــام موبیــوس دختــر وی یعنــی لیلــی 
را کــه او فکــر مــی کــرده در حادثــه آتــش ســوزی 
جانش را از دســت داده اســت در اختیار دارد و 
از قــدرت ذهــن وی بــرای خلــق یــک دنیــای زهنــی 
بــه نــام یونیــون اســتفاده کــرده اســت. سباســتین 
اگــر بخواهــد لیلــی را نجــات دهــد بایــد پــای بــه 
دنیــای مرگبــار و وحشــتناک یونیــون بگــذارد و بــا 
تمــام هیوالهــای مخــوف و مرگبــار آنجــا روبــرو 
شــده تــا نهایتــا لیلــی را نجــات دهــد. سباســتین 
ایــن کار را مــی کنــد و در ادامــه وقایــع داســتان 
قصــد  کــه  خورنــد  مــی  رقــم  هــم  ســر  پشــت 
نداریــم بــا توجــه بــه جدیــد بــودن بــازی آن را 
بیبشــتر بــرای شــما اســپویل نماییــم. همــان طــور 

کــه شــاهد هســتید The Evil Within 2 از پایــه 
داســتانی خوبــی بــه ماننــد بــازی اول بهــره منــد 
اســت. هرچنــد بــاز هــم مقــداری کلیشــه هــای 
عناویــن ترســناک در آن وجــود دارنــد ولــی کــم 
کــم موفــق مــی شــود تــا راه خــود را پیــدا کــرده و 
باعــث مــی شــود شــما هــر لحظــه بــرای فهمیــدن 
ادامــه داســتان بیشــتر تشــویق و تحریــک شــوید.  
مــی  متوجــه  بــازی،  از  مدتــی  از گذشــت  یعــد 
شــوید کــه داســتان The Evil Within 2 بــه هیــچ 
وجــه شــبیه بــازی هــای دیگــری کــه تجربــه کــرده 
ایــد نیســت و روند خــاص خــود را دارد. بــازی 
نســبت بــه نســخه اول کــه شــخصیت پــردازی آن 
افتضــاح بــود وضعیــت بهتــری دارد امــا بــاز هــم 
در نهایــت بایــد گفــت بــازی از شــخصیت پــردازی 
خوبــی برخــوردار نیســت و  اکثریــت شــخصیت 
هــای بــازی جذابیــت و گیرایــی باالیــی ندارنــد و 
فرامــوش شــدنی هســتند. البتــه وضعیــت خــود 
سباســتین مقــداری بهتــر اســت و در ایــن بــازی با 
توجــه بــه ایــن کــه داســتان بیشــتر بــه شــخصیت 
و  بهتــر  پــردازی  شــخصیت  اســت،  مربــوط  او 
عمیــق تــری را نســبت بــه بــازی اول در مــورد او 
شــاهد هســتیم امــا هیــچ وقــت نمــی تــوان گفــت 
شــخصیت سباســتین یکی از آن شــخصیت های 
اصلــی اســت کــه در یــاد و خاطــر بازیبــاز می ماند 

و تبدیــل بــه یــک پروتاگونیســت خیلــی محبــوب 
مــی شــود. اگــر بــازی از شــخصیت پــردازی بهتری 
برخــوردار بــود بــا توجــه بــه داســتان زیبایــی کــه 
دارد مــی توانســت بســیار موفــق تــر عمــل کنــد و 
بــرای بازیبــاز جــذاب تــر باشــد. روایــت داســتان 
بــازی نیــز ریتــم مناســبی دارد و نــه بیــش از حــد 
کــش پیــدا مــی کنــد و نــه همــه چیز را سرســری و 
بــدون مقدمــه چینــی بــه خــورد بازیبــاز مــی دهد. 
خــوب  روایــت  ایــن  گفــت  تــوان  مــی  واقــع  در 
داســتان اســت کــه ســبب شــده تــا داســتان بــازی 
متوســط  و  معمولــی  داســتان  یــک  کل  در  کــه 
اســت، جذابیــت خیلــی بیشــتری بــرای بازیبــاز 
پیــدا کنــد و بــه آن عاقمنــد شــویم. خوشــبختانه 
داســتان ایــن توانایــی را دارد کــه شــما ره دنبــال 
خــود و هرگــز دوســت نداریــد کــه بی خیــال بــازی 
را نفهمیــد.  ادامــه داســتان  و  کــردن آن شــده 
خوشــبختانه پایــان بــازی نیــز بســیار قدرتمنــد 
اســت و نشــان مــی دهــد کــه کامــا ارزش ایــن 
را داشــته اســت کــه بــرای رســیدن بــه آن تــاش 
 The Evil Within کنیــد.  در نهایــت بایــد گفــت
نمــره  تقریبــا  روایــت  و  داســتانی  بخــش  در   2
قبولــی را دریافــت مــی کنــد و تنهــا شــخصیت 
پــردازی اســت کــه در ایــن قســمت ضعــف دارد.

دنیای ذهن مخوفترین دنیاهاست...
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بــه  توجــه  بــا   The Evil Within 2 گرافیــک 
ایــن کــه دیگــر نســخه نســل هفتمــی نــدارد و 
یــک بــازی میــان نســلی نیســت وضعیــت بهتــری 
از بــازی اول دارد ولــی بــاز هــم بــه عنــوان یــک 
ــر فــراز و نشــیب عمــل  ــوان نســل هشــتمی پ عن
کــرده و  گاهــا بــاگ هــا و افــت فریــم و... در آن 
 The Evil مشــاهده مــی شــود. گرافیــک هنــری
بــی  و  واقعــا شــاهکار  یــک کام  در   Within 2
نظیــر اســت و هــر کــس کــه ایــن عنــوان را تجربــه 
کــرده باشــد، کامــا ایــن مســئله را درک کــرده 
اســت. محیــط هــا بســیار مخــوف و اســترس زا 
طراحــی شــده انــد بــه طــوری کــه واقعــا نیــازی 
نیســت کــه حتمــا هیــوال یــا دشــمنی در آن جــا 
باشــد تــا بازیبــاز بترســد. بــه ســنت همیشــگی 
عناویــن اقــای میازاکــی و ماننــد رزیدنــت اویــل 
هــای قدیمــی، خــود محیــط هــا آن قــدر وهــم 
انگیــز هســتند کــه باعــث وحشــت و ایجــاد حــس 
نــا امنــی در شــما مــی شــوند. گویــی کــه قــرار 
اتفاقــی هولنــاک رخ دهــد.  لحظــه  هــر  اســت 
 The تنــوع محیــط هــا بــه ماننــد بــازی اول در
Evil Within 2 نیــز فــوق العــاده اســت و حتــی 
بــه ســبب تقریبــا جهــان ازاد شــدن و محیــط های 
بزرگــی کــه در ایــن بــازی داریــم، فــوق العــاده تــر 
نیــز شــده اســت و دنیــای بــزرگ بــازی هرگــز رنــگ 
و بــوی تکــراری شــدن را بــه خــود نمــی گیــرد. 

هــر بــار و در هــر مرحلــه، اســاس طراحــی محیــط 
کامــا عــوض مــی شــود ولــی هــر کــدام از دیگــری 
وهــم انگیــز تــر هســتند.  طراحــی دشــمنان در 
ــازی بــه معنــای کلمــه بــی نقــص و بــی نهایــت  ب
بــا کیفیــت و عالــی و مخــوف اســت. حتــی آســان 
تریــن دشــمنان بــازی هــم بســیار وحشــتناک و 
مخــوف طراحــی شــده انــد و کمبــودی در آن هــا 
 The Evil .از نظــر طراحــی احســاس نمــی شــود
واقعــا حــرف خاصــی  فنــی  ابعــاد  از   Within 2
بــرای گفتــن نــدارد و هرگــز خــود را در حــد بــازی 
هــای خــوش گرافیــک و قدرتمنــد نســل هشــتم 
مطــرح نمــی کنــد. بــاگ هــا در بــازی وجــود دارنــد 
و گاهــا صحنــه هــای عجیبــی را در بــازی خواهیــد 
عناویــن  برابــر  در  تکســچرها  وضعیــت  دیــد. 
و  نــدارد  گفتــن  بــرای  حرفــی  هشــتمی  نســل 
کامــا معمولــی و بــی کیفیــت اســت بــه خصــوص 
از نماهــای نزدیــک. افــت فریــم گاهــا در بــازی 
اتفــاق مــی افتــد، امــا تعــداد آن زیــاد نیســت. 
الزم بــه ذکــر اســت کــه نورپــردازی بــازی بــا توجــه 
بــه ســبک آن کــه وحشــت بقاســت و نورپــردازی 
در آن اهمیــت بســیاری دارد، کامــا عالــی انجــام 
مثــل  مــواردی  شــاهد  بــازی  در  اســت.  شــده 
پارگــی تصویــر و... نیســتیم. در مجمــوع بــازی 
در بخــش بصــری نســبتا قابــل قبــول اســت ولــی 
هرگــز بــا عناویــن روز دنیــا قابــل مقایســه نیســت 

و حالتــی رنــگ و رو رفتــه و کهنــه دارد.

زندگی فراز و نشیب دارد!
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گیــم پلــی بــازی بــاز هــم بــه ماننــد نســخه اول 
ــازی اســت و در واقــع نقطــه عطــف ان  ســتاره ب
محســوب می شــود. بزرگترین محرک شــما برای 
ــازی همیــن گیــم پلــی آن اســت.   ییشــروی در ب
یکــی از ویژگی هــای خــوب در ایــن نســخه، آزادی 
کار هــا  انجــام  در  گیمــر  بــه  کــه  اســت  عملــی 
می دهــد. بــازی در  ایجــاد تعــادل در بخش هــای 
مختلــف کامــا موفــق عمــل کــرده و نهایتــا هــم بــا 
پایــان احساســی  و زیبایــش ســبب مــی شــود تــا 
تجربــه گیــم پلــی و داســتان آن بــرای همیشــه در 
یادتــان باقــی بمانــد. The Evil Within 2 نســبت 
بــه عنــوان اول دنیــای بزرگتــری دارد و بــه طــور 
ــرای  کلــی مقــداری المــان هــای نقــش آفرینــی ب
جــذاب تــر کــردن بــه بــازی افــزوده شــده انــد کــه 
واقعــا امــروزه مــی بینیــم دارد در تمامــی بــازی 
هــا از اساســین گرفتــه تــا عناویــن ســبک هــای 
دیگــر همــه گیــر مــی شــود و همــه ســازندگان 
تعــدادی المــان هــای نقــش آفرینــی را بــه بــازی 
 The Evil هــای خــود اضافــه مــی کننــد. در بــازی
Within 2 ایــن موضــوع شــامل تقریبــا جهــان ازاد 
شــدن بــازی و دادن انتخــاب بــه بازیبــاز بــرای 
نــوع پیشــروی و راه رســیدن بــه هــدف و همیــن 
طــور قــرار دادن سیســتم Crafting و انــواع و 
اقســام ارتقاهــا و آپگریدهــا مــی شــود کــه البتــه 
در بــازی اول هــم وجــود داشــت ولــی ایــن بــار 
خیلــی گســترده تــر از قبــل شــده اســت. سیســتم 
inventory بــازی و دسترســی بــه ســاح هــا و 
آیتــم هــا کارآمــد مــی باشــد و شــما مــی توانیــد بــه 
راحتــی همــان گونــه کــه مــد نظــر خودتــان اســت 
ــد و  ــان را اســتفاده کنی ــم هایت اســلحه هــا و آیت
از مــوارد مختلــف بــرای خلــق آیتــم هــای جدیــد 
و اصطاحــا Craft کــردن و یــا ارتقــا دادن ســاح 
ــازی  ــد گفــت در ب هــا و ... اســتفاده نماییــد. بای

بــر روی لحظــات ایجــاد  مقــداری زیــاد از حــد 
کننــده jump Scare یــا همــان تــرس ناگهانــی 
مــی  کــه گاهــا حــس  اســت  مانــور داده شــده 
کنیــد لــوث شــده اســت و مــدام دارد اتفــاق مــی 
افتــد. در واقــع تــرس عمقــی و ذهنــی در برخــی 
مــوارد جــای خــود را بــه لحظــات تــرس یکبــاره 
داده اســت. البتــه منظــور مــا اصــا ایــن نیســت 
کــه کل تــرس در بــازی بــه ایــن شــکل اســت ولــی 
مقــداری در اســتفاده از ایــن لحظــات زیــاده روی 
شــده اســت. . در واقــع بایــد ایــن طــور بگوییــم بــا 
اینکــه ایــن نســخه گاهــا پیــش از حــد روی المــان 
 هــای کلیشــه ای بــازی  هــای ترســناک تمرکــز مــی 
 کنــد، امــا بــه  خوبــی توانســته تجربــه  ای بــزرگ  تــر 
و لذتبخــش تــر در مقایســه بــا بــازی اول ارائــه 
کنــد. گشــتن در جهــان بــازی و رو بــه رو شــدن 
بــا موجــودات مخــوف آن، باعــث مــی گــردد تــا 
همیشــه حــس تــرس و ناامنــی در بازیبــاز وجــود 
 The Evil Within داشــته باشــد و بایــد گفــت
2 در القــای حــس تــرس عملکــرد کامــا موفقــی 
دارد. گیــم پلــی بــازی و مبــارزات آن بــه دلیــل 
درجــه ســختی نســبتا باالیــی کــه مــدام هــم بــا 
ــازی بیشــتر مــی شــود، کــه گیمــر  پیشــروی در ب
را وادار بــه داشــتن اســتراتژی و برنامــه بــرای از 
بیــن بــردن دشــمنان می کننــد و هرگــز بــا عنوانــی 
تنــوع  نیســتیم.  طــرف  ســطحی  مبــارزات  بــا 
اســلحه هــا در The Evil Within 2 بــه ماننــد 
عنــوان اول کامــا قابــل قبــول و حتــی برتــر از آن 
اســت. کلــت و شــاتگان و اســنایپر و مگنــوم و … 
هــم کــه بــا پیشــرفت در بــازی در اختیــار شــما 
قــرار مــی گیرنــد و هرکــدام کامــا حــس و حــال 
را  خــود  فــرد  بــه  و منحصــر  خــاص  تیرانــدازی 
ــدون نقــص  ــازی ب ــدازی ب ــر ان دارند. سیســتم تی
و لــذت بخــش اســت کــه البتــه از آقــای میکامــی 
کــه ســال هــا پیــش عنــوان رزیدنــت اویــل ۴ را 
بــا آن سیســتم بــی نظیــر تیــر انــداری ســاخته و 

سیســتم دوربیــن روی شــانه را خلــق کــرده اســت 
انتظــار دیگــری هــم نمــی رود زیــرا در بــازی اول 
نیــز ایــن بخــش فــوق العــاده بــود. تیــر انــدازی بــا 
تمــام اســلحه هــا لــذت خــودش را دارد و از تمــام 
مــی دهــد.  در  بــه شــما  جهــات حــس خوبــی 
زمینــه کنتــرل سباســتین ایــراد خاصــی مشــاهده 
نمــی شــود. بــه ماننــد بــازی اول و همــان طــور که 
قبــا نیــز خدمــت شــما عــرض کــرده بــودم »اگــر 
گاهــی کمــی احســاس مــی کنیــد کــه کنتــرل بــازی 
مقــداری لغزنــده بــه نظــر مــی رســد، ایــن شــگرد 
اســت  بــازی  ســازندگان  و  میکامــی  شــینجی 
کــه گاهــی بــرای ایجــاد دلهــره در شــما و مثــا 
در مواقــع فــرار از دســت دشــمنان وحشــتناک 
بــازی، کنتــرل را کمــی لغزنــده جلــوه دهنــد تــا 
ــرل  ــا احســاس امنیــت کامــل شــخصیت را کنت ب
کنیــد.«  تجربــه  را  بیشــتری  اســترس  و  نکنیــد 
The Evil Within 2 کار خیلــی جدیــد و نویــی را  
انجــام نمــی  دهــد، امــا هرگــز هــم  حــس و حــال 
کلیشه  ای و تکراری بودن پیدا نمی کند و برخی 
ســورپرایز های جــذاب نیــز بــرای هــر چــه بیشــتر 
 The Evil  .زیبــا کــردن بــازی در بطــن خــود دارد
Within 2  از نظــر تنــوع محتــوا نیــز عالــی اســت 
و هــر بــار فکــر مــی کنیــد کــه »خــب دیگــر تمــام 
 The Evil محتویــات بــازی را دیــده ام«، بــاز هــم
Within 2 برایتــان ســورپرایز رو مــی کنــد و شــما 
 The Evil .را بیشــتر بــه خــود عاقمنــد مــی کنــد
Within 2 در ســبک وحشــت بقــا عنوانــی نســبتا 
طوالنــی محســوب مــی شــود و حــدود ۱۵ ســاعت 
گیــم پلــی لذتبخــش و هیجــان انگیــز دارد. در 
مجمــوع بایــد اذعــان داشــت کــه در بخــش گیــم 
پلــی بــازی هیــچ ایــراد خاصــی وجــود نــدارد و ایــن 
بخــش واقعــا نقطــه عطــف بــازی بــه حســاب مــی 
آیــد و باعــث مــی شــود تــا شــما از لحظــه لحظــه 
15 ســاعته  ایــن ماجراجویــی هولنــاک حــدودا 

لــذت ببریــد. 

همانی که می خواستیم...
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 The Evil بــازی  صداگــذاری  مــورد  در 
Within 2 بــه معنــای کلمــه، عالــی و فــوق 
العــاده عمــل کــرده اســت. بــه ماننــد بــازی 
اول و همــان طــور کــه خدمــت شــما گفتــه 
بــودم »صداهــا در بــازی آن قــدر بــی نقــص 
هســتند کــه بــه معنــای واقعــی تــن و بــدن 
شــما را مــی لرزاننــد. وقتــی در یــک محیــط 
برمــی  قــدم  ارامــی  بــه  ترســناک  و  تاریــک 
مــی  هــم  خودتــان  پــای  صــدای  از  داریــد 
ــازی اســت.  ــر ســازندگان ب ــن هن ترســید و ای
در  را  انســان  بــازی  دشــمنان  صداهــای 
خوفنــاک  صداهــای  یــاد  بــه  مواقــع  برخــی 
 Dead بــازی  و شــاهکار نکرومــورف هــا در 
برخــی  هــای  نالــه  از  انــدازد.  مــی   Space
دشــمنان گرفتــه تــا جیــغ هــای وحشــتناکی 
گویــی  تــرس  از  قلبتــان  صدایشــان  از  کــه 
مــی خواهــد بایســتد. همچنین صداگــذاری 
محیطــی بــازی و شــلیک ســاح هــا و ... نیــز 
همگــی بســیار بــا دقــت و بــا کیفیــت ضیــط 
مــی شــوند.  بــازی شــنیده  انــد و در  شــده 
ســعی کنیــد تــا بــرای تجربــه کامــل بــازی و 
بهــره بــردن ار حداکثــر کیفیــت صداگــذاری 
تــا  کنیــد  تجربــه  هدفــون  بــا  را  آن  بــازی، 
تجربــه  را  بیشــتری  بســیار  وخشــت  حــس 
کنید.  بــر عکــس شــخصیت پــردازی ضعیــف 
خوبــی  بــه  هــا  آن  شــخصیتها، صداگــذاری 

انجــام شــده و صداهــا بــا چهــره هــا هماهنــگ 
اســت و هماهنگــی زمانــی نیــز دارنــد.« در 
کل بایــد گفــت صداپیشــگان شــخصیت هــای 
بــر  خــود  وظیفــه  پــس  از  خوبــی  بــه  بــازی 
آمــده انــد و شــاهد صداگــذاری بــا کیفیــت در 
 The بــازی هســتیم. موســیقی و ســاندترک
ــا و مناســب  Evil Within 2 فــوق العــاده زیب
ایــن عنــوان اســت و دقیقــا بــا محیــط بــازی 
و اتمســفر مخــوف آن تطابــق و هماهنگــی 
ســازندگان  کــه  اســت  واضــح  پــر  دارد. 
بــازی  و حــس  کامــا فضــا  بــازی  موســیقی 
کامــا  موســیقی  یــک  و  انــد  کــرده  درک  را 
مطابــق بــا بــازی را خلــق کــرده اند. موســیقی 
نیــز  تنهایــی  بــه  The Evil Within 2 حتــی 
و  امنــی  نــا  احســاس  و  اســت  ترســناک 
وحشــت را بــه شــما منتقــل کنــد. صداهایــی 
مخــوف و دهشــتناک کــه  گاهــی اوج مــی 
نالــه ضعیفــی شــما  گیرنــد و گاهــی ماننــد 
را آزار مــی دهنــد و بــه قــدری عالــی در دل 
بــازی و عمــق الیــه هــای آن پنهــان شــده انــد 
بــازی  محیــط  جدانشــدنی  جــزو  گویــی  کــه 
هســتند و دلهــره را بــه معنــای واقعــی کلمــه 
دلــره آور و اســترس زا هســتند. در مجمــوع 
بــازی  موســیقی  و  صداگــذاری  گفــت  بایــد 
بــی نقــص هســتند و یکــی از بخــش هایــی 
محســوب مــی شــوند کــه  در راســتای هــر چــه 
مخــوف تــر بــودن بــازی نقــش خــود را تمــام و 

کمــال ایفــا کــرده انــد.

ــدی صحبــت  در نهایــت و بعــد از جمــع بن
مختلــف  هــای  بخــش  مــورد  در  کــه  هایــی 
بــازی انجــام دادیــم، بایــد گفــت در مجمــوع، 
The Evil Within 2 بــه ماننــد نســخه قبلــی 
خــود، مجموعــه  ای از ویژگــی  هــای مثبــت و 
ــه در ایــن نســخه  منفــی را داراســت کــه البت
ویژگــی هــای مثبــت خیلــی بیشــتر از قبــل 
از دســته    The Evil Within 2 .انــد شــده 
عناوینــی اســت کــه بــه ماننــد نســخه اول، 
بــازی کردنــش بــرای کســانی کــه حتــی ذره 
ای بــه بــازی هــای وحشــت بقــا تعلــق خاطــر 
دارنــد واجــب و الزم اســت. حتــی کســانی کــه 
ایــن ســبک را تجربــه نکــرده انــد نیــز قطعــا 
بــا انجــام ایــن بــازی لــذت بســیار زیــادی را 
تجربــه خواهنــد کــرد و شــاید بــه ایــن ژانــر 
 The Evil  .از عناویــن نیــز عاقمنــد شــوند
Within 2 بــرای مــا گیمرهــای قدیمــی کــه بــا 
بــزرگ شــده   Silent Hill و   Resident Evil
ایــم یــک دنیــا عشــق و تــرس همــراه خــود 
دارد. ایــن نســخه نیــز مجــددا ماننــد بــازی 
اول و حتــی برتــر از آن، یــاد و خاطــره ســری 
زنــده  را   Resident Evil کاســیک  عناویــن 
مــی کنــد و یــک بــازی بســیار بــا کیفیــت در 
 The .ژانــر وحشــت بقــا قلمــداد مــی شــود
بــدون  بــازی  یــک  هرگــز   Evil Within 2

نقــص و کامــل نیســت و قطعــا کمبودهایــی 
ایــن کمبودهــا  ولــی  بــزرگ هــم دارد  گاهــا 
تــرس  و  بــازی  قــوت  نقــاط  بــا  مقایســه  در 
کننــد  مــی  منتقــل  شــما  بــه  کــه  عمیقــی 
زیــاد بــه حســاب نمــی آینــد و قابــل گذشــت 
هســتند. زیــرا کــه ایــن بــازی، همــان وحشــت 
بقایــی اســت کــه تــرس نــاب را بــه جانتــان 
مــی انــدازد و تــن و بدنتــان را مــی لرزانــد. در 
 The Evil Within 2 حقیقــت در مــورد بــازی
بایــد بگویــم دقیقــا همــان طــور کــه در مــورد 
نســخه اول آن خدمــت شــما عــرض کــرده 
بــودم »هــر کمبــودی کــه داشــته باشــد در 
یــک زمینــه عالــی عمــل مــی کند….ترســاندن 
شــما بــا تمــام وجــود. نــه یــک تــرس بیهــوده 
و مســخره بلکــه تــرس از اعمــاق وجــود. یــک 
انتهــا  در  مخــوف«  و  واقعــی  نــاب،  تــرس 
بایــد خدمــت شــما عزیــزان عــرض کنــم کــه 
اگــر از جملــه افــرادی بودیــد کــه از تجربــه 
نســخه اول لــذت بردیــد و در لیســت بــازی 
 هــای ترســناک محبو تــان قــرار دارد، قطعــا از 
بــازی کــردن The Evil Within 2 هــم راضــی 
خواهیــد بــود، حتــی خیلــی بیشــتر از نســخه 
اول. اگــر هــم نســخه قبلــی را بــازی نکــرده 
ایــد ولــی قصــد داریــد تــا یــک بــازی وحشــت 
بقــای باکیفیــت را در نســل هشــتم تجربــه 
نماییــد The Evil Within 2 یکــی از برتریــن 

انتخــاب هــا بــرای شــما خواهــد بــود.

مریض وار زیباست...

وحشت بقای کاسیک در لباسی نو...

بزرگ شدن دنیای بازی نسبت به بازی اول و دادن ازادی 
عمل بیشتر به بازیباز، القای موفق حس ترس به بازیباز، گیم 

پلی جذاب و تنوع عالی ساح ها، اضافه شدن المان های 
نقش افرینی، صداگذاری عالی، طراحی عالی هیوالها

ضعف شخصیت پردازی، گرافیک در سطح بازی های روز 
نسل هشتم نیست، جهان ازاد شدن بازی شاید برای برخی 

از طرفداران نکته منفی حساب شود، در موارد معدودی زیاده 
روی در برخی صحنه های ترس ناگهانی مشاهده می شود

8.5

+-
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پیش نمایش
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زمانــی کــه نســخه غربــی عنوانــی بــا نــام عجیــب 
 Ni no Kuni: Wrath of the White Witch
کســی  گردیــد  منتشــر   ۳ استیشــن  پلــی  بــرای 
فکــر نمــی کــرد کــه ایــن بــازی یکــی از زیباتریــن 
پلــی  کنســول  حــال  بــه  تــا  کــه  باشــد  عناوینــی 
 Ni no Kuni: .استیشــن ۳ بــه خــود دیــده اســت
Wrath of the White Witch کــه در ژانــر نقــش 
قــرار داشــت  نوبتــی  مبــارزات  پایــه  بــر  آفرینــی 
توســط Level-5 و Studio Ghibli ســاخته شــد 
و در ســال ۲۰۱۱ در ژاپــن و ســال ۲۰۱۳ در غــرب 
بــه   Bandai Namco Games کمپانــی توســط 
 PlayStation 3 پلتفــرم  بــرای  انحصــاری  طــور 
نیــز  نکتــه  ایــن  بــه  بایــد  البتــه  منتشــر گردیــد. 
اشــاره کــرد کــه در ابتــدا بــازی Ni no Kun در 
ســال ۲۰۱۰ بــرای کنســول Nintendo DS عرضــه 

 Ni no Kuni: Wrath of the White .شــده بــود
Witch پــس از انتشــار بــی نهایــت موفــق عمــل 
ســوی  از  را  مثبتــی  خیلــی  بازخوردهــای  و  کــرد 
منتقــدان و طرفــداران دریافــت نمــود. گیــم پلــی و 
مبــارزات فــوق العــاده بــازی در ترکیــب بــا گرافیــک 
چشــم نــواز آن، ســبب خلــق عنوانــی شــده بودنــد 
از  را   ۹۴ ماننــد  امتیازاتــی  گردیــد  موفــق  کــه 
وبســایت معتبــری ماننــد IGN یــا امتیــاز ۹۰ را 
از GameSpot دریافــت کــرده و بــه امتیــاز متــای 
۸۵ دســت یابــد تــا تبدیــل بــه یکــی از عناویــن 
بســیار موفــق شــرکت Bandai Namco شــود. 
شــما در بــازی نقــش پســری بــه نــام الیــور بــازی 
می کردیــد کــه بایــد بــه یــک دنیــای دیگــر ســفر 
کنــد تــا مــادرش را نجــات دهــد و همچنیــن بــر 
نیــروی شــیطانی فائــق آیــد، امــا قطعــا می دانیــد 

کــه کار بــه همیــن راحتــی نبــود و اتفاقاتــی کــه در 
طــول ایــن مســیر بــرای وی رخ می دهــد بســتر 
موفقیــت  می گــردد.  محســوب  بــازی  داســتانی 
ایــن عنــوان زیبــا ســبب شــد تــا زمانــی کــه ســونی 
ــا  در اواخــر ســال ۲۰۱۵ نســخه دوم ایــن ســری ب
را   Ni No Kuni II: Revenant Kingdom نــام
معرفــی کــرد، خیلــی زود ایــن بــازی تبدیــل بــه 
یکــی از مــورد انتظارتریــن عناویــن بــرای بازیبــازان 
بــه ویــژه عاقمنــدان ســبک نقــش  آفرینــی شــود. 
 Ni no Kuni ،بــر طبــق اعــام ســازندگان بــازی
ــه ســال ۲۰۱۸  II: Revenant Kingdom در ژانوی
رایانه هــای  و   ۴ استیشــن  پلــی  بــرای  میــادی 

شــخصی عرضــه خواهــد شــد.
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  Ni no Kuni II: Revenant Kingdom
داســتانی کامــا جدیــد و مجــزا از بــازی اول  بــا 
کــه  کنــد  مــی   بازگــو  را  جدیــد  شــخصیت هایی 
در دنیــای Ni No Kuni رخ مــی  دهــد. داســتان 
عنــوان  وقایــع  از  بعــد  بــازی صدهــا ســال  ایــن 
 Revenant Kingdom در  و  می دهــد  رخ  اول 
 Ding Dong Dell شــاهد هســتیم کــه در شــهر
دو قبیلــه مــوش و گربــه وجــود دارنــد و داســتان 
بــازی حــول محــور ایــن دو قبیلــه قــرار دارد. در 
بــازی می بنیــم کــه قبیلــه مــوش بــا یــک کودتــا یــا 
اصطاحــا coup d›état کنتــرل ایــن ســرزمین را 
در دســت می گیــرد. شــخصیت اصلــی بــازی کــه 
Evan Pettiwhisker Tildrum نــام دارد و پســر 
قصــر خودشــان  از  اســت  گربــه  قبیلــه  پادشــاه 
می کنــد  قصــد  و  می شــود  انداختــه  بیــرون 
پــس  بــاز  را  حکومتــش  و  ســرزمین  مجــددا  تــا 
بگیــرد. در ایــن راه دو نفــر دیگــر نیــز بــا او همــراه 
نــام دارد وبازدیــد   Roland یکــی  کــه  می شــوند 
کننــده ای از یــک دنیــای دیگــر اســت و دیگــری 
رئیــس  دختــر  کــه   Tani نــام  بــه  دختــری  هــم 
دزدان هوایی اســت. آن طور که مشــخص اســت 
در ایــن نســخه می  توانیــم انتظــار شــخصیت  های 
ــری نســبت  ــه ت دوست داشــتنی تر و داســتان پخت
بــه بــازی اول را داشــته باشــیم. بــازی داســتان 
جالــب و ســاده و صمیمــی دارد کــه بــا گیــم پلــی 
بــازی و گرافیــک ان کامــا همخوانــی و هماهنگــی 
بــه  انگیــزه دادن  بــرای  دارد و می توانــد دلیلــی 

بازیبــاز جهــت پیشــروی در بــازی باشــد. در واقــع 
کــه  اطاعاتــی  بــه  توجــه  بــا  بگوییــم  می توانیــم 
 Ni no Kuni II: Revenant تاکنــون از داســتان
و  جــذاب  داســتان  بــازی  داریــم،   Kingdom
صمیمــی دارد کــه بــرای ایــن چنیــن عنوانــی بســیار 

مناســب بــه نطــر می رســد. 
 Ni  از لحــاظ بصــری و گرافیکــی بایــد گفــت
no Kuni II: Revenant Kingdom از آن دســت 
ــد خیلــی زود شــما را  عناوینــی اســت کــه می توان
محــو دنیــای زیبــا و طراحی هــای ســاده و صمیمــی 
و چشــم نــواز خــود کنــد. طراحی هــای بــازی بــر 
ایــن  انیمــه هســتند و جذابیــت آن هــا در  پایــه 
اســت کــه چــه در گیــم پلــی بــازی و چــه در دموهــا 
بــازی بــه یــک شــکل اســت و جلوه هــای بصــری 
خاصــی را کــه تاکنــون در عنــوان دیگری)غیــر از 
بــازی نخســت ایــن ســری(  ندیــده بودیــم بــه مــا 
نــگاه  بــازی  بــه تصاویــر  هدیــه می دهــد. وقتــی 
می کنیــد انــگار بیشــتر شــاهد یــک انیمــه تعاملــی 
شــخصیت ها  طراحــی  و  بــازی  یــک  تــا  هســتیم 
از  یکــی  بــازی  انیمــه  و همچنیــن ســکانس های 
پایه هــای اصلــی زیبایــی بصــری بــازی محســوب 
ــه ای  ــه گون ــازی ب ــد. جلوه هــای بصــری ب می گردن
اســت کــه بازی بــازان بــه ســرعت عاشــق دنیــای 
هنــری  طراحــی  فانتــزی،  و  زیبــا  العــاده  فــوق  
عالــی و داســتان بســیار احساســی و زیبــای بــازی 
می شــوند. بــا توجــه بــه تصاویــر و تریلرهایــی کــه 
 Ni ــد گفــت ــم بای ــده ای ــوان دی ــن عن ــون از ای تاکن

می توانــد   no Kuni II: Revenant Kingdom
عناویــن  تریــن  لعــاب  و  رنــگ  خــوش  از  یکــی 
کنســول قدرتمنــد پلــی استیشــن 4 باشــد و بــی 
شــک شــاهد طراحی هــای هنــری فــوق العــاده ای 

در ایــن بــازی خواهیــم بــود.
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 Ni no Kuni II: بــازی پلــی،  گیــم  زمینــه  در 
نخســت،  بــازی  ماننــد   Revenant Kingdom
در ژانــر نقــش آفرینــی بــر پایــه مبــارزات نوبتــی 
و زاویــه دوربیــن ســوم شــخص قــرار دارد. شــما 
بــازی  انجــام ماموریت هــای اصلــی  بــا  بــازی  در 
در خــط داســتانی پیشــروی می کنیــد و بایــد یــک 
زمانــی  دهیــد.  انجــام  را  خــاص  وظایــف  ســری 
هــم کــه د بیــرون از ماموریت هــای اصلــی بــازی 
هســتید، می توانیــد آزادانــه در دنیــای آزاد بــازی 
گشــت و گذارکنیــد و بــه شــهرها و روســتاها و 
ســیاهچال ها و دیگــر مناطــق خطرنــاک کــه در 
ســر  دارنــد  وجــود  بــازی  نقشــه  مختلــف  نقــاط 
تــرک  را  منطقــه  یــک  شــما  کــه  زمانــی  بزنیــد. 
می کنیــد وارد نقشــه جهــان بــازی می شــوید و آن 
جــا بایــد مقصــد بعــدی خــود را انتخــاب نماییــد. 
زمانــی کــه شــما بــه نبــرد بــا دشــمنان برویــد، وارد 
یــک سیســتم مبــارزه خواهیــد شــد کــه در میــدان 
جنــگ بــاز و ازاد رخ می دهــد و می توانیــد آزادانــه 
در آن حرکــت نماییــد. در مبــارزات می توانیــد از 
حمــات نزدیــک و حمــات جادویــی و نــوع خاصــی 
از حمــات بــه نــام Higgledies اســتفاده کنیــد 
و  واقــع »spirits of hearts« هســتند  در  کــه 

در فرم هــای مختلفــی یافــت می شــوند و ممکــن 
بــروز  را   ... و  آتــش  مختلــف  المان هــای  اســت 
دهنــد. همچنیــن ایــن حمــات برای مــوارد دیگری 
مثــل رســیدن بــه نقــاط دور دســت یــا کامــا پــاک 
می شــوند.  اســتفاده  نیــز  ســیاهچال ها  کــردن 
در ایــن نســخه بازیبــاز توانایــی ســاخت و ســاز 
نیــز  را  خــود  قلمــرو  و  ســرزمین  یــت  مدیــر  و 
داراســت کــه بایــد در مــورد آن هــا بــا نیروهــای 
کارگــر داخــل شــهرها توافــق کنیــد تــا ایــن کارهــا 
بــه عنــوان   Level-5 انجــام دهنــد. اســتودیو  را 
 ،Ni no Kuni II: Revenant Kingdom ســازنده
 White Knight ســاخت بازی هایــی مثــل ســری
در  را   Professor Layton و   Chronicles
کارنامــه دارد. اعضــای ایــن اســتودیو قبــا تبحــر 
خــود را در ســاخت مبــارزات جــذاب در دو عنــوان 
زیبــای White Knight Chronicles نشــان داده 
 Ni no انــد و می توانیــم امیــدوار باشــیم کــه در
ســنگ  نیــز    Kuni II: Revenant Kingdom
تمــام گذاشــته و سیســتم مبــارزات نوبتــی بســیار 
بســیار کامــل و بــدون نقــص، فــوق العــاده جذاب، 
ارمغــان  بــه  مــا  بــرای  را  متنوعــی  و  اعتیــادآور 
بیاورنــد. گیــم پلــی و مبــارزات فــوق العــاده بــازی 
در ترکیــب بــا گرافیــک چشــم نــواز آن می توانــد 
بازیبــازی  هــر  کــه  شــود  عنوانــی  خلــق  ســبب 
بــه  کــه  کســانی  حتــی  و  کنــد  خــود  شــیفته  را 
بازی هــای نوبتــی عاقــه ندارنــد را نیــز بــه ســمت 
کــه ســازندگان  البتــه در صورتــی  خــود بکشــد. 

بــازی کار خــود را ماننــد بــازی نخســت و حتــی 
بهتــر از آن، بــدون نقــص انجــام دهنــد.

 Ni no Kuni II: Revenant شــک  بــدون   
Kingdom نیــز ماننــد بــازی اول ایــن ســری از آن 
دســت بازی هایــی اســت کــه خیلــی کــم نظیــر آن 
را می بینیــم و در کل  یــک نســل شــاید تنهــا یکــی 
دو عــدد بــازی بــا ایــن ســبک و ســیاق و ایــن حــد 
از کیفیــت وجــود داشــته اشــد. از آن بازی هایــی 
کــه بــا دیــدن دقایــق ابتــدای بــازی خیلــی زود بــه 
بــه احتمــال  و  واقــف خواهیــد شــد  زیبایــی آن 
زیــاد تــا انتهــا آن را ادامــه خواهیــد داد. نهایتــا 
بایــد گفــت بــا توجــه بــه کیفیتــی کــه از بــازی اول 
ــا اطاعــات و  ــم و ب ایــن ســری مشــاهده کــرده ای
تصاویــر و تریلرهایــی کــه از بــازی دوم ایــن ســری 
داشــته  انتظــار  می توانیــم  داریــم،  دســت  در 
 Ni no Kuni II: Revenant باشــیم کــه عنــوان
Kingdom  یکــی از زیباتریــن و چشــم نــواز تریــن 
عناویــن نســل هشــتم و همچنیــن یکــی از بهتریــن 
نقــش آفرینی هــای ایــن نســل باشــد. بایســتی تــا 
ژانویــه ســال 2018 کــه زمــان زیــادی تــا آن باقــی 
نمانــده اســت صبرکنیــم تــا نهایتــا مشــاهده کنیــم 
کــه آیــا ســازندگان بــازی بــه ماننــد نســخه اول 
ایــن ســری توانســته انــد تــا یــک نقــش آفرینــی 
فــوق العــاده زیبــا و جــذاب را بــرای مــا خلــق کننــد 
یــا خیــر؟ ســوالی کــه احتمــال بیشــتر می دهیــم 

پاســخ آن مثبــت باشــد. امیدواریــم....
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ســری عناویــن Far Cry شــروع بســیار خوبــی 
خلــق  نویــد  ســری  ایــن  اول  نســخه  و  داشــتند 
یــک فرنچایــز زیبــا و قدرتمنــد را داد و طرفــداران 
بــازی  بــا انتشــار  امــا  زیــادی را هــم پیــدا کــرد. 
ایــن ســری  از  بازیبــازان  از  2 بســیاری  فارکــرای 
ناامیــد شــده و ایــن طــور بــه نظــر می رســید کــه 
ایــن ســری تنهــا یــک جرقــه بــوده اســت و نســخه 
طــراوت  و  شــادابی  از  نشــانی  هیــچ  آن  دوم 
بــازی اول را نــدارد و شــدیدا در چرخــه تکــرار و 
طراحیهــا ی بــی روح و مــرده گــر افتــاده اســت. 
در واقــع شــاید بعــد از عنــوان فارکــرای ۲ کمتــر 
کســی فکــرش را می کــرد کــه ایــن ســری بــا یــک 
شــاهکار و یکی از برترین شــوترهای اول شــخص 
تاریــخ بازیهــا ی رایانــه ای بازگــردد، امــا یوبیســافت 
ایــن اتفــاق را رقــم زد، آن هــم بــه بهتریــن شــکل 
ممکــن و بــا عنــوان زیبــای Far Cry 3. شــاهکار 
 Ubisoft Montreal توســط اســتودیو Far Cry 3
 First Person و Action Adventure در ســبک
Shooter ســاخته شــد و در ســال ۲۰۱۲ توســط 
یوبیســافت بــرای پلتفرمهــا ی Xbox 360 ,PC و 
Playstation 3 منتشــر گردیــد. ایــن عنــوان پــس 
کســب  را  عالــی  بســیار  موفقیتهــا ی  انتشــار  از 
ســوی  از  را  نظیــری  بــی  بازخوردهــای  و  کــرده 
منتقــدان و طرفــداران دریافــت نمــود تــا نهایتــا 

کســب  را   ۹۱ عالــی  العــاده  فــوق  متــای  امتیــاز 
نمایــد و تبدیــل بــه یکــی از عناویــن موفــق شــرکت 
اول  شــوترهای  برتریــن  از  یکــی  و  یوبیســافت 
عالــی  موفقیــت  از  پــس  شــود.  تاریــخ  شــخص 
نســخه ســوم یوبیســافت ســریعا دســت بــه کار 
شــد و نســخه چهــارم را معرفــی و مدتــی بعــد آن 
را منتشــر کــرد کــه خوشــبختانه ایــن بــازی زیبــا 
نیــز بــا ایــن کــه در حــد بــازی شــاهکار ســوم ظاهــر 
نشــد ولــی یکــی از برتریــن شــوترهای اول شــخص 
نســل هفتــم )البتــه ایــن بــازی یــک عنــوان بیــن 
نســلی بــود و نســخه نســل هشــتمی بــرای پلــی 
استیشــن 4 و ایکــس باکــس وان نیــز داشــت( از 
همــه لحــاظ بــه حســاب می آمــد و شــاهد عنوانــی 
بســیار لذتبخــش بودیــم. بعــد از فارکــرای 4 بــود 
البتــه طمــع  و  تصمیــم عجیــب  یوبیســافت  کــه 
فارکــرای  اســپین آف  بــازی  و  ای گرفــت  کارانــه 
و  می شــد  دنبــال  حجــر  عصــر  در  کــه  پریمــال 
اصــا نمــی دانیــم کــه آیــا می شــد بــه آن گفــت 
فارکــرای یــا نــه را معرفــی و منتشــر کــرد و بــه 
صــورت زیرکانــه ای از همــان کلیــت نقشــه بــازی 
چهــارم دوبــاره اســتفاده کــرد تــا بــازی جدیــدی 
ــا ایــن کــه عنــوان بــد  را بــه فــروش برســاند کــه ب
و ضعیفــی نبــود، امــا هرگــز در ســطح بازیهــا ی 
خــوب ســری اصلــی ظاهــر نشــد و حتــی بحــث بــر 

ســر ایــن کــه آیــا اصــا می تــوان نــام آن را فارکــرای 
گذاشــت هــم بســیار داغ بــود. بعــد از آن بــود کــه 
بســیار ی از بازیبازهــا منتظــر معرفــی یــک نســخه 
جدیــد و کامــا نســل هشــتمی از ایــن فرنچایــز 
فــوق العــاده محبــوب و زیبــای یوبیســافت بودنــد 
 Far Cry 5 کــه ســرانجام نســخه پنجــم آن بــا نــام
قبــل از نمایشــگاه E3 2017 توســط یوبیســافت 
بــه صــورت رســمی معرفــی شــد و انتشــار آن بــرای 
پلتفرمهــا ی پلــی استیشــن ۴، ایکــس باکــس وان 
تریلرهــای  گردیــد.  تاییــد  رایانههــا ی شــخصی  و 
زیبــای ایــن بــازی طرفــداران را اصطاحــا بســیار 
ها یــپ کــرده بــود و شــدیدا منتظــر بودنــد تــا گیــم 
پلــی ایــن عنــوان را بــه صــورت کامــل مشــاهده 
نماینــد کــه در کنفرانــس مطبوعاتــی یوبیســافت 
و  داد  رخ  اتفــاق  ایــن   E3 2017 نمایشــگاه  در 
شــاهد نمایــش زیبــا و جــذاب Far Cry 5 بودیــم. 
خوشــبختانه تــا بــه امــروز  تریلرهــا و نمایشــها ی 
بســیار جــذاب و امیــدوار کننــده ای را از ایــن بازی 
شــاهد بــوده ایــم کــه طرفــداران را بــه موفقیــت 
Far Cry 5 بیــش از پیــش امیــدوار کــرده و ایــن 
بــازی تبدیــل بــه یکــی از مــورد انتظارتریــن عناویــن 
در نســل هشــتم بازیهــا ی رایانــه ای شــده اســت.



پیشنمایش

46
G

am
ef

a.
co

m

نــام فارکــرای همیشــه لــذت  بــا  بــازی  صحبــت در مــورد داســتان یــک 
بخــش و هیجــان انگیــز بــوده و هســت. تاکنــون در عناویــن فارکــرای همــواره 
شــاهد داســتانها ی جذابــی بــوده ایــم کــه بــی شــک نقطــه اوج داســتان و 
شــخصیت پــردازی در ایــن ســری بــازی فارکــرای  3 بــا حضــور یکــی از برتریــن 
آنتاگونیســتها ی تاریــخ یعنــی واس مونتــه نگــرو بــوده اســت، امــا حتــی در 
نســخه دوم کــه ضعیــف تریــن بــازی ســری بــه شــمار مــی رود و همیــن طــور 
ــز داســتان و شــخصیتها ی  در فارکــرای 1 و فارکــرای 4 و فاکــرای پریمــال نی
برتریــن  جــزو  داســتان همــواره  و  ایــم  بــوده  را شــاهد  و جذابــی  جالــب 
بخشــها ی ایــن ســری زیبــا بــه شــمار رفتــه و مــی رود. بــه نظــر می رســد کــه 
در فارکــرای 5 نیــز ایــن ســنت حفــظ خواهــد شــد و آن گونــه کــه تاکنــون در 
ــا داســتان و شــخصیتها ی  ــم و ب ــده ای ــازی دی ــازی ب ویدئوهــا و نمایشــها ی ب
آن آشــنا شــده ایــم، ایــن نســخه نیــز پتانســیل خوبــی را بــرای روایــت کــردن 
یــک داســتان جــذاب و آشــنا کــردن بازیبــاز بــا برحــی شــخصیتها ی عمیــق و 
دوســت داشــتنی داراســت. اســاس کلــی داســتان بــازی در ایــن نســخه بــه 
نوعــی بــر اســاس مقابلــه بــا یــک حکومــت ظلــم و جهــل اســت کــه در باورهــا 
و اعتقــادات مــردم بــه زور خــود را جــای داده اســت و بــا اســتفاده از ســاح 
قدرتمنــد اعتقــادات و باورهــا دارد بــر مــردم حکومــت می کنــد. داســتان 
 Hope County, Montana نســخه پنجــم در یــک ســرزمین خیالــی بــه نــام
رخ می دهــد کــه شــخصی بــه نــام Joseph Seed کــه یــک مبلــغ مذهبــی 
اســت بــه نوعــی بــر آن حکومــت می کنــد. او معتقــد اســت کــه یــک برگزیــده 
و انتخــاب شــده از ســوی خداســت تــا از مــردم Hope County در برابــر یــک 
فروپاشــی قطعــی یــا »inevitable collapse«  محافظــت نمایــد و جامعــه 
ای را تحــت نــام »دروازه بهشــت« یــا Eden›s Gate پدیــد آورده اســت. 
در ظاهــر ایــن جامعــه در مســیر دســتیابی بــه هــدف الهــی بــرای محافظــت 
از مــردم ســاخته شــده اســت ولــی در واقعیــت جــوزف یــک مبلــغ مذهبــی 
رادیــکال، افراطــی و تنــد رو اســت و جامعــه او نیــز در واقــع یــک فرقــه 
قاتــل نظامــی آمــوزش دیــده اســت. افــراد او بــه زور و بــا خشــونت هــر چــه 
تمــام تــر بــا مــردم رفتــار کــرده و از هــر گونــه تمــاس آنهــا  بــا دنیــای بیــرون 
بــرای کمــک خواهــی جلوگیــری بــه عمــل می آورنــد. حــال در ایــن بیــن قطعــا 
مخالفــان و معترضانــی بــه پــا خواهنــد ایســتاد تــا بــا ایــن ظلــم مبــارزه کننــد 
و ایــن درواقــع وظیفــه شــخصیت اصلــی داســتان و گــروه اوســت تــا در برابــر 
ایــن دیوانــه تنــد روی قاتــل قــد علــم کــرده و او را شکســت دهنــد و بــه ایــن 
ــازی شــکل می گیــرد کــه در واقــع اگــر دقــت کنیــد ماننــد  ترتیــب داســتان ب
همیشــه داســتان مقاومــت و مبــارزه یــک گــروه در برابــر حاکــم یــک منظقــه 
جداافتــاده از بقیــه دنیــا اســت و در بازیهــا ی ایــن فرنچایــز همیشــه همیــن 
موضــوع را شــاهد بــوده ایــم حــاال چــه مبــارزه بــا واس و رییــس او باشــد و 
چــه مبــارزه بــا پــاگان میــن در نســخه چهــارم و چــه حــاال مبــارزه بــا جــوزف 
ســید در بــازی پنجــم. بایــد صبــر کــرد و دیــد کــه آیــا ســازندگان بــاز هــم 
موفــق می شــوند تــا داســتانی جــذاب و هیجــان انگیــز و شــخصیتها ی مثبــت 
و منفــی عمیــق و بــه یادماندنــی را بــرای بازیبــازان خلــق نماینــد یــا خیــر. مــا 

کــه امیدواریــم ایــن طــور باشــد.
گرافیــک و جلوههــا ی بصــری همــواره در ســری عناویــن فارکــرای جــزو 
را در نظــر نگیریــم( و  پریمــال  )اگــر  بــوده اســت  برترینهــا ی نســل خــود 
همیشــه شــاهد دنیایــی بســیار خــوش آب و رنــگ و بــی نهایــت زیبــا و 
سرســبز )در نســخهها ی اول و ســوم و چهــارم( بــوده ایــم و نســخه دوم هــم 
کــه در محیطــی بیابانــی تــر و غیرسرســبز دنبــال می شــد، بــاز هــم گرافیــک 
باالیــی داشــت و از لحــاظ فنــی و هنــری ر وضعیــت خوبــی قــرار داشــت. در 
واقــع بایــد گفــت عناویــن فارکــرای همــواره یــک ســطح اســتاندارد و زیبــا از 
لحــاظ بصــری را داشــته و همیشــه بازیها یــی خــوش گرافیــک محســوب شــده 
انــد. بــا تصاویــر و تریلرهایــی کــه تاکنــون از فارکــرای 5 شــاهد بــوده ایــم ایــن 

طــور بــه نظــر می رســد کــه در ایــن بــازی نیــز بــه ماننــد عناویــن شــماره دار 
ــا  ــی نهایــت خــوش آب و رنــگ و زیب ــای ب ــی ایــن ســری شــاهد یــک دنی قبل
خواهیــم بــود کــه مــا را تــا حــدودی بــه یــاد شــاهکار نســخه ســوم ایــن ســری 
می انــدازد و تماشــای بخشــها ی مختلــف دنیــای بــازی کــه تنــوع و رنــگ بنــدی 
فــوق العــاده ای دارنــد، بســیار لذتبخــش و جــذاب اســت. البتــه بایــد بــه ایــن 
نکتــه اشــاره کنیــم کــه از لحــاظ گرافیکــی و جلوههــا ی بصــری فنــی و هنــری 
ــر روی پلتفرمهــا ی مختلــف و  ــازی ب ــژه از لحــاظ ثبــات اجــرای ب ــه وی ــازی ب ب
وجــود یــا عــدم وجــود باگهــا  و افــت فریــم و .... نمــی تــوان بــه قطعیــت نظــری 
داد و اصــوال در مقــاالت پیــش نمایــش صحبــت خاصــی در مــورد گرافیــک 
بــازی بــه قطعیــت نمــی تــوان انجــام داد ولــی بــا توجــه بــه تریلرهــای و 
تصاویــری کــه تــا کنــون از بــازی دیــده ایــم و صحنهها یــی کــه از گیــم پلــی آن 
مشــاهده کــرده ایــم بایــد گفــت شــاهد یــک بــازی کامــا خــوش اب و رنــگ و 
زیبــا و مناســب بــرای نســل هشــتم خواهیــم بــود کــه می توانــد طرفــداران و 
منتقــدان را راضــی نــگاه دارد. امیــدوار هســتیم کــه بــازی از لحــاظ ثبــات اجــرا 
و همچنیــن طراحــی مراحــل و تنــوع آنهــا  نیــز موفــق عمــل کــرده و ماننــد 
عناویــن قبلــی ایــن ســری خــوش بدرخشــد. نکتــه ای کــه از لحــاظ طراحــی 
بــازی تاکنــون در تریلرهــا دیــده ایــم ایــن اســت کــه بــازی کامــا بــه ریشــهها ی 
ــدن  ــا دی ــن ســری ب ــدون شــک یــک طرفــدار ای ــادار اســت و ب ــن ســری وف ای
چنــد تصویــر از محیــط ایــن بــازی می توانــد تــا حــدود زیــادی حــدس بزنــد کــه 
ایــن تصاویــر مربــوط بــه یــک عنــوان فارکــرای هســتند.  امیدواریــم در بــازی 
فارکــرای 5 نیــز بــه ماننــد همیشــه شــاهد یــک گرافیــک شســته و رفتــه و زیبــا 
و محیطهــا ی بســیار متنــوع از لحــاظ طراحــی هنــری و یــک بــازی بــا ثبــات و 

بــدون مشــکل و بــاگ و .. از منظــر گرافیــک فنــی باشــیم. 
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ــازی در  ــه ماننــد همیشــه یــک ب ــوان فارکــرای 5 ب ــم پلــی، عن از لحــاظ گی
ژانــر شــوتر اول شــخص و اکشــن ماجرایــی جهــان آزاد بــه حســاب می آیــد 
کــه بازیبــاز می توانــد بــه صــورت کامــا آزادانــه بــه صــورت پیــاده یــا بــا وســایل 
 Far Cry نقلیــه گوناگــون در آن گشــت و گــذار کنــد. نکتــه اصلــی  نمایشــها ی
5 تــا بــه امــروز، نوآوریهــا  و المانهــا ی جدیــدی اســت کــه بــه گیــم پلــی بــازی 
افــزوده شــده و بــه نوعــی می تــوان گفــت رنــگ و بویــی از نقــش آفرینــی بــه 
 Far بــازی بخشــیده اســت و ســازندگان بــازی بــرای افــزودن تنــوع بیشــتر بــه
ــه نظــر  ــد و ب ــه ان ــه کار گرفت Cry 5 و خــارج کــردن ان از حالتــی تکــراری، ب
می رســد کــه حــال و هــوای جدیــدی را بــه بــازی بخشــیده و از نظــر بنــده 
اضافــه کــردن ایــن المانهــا ی نقــش آفرینــی آن هــم در زمانــی کــه ســازندگان 
عناویــن اکثــر ســبکها  از اساســین گرفتــه تــا بازیهــا ی دیگــر، همگــی بــرای 
عمیــق تــر شــدن گیــم پلــی عناوینشــان در حــال افــزودن المانهــا ی نقــش 
آفرینــی هســتند، تصمیــم درســتی بــوده اســت. یکــی از همیــن مــوارد در 
بــازی فارکــرای 5 مربــوط بــه بخــش خلــق شــخصیت اســت کــه تــا بــه حــال 
در تمامــی بازیهــا ی قبلــی ایــن ســری پروتاگونیســت بــازی شــخصیتی ثابــت 
و از پیــش تعییــن شــده از لحــاظ ظاهــری و ... بــود، امــا در فارکــرای 5 
شــما می توانیــد در ابتــدای بــازی شــخصیت خــود را از لحــاظ ظاهــری کامــا 
شــخصی ســازی کنیــد و رنــگ پوســت و جنســیت و ... را بــه دلخــواه خــود 
انتخــاب نماییــد کــه یــک موضــوع کامــا جدیــد در ایــن ســری محســوب 
ــوده و  ــن قابلیــت ب ــا ی نقــش آفرینــی شــاهد ای می شــود و بیشــتر در بازیه
هســتیم. شــما در بــازی گســتره قابــل توجهــی از ســاحها ی دورزن و نزدیــک 
زن و انفجــاری و .. بــرای مبــارزه بــا دشــمنان در اختیــار داریــد کــه البتــه 
همــواره در ایــن ســری تنــوع ســاحها ی گــرم یــک نکتــه کلیــدی بــه حســاب 
می آیــد. امــا موضــوع جدیــدی کــه در فارکــرای 5 قــرار داده شــده اســت 
در بخــش مبــارزات نزدیــک یــا Mele اســت کــه تــا کنــون در بازیهــا ی قبلــی 
تمرکــز زیــادی بــر روی آن وجــود نداشــت امــا اکنــون در فارکــرای 5 تعــداد 
زیــادی ســاحها ی ســرد نیــز وجــود دارنــد کــه مبــارزات نزدیــک بــازی را وارد 
فــاز جدیــدی می کننــد. همچنیــن در بــازی سیســتم بــه کارگیــری و اســتخدام 
کــردن نفــرات مختلــف وجــود دارد کــه می توانیــد ایــن کار را بــا افــراد محلــی 
انجــام دهیــد تــا در مبــارزات بــه کمــک شــما بیاینــد کــه ایــن مکانیــک شــبیه 
بــه سیســتم »Buddy« اســت کــه در فارکــرای 2 وجــود داشــت. در فارکــرای 
5 ایــن سیســتم »Guns for Hire« نــام دارد و شــما بایــد افــراد محلــی را 
قانــع کنیــد تــا بــه جبهــه شــما بپیوندنــد و جالــب هــم اینجاســت کــه هــر 
ــه  کــدام از مبارزیــن همــراه، تواناییهــا  و قابلیتهــا  و شــخصیت مخصــوص ب
 Fang for«  خــود را دارنــد. همچنیــن سیســتم رام کــردن حیوانــات کــه
Hire« نــام دارد و در بــازی فارکــرای پریمــال معرفــی شــده بــود در فارکــرای 
5 نیــز وجــود دارد و حیوانــات وحشــی رام شــده کــه هــر کــدام قابلیتهــا ی 
خــاص خــود را دارنــد در مبــارزات بــه کمــک شــما می آینــد و بــه دســتورات 

 5 فارکــرای  نیــز در  یــک مکانیــک ماهیگیــری  گــوش می کننــد.  نیــز  شــما 
معرفــی شــده اســت کــه بــازی را جــذاب تــر می کنــد. شــما می توانیــد کمپیــن 
و بخــش داســتانی بــازی را بــه تنهایــی یــا در کنــار یــک همــراه در بخــش 
cooperative multiplayer انجــام دهیــد. همچنیــن بــازی دارای یــک ادیتور 
ــه  ــور نیــز هســت کــه قابلیتهــا  و آپشــنها ی آن نســبت ب ــا مــپ ادیت نقشــه ی
بازیهــا ی قبــل گســترده تــر شــده اســت. در مجمــوع بایــد گفــت ایــن طــور بــه 
ــادار بــه  ــی هــم عنوانــی وف ــم پل نظــر می رســد کــه فارکــرای 5 در بخــش گی
ریشــهها ی ســری محســوب می شــود و هــم بــه انــدازه کافــی المانهــا ی جدیــد 
بــرای متنــوع تــر کــردن بــازی و متمایــز کــردن آن از نســخهها ی قبلــی را در 
ــا ســازندگان  ــد کــه آی ــازی منتظــر مانــد و دی ــا انتشــار ب ــد ت ــار دارد. بای اختی
ــازی جــذاب و دوســت داشــتنی را  توانســته انــد در بخــش گیــم پلــی یــک ب

بــرای بازیبــازان آمــاده نماینــد یــا خیــر.
نهایتــا و بعــد از بررســی اطاعــات مختلفــی کــه تاکنــون از بــازی فارکــرای 
5 در دســت داریــم و نمایشــها یی کــه از آن مشــاهده کــرده ایــم بایــد گفــت 
تــا کنــون ایــن طــور بــه نظــر می رســد کــه بــازی Far Cry 5 تمامــی المانهــا ی 
الزم بــرای تبدیــل بــه یــک شــوتر اول شــخص بــی نظیــر و نســل هشــتمی را 
داراســت و اگــر یوبیســافت خرابــکاری بزرگــی در ایــن بــازی نکنــد و حســابی 
بــه ســازندگان فرصــت دهــد تــا بــازی را پولیــش کــرده و بــدون بــاگ و مشــکل 
عرضــه نماینــد، می توانیــم منتظــر یــک بــازی بــزرگ دیگــر در ایــن ســری کــه 
در ســطح نســخهها ی ســوم و چهــارم اســت، باشــیم. دنیایــی بســیار خــوش 
آب و رنــگ، زیبــا و رویایــی از لحــاظ بصــری، داســتانی کــه پتانســیل کافــی 
ــه شــود  ــه آن پرداخت ــاز را داراســت و اگــر خــوب ب ــرای جــذب کــردن بازیب ب
و رونــد روایــت خوبــی داشــته باشــد و شــخصیتها ی عمیقــی را در بــازی 
ببینیــم، می توانــد بــه یکیــاز ســتونها ی اصلــی موفقیــت فارکــرای 5 تبدیــل 
ــا از لحــاظ هنــری کــه بایســتی در بخــش  ــواز و زیب شــود، گرافیــک چشــم ن
فنــی هــم بــه همیــن شــکل باشــد، گیــم پلــی بســیار متنــوع و فعالیتهــا ی 
جدیــد نســبت بــه بازیهــا ی قبلــی و اســتفاده از کمکهــا ی شــخصیتها ی همــراه 
بســیار جــذاب و جالبــی کــه در بــازی حاضــر هســتند و هرکــدام بــا تخصــص 
خــود اعــم از تــک تیرانــدازی تــا بمبــاران بــا هواپیمــا و ... بــه کمــک شــما 
می آینــد، گان پلــی و سیســتم تیرانــدازی بســیار خــوش دســت و لذتبخــش 
و تنــوع عالــی ســاحها  کــه تاکنــون در تمامــی عناویــن ایــن ســری دیــده 
ایــم و بــه نظــر، فارکــرای 5 هــم مشــکلی در ایــن زمینــه نخواهــد داشــت، 
صداگــذاری مناســب شــخصیتها  کــه البتــه تاکنــون آنهــا  را فقــط در نمایشــها ی 
بــازی دیــده ایــم، همــه و همــه ســبب می شــوند تــا بتوانیــم امیــد زیــادی بــه 
موفقیــت Far Cry 5 داشــته باشــیم و دلخــوش بــه تجربــه یــک شــوتر اول 
شــخص باکیفیــت ماننــد فارکــرای 3 و فارکــرای 4 باشــیم تــا زمــان انتشــار 
ایــن بــازی فــرار برســد. بــه امیــد تجربــه یــک عنــوان زیبــا و قدرتمنــد بــه نــام 
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بــازی Affected یــک عنــوان ژانــر وحشــت اســت کــه بــه طــور انحصــاری بــرای هدســت های واقعیــت مجــازی ســاخته شــده اســت و 
ــه  ای اســت کــه ممکــن  ــازی ترســناک  تریــن تجرب ــه اتفــاق اذعــان داشــته  انــد کــه ایــن ب ــه کــرده  انــد همگــی ب کســانی کــه آن را تجرب
اســت داشــته باشــید. ایــن بــازی یــک شــبیه ســاز راه رفتــن اســت بــا صحنه  هایــی وحشــتناک ناشــی از تــرس  هــای ناگهانــی و ایجــاد 
حــس وحشــت و ناامنــی شــدید از آن چــه کــه ممکــن اســت در کمیــن شــما باشــد. در ایــن بــازی ۳ محیــط بــرای وارد شــدن بــه آن  هــا 
در اختیــار شماســت کــه شــامل یــک کارنــاوال، یــک عمــارت جــن  زده و یــک بیمارســتان کــه بهتریــن انتخاب هــا بــرای یــک بــازی ترســناک 
هســتند، می باشــد. فرقــی نــدارد کــه شــما کــدام را انتخــاب خواهیــد کــرد زیــرا بر آینــد قضیــه ثابــت اســت: شــما خیــس عــرق می شــوید، 
می پریــد و جیــغ می زنیــد در حالــی کــه اجســام جابجــا شــده و صداهایــی خوفنــاک در گوشــتان طنین انــداز می شــوند و حتــی موجوداتــی 
فوق العــاده مخــوف بــه ســمت شــما حملــه می کننــد و روی شــما می پرنــد. بــازی Affected از طریــق برنامــه Ocolus Sharing بــه طــور 
رایــگان قابــل دانلــود اســت و هــر کســی کــه یــک هدســت ســازگار بــا آن در اختیــار دارد بایــد بــدون شــک ایــن عنــوان را تجربــه کنــد، 
البتــه اگــر فکــر نمی کنیــد برایتــان خطرنــاک اســت. بــازی Affected از آن عناوینــی اســت کــه قطعــا و بــه یقیــن بــه مــا ثابــت می کنــد 
کــه جایــگاه واقعیــت مجــازی در عناویــن آینــده، بــه خصــوص ســبک ترســناک بســیار بــا اهمیــت خواهــد بــود. بــازی ترســناک در قالــب 
واقعیــت مجــازی واقعــا دلهــره  آور و خوفنــاک اســت و گاهــی می  توانــد بــرای برخــی خطرنــاک نیــز باشــد. شــاید عناویــن ترســناک 
واقعیــت مجــازی در ســطح و کیفیــت عناویــن بــزرگ ایــن ســبک ماننــد Resident Evil و Silent Hill نباشــند ولــی از آن  جایــی کــه تــرس 
را بســیار ملمــوس  تــر بــه مــا منتقــل می  کننــد، شــاید از عناویــن یــاد شــده نیــز وحشــتناک  تــر باشــند. در واقــع در ایــن عناویــن شــما 
شــاهد ایــن نیســتید کــه شــخص دیگــری در یــک محیــط و طبــق یــک داســتان ترســناک وحشــت می کنــد، بلکــه خــود شــما آن شــخص 
هســتید کــه در محیــط و داســتان ترســناک قــرار گرفتــه و می ترســد، آن هــم بــا هدســت واقعیــت مجــازی کــه ایــن تــرس را چندیــن برابــر 
می کنــد. در واقــع دلیــل قــرار گرفتــن ایــن عنــوان در لیســت مــا نیــز کیفیــت بــاالی داســتانی و گرافیــک و... نیســت بلکــه نــوع تــرس 
خــاص آن و بســیار باورپذیرتــر و واقعــی تــر بــودن آن اســت کــه ایــن بــازی را بــه عنــوان نماینــده عناویــن وحشــت در واقعیــت مجــازی در 
لیســت مــا جــای داده اســت. بــازی زیبــا و واقعیــت مجــازی Affected بــدون شــک یکــی از ترســناک تریــن عناویــن در تاریــخ بازی هــای 

رایانــه ای بــه حســاب می آیــد و در لیســت مــا از برتریــن عناویــن ســبک وحشــت در جایــگاه یازدهــم قــرار می گیــرد.
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در صنعــت بازی هــای رایانــه ای، بازیســازان مختلــف، ژانرهــای ب

نیــز ســبب تفکیــک  ایــن ژانرهــا  انــد و  مختلــف را خلــق کــرده 
ســائق و عایــق شــده انــد و حــق انتخــاب بیشــتری را در اختیــار 
بازیبــازان قــرار داده انــد تــا هــر یــک بــه فراخــود عاقــه شــخصی 
ــا چنــد ژانــر کشــیده شــوند و  کــه دارنــد بیشــتر بــه ســمت یــک ی
عناویــن آن ســبک را بــه دیگــر بازی هــا ترجیــح دهنــد. حــال برخــی 
از ایــن ژانرهــا محبــوب  تــر و عامــه  پســندتر هســتند، مثــل ســبک 
بــا طرفدارانــی  تــر  یــا ســبک هایی خــاص  شــوتر اول شــخص و 
نقش آفرینی هــای  ماننــد  محدودتــر  مخاطــب  قشــر  و  خــاص 
ژاپنــی نوبتــی و یــا عناوینــی تعاملــی. یکــی از ژانرهایــی در بیــن 
عامــه پســند بــودن و خــاص بــودن تقریبــا بــه صــورت میانــه رو 
ــا همــان  Horror اســت کــه  ــر وحشــت ی حرکــت کــرده اســت ژان
در واقــع نــه می  شــود آن را بســیار پرطرفــدار خطــاب کــرد و نــه 
آن را در زمــره ســبک های بــا طرفــداران خــاص قــرار داد. ســبک 
وحشــت بقــا یــا Survival Horror نیــز کــه زیــر شــاخه ای از ســبک 
وحشــت اســت از دیگــر زیرژانرهایــی بــه حســاب می آیــد کــه کــم 
ــه یــک ســبک مســتقل و جــدا شــده اســت  کــم خــودش تبدیــل ب
ایــن  در  کــه  فوق العــاده  و  خیره کننــده  عناوینــی  انتشــار  بــا  و 
ســبک منتشــر شــده انــد،  وحشــت بقــا تقریبــا بــه عنــوان یکــی از 
ژانرهــای مرجــع بــرای بازیبــازان تبدیــل شــده اســت. در نســل های 
پنجــم و ششــم ســبک »وحشــت« بــه صــورت مجــزا زیــاد عناویــن 
خاصــی نداشــت و بــه جــای آن تــا دلتــان بخواهــد عناویــن بــی 
نظیــر »وحشــت بقــا« منتشــر می شــد و صنعــت بــازی را شــگفت 
زده می کــرد. امــا در ســال های اخیــر و مخصوصــا در نســل هفتــم 
قضبــه برعکــس شــد و ســبک »وحشــت بقــا« زیــاد حــال و روز 
خوشــی نداشــت و می تــوان گفــت در طــول نســل طوالنــی هفتــم 
تنهــا دو بــازی خــوب وحشــت بقــا منتشــر گردیــد کــه دد اســپیس 

و اویــل ویتیــن بودنــد و دیگــر شــاهد بــازی قدرتمنــدی در ســیک 
وحشــت بقــا نبودیــم. امــا وضعیــت ژانــر »وحشــت« خیلــی بهتــر 
شــده بــود بــود و عناوینــی کــه در نســل هفتــم خــوب و عالــی کار 
کردنــد تقریبــا همگــی از نــوع عناویــن ســبک وحشــت بوده انــد 
ــه وحشــت-بقا. عناوینی کــه در آن هــا شــاهد یــک شــخصیت  و ن
بی دفــاع بــوده ایــم کــه تنهــا قــادر بــه فــرار کــردن و قایــم شــدن 
بــوده اســت. البتــه ایــن نــوع ترســاندن هــم هیچ گونــه ایــرادی 
نــدارد و اتفاقــا اگــر عناویــن خوبــی در ســبک وحشــت ســاخته 
شــوند )کــه اتفاقــا بازی هــای خوبــی نیــز داشــته ایــم( هــم بــاز جــای 
شــکرش باقــی اســت کــه الاقــل در ژانــر وحشــت، عناویــن خوبــی 
بــرای تجربــه کــردن داریــم. عناوینــی مثــل آوت لســت و چندیــن و 
چنــد عنــوان فــوق العــاده دیگــر. در ایــن مطلــب در مجلــه گیمفــا 
قصــد داریــم تــا تعــدادی از برتریــن عناویــن ســبک »وحشــت« 
ایــن  و »وحشــت بقــا« را کــه از نظــر بنــده برتریــن بازی هــای 
ژانــر هســتند، بــرای شــما عزیــزان معرفــی کنیــم و بــه بررســی 
مختصــر چرایــی قــرار گرفتــن ایــن عناویــن در لیســت برترین هــا 
بپردازیــم. الزم بــه ذکــر اســت عناوینــی در ایــن لیســت قــرار دارنــد 
کــه مربــوط بــه فرنچایزهایــی هســتند کــه شایســته داشــتن ۲ یــا ۳ 
 Silent و Resident Evil نماینــده در ایــن لیســت هســتند ماننــد
Hill و  Fatal Frame، ولــی در ایــن مطلــب تنهــا یــک بازی کــه 
بــه نوعــی ترســناک  تــر از بقیــه اســت بــه نمایندگــی از آن فرنچایــز 
حضــور یافتــه اســت. همچنیــن عناویــن ایــن لیســت بــر اســاس 
نظــر شــخصی بنــده بــه ترتیــب قــرار گرفتــه انــد و ممکــن اســت کــه 
نظــر هــر شــخص دیگــری بــا ایــن لیســت متفــاوت باشــد. پیشــنهاد 
بــا  عناویــن ســبک وحشــت  برتریــن  ادامــه مطلــب  در  می کنــم 

مجلــه گیمفــا همــراه شــوید.
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The Evil Within  بــازی شــینجی میکامــی اســت، پــدر ســبک وحشــت 
بقــا، پــدر رزیدنــت اویــل؛ ایــن »شــیطان درون« اســت. از آن بازی هــای 
وحشــت بقایــی کــه تنهــا و تنهــا اســتاد میکامــی می توانــد برایمــان بــه 
ارمغــان بیــاورد و نــه عنوانــی کــه در یــک ســال و یــا چنــد ســال نظیــرش 
ــر روی  ــازی ای کــه ب ــزی نیســت کــه در هــر ب ــاب چی ــرس ن ــدا شــود. ت پی
خــود نــام ترســناک می گــذارد مشــاهده کنیــم. تــرس نــاب حــس کردنــی 
 The Evil Within اســت و بایــد در وجودتــان بخــزد و النــه گزینــد. در
از  را  کنترلــر  گاهــی  و  کــرده  رخنــه  وجودتــان  در  نــاب  تــرس  همیــن 
ــادا ناگهــان اتفاقــی بیافتــد و شــما آمــاده  تــرس محکــم می گیریــد کــه مب
نباشــید. بــازی The Evil Within کــه در ســبک وحشــت بقــا قــرار داشــت، 
توســط اســتودیو Tango Gameworks و همــان طــور کــه گفتــه شــد 
بــه کارگردانــی شــینجی میکامــی ســاخته شــد و در اکتبــر ۲۰۱۴ توســط 
 PlayStation بــرای پلتفرم هــایBethesda Softworks  کمپانــی بــزرگ
Xbox One, PlayStation 3, Xbox 360 ,4 و PC منتشــر گردیــد و در 
ــرای  ــازی بیــن نســلی محســوب می شــد. The Evil Within ب واقــع یــک ب
گیمرهــای قدیمــی کــه بــا رزیدنــت اویــل و ســایلنت هیــل بــزرگ شــده 
انــد یــک دنیــا نوســتالژی همــراه خــود داشــت و ســال ها بــود کــه دلمــان 
بــرای تجربــه چنیــن بــازی تنــگ شــده بــود.   The Evil Within از دســته 
عناوینــی اســت کــه بــازی کردنــش بــرای کســانی کــه ذره ای بــه بازی هــای 
وحشــت بقــا تعلــق خاطــر دارنــد واجــب و الزم اســت.  بــه هیــچ وجــه نمــی 
گوییــم ایــن یــک بــازی بــدون نقــص و کامــل اســت و قطعــا کمبودهایــی 
گاهــا بــزرگ هــم دارد ولــی ایــن کمبودهــا در مقایســه بــا نقــاط قــوت 
بــازی و لذتــی کــه بــه شــما منتقــل می کننــد و تــرس نابــی کــه بعــد از 
ســال ها انتظــار کشــیدن، تجربــه می کنیــد، حتــی بــه حســاب نیــز نمــی 
آینــد. درواقــع بایــد گفــت ایــن بــازی هــر کمبــودی هــم کــه داشــت، امــا در 
یــک زمینــه عالــی عمــل می کــرد و آن هــم ترســاندن بازیبــاز  بــا تمــام وجــود 
بــود.  بــازی زیبــای The Evil Within بــدون شــک یکــی از ترســناک تریــن 
عناویــن در تاریــخ بازی هــای رایانــه ای بــه حســاب می آیــد و در لیســت مــا 

ــرد. ــرار می گی ــگاه نهــم ق ــن ســبک وحشــت در جای ــن عناوی از برتری

در ســال های اخیــر شــاهد بودیــم کــه یــک نــام بــه ســرعت بیــن تمامــی مراجــع و مجافــل گیمینــگ 
رواج یافــت و هــر کجــا کــه صحبــت از یــک عنــوان خیلــی ترســناک و مرگبــار بــود قطعــا نامــی از 
Slender یــا مــردی بــه نــام Slender Man نیــز بــه چشــم می خــورد. برخــی افــراد عقیــده دارنــد 
کــه بــا توجــه بــه بســیار کوتــاه بــودن عنــوان Slender نبایــد زیــاد آن را بــه عنــوان یــک بــازی در 
نظــر گرفــت و بیشــتر یــک تجربــه تعاملــی اســت، امــا بــه عقیــده مــن ایــن طــور نیســت. مهــم 
نیســت کــه بــازی چــه پلتفرمــی دارد و چــه مــدت زمانــی طــول می کشــد و ...، مهــم اینجاســت کــه 
شــما شــخصیت درون ابــن تجربــه تعاملــی را کنتــرل می کنیــد پــس ایــن یــک بــازی اســت و از آن 
گذشــته وقتــی پــای تــرس بــه میــان می آیــد همیــن تجربــه کوتــاه کاری بــا شــما می کنــد کــه از تــرس 
زهره تــرک شــوید و ایــن تنهــا نکتــه مهمــی اســت کــه در یــک بــازی ترســناک اهمیــت دارد. تمــام 
ایــن بحث هــای بــازی بــودن یــا نبــودن Slender، وقتــی کــه صــدای خوفناکــی مثــل صــدای خزیــدن 
Slender Man را در بــازی می شــنوید و صفحــه نمایشــتان کم کــم شــروع بــه پارازیتــی شــدن و بــد 
نشــان دادن تصاویــر می کنــد،  همگــی فرامــوش می شــوند. در چنیــن لحظاتــی متوجــه می شــوید 
کــه Slender Man  بــه ســرعت در حــال نزدیــک شــدن بــه شماســت و واقعــا احســاس می کنیــد 
کــه قلبتــان می  خواهــد از اســترس از درون ســینه بیــرون بیایــد و مگــر ایــن اوج هنــر و خواســته 
یــک بــازی ترســناک نیســت؟ اگــر عاشــق ترســیدن هســتید در حــق خودتــان لطفــی مرتکــب شــوید 
و ایــن بــازی را در محیطــی بــدون نــور و بــا هدفــون انجــام دهیــد تــا آن وقــت متوجــه شــوید کــه 
آیــا Slender بــازی هســت یــا نــه! اینترنــت و فضاهــای مجــازی بــه ســرعت پــر شــدند از ویدئوهــای 
مختلــف و ترســناک بــازی کــردن Slender کــه در عیــن ســادگی و کوتــاه بــودن، تــرس و اســترس 
فــوق العــاده ای را همــراه خــود دارد و حتــی در برخــی ویدئوهــا می دیدیــم کــه افــرادی کــه در حــال 
بــازی کــردن آن هســتند بــا ظاهــر شــدن ناگهانــی اســلندرمن در محلــی کــه راه فــراری از آن نبــود، 
تــا مــرز ســکته نیــز پیــش می رفتنــد، مخصوصــا در یکــی از آنهــا کــه وقتــی اســلندر مــن در بــازی در 
یــک راهــروی باریــک ظاهــر شــد و بازیبــاز از تــرس فریــاد می کشــید، ناگهــان دوســت بازیبــاز نیــز 
از کنــار او در تاریکــی آمــد و جیــغ کشــید و بازیبــاز بیچــاره بــه معنــای واقعــی قالــب تهــی کــرد!! 
بــازی زیبــای Slender: The Eight Pages بــدون شــک یکــی از ترســناک تریــن عناویــن در تاریــخ 
بازی هــای رایانــه ای بــه حســاب می آیــد و در لیســت مــا از برتریــن عناویــن ســبک وحشــت در 

جایــگاه هشــتم قــرار می گیــرد.

ــای  ــه معن ــا Clock Tower یکــی از آن فرنچایزهایــی اســت کــه ب ســری عناویــن »بــرج ســاعتی« ی
واقعــی اســترس و تپــش قلــب بــرای بازیبــازان بــه همــراه داشــت و واقعــا تــک تــک بازی هــای 
ــاز  ــه بازیب ــا امنــی و خطــری کــه هــر لحظــه ممکــن اســت ظاهــر شــود را ب آن حــس خوفناکــی از ن
 Clock کــه یکــی از عناویــن فرعــی و اســپین آف ســری Haunting Ground منتقــل می کــرد. بــازی
ــرای کنســول افســانه ای پلی استیشــن  Tower محســوب می شــود در ســال ۲۰۰۵ توســط کپــکام ب
۲ ســاخته و منتشــر شــد و توانســت بســیار مقبــول واقــع شــود. البتــه از نظــر امتیــاز متــا ایــن طــور 
نبــود و متاســفانه ایــن بــازی در ســطح کیفیتــی کــه داشــت متــای مناســبی دریافــت نکــرد و تمامــی 
بازیبازانــی کــه آن را تجربــه کــرده انــد کامــا اعتقــاد دارنــد کــه Haunting Ground خیلــی خیلــی 
برتــر و بــا کیفیــت تــر از عنوانــی بــا متــای 67 اســت و حداقــل لیاقــت امتیــاز 80 را داراســت. در ایــن 
عنــوان زیبــا شــما کنتــرل دختــری جــوان و زیبــا بــه نــام Fionna Belli را بــر عهــده داشــتید کــه پــس از 
بیهوشــی در یــک تصــادف ماشــین، خــود را در ســیاهچال های یــک قصــر می یابــد و بایســتی از آن جــا 
فــرار کنــد. فیونــا یــک ســگ نیــز داشــت کــه نامــش Hewie بــود و در بــازی بــه وی کمــک می کــرد و 
می توانســتید بــه وی دســتوراتی بدهیــد. شــما بایســتی در بــازی فــرار می کردیــد و مخفــی می شــد 
تــا از شــر تعقیب کننــده  هــا در امــان بمانیــد. هــر چقــدر کــه فیونــا بیشــتر می ترســید شــما بیشــتر 
کنتــرل او را از دســت می دادیــد و فــرار ســخت  تــر می شــد کــه ایــن باعــث می شــد اســترس بســیار 
ــاد از  ــن ایــن لیســت، Haunting Ground زی ــه شــما وارد شــود. برخــاف خیلــی از عناوی ــادی ب زی
محیــط و اتمســفر بســیار تاریــک یــا خــون و خشــونت بــرای ایجــاد حــس تــرس و نــا امنــی در بــازی  بــاز 
اســتفاده نمــی  کــرد. در عــوض، ایــن بــازی لحظــه  هایــی از وحشــت روانــی و اســترس خالــص را در 
قالــب صحنه  هایــی کــه شــما توســط ســاکنان غیرعــادی و عجیــب و غریــب قصــر تعقیــب می  شــوید، 
بــه شــما منتقــل می کــرد. شــاید Haunting Ground بــه انــدازه عناویــن اصلــی ســری ترســناک 
نبــود، ولــی حــس غربــت، نــا امنــی و اســترس وحشــتناکی کــه داشــت، بــه طــور خوفناکــی بــا اعصــاب 
بازی بــاز بــازی می کــرد و از طرفــی هــم داســتان و روایــت آن بــه قــدری فــوق  العــاده بــود کــه نمــی 
 توانســتیم بــازی را رهــا کنیــم. بــازی زیبــای Haunting Ground بــدون شــک یکــی از ترســناک تریــن 
عناویــن در تاریــخ بازی هــای رایانــه ای بــه حســاب می آیــد و در لیســت مــا از برتریــن عناویــن ســبک 

وحشــت در جایــگاه دهــم قــرار می گیــرد.
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ســری عناویــن Fatal Frame فرنچایــزی بــود کــه بــا ایــده  ای جــذاب و ترســناک موفــق 
شــد تــا در نســل ششــم و بــر روی کنســول پلی استیشــن ۲ بازی بــازان را تــا ســرحد 
ــی  ــا، از آن دســت عناوین ــاک و بســیار زیب ــن خوفن ــن ســری عناوی مــرگ بترســاند. ای
هســتند کــه نمی شــود لیســتی از برتریــن عناویــن ترســناک تاریــخ بازی هــای رایانــه ای 
منتشــر شــود و اثــری از حداقــل یــک نســخه از ایــن فرنچایــز در آن نباشــد. همــواره 
وقتــی معصومیــت در مقابــل تهدیــد و خطــر و تــرس قــرار می  گیــرد بیشــتر از حالــت 
عــادی مــا را می  ترســاند. تــم داســتانی دختربچــه  هایــی کوچــک در یــک روســتای جــن 
ــه  ــر اســت از نیروهــای ماوراء الطبیعــه و روح  هــای ســرگردان، ب  زده و مخــوف کــه پ
نوعــی نشــان  دهنــده مظهــر معصومیــت اســت کــه توســط نیروهایــی خــارج از کنتــرل 
تهدیــد می شــود. تنهــا دفــاع ایــن دختربچه هــا در برابــر ارواح، فلــش دوربینــی اســت 
کــه تنهــا در فواصــل نزدیــک موثــر واقــع می شــود و صحنه هــای هولناکــی را خلــق 
می کنــد. در ایــن لیســت و بــه نمایندگــی از ســری Fatal Frame نســخه دوم را قــرار 
ــد کــه  ــخ اســت، هــر چن ــه واقــع یکــی از ترســناک ترین بازی هــای تاری ــم کــه ب داده ای

نســخه ســوم هــم هیــچ کــم و کســری بــرای قــرار گرفتــن در ایــن لیســت نداشــت. 
ــد کــه تنهــا راه شکســت  ــر عهــده داری شــما کنتــرل دختــری را در Fatal Frame II ب
دادن نیروهای تهدیــد کننــده را در روبــرو شــدن و مقابلــه مســتقیم بــا آن تهدیــدات 
و در معــرض آســیب قــرار دادن و خطــر کــردن خــود می دانــد. کاری کــه بــازی، بارهــا 
ــه انجــام آن می کنــد و بایســتی  ــا هــر دشــمن مجبــور ب ــه ب و بارهــا شــما را در مقابل
همــواره در بــازی ریســک کنیــد و خطرکــردن را بــه جــان بخریــد. در بــازی واقعــا  در 
برخــی مواقــع از تــرس هنــگ می کردیــد و یــا فریــاد می کشــیدید. وقتــی در اتاقــی کــه 
کامــا خالــی بــه نظــر می رســید تــا دوربیــن را جلــوی چشــم خــود می بردیــد مشــاهده 
می کردیــد کــه یــک روح مخــوف و شــرور و بســیار ترســناک دقیقــا در یــک قدمــی 
شماســت و آن گاه بــود کــه واقعــا از تــرس می خواســتید ســکته کنیــد!! بــازی زیبــای 
Fatal Frame II بــدون شــک یکــی از ترســناک تریــن عناویــن در تاریــخ بازی هــای 
رایانــه ای بــه حســاب می آیــد و در لیســت مــا از برتریــن عناویــن ســبک وحشــت در 

جایــگاه هفتــم قــرار می گیــرد.

قــرار دادن یــا نــدادن P.T در ایــن لیســت خــودش 
یــک بحــث اســت و واقعــا هــم می تــوان دالیلــی 
و  باشــد  لیســت  در  نبایــد  نــام  ایــن  کــه  آورد 
هــم از طرفــی می تــوان گفــت اتفاقــا بایــد حتمــا 
حضــور داشــته باشــد. بــه شــخصه عقیــده دوم 
را می پســندم زیــرا اگــر در ایــن لیســت بناســت 
ــام ببریــم و حتــی  ــا ترســناک تریــن بازی هــا را ن ت
آن  در  هــم  را   Slender مثــل  کوتاهــی  بــازی 
قــرار داده ایــم، پــس بــدون شــک P.T کــه بــه 
معنــای واقعــی خوفنــاک و هــراس انگیــز اســت 
 P.T .نیــز بایســتی در لیســت مــا حاضــر باشــد
عنــوان  یــک  از  وحشــتناک  فوق العــاده  دمویــی 
معرفــی  بــدون  کــه  بــود   Silent Hills نــام  بــا 
قبلــی و بــدون ایــن کــه کســی بــرای آن آمــاده 
گرفــت.  قــرار  پلی استیشــن  شــبکه  در  باشــد 
جلــب  عنــوان  ایــن  بــه  بیشــتر  وقتــی  توجهــات 
شــد کــه اعــام گردیــد آقــای هیدئــو کوجیمــای 
کار  مشــهور  تــوروی  دل  گیلرمــو  و  افســانه ای 
ســاخت آن را بــر عهــده دارنــد و نقــش اول آن 
محبــوب  شــخصیت   ،Norman Ridus نیــز  را 
شــبکه   The Walking Dead ســری  در  داریــل 
خوشــحالی  کلــی  از  پــس  می کــرد.  ایفــا   AMC
بــه جهــت  بازی بــازان  کــه در جامعــه  امیــدی  و 
ســاخت ایــن بــازی ایجــاد شــد ناگهــان ایــن دمــو 
از شــبکه پلی استیشــن حــذف شــد و مشــخص 
گردیــد کــه بــه لطــف کونامــی فــان فــان شــده! و 
اختــاف ایــن کمپانــی بــا هیدئــو کوجیمــا )کــه در 
نهایــت بــه جدایــی کوجیمــا انجامیــد(، بــه طــور 

بــازی کنســل و ســاخت آن متوقــف  ایــن  کلــی 
شــد. P.T کــه مدت هاســت دیگــر قابــل دانلــود 
)دمــو(  بــود  بازی هایــی  دســت  آن  از  نیســت، 
کــه بــه طــرز نبوغ آمیــزی تــرس زیــر پوســتی را 
بــه شــما القــا می کــرد و شــما را از لحــاظ روانــی 
ــن دمــو از  ــر قــرار مــی داد. تــرس در ای تحــت تاثی
ــای  ــود کــه بســیار بســیار در دنی ــی ب آن ترس های
بــازی  هــای رایانــه  ای کــم شــده اســت و بــه همیــن 
خاطــر هــم همــگان منتظــر آن بودنــد. بــه پایــان 
ایجــاد  دلیل تصادفــی  بــه  دمــو  رســاندن این 
بود  بــود.  ســختی  اتفاقــات کار  برخــی  شــدن 
بعــد از مــدت زیــادی کــه از حــذف شــدن ایــن 
کوتــاه  نســبتا  نیــز  آن  مــدت  و  می گــذرد  دمــو 
بــود، ولــی هنــوز کــه هنــوز اســت بــازی   بــازان در 
مــورد آن و تئوری  هــای مرتبــط بــا پــازل نهایــی و 
مبهــم ایــن دمــوی فــوق  العــاده صحبــت می  کننــد، 
 P.T حتــی بیشــتر از یــک بــازی کامــل. هرچنــد
رفتــه اســت و احتمــاال دیگــر هیــچ گاه خبــری از 
آن نخواهــد بــود ولــی ایــن دمــو و بــازی کــه قــرار 
ایــن چارچــوب ســاخته شــود هیــچ گاه  بــود در 
فرامــوش نخواهــد شــد و تــا همیشــه کونامــی بــه 
 P.T خاطــر آن بــدو بیــراه می شــنود! دمــوی زیبــای
بــا وجــود کوتــاه بــودن و یــک بــازی کامــل حســاب 
نشــدن، بــدون شــک یکــی از ترســناک ترین هــا در 
تاریــخ بازی هــای رایانــه ای بــه حســاب می آیــد و 
در لیســت مــا از برتریــن عناویــن ســبک وحشــت 
در جایــگاه ششــم قــرار می گیــرد. وای کــه اگــر 
ســاخته می شــد اکنــون در جــه جایگاهــی بــود....
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زمانــی کــه صنعــت بــازی در عطــش یــک وحشــت بقــای بــی نظیــر می ســوخت 
بزرگتریــن  کنــار  در  شــک  بــی  کــه  کــرد  معرفــی  را  فرنچایــزی  آرتــز  الکترونیــک 
و  اویــل  رزیدنــت  چــون  بزرگانــی  کنــار  در  تاریــخ  بقــای  وحشــت  فرنچایزهــای 
ســایلنت هیــل قــرار می گیــرد. فرنچایــزی خوفنــاک و بســیار خــوش ســاخت بــه 
نــام Dead Space  کــه دوبــاره عاقمنــدان وحشــت بقــا را زنــده کــرد و جانــی 
 Visceral توســط اســتودیو  Dead Space  دوبــاره بــه ایــن ژانــر بخشــید. بــازی
Games ســاخته شــد و در ســال ۲۰۰۸ توســط کمپانــی الکترونیــک آرتــز بــرای 
پلتفرم هــای Xbox 360 ,PC و Playstation 3 منتشــر گردیــد. ایــن عنــوان زیبــا 
موفــق شــد تــا بازخوردهــای مثبتــی را از ســوی منتقــدان و بازیبــازان دزیافــت کــرده 
و نهایتــا از مجمــوع نقدهــا و نمــرات خــود، امتیــاز متــای عالــی ۸۹ را بــه خــود 
ــدان و طرفــداران ســبک وحشــت بقــا بعــد از  اختصــاص داد و باعــث شــد عاقمن
 Dead مدت هــای طوالنــی رنــج بــردن از نبــود یــک بــازی خــوب در ایــن ســبک، بــا
Space دلــی از عــزا در بیاورنــد و غــرق در وحشــت و تــاش بــرای بقــا شــوند. 
عــاوه بــر فضاســازی عالــی و بســیار مخــوف بــازی کــه باعــث شــده بــود حتــی در 
محیــط خالــی نیــز اســترس بگیریــد، عامــل دیگــر و در حقیقــت عامــل اصلــی تــرس 
و وحشــت در ایــن بــازی نکرومورف هــا )دشــمنان اصلــی بــازی ( بودنــد کــه بــه 
قــدری طراحــی عالــی و فوق العــاده ای داشــتند )البتــه از نظــر کریــه و وحشــتناک 
بــودن( کــه زمانــی کــه بــه ســمت شــما حرکــت می کردنــد ناخــود اگاه قلــب شــروع بــه 
تندتــر زدن می کــرد و حــس وحشــت و اســترس بازی بــاز را فــرا می گرفــت. البتــه 
اصــا و ابــدا الزم نبــود کــه حتمــا آن هــا را ببینیــد بلکــه صداگــذاری آن هــا حتــی 
از طراحیشــان نیــز بهتــر بــود و  بنــده بــه شــخصه بهتریــن صداگــذاری موجــودات 
ترســناک در عناویــن ســبک وحشــت کــه تاکنــون مشــاهده کــرده  و شــنیده ام مربــوط 
بــه همیــن بــازی بــوده اســت. صــدای جیــغ نکرومورف هــا و مخصوصــا برخــی انــواع 
آن هــا بــه قــدری خوفنــاک بــود کــه مــو بــر تــن بازی بــاز ســیخ می کــرد مخصوصــا اگــر 
بــا هدفــون بــازی می کردیــد. Dead Space بــازی بســیار خوش ســاختی بــود کــه 
ــا  ــه تنه ــود، امــا ن شــاید المان هــای موفــق بســیاری از بازی هــا را اســتفاده کــرده ب
بــه بهتریــن شــکل از آن هــا اســتفاده کرده بــود بلکــه جتــی در بخش هایــی، از خــود 
بــازی الهــام گرفتــه شــده نیــز بهتــر عمــل کــرده بــود. همراهــی بــا ماجراهــای آیــزاک 
کارک و ســفینه ایشــیمورا بــه قــدری وهم انگیــز و جــذاب بــود کــه بســیاری از افــراد 
ــگار  ــد و ان ــازی می کردن ــازی را پشــت ســر هــم ب ــار ب ماننــد بنــده چندیــن و چنــد ب
ــاالی  ــازی ذره ای کــم نمی شــد کــه ایــن بــه جهــت ارزش تکــرار بســیار ب کــه لــذت ب
بــازی نیــز بــود.Dead Space  عنوانــی بســیار ترســناک بــه معنــای واقعــی بــود، نــه 
از آن ترســناک هایی کــه بــا یــک چــراغ قــوه فــرار می کنیــم. بلکــه از آن هایــی کــه 
ــام نکرومورف هــا را  ــه ن ــا تفنــگ وقتــی صــدای برخــی دشــمنان مخوفــش ب ــا ۱۰ ت ب
می شــنیدیم دلمــان می خواســت برویــم زیــر تخــت قایــم شــویم. بــازی از زاویــه 
دوربیــن ســوم شــخص و بــر پایــه مبــارزه بــا ســاح های گــرم بنــا شــده بــود کــه اتفاقــا 
همیــن میــارزات یکــی از قدرتمندتریــن بخش هــای بــازی بودنــد و لــذت و اســترس 
نــاب مقابلــه بــا نکرومورف هــای وحشــی را بــه بازیبــاز منتقــل می کردنــد. موفقیــت 
بــازی اول ســبب شــد تــا ویســرال گیمــز و الکترونیــک آرتــز نســخه دوم بــازی را 
نیــز ســاخته و در ســال ۲۰۱۱ منتشــر کننــد کــه ایــن عنــوان نیــز بــه یکــی از برتریــن 
وحشــت بقاهــای تاریــخ بازی هــای رایانــه ای تبدیــل شــد و امتیــاز متــای فــوق العــاده 
عالــی ۹۰ را نیــز کســب نمــود کــه یــک افتخــار بــی نظیــر بــرای ایــن فرنچایــز تقریبــا 
ــای  ــازی زیب ــد اذعــان داشــت کــه ب ــت بای ــه شــمار می رفــت. درنهای ــا ب ــد و نوپ جدی
Dead Space بــدون شــک یکــی از ترســناک تریــن عناویــن در تاریــخ بازی هــای 
رایانــه ای بــه حســاب می آیــد و در لیســت مــا از برتریــن عناویــن ســبک وحشــت در 

جایــگاه پنجــم قــرار می گیــرد.

داشــتن یــک ایــده و یــک پــان جــذاب بــرای یــک بــازی رایانــه ای آن هــم در ژانــر 
وحشــت تنهــا مقــداری از قضیــه اســت و در واقــع بهتریــن ایــده بــرای یــک بــازی 
ترســناک نیــز اگــر خــوب پیــاده نشــود تبدیــل بــه یــک بــازی ضعیــف خواهــد شــد کــه 
ایــده خوبــی را خــراب کــرده اســت. امــا وقتــی ایــده ای جــذاب در یــک بــازی ترســناک بــا 
گیــم پلــی عالــی و فضاســازی فــوق العــاده، پیــاده شــود آن گاه اســت کــه عنوانــی ماننــد 
ــر افتــادن در یــک تیمارســتان روانــی کــه شــایعاتی  Outlast خلــق می گــردد. ایــده گی
مبنــی بــر انجــام آزمایشــات عجیــب و غریــب و خوفنــاک بــر روی مریــض  هــای آن بــه 
بیــرون درز کــرده اســت، ترســناک و جــذاب اســت و البتــه همــان طــور کــه گفتــه شــد 
بــرای یــک بــازی بــا چنیــن ایــده  ای، مهــم درســت پیــاده کــردن ایــده در قالــب داســتان 
 Red یعنــی اســتودیو مســتقل Outlast و گیــم  پلــی اســت. در عمــل، ســازندگان بــازی
Barrels موفــق شــده انــد تــا بــه بهتریــن شــکل، ایــده گفتــه شــده را در قالــب یــک بــازی 
ســبک وحشــت پیــاده کننــد و یکــی از برتریــن عناویــن ترســناک را در تاریــخ صنعــت 
بازی هــای رایانــه  ای بــه مخاطبیــن ســبک وحشــت هدیــه دهــد. هدیــه  ای فوق العــاده 
ــچ  ــد، هی ــچ وســیله دفاعــی نداری ــازی هی ــر. شــما در ب ترســناک و مرمــوز و نفــس  گی
ســاکن  موجــودات  و  روانی هــا  دســت  از  شــدن  مخفــی  و  فــرار  از  غیــر  گزینــه ای 
بیمارســتان نداریــد و بــه دفعــات لحظــات ترســناک و وحشــت  انگیــزی در بــازی بــرای 
شــما اتفــاق می افتــد کــه نشــان از پیمــودن مســیر درســت توســط ســازندگان در خلــق 
یــک عنــوان ســبک وحشــت دارنــد. بــا ایــن کــه وقتــی بــه اواخــر بــازی نزدیــک می شــویم 
Outlast کمــی ره خــود را گــم می کنــد، ولــی بــه هــر حــال یــک عنــوان فوق العــاده 
عالــی و ضــروری بــرای کســانی اســت کــه می خواهنــد تــرس معنــی  داری را در بــازی 
تجربــه کننــد و البتــه بســته الحاقــی ایــن بــازی یعنــی Whistleblower از خــود بــازی 
نیــز عملیــات ترســاندن شــما را بهتــر انجــام می دهــد. Outlast  موفــق شــد طرفــداران 
بســیار زیــادی را بــرای خــود دســت و پــا کنــد و ایــن تعــداد، مخصوصــا بــا رایــگان شــدن 
یــک ماهــه ایــن بــازی بــرای کاربــران پلــی استیشــن پــاس، بیشــتر هــم شــد و خیلــی از 
کســانی کــه نمی خواســتند بــازی را بخرنــد نیــز آن را تجربــه کــرده و شــیفته ایــن ســری 
شــدند. نســخه دوم بــازی نیــز در نســل هشــتم منتشــر گردیــد و بــا ایــن کــه از دیــدگاه 
منتقــدان و بازیبــازان موفقیــت بــازی اول و بســته الحاقــی آن را کســب نکــرد امــا بــاز 
هــم یــک بــازی بســیار خوفنــاک و وهــم انگیــز بــود کــه جــزو برترین هــا در ژانــر خــود 
قلمــداد می شــود. در نهایــت بایــد گفــت بــازی زیبــای Outlast بــدون شــک یکــی از 
ترســناک تریــن عناویــن در تاریــخ بازی هــای رایانــه ای بــه حســاب می آیــد و در لیســت 

مــا از برتریــن عناویــن ســبک وحشــت در جایــگاه چهــارم قــرار می گیــرد.
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نســل پنجــم و ششــم عــاوه بــر ایــن کــه دوران طایــی شــرکت های ژاپنــی کپــکام و کونامــی 
شــرکت،  دو  همیــن  کــه  می آمــد  بــه حســاب  نیــز  بقــا  وحشــت  ژانــر  طایــی  دوران  بــود، 
ســردمداران عناویــن ایــن ژانــر بودنــد و شــرکت کپــکام ســری رزیدنــت اویــل و شــرکت کونامــی 
ســری ســایلنت هیــل را در اختیــار داشــتند کــه مــدام از آن هــا عناویــن فــوق العــاده ای منتشــر 
 Silent می شــد کــه مشــخص بــود در دنیــای بازی هــای رایانــه ای مانــدگار خواهنــد شــد. ســری
Hill همــواره بــه عنــوان یکــی از پرچمــداران و برتریــن فرنچایزهــای ســبک وحشــت بقــا در 
تاریــخ بازی هــای رایانــه ای شــناخته می شود. نســخه اول Silent Hill فرنچایــزی بســیار زیبــا 
و قدرتمنــد را بنــا نهــاد و نســخه دوم آن را بــه بهتریــن شــکل تکمیــل کــرد و تبدیــل بــه یکــی 
 Silent Hill از برتریــن عناویــن تاریــخ شــد کــه تاکنــون ســاخته شــده است. شــاهکار خوفنــاک
2 کــه در ژانــر survival horror  قــرار داشــت، توســط  کونامــی ســاخته شــد و در ســال ۲۰۰۱ 
 PlayStation ــرای پلتفرم هــای ــی ب و ســپس در طــول ســال های بعــدی توســط همیــن کمپان
 Silent 2  منتشــر گردیــد. بــازی, PlayStation 3, Xbox 360, Xbox, Microsoft Windows
Hill 2 پــس از انتشــار موفقیت هــای بســیاری را کســب کــرده و بازخوردهــای فــوق العــاده 
ای را از ســوی منتقــدان و طرفــداران دریافــت نمــود تــا نهایتــا امتیــاز متــای بســیار عالــی ۸۹ 
کــه یــک موفقیــت عالــی محســوب می شــود را کســب نمایــد و تبدیــل بــه یکــی از عناویــن 
موفــق و بســیار محبــوب ژانــر وحشــت بقــا شــود. داســتان بــازی کــه بــر اســاس سرنوشــت 
پروتاگونیســت آن یعنــی جیمــز ســاندرلند و مســیر او بــرای یافتــن همســرش قــرار دارد فــوق 
العــاده بــی نظیــر، عالــی و عمیــق اســت. وقتــی ماریــا کشــته می شــود جیمــز تصمیــم می گیــرد 
تــا بــه شــهر مــرده ی ســایلنت هیــل بــرود و بــا انــواع وحشــت ها و حــوادث ایــن شــهر عجیــب 
روبــرو شــود. از خودگذشــتگی وی بــرای همســرش واقعــا قابــل تحســین بــود و وی در ایــن راه 
در مواجهــه بــا ترســناک تریــن اتفاقــات و رفتارهــا و هولنــاک تریــن موجــودات نیــز دریــغ نکــرد 
و پــا پــس نکشــید و نــا امیدانــه تــاش می کــرد تــا بــه جســتجوی همســر مــرده اش بپــردازد و 
در ایــن نــا امیــدی امیــدوار بــود تــا شــاید او را جایــی زنــده پیــدا کنــد. داســتان ســایلنت هیــل 
۲ از آن داســتان هایی اســت کــه در آن بارهــا و بارهــا امیــد، نــا امیــد می شــود ولــی بــاز هــم بــا 
اســتقامت و تــاش راه را ادامــه می دهــد تــا شــاید ســرانجام در کورســوی امیــدی بتوانــد بارقــه 
ای از نــور را بیابــد و از آن شــعله ای برافــروزد امــا همیشــه عاقبــت کار روشــنایی نیســت. 
بعــد از مدتــی کــه ایــن بــازی را انجــام می دهیــد ایــن ســوال برایتــان پیــش می آیــد کــه واقعــا 
بزرگتریــن دشــمن جیمــز در بــازی کیســت؟ آیــا شــهر Silent Hill اســت؟ گناهــان وی هســتند 
و یــا ایــن خــود شــخصیت اصلــی اســت کــه بزرگتریــن دشــمن خــود محســوب می شــود؟ ایجــاد 
ــی  ــاز کاری اســت کــه از دســت هــر ســازنده و هــر عنوان ــن ســواالت در ذهــن بازیب کــردن ای
ــه بهتریــن شــکل ممکــن ایــن کار را انجــام می دهــد و  ــازی  Silent Hill 2  ب ــر نمــی آیــد و ب ب
لحظاتــی بســیار پــر اســترس و ترســناک و پــر از حــس تعلیــق را بــرای مــا رقــم می زنــد. یکــی 
 Pyramid از دالیــل اصلــی ترســناک بــودن ایــن ســری، موجــودات خوفناکــی هســتند بــه نــام
Head یــا کلــه هرمــی کــه در ســری عناویــن ســایلنت هیــل بــه نوعــی نمــاد و ذات مجازاتگــر 
شــهر ســایلنت هیــل اســت.  منتظــر مجــارات کــردن گناهکارانــی اســت کــه پــای بــه ایــن شــهر 
مــرده می گذارند. ســایلنت هیــل ۲ بیشــتر از دیگــر عناویــن ایــن ســری بــر روانشناســی و نمــاد 
 James شناســی تکیــه دارد و کلــه هرمــی در آن بــه عنــوان نمــاد جــاد و مجازاتگــری اســت کــه
Sunderland  در ذهــن خــود ســاخته و انتظــار دارد کــه توســط وی، بــرای مــرگ مــاری مجــازات 
ــه ماننــد تعریفــی اســت  ــد ب ــازی ســایلنت هیــل ۲ معرفــی گردی شــود  ایــن موجــود کــه در ب
بــرای شــهر ســایلنت هیــل. در واقــع اگــر بــرای هــر عنــوان و فرنچایــزی یــک شــخصیت کلیــدی و 
نمادیــن را بخواهیــم معرفــی نماییــم، بــدون شــک نمــاد ســری عناویــن و شــهر ســایلنت هیــل، 
 Silent همیــن کلــه هرمــی مشــهور و مخــوف خواهــد بــود. داســتان و شــخصیت پــردازی بــازی
Hill 2 در حقیقــت بــر اســاس کنــکاش در روح و روان پروتاگونیســت بــازی بنــا شــده انــد و 
ایــن کار را بــه بهتریــن شــکل ممکــن نیــز بــه انجــام رســانیده انــد. نهایتــا بایــد اذعــان داشــت 
ــخ بازی هــای  ــای Silent Hill II بــدون شــک یکــی از ترســناک تریــن عناویــن در تاری ــازی زیب ب
رایانــه ای بــه حســاب می آیــد و در لیســت مــا از برتریــن عناویــن ســبک وحشــت در جایــگاه 

ســوم قــرار می گیــرد.

ســری عناویــن Resident Evil بــه عنــوان نمــاد و اســطوره ژانــر وحشــت 
بقــا یــا Survival Horror و خالــق و ســازنده آن یعنــی اســتاد شــینجی 
میکامــی نیــز بــه عنــوان  پــدر ژانــر وحشــت بقــا در دنیــای بازی هــای رایانــه 
ای شــناخته می شــوند کــه بــا عناویــن اولیــه مخصوصــا 4 بــازی نخســت 
بازی هــای  روی صنعــت  بــر  را  بســیار عمیــق  و  تاثیــری شــگرف  خــود، 
ــر وحشــت بقــا باقــی گذاشــت  ــر شــدن ژان ــه ای و بســیار محبــوب ت رایان
و تبدیــل بــه یــک الگــو و منبــع الهــام بــرای دیگــر ســازندگان عاقمنــد 
بــه دایــن ســبک گردیــد. درســت اســت کــه نســخه اول رزیدنــت اویــل 
فرمــول بی نظیــر ایــن ســری را اختــراع کــرد و دنیــای بــازی را متحــول 
کــرد ولــی واقعــا نمی شــود کــه از صداگــذاری عجیــب و غریــب و افتضــاح 
شــخصیت های بــازی گذشــت کــه در جــدی  تریــن لحظــات ناگهــان آدم 
فــوق  صداگــذاری  شــاید  دوم  نســخه  می کردنــد!  منفجــر  خنــده  از  را 
العــاده ای نداشــته باشــد ولــی الاقــل ماننــد نســخه اول نیســت و بــر ســر 
راه ترســاندن بازیبــازان قــرار نمــی  گیــرد و کار خــود را درســت انجــام 
می دهــد. پــس از آن نیــز نســخه ســوم بــازی منتشــر شــد و ایــن نســخه، 
از هــر جهــت عنــوان اول و دوم را گســترش داد و در تمامــی زمینــه  هــا 
موفــق عمــل کــرد. از تنظیمــات بهتــر گرفتــه تــا صحنــه  هــای ترســناک 
و دلهــره  آور بیشــتری کــه در ایــن عنــوان قــرار داشــتند، همــه و همــه 
باعــث شــدند تــا Resident Evil 3 : Nemesis بــه یکــی از شــاهکارهای 
صنعــت گیــم نــه فقــط در ژانــر وحشــت، بلکــه در تمامــی ســبک ها و 
یکــی از ترســناک  تریــن عناویــن تاریــخ بــازی  هــای رایانــه  ای تبدیــل شــود. 
ــاک  ــی و خوفن ــاد ماندن ــه ی در نســخه ســوم شــاهد صحنه هــای بســیار ب
بودیــم کــه تــا همیشــه در یــاد و خاطــر مــا باقــی مانــده و خواهنــد مانــد. 
یعنــی  بــازی  صنعــت  هیــوالی  تریــن  مخــوف  ناگهانــی  ورود  صحنــه  
نمســیس، بــه راهــروی باریکــی کــه در آن ایســتاده ایــد بــه جــرات جــزو 
برتریــن صحنه هــای بــه اصطــاح Jump Sacare )صحنــه ای کــه شــما 
از تــرس از جــای خــود بپریــد( در تاریــخ بازی  هاســت و تــا مــدت  هــا از 
ره رفتــن در راهرویــی در بــازی اســتعرس می گرفتیــم کــه مبــادا بــاز هــم 
نمســیس ناگهــان ظاهــر شــود. نســخه ســوم مثالــی بــارز از پیشــرفت در 
ترســاندن بــازی  بــازان نســبت بــه نســخه های قبلــی اســت و در واقــع در 
کــه  شــگفت انگیزی  المان هــای  تمامــی   Resident Evil 3 : Nemesis
میکامــی در نســخه اول و دوم خلــق و آغــاز کــرده بــود، بــا پیشــرفت 
همــراه شــدند و بــه یــک ســطح باالتــر ارتقــاء یافتنــد. قطعــا نســخه اول و 
دوم و ســوم و چهــارم ایــن ســری محبــوب شایســتگی قــرار داشــتن در ایــن 
لیســت را دارنــد امــا نســخه ســوم را بــه نمایندگــی از عناویــن کاســیک 
و ترســناک ایــن فرنچایــز و بــه افتخــار محبــوب تریــن و مخــوف تریــن 
هیــوالی تاریــخ یعنــی نمســیس، در ابــن لیســت قــرار دادیــم.  در مجمــوع 
بایــد گفــت بــازی زیبــای Resident Evil 3 : Nemesis بــدون شــک یکــی 
بــه حســاب  از ترســناک تریــن عناویــن در تاریــخ بازی هــای رایانــه ای 
می آیــد و در لیســت مــا از برتریــن عناویــن ســبک وحشــت در جایــگاه 
دوم قــرار می گیــرد و حتــی می توانســت در جایــگاه نخســت نیــز باشــد.
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خیلــی راحــت و رک می گویــم. هیــچ بــازی در تاریــخ بازی هــای رایانــه ای میــزان تــرس 
و اســترس وحشــتناک و مخوفــی کــه بازی هــای ســری Amnesia مخصوصــا بــازی 
اول آن بــا نــام Amnesia: The Dark Descent بــه بازیبــاز منتقــل می کنــد را دارا 
نبــوده انــد و هرگــز یــک بــازی نمــی توانــد بیشــتر از ایــن ســری مخــوف بترســاند و تــا 
مــرز بــی خیــال شــدن و رهــا کــردن بــازی پیــش ببــرد. در واقــع بایــد گفــت دو عــدد از 
برتریــن و ترســناک تریــن عناویــن الوکرفتــی در چندیــن ســال اخیــر و البتــه در تمامــی 
 Amnesia: The Dark  تاریــخ عناویــن ســبک وحشــت، بــدون شــک بازی هــای زیبــای
موفــق  المان هــای  از  کــه  Descentو Amnesia: A Machine for Pigs هســتند 
برخــی بازی هــای ترســناک دیگــر اســتفاده کــرده و آن هــا را ســطح جدیــدی ارتقــا 
دادنــد. نســخه دوم بــازی هــر چنــد نتوانســت کامــا موفقیت هــای نســخه نخســت 
را تکــرار نمایــد ولــی بــاز هــم یکــی از برتریــن عناویــن ترســناک در تاریــخ بــا داســتانی 
بســیار مخــوف و جــذاب محســوب می شــود کــه تنهــا نســبت بــه بــازی قبلــی خــود 
ســری ضعیــف تــر اســت وگرنــه از دیگــر بازی هــای  ژانــر وجشــت یــک ســر و گــردن 
 Amnesia: The Dark ترســناک تــر و مخــوف تــر اســت. هیــچ گاه تجربــه بــازی کــردن
ــا حضور بــرادرم  ــا وجــود ایــن کــه ب ــی ب Descent را فرامــوش نخواهــم کــرد کــه حت
ایــن بــازی را انجــام می دادیــم ۲ نفــری بارهــا و بارهــا از جــا می  پریدیــم و قلبمــان 
ــازی  ــر ب ــرادرم از خی ــا حــدی کــه ب ــد ت ــاد مــی  تپی بطــور مــداوم از اســترس بســیار زی
کــردن و تماشــا کــردن آن گذشــت و دیگــر بــه ســراغش نیامــد. بــازی بــا هدفــون در 
شــب تبدیــل بــه عنوانــی می شــود کــه هیــچ عنوانــی در ژانــر وحشــت، توانایــی ایــن 
ســطح از ترســاندن شــما را دارا نیســت. شــما در ایــن بــازی کنتــرل مــردی کــه دچــار 
Amnesia اســت را برعهــده داریــد و بــدون هیــچ اطاعــات دیگــری بــازی را شــروع 
می کنیــد. شــما در یــک عمــارت بــزرگ ماننــد قصــر هســتید و بایــد تــاش کنیــد چیــزی 
را بــه خاطــر بیاوریــد کــه بــه دالیلــی از ذهنتــان پــاک شــده اســت. هــر چــه پیــش 
می رویــد، بیشــتر داســتان و وقایــع خوفنــاک بــازی برایتــان آشــکار می شــود و در 
انتهــا واقعــا ســازندگان بــازی را بــه خاطــر ایــن داســتان مخــوف و بــی نظیــر بــا روایتــی 
فــوق العــاده، تحســین خواهیــد کــرد. مانــدن در فضاهــای تاریــک یــا نــگاه کــردن در 
تاریکــی ســامت عقلــی شــخصیت اصلــی بــازی را کاهــش می دهــد، در حالــی کــه نــور 
مجــددا آن را بهبــود خواهــد بخشــید. شــما در ایــن قصــر تنهــا نیســتید و پــر اســت 

از هیوالهــا و موجــودات خوفنــاک. برخــاف بســیاری بازی هــا شــما نمی توانیــد در 
ایــن عنــوان بــا هیوالهــا مبــارزه کنیــد و تنهــا گزینــه شــما ایــن اســت کــه در ســایه ها 
و نقــاط تاریــک در گوشــه و کنــار مخفــی شــوید و امیــدوار باشــید کــه هیوالهــا شــما 
را پیــدا نکننــد. نســخه دوم یعنــی Amnesia: A Machine for Pigs نیــز داســتان 
بســیار قدرتمنــد، عجیــب و غریــب و مخوفــی داشــت کــه شــما را کامــا بــه درون خــود 
می کشــید و در دل تــرس مرگبــار تــک تــک لحظــات بــازی غــرق می کــرد تــا جــدی کــه 
ــان هــم می ترســیدید. خوشــبختانه ســازندگان  از صــدای نفس هــا و راه رفتــن خودت
ایــن ســری در Frictional Games تصمیــم گرفتنــد تــا کالکشــن و مجموعــه ایــن دو 
نســخه را کــه تنهــا بــر روی پــی ســی موجــود بودنــد، بــرای کنســول پلــی استیشــن 4 
نیــز منتشــر کنــد تــا تعــداد بیشــتری از بازیبــازان طعــم یــک وحشــت نــاب و خالــص 
را بچشــند. نهایتــا بایــد گفــت بــازی زیبــای Amnesia Collection بــدون شــک یکــی 
از ترســناک تریــن عناویــن در تاریــخ بازی هــای رایانــه ای بــه حســاب می آیــد و در 
ــه  ــگاه نخســت را ب ــا شایســتگی جای ــن عناویــن ســبک وحشــت ب لیســت مــا از برتری

خــود اختصــاص می دهــد.

1

Amnesia Collection
Frictional Games
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 Call of ایــن روز هــا وقتــی می خواهنــد درمــورد بازی هایــی از قبیــل
تاریخچــه ای  معمــوال  بنویســند  مقدمــه   Assassin’s Creed و   Duty
مختصــر از ایــن بازی هــا را بازگــو می کننــد. نوشــته هایی کــه هــم مــن 
و هــم شــما زیــاد خوانده ایــم و دیگــر تازگــی ندارنــد. این کــه خواننــده از 
خوانــدن چنیــن مقدماتــی خســته می شــود بــرای نویســنده قابــل درک 
بــوده و از ایــن رو ســعی داریــم مکــررات را اینجــا تکــرار نکنیــم. همــه ی 
مــا می دانیــم فرنچایــز بــزرگ Assassin’s Creed چنــد ســالی اســت 
کــه از دوران اوج خــود فاصلــه گرفتــه و نســخه بــه نســخه طرفــداران 
دیگــر   Assassin’s Creed بگوییــم اینکــه  ناامیدتــر می کنــد.  را  خــود 
بــه ماننــد گذشــته آن بــازی بــزرگ نیســت شــاید بــه مــزاق طرفــداران 
ایــن فرنچایــز خیلــی خــوش نیایــد ولــی کامــا منصفانــه اســت. وقتــی در 
ــه گذشــته  ــد ب ــرای گفتــن نداشــته باشــید مجبوری حــال حاضــر حرفــی ب

برگردیــد و کتــاب تاریــخ را ورق بزنیــد و حــال و روز نســخه های اخیــر 
AC هــم همیــن بــوده اســت. اســتراحتی کــه Ubisoft بــه بــازی پرفــروش 
و محبوبــش داد ســبب شــد تــا عــده ی زیــادی دوبــاره بــه AC امیــدوار 
از  متفــاوت  نســخه ای  هــم   Assassin’s Creed Origins و  شــوند 
نســخه های قبــل از خــود بــود. قطعــا AC Origins را می تــوان متفــاوت 
تریــن Assassin’s Creed تاریــخ دانســت! عنوانــی کــه حــاال عناصــر 
RPG را در خــود می بینــد و دیگــر یــک بــازی آســان و یکنواخــت نیســت. 
خــود  از  قبــل  نســخه های  بــا  کامــا   Assassin’s Creed Origins
متفــاوت بــوده و شــاید بهتریــن AC چنــد ســال اخیــر باشــد. عنوانــی کــه 
اتفاقــات آن در مصــر باســتان رخ می دهنــد، ســرزمینی کــه طرفــداران 

نشســته اند. انتظــارش  در  مدت هاســت   Assassin’s Creed

ــه یــک داســتان خشــک  ــا ب ــازی تنه داســتان ب
بــازی  داســتان  نمی شــود.  محــدود  پوشــالی  و 
را می تــوان بــه زندگــی یــک شــخص واقعــی 
تشــبیه کرد. شــخصیت Bayek شــاید از لحاظ 
قیافــه بــه ماننــد Arno و Ezio خیلــی جــذاب 
کــه  می شــوید  متوجــه  مــرور  بــه  ولــی  نباشــد 
بیــش از آنچــه فکــرش را می کردیــد می توانیــد 
بــا وی ارتبــاط برقــرار کنیــد. البتــه شــکی نیســت 
همــواره  یوبی ســافت  ســرایی  داســتان  کــه 
فرانســوی  کمپانــی  بازی هــای  بــرای  وزنــه  یــک 
بــوده و کمتــر بازیکنــی را پیــدا می کنیــم کــه بــا 
کــه  شــخصیتی  باشــد.  مخالــف  موضــوع  ایــن 
کنترلــش را بــر عهــده داریــد اینبــار Bayek نــام 
دارد کــه یــک جنگجــوی آمــوزش دیــده بــوده و 
 Edward Kenway و Ezio شــخصیتی شــبیه به
دادن  اهمیــت  و  موقــع  بــه  شــوخی های  دارد. 
حتــی  و  شــهروندان  جملــه  از  دیگــران  بــه 
حیوانــات. داســتان کلــی بــازی در واقــع قبــل از 
ایجــاد انجمــن بــرادری رخ می دهــد جایــی کــه 

Bayek می خواهــد از مــردم مصــر دفــاع کنــد 
 Order  و در ایــن راه بایــد از ســد گروهــی کــه
دیگــر  بگــذرد.  دارنــد  نــام   of the Ancients
شــخصیت مهــم بــازی Aya همســر بایــک اســت 
کــه او هــم یــک مبــارز تواناســت. بــه غیــر از ایــن 
بــازی  در  هــم  را  دیگــری  شــخصیت های  دو، 
ژولیــوس  آن هــا  برجســته ترین  کــه  می بینیــم 
 AC ســزار و کلئوپاتــرا هســتند. چیــزی کــه در
 Bayek  منحصــر بــه فــرد اســت عشــق Origins
ســکانس های  در  آیاســت.  همســرش،  بــه 
مختلــف عاقــه ی جنگجــوی آمــوزش دیــده بــه 
همســرش نشــان داده می شــود کــه ایــن مســلما 
نشــان از قــدرت Ubisoft در زمینــه ی داســتان 
پردازیســت. Aya دیگــر شــخصیت قابــل بــازی 
AC Origins اســت کــه تنهــا در مراحــل خــاص 
قابــل کنتــرل اســت. NPC هــا هــم نقــش مهمــی 
بــه  نیــز   Bayek شــخصیت  و  دارنــد  بــازی  در 
شــکلی طراحــی شــده کــه یــک ناجــی بــرای مــردم 

بــه شــمار مــی رود. 
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دنیــای بــازی Assassin’s Creed Origins یــک دنیــای زنــده و پویاســت 
و همانطــور کــه ســازندگان قبــا قــول داده بودنــد همه چیــز رنــگ واقعیــت 
ــه طــور  ــدا کــرده و شــب ب ــادی پی ــازی اهمیــت زی را دارد. شــب و روز در ب
کلــی زمــان اســتراحت انســان ها و حیوانــات اســت. البتــه ایــن موضــوع را 
ــه گذشــته  ــازی نســبت ب ــدا متوجــه نشــوید چــرا کــه ب شــاید در همــان ابت
کــه قطعــا سیســتم مبــارزات در  کــرده  پیــدا  تفاوت هــای محســوس تری 
تریلرهــای  باشــد در  اگــر خاطرتــان  قــرار می  گیــرد.  تغییــرات  ایــن  صــدر 
بــازی توضیحاتــی راجــع بــه درخــت مهارت هــای Bayek داده شــده بــود 
درخــت  می کردنــد.  قلمــداد  بــزرگ  پیشــرفت  یــک  را  آن  خیلی هــا  کــه 
مهارت هــای Bayek ســه شــاخه ی Hunter، Warrior و Seer را دارد کــه 
بســته بــه تاکتیــک کلــی ای کــه در بــازی پیــش می گیریــد می توانیــد تمرکــز 
خــود را روی یکــی از ایــن ســه شــاخه بگذاریــد و یــا هــر ســه را بــا هــم ارتقــا 
دهیــد. بــه عنــوان مثــال اگــر ترجیــح می دهیــد مبــارزات بیشــتری را تجربــه 
کنیــد بهتــر اســت روی شــاخه ی Warrior کار کنیــد، درســت اســت کــه ایــن 
عمــل از شــما یــک جنگجــوی زبــده و بی نظیــر می ســازد ولــی در عــوض 
هرگــز در مخفــی کاری نخواهیــد توانســت بــه درجــات بــاال برســید. عکــس 
ایــن موضــوع نیــز صــادق اســت و همانطــور کــه گفتــه شــد بســتگی دارد کــه 
تاکتیــک شــما در طــول بــازی چیســت. ایــن موضــوع را احتمــاال خودتــان 
بهتــر از هــر کــس می دانیــد. سیســتم مبــارزات بــازی بــه طــور کلــی تفــاوت 
ــر شــده اســت. در نســخه های قبلــی خیلــی راحــت  پیــدا کــرده و ســخت ت
می توانســتید تمــام دشــمنان اطــراف خــود را تنهــا بــا در اختیــار داشــتن 
یــک ســاح قــوی از بیــن ببریــد. شــاید از حیــث ســختی AC Unity را بتــوان 
سیســتم  دانســت.   Origins از  قبــل   Assassin’s Creed ســخت ترین 
مبــارزات Origins بــه شــما ایــن اجــازه را نمی دهنــد کــه خیلــی راحــت خــود 
را وســط گــروه عظیمــی از دشــمنان بیندازیــد و همــه را بکشــید! اوال کــه 
ِــوِل ) Level ( دشــمنان یــک نکتــه ی اساســی اســت کــه همــواره بایــد بــدان  ل
توجــه کنیــد. امــکان نــدارد بتوانیــد دشــمنان لــول بــاال را در حالــی کــه 
خودتــان هنــوز ســطحتان پاییــن اســت، شکســت دهیــد. حتــی حرفــه ای 
تریــن بازیکــن هــم از انجــام چنیــن عملــی عاجــز خواهــد بــود. گذشــته 
از بحــث ســطح و Level، بــه طــور کلــی مبــارزات بــازی چالــش برانگیــز 
شــده اند و دیگــر آســانی نســخه  های گذشــته عذابتــان نخواهــد داد. بــرای 

اینکــه بتوانیــد ســطح خــود را افزایــش دهیــد هــم بایــد از ســاح های قوی تــر 
اســتفاده کنیــد و هــم مهارت هــای خــود را ارتقــا دهیــد. درســت اســت کــه 
ــه  ــه ب سیســتم ارتقــا مهارت هــا را قبــا هــم در AC شــاهد بوده ایــم ولــی ن
ایــن گســتردگی. اگرچــه هنــوز هــم می تــوان ضعف هایــی را در ایــن زمینــه 
پیــدا کــرد ولــی پیشــرفتی کــه Assassin’s Creed Origins در ایــن زمینــه 

داشــته، غیــر قابــل انــکار اســت.
در هنــگام مبــارزات شــاید مشــکلی بــا چنــد نفــر از نیروهــای دشــمن 
نداشــته باشــید ولــی اگــر قــرار باشــد نیروهــای کمکــی اضافــه شــوند مطمئنــا 
کار مشــکلی را در پیــش خواهیــد داشــت و احتمــال شکســت خوردنتــان 
بیــش از پیــروزی اســت. مکانیــک مبــارزات بــازی بــه شــکلی طراحــی شــده 
کــه در مبــارزات طعــم ســختی را بچشــید. بــه همیــن خاطــر بهتــر اســت 
گاهــی اوقــات تاکتیکتــان را عــوض کنیــد و از عناصــر Stealth در بــازی بهــره 
ببریــد کــه بیــش از گذشــته اهمیــت خــود را نشــان می دهــد. مشــکلی کــه 
در ایــن زمینــه بایــد بــه آن اشــاره کــرد کنتــرل نــه چنــدان دقیقــی اســت کــه 
 Bayek گاهــی کار را بــرای ســخت و طاقــت فرســا می کنــد. بــه نظــر می رســد
ــا  ــر ی ــه دســتورات کنترل ــد ب ــی آنطــور کــه بای ــد شــخصیت های قبل ــه مانن ب
کیبــورد شــما پاســخ نمی دهــد و مشــکاتی در ایــن زمینــه بــرای بازیکــن 
ایجــاد می کنــد. ایــن مشــکل بیشــتر زمانــی مشــهود اســت کــه می خواهیــد 
از یــک دیــوار بــاال برویــد و یــا بــه صــورت پنهانــی شــخصی را تعقیــب کنیــد. 
بــازی را بــه ســبک Stealth پیــش بــردن اگرچــه کاری عاقانه تــر بــه نظــر 
می رســد ولــی چنیــن مشــکاتی را هــم دارد. بــازی دارای 30 ســاعت بخــش 
داســتانی اســت کــه اگــر یکنواختــی و تکــراری شــدن مراحــل را نادیــده 
ــا توجــه بــه رفتــار NPC هــا و دنیــای پویــای بــازی احتمــاال خیلــی  بگیریــم ب
بیشــتر از 30 ســاعت می توانیــد بــا ایــن بــازی ســرگرم شــوید. همانطــور کــه 
گفتیــم سیســتم کلــی Assassin’s Creed Origins تفاوت هــای زیــادی بــا 
 AC ــازی حاضــر هســتند از نســخه های قبلــی دارد. عناصــر RPG کــه در ب
Origins یــک بــازی متفــاوت می ســازند. مثــل هــر RPG دیگــری، ســاح ها و 
زره هایــی کــه در Inventory شــما خــاک می خورنــد را می توانیــد بفروشــید 
و یــا Dismantle کنیــد و همچنیــن می توانیــد بــا توجــه بــه داشــته هایتان 
ابــزار جدیــد Craft کنیــد یــا بــه اصطــاح ســاده تر، بســازید. Senu عقــاب 
ایفــا خواهــد  را  بــازی نقشــی اساســی  نیــز در   Bayek یــار همیشــگی  و 
کــرد. Senu می توانیــد موقعیــت نیروهــای دشــمن و زنگ هــای خطــر در 
کمــپ دشــمن را شناســایی کــرده تــا کار شــما بــرای نفــوذ آســانتر شــود. 
زمــان زیــادی طــول نخواهــد کشــید تــا شــما بــه Senu عــادت کنیــد و تمــام 
مناطقــی کــه نمی شناســید را بــا او شناســایی کنیــد. بــه غیــر از عقــاب 
دســت آمــوز بایــک، حیوانــات دیگــری نیــز در بــازی حاضــر هســتند کــه 
اســتفاده های متفاوتــی می تواننــد داشــته باشــند. می توانیــد از آنهــا بــه 
عنــوان یــک وســیله نقلیــه اســتفاده کنیــد و یــا از پوستشــان آیتم هــای مــد 
نظــر را Craft کنیــد. بــه مــرور زمــان و بــا پیشــرفت بیشــتر و باالتــر رفتــن 
ــرل خــود درآورده و  ــات را تحــت کنت ــی قــادر هســتید حیوان ــول شــما حت ل
ــروی کمکــی فــوق  ــده یــک نی ــد. قطعــا یــک شــیر درن از آن هــا کمــک بگیری
العــاده بــرای شــما در میــدان نبــرد خواهــد بــود. ایــن نــوآوری می توانــد 
جذاب تــر از آنچــه باشــد کــه فکــرش را می کنیــد و اگرچــه کمــی غیرواقعــی 
بــه نظــر می رســد ولــی جذابیــت بــازی را افزایــش می دهــد. بــه همــان انــدازه 
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طرفــدار  بازی هــا  در  هنــری اش  خاطــر طراحی هــای  بــه  یوبی ســافت  کــه 
دارد، بــه همــان انــدازه هــم ایــرادات فنــی می تواننــد صــدای بازیکــن را 
درآورنــد. متاســفانه سال هاســت کــه بازی هــای یوبی ســافت از ضعــف فنــی 
رنــج می برنــد و ظاهــرا هنــوز راهــی بــرای حــل ایــن مشــکل پیــدا نشــده 
اســت. طراحــی مصــر باســتان شــما را متحیــر خواهــد ســاخت. دنیایــی 
کــه Assassin’s Creed Origins در آن جریــان دارد بــدون شــک زبــان 
 Assassin’s هنــری  لحــاظ  بــه  گشــود.  تحســین خواهــد  بــه  را  بازیکــن 
Creed Origins بیــش از آنچــه انتظــار داریــد برایتــان جذابیــت خواهــد 
داشــت. بــه طــور کلــی محیــط بــازی بیشــتر بــا مناطــق بیابانــی و شــن های 
نــرم بیابــان پــر شــده اســت. در AC Origins معمــاری واقعــی مصــر باســتان 
بــه چشــم می خــورد و اگــر اهــل دیــدن فیلــم و ســریال های تاریخــی باشــید 
و یــا رشــته ی تحصیلیتــان معمــاری یــا تاریــخ باشــد قطعــا خیلــی زود بــه 
ایــن موضــوع پــی خواهیــد بــرد. عــاوه بــر ســاختمان های بــازی، کــوه و 
تپه هــای ســنگی هــم جذابیــت خــاص خودشــان را دارنــد و بــه بهتریــن 
شــکل ممکــن می تواننــد شــما را مجــذوب خــود کننــد. گشــت و گــذار در 
برایتــان جالــب   Assassin’s Creed Origins و وســیع محیــط گســترده 
خواهــد بــود و محیط هــای چشــم نــواز بــازی شــما را بــه کاوش و گشــت و 
ــه اَشــکال مختلــف  ــا AC Origins ب گــذار بیشــتر تشــویق می کننــد. مطمئن
شــما را بــا فرهنــگ مصــر باســتان و حتــی مــردم آن آشــنا خواهــد ســاخت. 
انیمیشــن های بــازی هــم در نــوع خــود خیلــی خــوب می تواننــد از عهــده ی 
وظیفه شــان برآینــد! خصوصــا حیوانــات بــازی کــه حــرکات و واکنش هــای 
ــه انیمیشــن و  ــازی شــاهد هیچگون ــا در ب ــد ت ــروز می دهن جالبــی از خــود ب
یــا عکــس العمــل تصنعــی نباشــیم. دنیــای زنــده ی بــازی کــه معنــای واقعــی 
شــب و روز را بــه تصویــر می کشــد خیلــی خــوب رفتارهــای انســان ها و 
حیوانــات بــازی را هــم بــه نمایــش می گــذارد. کافــی اســت کمــی از وقتتــان 
را صــرف در نظــر گرفتــن یــک حیــوان بکنیــد تــا تمامــی کارهــای ضــروری وی 
را در بــازی مشــاهده کنیــد. حیوانــات نیــاز بــه اســتراحت و خــوراک دارنــد 
ــه  ــد. ب ــن نیازهــای خــود را برطــرف کنن ــد کــه ای ــازی هــم ســعی دارن و در ب
همیــن خاطــر بــه وضــوح شــاهد غــذا خــوردن آن هــا هســتیم و شــب ها نیــز 
بــه ماننــد انســان ها و ســرباز های دشــمن احتیــاج بــه اســتراحت دارنــد پــس 
می خوابنــد. تمامــی حرکاتــی کــه شــما در دنیــای واقعــی می بینیــد را در 

بــازی نیــز خواهیــد دیــد.
 AC Origins عــاوه بــر بحــث انیمیشــن های بــازی، نکتــه ی مثبــت دیگــر
طراحــی چهــره ی کاراکترهاســت کــه ســعی شــده تمامــی جزئیــات در آنهــا 

قابــل رویــت باشــد. مشــخصا تــاش ســازندگان بــر ایــن بــوده کــه از ایــن 
حیــث نیــز نتــوان ایــرادی بــه بــازی گرفــت و محصــول نهایــی هــم ایــن امتیــاز 
را دارد. بــازی بــه لحــاظ هنــری تقریبــا کــم نقــص اســت. شــاید ایــن موضــوع 
را در شــب ها کــه نــور چــراغ و مشــعل نمایــان می شــود بهتــر متوجــه شــوید. 
بــه طــور کلــی اشــاره کردیــم کــه بــازی در بُعــد گرافیــک هنــری نه تنها مشــکل 
ــر هــم خواهــد ســاخت. منتهــی مشــکل  ــدارد بلکــه شــما را متحی خاصــی ن
بــازی بحــث گرافیــک فنــی آن اســت کــه تقریبــا عــادت کرده ایــم کــه بــا 
 Ghost باگ هــای بازی هــای یوبی ســافت کنــار بیاییــم. دقیقــا مشــکاتی کــه
Recon Wildlands دارد را در AC Origins نیز می بینیم. مشــکاتی نظیر 
رد شــدن از درختــان، رفتــن پــا بــه داخــل زمیــن و مســائلی از ایــن قبیــل 
کــه از لــذت بــازی می کاهــد. هرچنــد ایــن مشــکات شــاید روی نحــوه ی 
پیشــروی شــما چنــدان تاثیــری نداشــته باشــند امــا نمی تــوان از آن هــا چشــم 
ــوز باگــی مثــل معلــق مانــدن شــخصیت روی  ــه شــخصه هن پوشــی کــرد. ب
هــوا یــا رفتــن بــه زیــر زمیــن را تجربــه نکــرده ام ولــی فیدبک هایــی مبنــی 
بــر وجــود چنیــن باگ هــای عــذاب آوری در ســطح اینترنــت قابــل مشــاهده 

هســتند. 
بــدون شــک بایــد گفــت Assassin’s Creed Origins بهتریــن نســخه ی 
چنــد ســال اخیــر اســت ولــی هنــوز هــم جــا بــرای پیشــرفت دارد. نقص هــای 
بــازی بــه شــدت کاهــش یافته انــد و اســتراحت یــک ســاله ی یوبی ســافت 
بــه فرنچایــز پرفروشــش ظاهــرا مفیــد واقــع شــده اســت. اشــرف اســماعیل 
بــار دیگــر نشــان داد کــه کارگــردان توانمنــدی اســت و می تــوان بــه وی 
اعتمــاد کــرد. Assassin’s Creed Origins اگرچــه یــک شــاهکار نیســت 
ــرای Assassin’s Creed باشــد و از ایــن  ــاره ب ــد شــروعی دوب ولــی می توان
پــس بایــد منتظــر AC بــا فرمولــی جدیــد باشــیم. Origins بــا طراحــی فــوق 
العــاده ی خــود شــما را بــه کاوش و گشــت و گــذار در مصــر باســتان تشــویق 
می کنــد و مکانیــک جدیــد مبــارزات مطمئنــا بــرای بازیکــن چالــش ایجــاد 
خواهــد کــرد. داســتان بــازی شــما را بــه قبــل از ایجــاد انجمــن بــرادری 
خواهــد بــرد و در بخــش داســتانی هــم ســوپرایزهای هیجــان انگیــز زیــادی 
 AC منتظــر شماســت. اگــر بــه یــک داســتان جــذاب اهمیــت می دهیــد نیــز
Origins انتخــاب خوبــی بــه شــمار مــی رود. بــا تمــام تفاســیر فــوق بــه ایــن 
نتیجــه می رســیم کــه AC Origins یــک شــاهکار و یــک بــازی بــی نقــص 

ــا عنوانــی اســت کــه ارزش تجربــه کــردن را دارد. نیســت ولــی مطمئن

داستانی غنی به همراه شخصیت پردازی قابل قبول – فرمول 
جدید مبارزات موفق ظاهر شده – تنوع در ساح ها و تفاوت 

در عملکرد آن ها در مبارزات – طراحی هنری فوق العاده – 
دنیایی زنده و پویا – اهمیت حیوانات در بازی 

مشکات فنی و باگ – یکنواختی گیم پلی و عدم تنوع در 
ماموریت های اصلی و فرعی – مشکاتی در زمینه ی کنترل 

شخصیت 

8.7
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حماســه  کــه  می دانیــم  چیســت؟  حماســه 
معانــی و کاربرد هــای متفاوتــی دارد و می دانیــم 
انســان ها در طــول تاریخشــان، چندیــن و چنــد 
بــاری دســت بــه حماســه های اساســی زده انــد، 
البتــه اکثــرا در جنــگ. از جنگ هــای دور گرفتــه 
تــا داســتان های افســانه ای همچــون ادیســه 
از  اســت  پــر  سراســر  خودمــان،  شــاهنامه  و 
زنــده  بــرای  فــداکاری  از  حماســه های جنــگ، 
مانــدن یــا آزاد زیســتن. یکــی از ایــن دســت 
جنگ هــا، جنــگ جهانــی دوم بــود. جنگــی نــه 
نــه در  بــرای فتــح ســرزمین بیشــتر )حداقــل 
اوایــل آن( بلکــه بــرای زنــده مانــدن در برابــر 
اگــر در  ماشــین جنگــی هیتلــر. هیتلــری کــه 
برابــر دشــمنان خــود پیــروز می شــد، معلــوم 
نبــود چــه بایــی بــر ســر دیگــر مخالفــان خــود 

ــر تــک  مــی آورد. در همــان ابتــدای جنــگ هیتل
بــی  بــه نظــرش پســت و  تــک نژاد هایــی کــه 
ارزش بودنــد را یــا در کمپ هــای کار اجبــاری 
بــه کار می گرفــت یــا  از ان هــا بــه عنــوان نمونــه 
ســاح هایش  اثــرات  بررســی  بــرای  آزمایشــی 
مــرگ  تنفــر  ایــن  نتیجــه  می کــرد.  اســتفاده 
ملیون هــا نفــر شــد. بنابرایــن وظیفــه هــر فــردی 
نــه چنــدان دور  کــه قصــد داشــت در آینــده 
بــرده المانی هــا نباشــد ایــن اســت کــه در برابــر 
ارتــش تــا دنــدان مســلح و آزمــوده آلمــان، یکــی 
تشــکیل  را  عمومــی  بســیج های  بزرگتریــن  از 
داد و بــه جنــگ آن هــا رفــت. جنگــی کــه بــاز 
هــم پــر شــد از فــدا کاری و ایثــار گــری یــا جنــون 

و حماقــت، از هــر دو طــرف درگیــر.
ســری نــدای وظیفــه از همــان ابتــدا ســعی در 

نشــان دادن ایــن حماســه داشــت و بایــد گفــت 
ــز عمــل کــرد.  واقعــا هــم در ایــن کار موفــق نی
شــروع ایــن ســری مصــادف شــد بــا افــول ســری 
دیگــری در ایــن ســبک بــه نــام مجموعــه مــدال 
افتخــار. روز هــای خــوش نــدای وظیفــه گذشــت 
از  نیافتنــی  دســت  رکورد هایــی  و  گذشــت  و 
کــم  زمــان  گــذر  بــا  بــه جــای گذاشــت.  خــود 
جلــو  بــه  رو  زمــان  طــول  در  ســری  ایــن  کــم 
ســازندگان جســور تــر شــدند و در ابتــدا ســری 
بــه زمــان حــال حاظــر کشــیده شــد و در ادامــه 
ــه شــاید در  ــدان دور کــه البت ــه چن ــده ن ــه آین ب
مســئله  ایــن  تکــرار  ولــی  بــود  جــذاب  ابتــدا 
فاصلــه  ســری  از  طرفــداران  کــه  شــد  ســبب 
گرفتــه و بــه دنبــال عناویــن دیگــری باشــند. 

باالخــره بعــد از ســال ها اکتیویــژن تصمیــم گرفــت کــه بــرای رضایــت 
خاطــر طرفــداران هــم کــه شــده اســت، ســری را بــه روز هایــی بازگردانــد کــه 
طرفــداران اصلــی مجموعــه بــه خاطــر آن بــه بــازی جــذب شــدند و شــماره 
جدیــد بــازی بــه حــال و هــوای روز هــای جنــگ جهانــی بازگشــت و بایــد 
گفــت تــا بــه اینجــای کار واقعــا عالــی عمــل کــرده اســت. بــرای شــروع بــازی 

 DDay بــه ماننــد هــر عنــوان ارزشــمند دیگــر جنــگ جانــی دوم، روز
شــروع داســتان شــما در ایــن جنــگ بــی رحــم خواهــد بــود. بــه 
ماننــد هــر عنــوان دیگــر ایــن ســبک، در ابتــدا بایــد از قایق هــای 
زره پــوش شــده بــه میــدان جنگــی وارد شــوید کــه در یــک ســوی 
آن، شــما در ســاحل بارانــی فرانســه و بــدون هیــچ جــان پناهــی 

قــرار داریــد و در ســمت دیگــر آن دشــمن تمامــا امــاده و مســلح 
بــه ســاح های اتوماتیــک، در برجک هــا و ســنگر های بتنــی بــه 

همــراه تیــر بار هــای خــود آمــاده تکــه تکــه کــردن شــما. 
چنــدان طولــی نمــی کشــد کــه متوجــه یکــی از جالــب 
تریــن و در عیــن حــال نوســتالژیک تریــن تغییــرات بــازی، 
بــه  ســامتی  بســته های  می شــوید.  قبلــی  عناویــن  بــا 

ــاد ســال های دور، در صــورت دریافــت آســیب  ــه ی ــد و ب ــازی بازگشــته ان ب
ــد و دیگــر  ــای خــود اقــدام کنی ــه احی ــا اســتفاده از آن هــا، نســبت ب ــد ب بای
ــرای شــما کارســاز نخواهــد  ترکیــب قدیمــی مخفــی شــدن و صبــر کــردن ب
بــود. البتــه ایــن مســئله باعــث نشــده اســت کــه حــاال بــازی بــه شــدت 
ســخت شــود و شــما بــه راحتــی می توانیــد بــا کشــتن دشــمنان امتیــاز الزمــه 
بــرای دریافــت ایــن بســته ها  ســایر امکانــات موجــود از هــم تیم هایتــان 
ســامتی  بســته های  رســاندن  آن هــا  مهــم  قابلیت هــای  از  یکــی  کــه 
بــه شــما اســت را بــه دســت اورد. از دیگــر کار هایــی کــه ایــن هــم 
تیمی هــای اکثــرا بــی خاصیــت بــرای شــما می تواننــد انجــام دهنــد 
همــه  کــردن  مشــخص  ماننــد  فعالیت هایــی 
دشــمنان یــا آتــش توپخانــه ای اســت کــه 
بــازی  زیبــای  نبرد هــای  میانــه  در  البتــه 
جایــی بــرای آن هــا باقــی نمــی مانــد و عــدم 
رونــد  در  چنــدان  آن هــا  از  اســتفاده 

ــدارد. ــری ن ــازی شــما تاثی ب
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در ادامــه بخــش داســتانی، کــم کــم و در طــی مراحــل بــه داســتان آزاد 
ســازی فرانســه پرداختــه می شــود ولــی اوج داســتان بــازی در انتهــای آن 
اســت کــه بــه جــای نمایــش فتــح برلیــن و پایــان جنــگ، حــاال قصــه دیگــری 
بــرای نمایــش دارد. قصــه رنــج و درد افــرادی کــه بعــد از نبــرد، حــاال بایــد 
بــه معنــای واقعــی بــرای زنــده مانــدن در نبــردی بــی پایــان شــرکت کننــد کــه 
البتــه بــرای دیــدن آن داســتان بهتــر اســت کــه خودتــان بــازی را تهیــه کنیــد 

و خودتــان آن را تجربــه کنیــد.
همچــون تمــام نســخه های قبــل تــر ایــن مجموعــه، ســرعت بــاالی گیــم 
ــا وجــود آن  ــی ب ــه طــرز عجیب ــازی اســت. ب ــی و هیجــان آن بخشــی از ب پل
کــه Exosuit هــا از بــازی کنــار گذاشــته شــده انــد، ولــی بــاز هــم رونــد بــازی 
بــازی همــان ســرعت بــاالی خــود را دارد و ایــن هــم بخشــی از DNA ایــن 
ســری شــده اســت و هــم ایــن کــه هیجــان بــازی، یکــی از مهمتریــن دالیــل 
ــه ماننــد نســخه های پیشــین،  ــد بازی هــای ایــن ســری. جــدای از ان ب خری
شــاهد حظــور همیشــگی صحنه هــای انفجار هــای عظیــم و زیبایــی هســتیم 
ــا  کــه حــس همیشــگی شــرکت در یــک فیلــم بــاک باســتری هالیوودی را ب
وجــود شــباهت های بســیار بــازی بــه فیلم هــای مشــهور جنــگ جهانــی دوم، 
خصوصــا فیلــم نجــات ســرباز رایــان را القــا می کنــد کــه ســبب می شــود 
هــم حــس آشــنایی و هــم ذات پنــداری خوبــی بــا اتفاقــات درون بــازی و 
شــخصیت های آن بــه دســت آوریــم و بــا وجــود فضــا ســازی بســیار زیبــای 
شــهر ها و مناطــق جنــگ زده و ویــران شــده اواخــر جنــگ جهانــی دوم بایــد 
گفــت کــه تیــم ســازنده بــه خوبــی از پــس القایــی حــس جنــگ برآمــده انــد. 
در خصــوص شــخصیت های بــازی بایــد گفــت کــه بعضــا بــا شــخصیت ها و 
اتفاقــات رخ داده بــرای آن هــا، در طــی بــازی و یــا کات ســین های زیبــای 
آن آشــنا خواهیــد شــد و در قطعــا مــردن آن هــا )بلــه در ایــن عنــوان هــم 
بســیاری از هــم قطار هــای شــما توســط دشــمن کشــته خواهنــد شــد( شــما 
را ناراحــت خواهــد کــرد. بــه ماننــد ســنت هــر ســاله، در ایــن شــماره هــم 

شــاهد مراحلــی از ســوار شــدن و اســتفاده از وســایل نقلیــه هســتیم کــه 
بعضــی از آن هــا شــامل ســوار شــدن بــه جیــپ هســتند و بــا وجــود فیزیــک 
بهبــود یافتــه، هنــوز هــم حــس خوبــی را بــه شــما منتقــل نمــی کننــد ولــی 
در مرحلــه ای کــه بایــد نقــش یــک خلبــان نیــروی هوایــی را ایفــا کنیــد، بــا 
وجــود شــلوغی، هیجــان و صــد البتــه کــه کنتــرل لــذت بخــش وســایل نقلیــه 

در ایــن مرحلــه، قطعــا از تجربــه مجــدد آن لــذت خواهیــد بــرد.
البتــه در طــول چنــد ســال اخیــر، بــه جــای آن کــه داســتان یــک شــماره 
ــد بازی هــای ایــن مجموعــه  ــه عنــوان مهمتریــن عامــل خری از ایــن ســری ب
باشــد، بخــش آنایــن و چنــد نفــره حــاال حــرف اول و آخــر را می زنــد. ماننــد 
هر ســال در بازی شــاهد همان رقابت های همیشــگی در مناطق کوچک و 
بــا تعــداد بازیکنــان کــم هســتیم. در ســمت دیگــر نیــز تقریبــا تمــام مود هــای 
قبلــی عناویــن پیشــین در بــازی حظــور دارنــد. البتــه بخــش چنــد نفــره ایــن 
عنــوان تفاوت هــای جالبــی بــا شــماره پیشــین خــود دارد. اولیــن تفــاوت 
ایــن اســت کــه حــاال بــه جــای اســم کاس هــای بــازی، از نــام رســته های 
ارتشــی اســتفاده شــده اســت، بــه ایــن شــکل کــه مثــا بــه جــای اســامی 
ماننــد کاس نارنجــک انــداز و یــا دیدبــان، از کلماتــی ماننــد نیروی هــای 
پیــاده نظــام، نیــروی کوهســتان و یــا نیــروی زرهــی اســتفاده می شــود کــه 
بــه غیــر از تغییــر در ظاهــر امــر هیــچ تفــاوت دیگــری وجــود نــدارد. همچــون 
ســایر نســخه ها، در ایــن شــماره نیــز ســاح های بــازی شــامل دســته های 
مسلســل های دســتی، ســاح های تهاجمــی، مسلســل های ســنگین و ســایر 
تســلیحات معمــول مــورد اســتفاده در جنــگ جهانــی دوم می شــود کــه در 
رونــدی مشــابه نســخه های قبلــی نیــز در دســترس قــرار می گیرنــد. هماننــد 
ســال های قبــل در ایــن شــماره نیــز لــوت باکس هایــی وجــود دارنــد کــه یــا 
بــا بــازی کــردن و یــا بــه وســیله پــول واقعــی قابــل دریافــت هســتند. رنــگ 
و ادوات جانبــی ســاح های نیــز بــه رونــد قبلــی قابــل بــه دســت آوردن 

هســتند.
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بــه   HQ بخــش  شــده  افــزوده  تغییــر  دیگــر 
بــازی اســت کــه کاربــردی کامــا مشــابه تــاور در 
ســری دســتینی دارد ولــی بــا ایــن تفــاوت کــه بــه 
غیــر یکــی دو بخــش اضافــه شــده، هیــچ کاربــرد 
خاصــی نــدارد ولــی بــاز هــم وجــود آن بهتــر از 
قابــل  میــان مد هــای  ولــی در  اســت.  عــدم آن 
بــازی، اضافــه شــدن یــک مــود جدیــد بــه شــدت 
خودنمایــی می کنــد. ایــن مــود جدیــد کــه کامــا 
نبــرد  میــدان  ســری  در  آپریشــن  مــود  مشــابه 
اســت کــه در آن یــک تیــم بــه عــوان مدافــع بایــد 
از ســه هــدف موجــود در زمیــن خــود در برابــر 
ــم  ــز تی ــان نی تیــم مهاجــم دفــاع کنــد. در ایــن می
مدافــع عــاوه بــر برتــری موقعیتــی، بــه تجهیــزات 
دفاعــی و موانــع ثابــت و یــا قابــل ســاخت نیــز 
بــرای  را  کار  مســئله  ایــن  کــه  دارد  دسترســی 
در  و  می کنــد  ســخت  شــدت  بــه  مهاجمیــن 
بســیاری از نقشــه ها، شــما بــار و بار هــا خواهیــد 
دشــمن  مواضــع  بــه  کــم  کــم  بتوانیــد  تــا  مــرد 

نزدیــک شــوید. 
البتــه اگــر در هــر زمــان هــم از بخــش تــک نفره 
و هــم چنــد نفــره خســته شــوید، ماننــد تمــام 
نســخه های قبلــی می توانیــد وارد بخــش زامبــی 
از دوســتان خــود  تــن   3 بــا حداکثــر  بشــوید و 
بــه ســاخی زامبی هــای نــازی بپردازیــد و ثابــت 
کنیــد نــازی مــرده هــم آســایش نــدارد. نقشــه ها 
نســبت بــه نســخه های پیشــین تــا حــدی تاریــک 
تــر شــده انــد و از ســوی دیگــر بــازی بــه کار تیمــی 
نســخه های  در  اگــر  ولــی  دارد  نیــاز  بیشــتری 
پیشــین هــم ســاعت ها از بــازی کــردن ایــن مــود 
ســرگم شــده ایــد ایــن شــماره نیــز بــه طــور قطــع 

شــما را راضــی نــگاه خواهــد داشــت.
خصوصــا  کنســول ها   روی  بــر  بــازی 
کنســول های میــان نســلی بســیار زیبــا بــه نظــر 
می رســد ولــی بــرای تجربــه بــازی واقعــا نیــازی 
بــه آخریــن ســخت افزار هــای موجــود نیســت و 
تــر  بــه همیــن کنســول های قدیمــی  می توانیــد 
خــود اتــکا کنیــد. از نظــر بصــری بــازی زیبــا بــه 
نظــر می رســد ولــی هنــوز تــا بهتریــن گرافیک هــای 
نســل فاصلــه بســیاری دارد ولــی بــه ماننــد ســنت 
همیشــگی ســری نــدای وظیفــه، تمرکــز اصلــی بــر 
تــا تصویــری  روی ارائــه تجربــه ای روان اســت 
زیبــا. زمان هــای لودینــگ نیــز معقــول هســتند 
ــال مــا راحــت اســت  و حداقــل از ایــن جهــت خی
کــه تجربــه ای ماننــد میــدان نبــرد 1 نخواهیــم 

داشــت.
در نهایــت بایــد گفــت نــدای وظیفــه بــا ایــن 
شــماره، تاشــی برای زنده ماندن در برابر رقبای 
تمامــا قدرمنمــد خــود داشــت. از یــک ســو نســخه 
بازی هــای آفاینــی  و  وارز  اســتار  جدیــد ســری 
ماننــد ولفنشــتاین 2 تــا حتــی هــم شــرکتی های 
خــود ماننــد دســتینی 2. تمــام ایــن عناویــن تــم و 
داســتان خــود را دارنــد و بــه طــور مســتقیم قابــل 
مقایســه بــا یکدیگــر نیســتند ولــی بایــد اذعــان 
داشــت کــه بــه طــور قطــع ایــن شــماره بــه هیــچ 
وجــه در برابــر دیگــران کــم و کاســتی نخواهــد 
داشــت. بــا وجــود داســتان زیبــا کــه در اوایــل 
ــه نظــر برســد  شــاید کمــی کلیشــه ای و عــادی ب
ولــی در آخــر بعــد واقعــی و زیبــای خــود را نشــان 

و چنــد  زامبــی  متنــوع  یــا بخش هــای  می دهــد 
نفــره، بــه طــور قطــع اگــر بــا ســبک ســریع ایــن 
بــازی راحــت باشــید، بــه طــور قطــع ایــن شــماره 
تمــام نیاز هــای شــما را بــر آورده خواهــد نمــود 
ولــی مشــکل اصلــی همــان غیــر قابــل مقایســه 
بــودن ایــن بازی هــا می باشــد کــه یکــی بــر روی 
نبرد هــای پــر تعــداد تمرکــز دارد و دیگــری شــاید 
در محیط هایــی مشــابه نــدای وظیفــه قــرار دارد 

و تعــداد بازیکنــان نیــز کــم اســت ولــی اجــرای 
بــازی بــر روی 30 فریــم بــر ثانیــه، ســبب می شــود 
کــه از ســرعت کمتــری برخــوردار باشــد ولــی بایــد 
گفــت کــه امســال ســال بــه شــدت بــدی بــرای 
کیــف پــول مــا اســت چــون تمــام عناویــن اول 
شــخص امســال نیــز بــه شــدت وسوســه کننــده 

هســتند.

 گیم پلی زیبا و سریع
فضا سازی زیبا

موسیقی به جا و صدا گذاری خوب
تنوع خوب گیم پلی و مود های قابل بازی در تمام بخش های 

زامبی، تک نفره و چند نفره

همچنان خرید های درون برنامه ای حظور دارند
کوتاه بودن بخش داستانی

8.5
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محمدحسین باجان
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ریســینگ، ریســینگ، ریســینگ و ریســینگ، ایــن کلمــه ای اســت کــه در 
ایــن چنــد مــاه بســیار شــنیده ایــم و بــه طــور قطــع امســال بهتریــن ســال 
بــرای طرفــداران ســبک بازی هــای رانندگــی اســت. از نســخه جدیــد ســری 
 Project گرفتــه تــا نســخه دوم Grand Turismo و Need for Speed
Cars کــه بــدون شــک بــرای تــک تــک ایــن عناویــن زحمــات بســیاری از ســوی 
سازندگانشــان صــورت گرفتــه اســت. ولــی در ایــن میــان مایکروســافت بــه 
همــراه نســخه جدیــد یکــی از بهتریــن عناویــن انحصــاری خــود ســعی دارد 
جایــگاه پادشــاهی ســبک بازی هــای رانندگــی را کــه تقریبــا 4 ســال اســت بــه 
صــورت پیاپــی در دســت دارد حفــظ کنــد و از ســوی دیگــر در برابــر رقیبــان 
همگــی مجهــزش نیــز کار آســانی در پیــش رو نــدارد. در واقــع امســال 
یکــی از مهمتریــن و ســخت تریــن چالش هــای پیــش روی مایکروســافت و 
اســتدیو خــوش آوازه اش یعنــی Turn 10 اســت کــه اگــر بتوانــد از پــس 
حریفانــش برآیــد پــس می توانــد در آینــده نیــز در خــط مقــدم ناجیــان 

کنســول های مایکروســافت نیــز باشــد.
البتــه کار Turn 10 از ایــن جهــت ســخت اســت کــه یــک اســتدیو بــرای 
مطــرح مانــدن توانایی هایــش، دیگــری بــرای زنــده نــگاه داشــتن عنوانــش 
و اســتدیو آخــر بــرای پاســخ دادن بــه نیــاز طرفــداران کنســولش بایــد بــازی 
بســازند و ایــن عناویــن تــک تکشــان بایــد در برابــر ســاخته آن هــا قــد علــم 
کــرده انــد و تــک تکشــان نیــز بایــد نیاز هــای طرفدارانشــان را بــر اورده 

ســازند.
ــه خوبــی می تواننــد ایــن خواســته ها را  ــز ب ــر روی کاغــذ همــه نی ــه ب البت
بــر آورده ســازند و تقریبــا همــه ایــن عناویــن حــدود 150 خــودرو  دارنــد کــه 
در کنــار 15 مســیر قابــل رانندگــی بــه طــور هیــچ کســی نــا امیــد نخواهــد 
شــد ولــی مشــکل اصلــی بــرای ســایر فعــاالن ایــن ســبک، ایجــاد اســتانداردی 
جدیــد از ســوی Turn 10 اســت کــه کار را بــرای دیگــران بــه شــدت ســخت 
کــرده اســت. در واقــع از نســخه چهــارم بــه بعــد )و البتــه بــدون احتســاب 
نســحخه پنجــم کــه تــا حــدی در رســیدن بــه ایــن اســتاندارد جــا مانــد( در 
همــه نســخه ها شــاهد حداقــل 500 خــودرو و ده هــا مســیر مســابقه ای 
قابــل بــازی بودیــم کــه حــاال ایــن عدد هــا بــه عــدد بــی ســابقه 700 خــودرو و 
30 مســیر قابــل بــازی، در نســخه پایــه و بــدون در نظــر گرفتــن بســته های 
الحاقــی شــده اســت. البتــه اگــر بخواهیــم اندکــی صادقانــه ایــن مســئله را 
تحــت بررســی قــرار دهیــم، از آن جایــی کــه نســخه ششــم و هفتــم دارای 
اشــتراکات بســیاری هســتند، بنابرایــن کار تــرن 10 در ایــن زمینــه بســیار 
اســان بــود و نیــاز بــه طراحــی کلــی بــرای بســیاری از خودرو هــا نیــز وجــود 
نداشــت و ســازندگان می توانســتند بســیاری از مدل هــای موجــود را بــدون 
تغییــر و یــا حداقــل تغییــرات الزمــه و اندکــی بهینــه ســازی، وارد عنــاون 
جدیــد کننــد ولــی از آن جایــی کــه نســخه ایکــس باکــس وان ایکــس بــازی 
نیــز در راه اســت، بایــد دیــد کــه تغییــرات و جزییــات بــازی در نســخه دیگــر 
بــه چــه صــورت اســت ولــی تــا آن زمــان می تــوان از نســخه رایانه هــای 

شــخصی بــازی بــه عنــوان نســخه نمونــه نــام بــرد کــه بایــد اذعــان داشــت 
نتیجــه بــر روی رایانه هــا بــه شــدت زیبــا و جــذاب اســت.

بایــد گفــت کــه بــازی سرشــار از ایده هــای رنگارنگــی اســت کــه البتــه 
نمونه هــای آن هــا را یــا در بازی هــای دیگــر و یــا در نســخه های قبلــی دیــده 
ایــم. از ویژگی هایــی ماننــد بــازار مزایــده تــا Drivatar گرفتــه تــا بخــش 
تــک نفــره و چالش هــای آن، همــه و همــه ایــن بخش هــا را پیشــتر در 
نســخه های قبلــی دیــده بودیــم و صادقانــه بایــد گفــت کــه هــدف تــرن 
10 نیــز در واقــع فقــط افزایــش متغییر هــای بــازی بــر روی کاغــذ بــود کــه 
بــه نتیجــه آن قبــل تــر اشــاره شــده بــود. البتــه همــه چیــز خوشــبختانه 
فقــط یــک کپــی از بخش هــای قبــا نمایــش داده شــده نیســت. نمونــه 
آن هــا بخــش Carrier بــازی اســت کــه بــه ماننــد نســخه های قبــل از خــود، 
همچنــان شــامل انتخــاب چندیــن مســابقه از میــان تعــدادی دیگــر در یــک 
رســته بــه خصــوص اســت ولــی حــاال عــاوه بــر آن کــه رســته های جدیــدی 
نیــز بــه بــازی افــزوده شــده اســت، تعــدد بیشــتر خودرو هــا ســبب لــذت 

بخــش تــر شــدن ایــن بخــش نیــز شــده اســت.
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در ســوی دیگــر بایــد اذعــان داشــت کــه بــازی از نظــر گرافیکــی و بــر 
روی نســخه های اولیــه کنســول ایکــس باکــس وان پیشــرفت بــه خصــوص 
و محسوســی نداشــته اســت و همچنــان شــاهد همــان ســطح جزییــات 
گرافیکــی هســتیم ولــی نســخه های S ایــن کنســول بــه لطــف بهــره گیــری از 
تکنولــوژی HDR بــاز هــم نمایشــگر ســطح باالتــری از جزییــات و زیبایی هــای 
دنیــای ســری فورتــزا خواهــد بــود ولــی نکتــه اصلــی ایــن اســت کــه بــازی 
ــا هــدف دیگــری ســاخته شــده اســت. در واقــع  ــرای کنســول دیگــری و ب ب
ــازی تمامــا و بــه منظــور نمایــش قــدرت گرافیکــی Xbox One X ســاخته  ب
شــده اســت تــا بــه همــگان نشــان دهــد کــه ایــن کنســول توانایــی رنــدر 
بــر  بازی هــا در رزولوشــن واقعــی 4Kدر فریــم ریــت 60 را دارد. عــاوه 
ــازی ماننــد ســایه ها و  آن بــه نظــر می رســد کــه ســایر جزییــات گرافیکــی ب
کیفیــت بافت هــا نیــز در حداکثــر قابــل تصــور و مشــابه نســخه رایانه هــای 
کنســول جدیــد  کــه  بدانیــد  اگــر می خواهیــد  بنابرایــن  باشــد.  شــخصی 
بــه  نمایــش می دهــد، می توانیــد  را چگونــه  عنــوان  ایــن  مایکروســافت، 
تصاویــر بــه دســت آمــده از رایانه هــای شــخصی بنگریــد. البتــه بایــد اذعــان 
داشــت کــه ایــن تمــام ایــن تمرکــز بیشــتر بــرای نســخه X بــه هیــچ وجــه 
باعــث نشــده اســت کــه ســازندگان از نســخه کنســول های قدیمــی تــر قافــل 
شــوند و بــاز هــم ماننــد نســخه های پیشــین شــاهد یــک عنــوان زیبــا بــر روی 
ایــن کنســول ها هســتیم. ســطح جزییــات گرافیکــی و نمــای دور دســت بــه 
ــا طراحــی شــده اســت و از ســوی دیگــر جزییــات نمایــش داده  شــدت زیب
شــده در خودرو هــا نیــز بــه شــدت زیبــا اســت ولــی بــه دلیــل تعــداد بســیار 
بیشــتر خودرو هــا، جزییــات خودرو هــا بــا دقــت کمتــری نســبت بــه رقیــب 
اصلــی یعنــی GT:Sport بــه نمایــش در آمــده اســت کــه ایــن جزییــات فقــط 
در حالــت Forza Vista قابــل رویــت اســت و در مســابقات معمولــی بــه 
هیــچ عنــوان قابــل شناســایی نیســت. در ســمت دیگــر و بــا تشــکر از تمرکــز 
مایکروســافت بــرای عرضــه یــک تجربــه روان بــر روی کنســول ها و بعــد 
دقــت بــه جزییــات گرافیکــی، شــاهد نــرخ فریــم ثابــت 60 بــر روی نســخه 

کنســولی هســتیم و بــا وجــود بهینــه ســازی های فــراوان )و البتــه تشــکر از 
برنامــه UWP مایکروســافت کــه کار هــا را بســیار ســاده تــر کــرده اســت( 
شــخصی  رایانه هــای  نســخه های  بــرای  شــرایط  شــرایط  همیــن  شــاهد 
هســتیم کــه نتیجــه آن اجــرای بــازی بــر روی رایانه هــای ظعیــف تــر، بــه 
صــورت روان تــر اســت. البتــه هــم چنــان نســخه ســوم ســری هورایــزن 
همچنــان زیبــا تریــن نســخه در ایــن ســری محســوب می شــود ولــی بــاز 
هــم تجربــه روان تــر 60 فریــم بــر ثانیــه ای، ایــن نقطــه ضعــف را نیــز 
بــدون  ایــن جزییــات و زیبایــی ظاهــری،  البتــه تمــام  پوشــش می دهــد. 
صدایــی دلنشــین بــی ارزش اســت و خوشــبختانه تــرن 10 ایــن مهــم را بــه 
خوبــی متوجــه شــده بــود و در ایــن عنــوان هــم بــه ماننــد نســخه های قبلــی 
شــاهد صــدای دلنشــین موتور هــای خودرو هــا، هماننــد نســخه های واقعــی 
هســتیم. در واقــع ســواری گرفتــن از یــک اســب وحشــی 12 ســیلندر بــدون 
شــنیدن صــدای زجه هایــش ارزشــی نــدارد و خوشــبختانه نــه تنهــا صــدای 
V12، بلکــه صــدای ناله هــای الســتیک ها و ســایر اجــزا، در پیســت های 
طوالنــی بــازی، حســی زیبــا و تکــرار نــا شــدنی بــه شــما القــا خواهــد نمــود.

جــدا از ســطح جزییــات گرافیکــی، حجــم و تعــدد نیــز در ایــن عنــوان 
یکــه تــاز اســت. بــه ماننــد نســخه قبلــی ایــن ســری در بــازی شــاهد حظــور 
24 خــودرو در هــر دو بخــش تــک نفــره و چنــد نفــره هســتیم کــه نویــد 
رقابت هــای پــر زد و خــوردی را می دهــد کــه تنهــا در ایــن ســری شــاهدش 
خواهیــم بــود. عــاوه بــر آن تعــدد خودرو هــا و کاس هــا نیز ســبب می شــود 
بــه ایــن راحتــی از بــازی خســته نشــوید و اگــر عاشــق و دلشــیفته ایــن ســبک 
باشــید بــه طــور قطــع تــا ســالیان ســال )بخوانیــد تــا عرضــه نســخه بعــدی( 
همــراه ایــن نســخه خواهیــد مانــد. جــدای از آن بــا وجــود 700 خــودرو 
متنــوع و از کاس هــای متفــاوت، تجربــه تــک تــک آن هــا بــه طــور قطــع غیــر 
ممکــن اســت ولــی بــازی کــردن بــا دســته های مختلــف خودرو هــا بــه طــور 
قطــع هنــوز هــم لــذت بخــش و البتــه زمــان بــر اســت یــا ایــن کــه می توانیــد 

ــازی و اچیومنت هــای آن باشــید. بــه دنبــال چالش هــای خــود ب
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جــدای از آن مســابقات درگ ریســینگ همــواره یکــی از نقــاط قــوت 
بــه شــدت لــذت بخــش بــازی بــوده اســت کــه در ایــن نســخه نیــز 
ارتقــای خــودرو  حظــور دارد. شــما می توانیــد ســاعت ها را صــرف 
ــرده و  ــه پیســت ب ــد و در نهایــت ســاخته دســت خــود را ب خــود کنی
بــا دوســتان خــود رقابــت کنیــد. البتــه یکــی از مشــکاتی همــواره 
بــه بخــش تیونینــگ بــازی وارد اســت، راحــت بــودن بیــش از حــد 
آن اســت کــه اوال قطعــات بســیار ارزان هســتند و در ثانــی ایــن 
کار چالــش چندانــی نیــز نــدارد و فقــط در شــرایطی خــاص نبایــد از 
هــر دســته گــران تریــن قطعــه را خریــداری کــرد. هــم چنیــن جــای 
خالــی قطعــات الیســنس شــده شــرکت های خــاص و یــا قطعاتــی 
اختصاصــی تنهــا بــرای یــک خــودرو احســاس می شــود کــه امیــد اســت 

تــا نســخه بعــدی بــازی ایــن اشــکال نیــز بــر طــرف شــود.
یکــی دیگــر از نقــاط ضعــف بــازی عــدم وجــود هــر گونــه هدســت 
بــا  کــه  اســت  مایکروســافت  کنســول های  بــرای  مجــازی  واقعیــت 
و  مجــازی  واقعــت  هدســت های  آینــده  بــودن  معلــوم  نــا  وجــود 
بــه نظــر می رســد در آینــده نزدیــک و  نیــز  افــزوده مایکروســافت 
حداقــل بــرای ایــن نســخه، هیــچ گونــه محتــوای واقعیــت مجــازی 
وجــود نخواهــد داشــت. البتــه بــا وجــود رابطــه خــوب مایکروســافت 
بــا ســازندگان آکیلــوس ریفــت، عجیــب اســت کــه چــرا ایــن قابلیــت 
بــرای نســخه های رایانــه شــخصی عرضــه نشــد. در کنــار آن هــم 
نســخه های کنســولی تنهــا از فرمان هــای اختصاصــی و ســطح بــاال 
پشــتیبانی می کننــد کــه عــاوه بــر قیمت هــای نجومــی خــود، بعضــا 
نایــاب نیــز هســتند. عــاوه بــر تمــام این هــا، جــای خالــی تجهیزاتــی 
ماننــد فرمــان U شــکلی کــه ســالیان پیــش توســط مایکروســافت و 
بــرای فورتــزا 4 عرضــه شــده بــود بــه شــدت حــس می شــود ولــی 
روی  بــر  مســابقات،  عــادی  نمایــش  در  هــم  بــاز  وجــود  ایــن  بــا 
نمایشــگر های معمــول، بــه دلیــل نمایــش افکت هــای زیبــا تــر کــه 
 Turn 10 ،حــس ســرعت را بــه صورتــی زیبــا تــر نمایــش می دهنــد

ــر اســت. ــو ت ــک قــدم از ســایر رقبایــش جل ــاز هــم ی ب
در نهایت باید گفت فورتزا موتور اســپرت 7 عنوانی برای همگان 
نیســت. ایــن بــازی فقــط بــرای عاقــه منــدان ســبک خــود طراحــی و 
ســاخته اســت و اگــر بــه دنبــال تجربــه هیجــان آور تــر و ســرگرم 
کننــده تــری هســتید، هنــوز هــم می توانیــد بــا خریــد بــرادر کوچــک 
تــرش یعنــی Forza Horizon 3 کــه از قضــا تخفیفــات بســیاری نیــز 
دریافــت می کنــد ســرگرم شــوید.در ســوی دیگــر پشــتیبانی ضعیــف از 
تجهیــزات جانبــی ماننــد واقعیــت مجــازی، در زمانــی کــه تقریبــا همــه 
رقبــا بــا هــر شــرایطی بــه ایــن ابــزار مجهــز شــده انــد بــه هیــچ وجــه 
قابــل قبــول نمــی باشــد. حتــی بعــد از 4 ســال از عرضــه کنســول نیــز 
 Xbox 360 عــدم ارائــه تجهیــزات جانبــی ماننــد فرمانــی کــه بــرای
عرضــه شــده بــود، بــه شــدت نــا امیــد کننــده اســت و معلــوم نیســت 
کــه چــرا مایکروســافت تمــام تــاش خــود بــرای ســاخت تجهیــزات 

جانبــی را فقــط بــه دســته های الیــت محــدود کــرده اســت.
البتــه همچنــان می تــوان بــا جــرات گفــت کــه از نظــر حــس و حــال 
بــازی و محتویــات در دســترس هنــوز FM7 از تمــام رقبــای خــود 
جلــو تــر اســت، آب و هــوای داینامیــک حــس فــوق العــاده ای بــه 
رقابت هــا می بخشــد ) ولــی مشــکل کوچکــی کــه دارد آن اســت همــه 
پیســت ها از همــه شــرایط آب و هوایــی پشــتیبانی نمــی کننــد ( 
ولــی کمــی و کاســتی هایش و یــا پرداخت هــای درون برنامــه ای کــه 
حــاال بیشــتر از قبــل اجبــاری بــه نظــر می رســند واقعــا جایــی بــرای 
توضیــح نــدارد. هــم چنیــن هنــوز بخش هایــی نیــز بــه بــازی اضافــه 
نشــده انــد و برنامــه Turn 10 آن اســت کــه در اینــده نزدیــک ایــن 
ویژگی هــا را بــه عناویــن خــود بیافزایــد کــه نبــود بعضــی از آن هــا 
در نســخه اولیــه کمــی عجیــب بــه نظــر می رســید ولــی بایــد اذعــان 
داشــت بــا تمــام ایــن کــم و کاســتی ها بــاز هــم بــدون شــک بهتریــن 
تجربــه رانندگــی بــا وجــود تنــوع فــوق العــاده ای کــه بــه ایــن نســخه 
افــزوده شــده اســت، هنــوز و هنــوز در دســت مایکروســافت اســت 
ولــی بــرای کامــل تریــن تجربــه ممکنــه هنــوز هــم بایــد تــا ســال های 

ــر کــرد. بعــد و نســخه های بعــدی صب

تنوع بیش از خودرو ها و پیست های مسابقه ای 
گرافیک خیره کننده بر روی تمام پلتفرم ها

بخش آناین شلوغ و لذت بخش 
بخش تک نفره سرگرم کننده 

گیم پلی لذت بخش در عین تخصصی بودن 

مشکات مربوط به نسخه آلتیمیت بازی 
خرید های درون برنامه ای و لوت باکس ها

9.5

+-
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غنـــــــــــــیمت جنـــــــــــــــگی! 
میثم عبداللهی پور

نقد و بررسی
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جنگ جهانــی دوم و حملــه همــه جانبــه حــزب ناتــزی بــه اروپــا، بــدون 
شــک یکــی از مهم تریــن رویداد هــای تاریخــی بشــریت اســت،  چنیــن 
ــه امــروز  ــا ب رویــداد عظیمــی، بــی شــک در طــول همــه ســال هایی کــه ت
ســینمایی  فیلم هــای  رمان هــا،  بــرای  مهمــی  موضــوع  شــده،  ســپری 
و حتــی بازی هــای ویدئویــی بســیاری بــوده اســت. امــا در ایــن میــان، 
کمتــر رخ داده کــه یــک اثــر،  بــه جــای پیگیــری رخدادهــای حقیقــی جنــگ 
جهانــی دوم، دســت بــه تخیــل زده و بــه دنبــال تاریــخ جایگزیــن بــرود. 
یکــی از آثــار مهــم مرتبــط بــا جنــگ جهانــی دوم، کــه دســت بــه خلــق 
 The Man in the High Castle تاریخــی جایگزیــن زده، رمــان مشــهور
اثــر فیلیــپ کــی. دیــک اســت، در ایــن رمــان، جهانــی بــه تصویــر کشــیده 
می شــود کــه در آن نیروهــای متحدیــن و در راس آن هــا، حــزب ناتــزی و 
امپراتــوری ژاپــن در جنــگ جهانــی دوم بــه پیــروزی دســت یافته انــد. ایــن 
رمان در زمان عرضه شــدن با اســتقبال بســیاری مواجه شــد و توانســت 
بــه عنــوان اثــری مهــم شــناخته شــود. در کنــار ایــن رمــان، می تــوان آثــار 
ادبــی و ســینمایی بســیاری را نــام بــرد کــه چنیــن رویــه ای را پیــش گرفتــه 
و ســعی در ســاخت تاریــخ جاگزیــن داشــته اند. بــه عنــوان مثــال، فیلــم 
ســینمایی inglourious basterds ســاخته کوئنتیــن تارنتینــو یکــی از 

آثــاری اســت کــه رونــد تاریــخ جایگزیــن را هرچنــد کوتــاه، بــه نمایــش 
می گــذارد.

امــا در میــان بازی هــای ویدئویــی، ایــن ســری جریــان ســاز و مهــم 
ً  تخیلــی و  ولفنســتاین بــود کــه در بعضــی از نســخه ها، روایتــی کامــا
تاریخــی جایگزیــن را پیــش گرفــت، تــا بــه وســیله آن داســتان ویلیــام 
بازکویــچ، ماشــین کشــتار ناتزی هــا، و یارانــش را برایمــان بــه تصویــر 
موفــق  ناتــزی  نیروهــای  بازی هــا،  از  ســری  ایــن  داســتان  در  بکشــد. 
شــده اند بــا بمبــاران اتمــی ایــاالت متحــده و پیــروزی در جنــگ جهانــی 
دوم، بــه قــدرت برتــر جهــان تبدیــل شــوند. قدرتــی کــه در تمامــی زمینــه 
ها، ابتکار عمل را به دســت گرفته و حتی در دهه ۶۰ میادی می تواند 
یــک پایــگاه فضایــی را روی ســیاره ونــوس )زهــره( دایــر کنــد. امریــکا بــه 
طــور کامــل توســط ناتزی هــا اشــغال شــده و رنــگ و بویــی کامــاً متفــاوت 
بــه خــودش گرفتــه کــه اتفاقــا عناصــر بســیاری را از رمــان معــروف فیلــپ 
 Wolfenstein دیــک بــه عاریــه گرفتــه اســت. رنــگ بویــی کــه ســازندگان
خوبــی  بــه   MachineGames اســتدیو در   II: The New Colossus

می داننــد چطــور آن را بــه تصویــر بکشــند.

داســتان The New Colossus پــس از وقایــع نســخه ی قبلــی ســری، 
پــس  بازکویــچ،  ویلیــام  می کنــد.  پیــدا  ادامــه   The New Order یعنــی
مبــارزه ای جانانــه بــا یکــی از دشــمنان قدیمــی اش، حــاال بــه شــدت زخمــی 
شــده و توســط همراهانــش از قلعــه Deathshead نجــات داده می شــود، 
امــا ایــن عملیــات نجــات نمی توانــد باعــث کمتــر شــدن آســیب های جســمی 
وحشــتناک بازکوویــچ شــود و او بــه مــدت ۵ مــاه بــه شــرایطی ناپایــدار وارد 
می شــود. The New Colossus پــس بــه هــوش آمــدن کامــل بازکویــچ 
و بــه دســت اوردن هوشــیاری اش، آن هــم در شــرایطی بــه شــدت بحرانــی 

آغــاز می شــود.
بــازی بــه زیبایــی، در همــان لحظــات ابتدایــی کــه نمــادی از مــدت ۵ 
ماهــه بیهوشــی بازکویــچ هســنتد، بــه وســیله فلش بک هایــی کــه همگــی، 
بــه لطــف وضعیــت خــاص بازکویــچ، گنــگ و نامرتــب هســتند، بــا رونــدی 
احساســی وقایــع نســخه قبلــی و ســختی های ایــن قهرمــان ناتــزی کــش را 
بازگــو کــرده و مخاطبــش را بــرای ادامــه ماجــرا آمــاده می کنــد. بــه واســطه 
ایــن فلــش بک هــا، بخــش افتتاحیــه بــازی، بســیار دیــر آغــاز می شــود. امــا 
بایــد گفــت کــه ایــن دیــر آغــاز شــدن، نــه تنهــا بــه رونــد بــازی لطمــه نــزده، 
بلکــه فرصتــی را بــرای ســازندگان ایجــاد کــرده تــا عــاوه بــر یــک »آنچــه 
فلــش  طــی  و  کننــد  ســفر  زمــان  در  قبــل  از  بیشــتر  ســاده،   گذشــت« 
بک هایــی بــه شــدت تاثیــر گــذار کــه بــا ســبکی تحســین برانگیــز روایــت 
می شــوند، ســری بــه کودکــی بازکویــچ بزننــد. در طــی ایــن رویاهــا، مــا 
بــه خانــه پــدری بازکویــچ وارد می شــویم،  کــه بازهــم بــه  تبــار لهســتانی و 
یهــودی او تاکیــد می شــود. امــا قطعــا ســتاره درخشــان ایــن رویاهــا، پــدر 
ویلیــام اســت. پــدری کــه بــه طــرز هوشــمندانه ای تذکــری اســت بــرای روی 
کارآمــدن حکومتــی فاشیســت. پــدر ویلیــام مــردی نــژاد پرســت و خشــن 
اســت کــه شــخصیت اش در طــی همــان رویاهــای کوتــاه و بریــده بریــده، 
شــکل می گیــرد. نمایــش او در آزار دادن همســر و فرزنــدش، آزار حیوانــات 
و در نهایــت تمایــات نژادپرســتانه بســیارش، بــه لطــف روایــت عالــی ایــن 
فلــش بک هــا بــه هیــچ عنــوان شــعار زده و اغــراق آمیــز از کار درنیامــده و 
ــه بهتریــن شــکل ممکــن انجــام می شــود. ایــن فلــش بــک هــا، همچنیــن  ب
عــاوه بــر نشــان دادن پــدر ویلیــام، ریشــه های شــخصیت او در کودکــی و 

مــادری یهــودی را بــه مخاطــب معرفــی می کننــد و بــه نوعــی، دالیلــی عمیــق 
و قابــل درکــی بــرای مبــارزه بــا ناتزی هــا و رژیــم جدیــد آن هــا را بــه بازکویــچ 
خانواده، گذشــته،  بــه  عمیــق  پرداخــت  علــت  بــه  کــه  دالیلــی  می دهنــد. 
انگیزه هــا و احساســات بازکوویــچ در همــان دقایــل ابتدایــی، بــه لطــف 
همــذات پنــداری عمیقــی کــه بــازی باعــث اش می شــود، بــرای مخاطــب قابــل 

درک خواهنــد شــد.
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امــا پــس از افتتاحیــه داســتانی، و شناســاندن شــخصیت های ســری در 
کنــار پرداخــت ســریع،  امــا عمیــق شــخصیت بازکوویــچ، نوبــت بــه گیم پلــی 
می رســد تــا شــما را حیــرت زده کنــد. بازکوویــج کــه حــاال روی خــط باریــک 
مــرگ و زندگــی حرکــت می کنــد، بــا حملــه ناتزی هایــی کــه در تمــام مــدت در 
حــال تعقیــب او و یارانــش بودنــد، هوشــیاری اش را بــه دســت اورده و بــه 
یــاری دوســتانش می شــتابد. فصــل افتتاحیــه بــازی، بعــد از روایــت حیــرت 
اور داســتانی، بــه ســرعت شــما را در نقــش مــردی قــرار می دهــد کــه بــه 
علــت ضعــف شــدید بدنــی و از دســت دادن بعضــی از ارگان هــای داخلــی 
بدنــش، حتــی تــوان راه رفتــن را هــم نــدارد. بــه ایــن ترتیــب بازکوییــچ بــرای 
یافتــن معشــوقه اش آنیــا، روی یــک ویلچــر نشســته و حماســه ناتــزی کشــی 
جدیــدی را آغــاز می کنــد. حماســه ای کــه حتــی از روی ویلچــر هــم جــذاب 
و دوســت داشــتنی اســت. B.J از روی ویلچــر و بــا حمــل کــردن یــک یــا دو 
بــه جنــگ ناتزی هــا مــی  تــوی زیردریایــی  تــو در  اســلحه، در راهرو هــای 
 Set  ،رود، ایــن مرحلــه بــا تله هــای بســیار زیــاد دوســت قدیمــی ویلیــام
و  مرحلــه  دقیــق  البتــه، طراحــی  و  ویلچــر  جــذاب  انیمیشــن های   ،Roth
مکانیک هــای گیــم پلــی، بــه یکــی از بهتریــن تجریبــات Run & Gun در 
چنــد ســال گذشــته تبدیــل می شــود. بازکوویــچ ناتــوان، در مقابــل لشــکر 
ناتزی هــا، ضعیــف اســت و بــه لطــف ویچلــر توانایــی حرکــت ســریعش را 
هــم از دســت داده، ایــن ضعف هــای ســاده در گیــم پلــی، شــما را بــه حــال 
و هــوای مــردی کــه در حــال مــردن اســت و فقــط بــرای نجــات دوســتانش 

تــاش می کنــد نزدیــک تــر می کننــد.
در حقیقــت، The New Colossus در فصــل افتتاحیــه، نمایشــی عالــی 
و دوســت داشــتنی را ترتیــب می دهــد کــه مخاطــب را در همــان دقایــق 
کــه  ســازندگان هرچــه  انتظــار،   خــاف  بــر  امــا  می کنــد.  جــذب  ابتدایــی 
در چنتــه داشــته اند را در همیــن دقایــق رو نمی کننــد و غافلگیری هــای 
بســیاری را چــه در زمینــه روایــت و چــه در زمینــه گیم پلــی، بــرای مراحــل 
       The کــه باعــث می شــود  ایــن موضــوع،  رعایــت  نــگاه می دارنــد.  بعــدی 
New Colossus بــا اینکــه یــک افتتاحیــه خــارق العــاده دارد، مراحــل بــه 

مراتــب بهتــری را برایتــان تــدارک دیــده باشــد.
انــگل  ژنــرال  دوبــاره   دیــدار  لطــف  افتتاحیــه،  بخــش  در  پیشــروی  بــا 
کــه  ناتــزی  ارشــد  از فرماندهــان  یکــی  )Engel( نصیبمــان خواهــد شــد، 

ــل  ــار، تبدی ــازی قبلــی هــم نقشــی کمرنــگ را ایفــا می کــرد، امــا او اینب در ب
بــه شــخصیت شــرور اصلــی بــازی شــده و دردســرهای بســیاری را بــرای 
بازکوویــچ و همراهانــش ایجــاد می کنــد. همــان دقایــق ابتدایــی، فرصتــی 
مناســب بــرای پرداخت شــخصیت انــگل ایجــاد می شــود. ســازندگان بــه 
بــه  را  ایــن شــخصیت  لطــف نمایشــی دراماتیــک، توانایی هــای شــرورانه 
نمایــش می گذارنــد و ســعی می کننــد تــا دشــمنی مثــل دشــمن های مرســوم 
چنــد وقــت اخیــر بازی هــای ویدئویــی بســازند. امــا خوشــبختانه شــخصیت 
و  روح   ،Nina Franoszek آور حیــرت  آفرینــی  نقــش  لطــف  بــه  انــگل، 
خباثتــی را در خــود دارد کــه بســیاری از شــخصیت های خبیــث بازی هــای 
اخیــر از داشــتن ان محــروم بوده انــد، فریاد هــای ژنــرال انــگل، مشــکاتش 
بــا دختــرش، کــه چنــدان شــبیه ناتزی هــا نیســت، و نفــرت سادیســتی او 
نســبت بــه بازکــووچ، تعقیــب و گریــزی را در روایــت بــازی ایجــاد می کنــد 
ــار شــخصیت دهشــتناکی  ــد. در کن کــه قطب هــای آن مــدام تغییــر می کنن
 Christopher درخشــان و  آور  حیــرت  حضــور  بــه  بایــد  انــگل،  مثــل 
در  مقاومــت  رهبــران  از  یکــی   ،  Horton Booneنقــش در   Heyerdahl
امریــکا اشــاره کــرد، دیالوگ هــا و نمایش هــای واعــظ گونــه ایــن شــخصیت، 
در کنــار توانایی هــای خــاص فیزیکــی هیــردال، هورتــون را در کنــار دیگــر 

شــخصیت های بــازی،  بــه شــدت بــه یــاد ماندنــی و جــذاب می کنــد.



69
G

am
ef

a.
co

m

ایــن شــخصیت های جــذاب کــه در دو جبهــه نبــرد قــرار دارنــد، همگــی 
پیــدا می کننــد،  بــه لطــف میان پرده هایــی باکیفیــت،  فرصــت خودنمایــی 
ایــن میــان پرده هــا کــه بــه طــور کلــی از رونــد بــازی جــدا هســتند،  معمــوال 
پــس از مکثــی کوتــاه در گیــم پلــی آغــاز می شــوند کــه چنــدان ازار دهنــده 
نیســت. دقــت نظــر در روایــت، کارگردانــی و البتــه، بــار طنــز تلــخ امــا عمیــق 
موجــود در ایــن میــان پرده هــا، از ســیاهی و نلخــی خــاص ســری کاســته و 
توانســته بــه ایجــاد فضایــی دوســت داشــتنی تــر کمــک کنــد. داســتان بــازی 
هــم بــه لطــف همیــن میــان پــرده هــا و البتــه، نقــش آفرینی هــای تحســین 
برانگیــز بازیگــران، بــه بهتریــن نحــو ممکــن، روایــت می شــود. ایــن داســتان 
بــا شــخصیت هایی عمیــق و دیالوگ هایــی کــه همگــی عالــی و بــه موقــع 
 Run هســتند،  قلــب تپنــده یــک بــازی در ســبک تیرانــدازی اول شــخص
Gun & را شــکل می دهنــد و ایــن موضوعــی اســت کــه باعــث می شــود 
ســازندگان بــازی را مــورد تشــویق قــرار دهیــم امــا در عیــن حــال نبایــد 
شــدت  بــه   The New Colossus داســتانی بخــش  کــه  کنیــم  فرامــوش 
کوتــاه اســت و طــی چنــد ســاعت بــه اتمــام خواهــد رســید، بــه نظــر می رســد 
ارزش بــاالی تکــرار و گیم پلــی ایــن ضعــف را پوشــش دهــد، امــا بــدون شــک 
داســتان یکــی از مهم تریــن بخش هــای ایــن بــازی اســت و کوتــاه بــودن آن، 

ضربه هایــی بــه تجربــه بازیبــاز وارد می کنــد.
رونــد خــوب داســتان در فصــول پــس از افتتاحیــه، در رابطــه بــا گیم لــی 
هــم صــدق می کنــد؛  بــه ایــن معنــا کــه بــا پیشــروی در بــازی، رونــد گیم پلــی 
مــدام بهتــر و بهتــر می شــود. کلیــت گیم پلــی The New Colossus بــه 
بــه ناتزی هــا، جمــع کــردن بســته های ســامتی و ســپس  شــلیک کــردن 
شــلیک کــردن دوبــاره بــه ناتزی هــا خاصــه می شــود. امــا در ایــن چرخــه 
ســاده، رونــدی را برایتــان می ســازد کــه بــه هیــچ عنــوان از تجربــه چندبــاره 

ــازی خســته نخواهیــد شــد. ب
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پــر  و  گیــر  نفــس  مبــارزات  در   The New Colossus ،موفقیــت رمــز 
تنشــی کــه دارد، نهفتــه اســت. بــازی پــس از فصــل افتتاحیــه، اصولــی ســاده 
را بــه وســیله آزمــون و خطــا در اختیارتــان قــرار می دهــد. بــا ورود بازکوویــچ 
بــه هــر منطقــه، او می تــوان ســیگنال های مربــوط بــه فرماندهــان حاضــر 
ــه نوعــی اهــداف اصلــی  در منطقــه را ردیابــی کنــد،  ایــن فرماندهــان کــه ب
بازکوویــچ را هــم تشــکیل می دهنــد، تنهــا کســانی هســتند کــه می تواننــد 
بــا بــه صــدا درآوردن آژیــز خطــر و درخواســت نیــروی کمکــی، مبــارزات را بــه 
شــدت ســخت تــر کننــد. بــه ایــن ترتیــب، ورود بــه هرمنطقــه بــه دو بخــش 
تقســیم می شــود. در بخــش اول شــما بایــد بــا خــراب کــردن آژیر هــای خطــر 
و یــا کشــتن ایــن فرماندهــان از نرســیدن نیرو هــای کمکــی مطمئــن شــوید 
و در بخــش دوم،  کشــتار ناتزی هــا را شــروع کنیــد. البتــه بایــد اشــاره کــرد 
کــه بــازی بــه هیــچ عنــوان از شــما نمی خواهــد کــه مخفیانــه پیشــروی کنیــد. 
امــا تعــداد بســیار بــاالی دشــمنان و هــوش مصنوعــی خــوب ان هــا، در کنــار 
اینکــه کشــتن یــک ناتــزی تــا دنــدان مســلح کار اصــا ســاده ای نیســت،  در 
درجــات ســختی بــاال می توانــد بــه شــدت دردســر آفریــن شــود. بــه همیــن 
اختیارتــان  در  کاری  مخفــی  بــرای  را  ســاده ای  امکانــات  بــازی  منظــور، 
قــرار داده تــا بتوانیــد قبــل از شــروع هرنــوع درگیــری پــر ســر و صدایــی، 
فرماندهــان را بــه قتــل برســانید. البتــه ایــن ابزارهــا، درســت مثــل خــط 
ســامتی بازکوویــچ، در بخــش اول بــازی،  اصــا کافــی نبــوده و در مواقعــی 
از لــذت بــازی می کاهنــد. همچینــن بایــد بــه مشــکل عجیــب چــک پویت هــا 
شــاره کــرد،  در مواقعــی و بــه طــور خــاص در بخــش ابتدایــی،  بــازی در 
مواقعــی بســیار خطرنــاک اقــدام بــه ذخیــره ســازی می کنــد،  ایــن موضــوع 
باعــث می شــود کــه در زمــان بازگشــت بــه بــازی، در وضعیت هایــی اشــفته 
مثــل ســامتی بســیار کــم باشــید. بــا ایــن حــال، امــکان ذخیــره ســازی دســتی 

در بــازی،  ایــن مشــکل را بســیار کمرنــگ تــر کــرده اســت.
ــزی اســت  ــاد دشــمنان و محیط هــا چی ــوع بســیار زی در همیــن حیــن، تن
طــور  بــه   The New Colossus .کــرد خواهــد  زده  حیــرت  را  شــما  کــه 
کلــی ایــن طــور طراحــی شــده کــه بازکوویــچ بعــد از بــه انجــام رســاندن 
هریــک از ماموریت هایــش،  بــه زیردریایــی مقاومــت بــاز می گــردد. بــه ایــن 
ترتیــب، ایــن زیردیایــی کــه اتفاقــاً محیطــی جــذاب بــا فعالیت هــای جانبــی 
بســیاری را در اختیارتــان می گــذارد، مقــر فرماندهــی و شــروع هــر یــک از 
مراحــل دیگــر بــازی اســت. امــا ماموریت هــای دیگــر بــازی، در محیط هــای 
مختلفــی مثــل، نیویــورک ویــران شــده توســط بمــب اتــم، شــهر کوچکــی در 
نیومکزیکــو، پایگاه هــای مخفــی ناتــزی هــا و حتــی ســیاره ونــوس )زهــره( 
دنبــال می شــوند، همچنیــن الزم اســت شــاراه کنیــم کــه در ایــن بیــن، ســری 
بــه خانــه اجــدادی ویلیــام بازوکوویــچ هــم خواهیــم زد. ایــن تنــوع بســیار در 
محیط هــای بــازی، بــا ســبک خــاص طراحــی مراحــل ســازندگان، حتــی تنــوع 
 The New Colossus ــد. در حقیقــت ــه خــودش می بین بیشــتری را هــم ب
در مواقعــی یــادآور ســری متــرو و یــا دیس آنــرد اســت. چــرا کــه در ایــن 
بــازی و در برخــی از مراحــل هــم، راه هــای بســیاری بــرای رســیدن بــه هــدف، 
کــه کشــتار ناتــزی هــا اســت، در اختیارتــان قــرار می گیــرد. البتــه اشــتباه 
نکنیــد، The New Colossus یــک بــازی کامــا خطــی اســت،  امــا در همیــن 
رونــد خطــی، موفــق می شــود کــه حــس آزادی عمــل را در مخاطبانــش ایجــاد 
کنــد. بــه زبــان دیگــر، شــما بــه واســطه ســاح های بســیار زیــاد و حمــات از 
نزدیــک )Melee Attack(  کــه انیمیشــن هایی بــه شــدت خشــن و خونیــن 
دارنــد، می توانیــد ناتزی هــا را بــه جهنــم بفرســتید. طراحــی خــوب مراحــل 

بــازی بــا جزئیــات بســیار زیــاد کــه همگــی نشــان از دقــت نظــر ســازندگان 
دارنــد کامــل می شــود. تــک تــک محیــط هــا و مراحــل بــه گونــه ای طراحــی 
شــده اند کــه در خدمــت داســتان و البتــه،  فضاســازی ناتــزی زده ســری 
باشــند. ایــن رونــد حتــی در طراحــی دشــمنان و ســاح ها هــم رعایــت شــده 
اســت. دشــمنان حاضــر در بــازی، متنــوع و پــر تعــداد هســتند و فرماندهــان 
طــوری ان هــا را بــه طــرف بازکوویــچ می فرســتند کــه گاهــی فکــر می کنیــد، 
آیــا ناتزی هــا تمــام هــم می شــوند؟ یــا بــا کشــتن هرکدامشــان دو ناتــزی 
جدیــد از هــوا متولــد می شــود؟ بــا ایــن حــال، تعــداد زیــاد دشــمنان باعــث 
نشــده کــه کیفیــت در طراحــی آن هــا کاهــش پیــدا کنــد. ایــن دشــمنان از 
ســربازان عــادی کــه از ســاح های متفــاوت اســتفاده می کننــد آغــاز شــده 
ســگ هایی  از  می رســد.  ارگانیــک  نیمــه  و  رباتــی  نیمــه  موجــودات  بــه  و 
بــه هیــچ عنــوان  تــا ســگ های رباتیکــی کــه  بــا چشــم های ســرخ گرفتــه 
پاچه تــان را رهــا نمی کننــد. در کنــار ایــن ســگ ها، دشــمنان ســنگین وزن 
ــد. ــد هــم، در نظــر بگیری کــه ســاح هایی بســیار کشــنده را  حمــل می کنن

قابــل  ســاح های  زیــاد  بســیار  تنــوع  بــا  دشــمنان،  و  محیط هــا  تنــوع 
اســتفاده و در بخــش دوم بــازی،  تنــوع توانایی هــای بازکوویــچ بــه تکامــل 
خــط  تنهــا  نــه  بــازی،  دوم  بخــش  در   The New Colossus .می رســد
ســامتی کاملــی را کــه در بخــش ابتدایــی در حســرتش بودیــد در اختیارتــان 
قــرار می دهــد، بلکــه بســته بــه انتخــاب شــما، توانایی هــای خاصــی را بــرای 
مخفــی کاری،  کشــتار و یــا حتــی اســتفاده از تاکتیک هــای نظامــی در اختیــار 
بازکوویــج می گــذارد. ایــن غافلگیــری دوســت داشــتنی، باعــث می شــوند 
کــه رونــد گیم پلــی در بخــش دوم، بــه شــدت جــذاب تــر، ســریع تر و هیجــان 
انگیــز تــر شــود. بــازی دقیقــا، مــواردی را کــه در بخــش اول، از کمبودشــان 
رنــج می کشــیدید را بــا ســخاوت منــدی بــه شــما اهــدا می کنــد تــا بخــش 
دوم و انتهایــی بــازی را بــه بهتریــن نحــو ممکــن تجربــه کنیــد. ایــن موضــوع 
باعــث می شــود کــه نقص هایــی مثــل عــدم وجــود ابزارهــای مخفــی کاری در 

بخــش اول هــم، بــه طــور کامــل رنــگ ببازنــد.
بــه همین جــا خاصــه نمی شــود. در   The New Colossus تنــوع امــا 
بــازی، ماموریت هــای فرعــی خاصــی وجــود دارنــد،  هــر فرمانــده ناتــزی، در 
مراحــل بــازی، پیغامــی مهــم کــه توســط رمــز انیگمــا کــد گــذاری شــده اســت 
را بــا خــود حمــل می کنــد. بــا جمــع اوری ایــن پیغــام هــا و رمزگشــایی آن هــا 
در دســتگاه مخصوصــی کــه در زیردریایــی وجــود دارد، می توانیــد بــه مــکان 
دقیــق دیگــر فرماندهــان دسترســی پیــدا کــرده و طــی ماموریت هــای جانبــی 
آن هــا را بــه قتــل برســانید. ایــن ماموریت هــا در محیط هایــی تکــراری رخ 
می دهنــد امــا، رونــدی متفــاوت را طــی کــرده و می تواننــد حتــی پــس از 

پایــان بــازی هــم جــذاب باشــند.
ایــن تنــوع کلــی، کــه در تمامــی بخش هــای بــازی حاکــم اســت، حتــی در 
بخــش داســتانی هــم رعایــت شــده اســت، در همــان ابتــدا بــه شــما انتخابــی 
داده می شــود کــه طــی آن، می توانیــد از میــان دو شــخصیت  Fergus و 
یــا Wyat یکــی را انتخــاب کنیــد، ایــن دو فــرد، شــخصیت  پــردازی کامــا 
متفاوتــی داشــته و تغییراتــی کوچــک را در رونــد بــازی ایجــاد می کننــد، 
کــه  بــا لهجــه اســکاتلندی اســت  فرگــوس، شــخصیتی عصبــی و محکــم 
احساســاتش را پنهــان می کنــد و وایــات، وطــن پرســتی امریکایــی اســت کــه 
از قضــای روزگای بــه مــواد توهــم زا اعتیــاد دارد، هــردو ایــن شــخصیت ها 
می تواننــد لحظاتــی خاطــره انگیــز را رقــم بزننــد کــه تــا مدت هــا در ذهنتــان 

خواهــد مانــد.
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زیبایی هــای The New Colossus امــا بــه لطــف طراحــی هنــری بــازی 
آن هــا  تنــوع  از  پیشــتر  کــه  کــه خودنمایــی می کنــد، محیط هایــی  اســت 
ــا نــگاه بــه  گفتیــم، بــر اســاس طرح هایــی آینــده نگرانــه و در عیــن حــال، ب
گذشــته و دهــه 40 و 50 طراحــی شــده اند. پایگاه  هــای نظامــی ناتزی هــا، 
طــرز لبــاس پوشــیدن آن هــا، دیــده شــدن عایــم مخصــوص از حــزب بــرروی 
همــه وســایل، از جملــه ســاح هایی کــه بازکوویــچ در دســت می گیــرد، 
نشــان از دقــت و ظرافــت بســیار بــاالی ســازندگان دارد، آن هــا بــرای طراحــی 
تــک تــک محیط  هــای بــازی، نگاهــی تاریخــی و در عیــن حــال اینــده نگرانــه 
را در نظــر داشــته و بــا توجــه بــه آن، پیــش رفته انــد. در کنــار ایــن طراحــی 
هنــری زیبــا کــه نقشــی بســیار مهــم در فضاســازی بــازی دارد، گرافیــک 
ً  عالــی کار شــده، نورپــردازی منحصــر  فنــی The New Colossus واقعــا
القــا می کنــد، فضاســازی  را  و پســاجنگ  بــازی، فضایــی گرفتــه  فــرد  بــه 
شــگفت انگیــزی کــه بــه بهتریــن نحــو ممکــن صــورت گرفتــه و امریــکای دهــه 
60 کــه در تصاحــب ناتزی هاســت، حتــی در همــان لحظــات کوتــاه هــم 
عالــی بــه نظــر می رســد، کیفیــت بافت هــا و ظرافــت بســیار در ســاح ها 
و محیــط نشــان از کیفیــت فنــی بــاالی گرافیــک دارد. مبــارزات بــازی، بــه 
لطــف همیــن گرافیــک فنــیِ بــا کیفیــت، بســیار خونیــن و خشــن هســتند،  بــا 
اثابــت هرگلولــه بــه بــدن ناتزی هــا،  شــاهد صجنه هایــی خونیــن خواهیــد 
بــود، همچنیــن حمــات از نزدیــک، دســتان بازکوویــچ را خونیــن تــر از 

قبــل می کننــد. در کنــار ایــن موضوع نــرخ فریــم بــرروی کنســول ها هــم 
عالــی اســت و تقریبــاً هیــچ مشــکلی جــز بــه صــدا درآوردن خنــک کننــده 
کنســول برایــم ایجــاد نکــرد،  بــه طــور کلــی The New Colossus  در بخــش 
گرافیکــی، چشــم نــواز و زیباســت و مشــکل خــاص و قابــل ذکــری در زمــان 

ــدارد. ــه آن وجــود ن تجرب
ســاخت  خــوش  عنوانــی    Wolfenstein II: The New Colossus
و عالــی در ســبک Run & Gun اســت کــه بــا داســتانی جــذاب و بســیار 
عمیــق، شــما را غافلگیــر خواهــد کــرد، روایــت خــوب و شــخصیت پــردازی 
عالــی بــازی، در کنــار نقــش آفرینــی هنرمندانــه بازیگــران، کیفیــت چشــم 
گیــری بــه بخــش داســتانی ایــن بــازی بخشــیده، همچنیــن گیم پلــی بهینــه 
و لــذت بخــش بــازی،  بــه لطــف مکانیک هــای ســاده امــا جــذاب و تنــوع 
بســیار محیــط و دشــمنان، در کنــار حــق انتخــاب بــرای چگونگــی پیشــروی، 
ارزش تکــرار بــازی را باالبــرده اســت. بــا ایــن همــه نمی تــوان از کوتــاه بــودن 
 Wolfenstein II: The New  .بخــش داســتانی بــازی چشــم پوشــی کــرد
Colossusبی شــک یکــی از بهتریــن عناویــن تیرانــدازی چنــد ســال اخیــر 
اســت کــه بخــش داســتانی کوتــاه امــا عمیقــی را ارائــه می کنــد،  ایــن عنــوان 
بــرای کســانی کــه بازی هــای تکنفــره و داســتان محــور را دوســت دارنــد، 
یــک غنیمــت جنگــی  بــه حســاب می آیــد، در میــان مبــارزه عظیــم بازی هــای 

ــه هیــچ عنــوان از دســتش داد. ــد ب آنایــن،  غنیمتــی کــه نبای

داستان جذاب با روایتی عالی و پرکشش
شخصیت های عمیق و چندالیه 

نقش آفرینی قابل تحسین صداپیشه ها و بازیگران
فضاسازی عالی که با طنزی تلخ همراه است

ریتــم ســریع و تنــوع عالــی گیم پلــی کــه یکــی از بهترین شــوترهای 
ســال را خلــق می کنــد

کیفیت گرافیکی عالی و قابل تحسین

کوتاه بودن بیش از حد بخش داستانی
مشکل چک پویت ها و نیاز مبرم به ذخیره سازی دستی
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