


بــاز هــم زمــان گذشــت و رســیدیم بــه یــک مجلــه دیگــر 
از گیمفا که این بار شــاید ویچه تر از همیشــه اســت. 
زیــرا آغــازی اســت بــر شــروع دهمیــن ســال فعالیــت 
وبســایت گیمفــا در کنــار شــما عزیــزان. وبســایتی کــه 
ــد و وارد  ــت خــود را گذران ــاز فعالی ــن ســالگرد آغ نهمی
دهمیــن ســال شــد و ایــن فقــط بــه لطــف حمایت شــما 
ــوده اســت. ایــن مجلــه یــک هدیــه کوچــک  ــزان ب عزی
همیشــه  کــه  اســت  عزیــزان  شــما  بــرای  گیمفــا  از 
حامــی گیمفــا بــوده ایــد و هســتید و خواهیــد بــود. 
ــه اواخــر نســل هشــتم نزدیــک مــی شــویم و  داریــم ب
بحــث کنســول هــا و پلتفــرم هــای نســل بعــد و همیــن 
طــور بحــث در مــورد ایــن کــه فــان بــازی محبــوب 
آیــا بــه همیــن نســل مــی رســد یــا خیــر، حســابی داغ 
همیشــه  گیــم  هنــر  و  صنعــت  در  واقــع  در  اســت. 
موضوعــات داغــی کــه خــوراک بحــث و گفتگــو و حتــی 
جــدل هســتند یافــت مــی شــود و گیمرهــا هــم عــاوه 
بــر بــازی، حســابی بــه ایــن بحــث هــا هــم مشــغول 
هســتند و از زوایــه دیــد خــود بــه مســائل مــی پردازنــد. 
در ایــن مجلــه ماننــد همیشــه برتریــن نقدهــای بــازی 
هــای چنــد مــاه اخیــر بــه همــراه پیــش نمایــش عناویــن 
بــزرگ و مقــاالت ۱۰ برتــر و مصاحبــه و روزی روزگاری، 
بــرای شــما عزیــزان کامــا جــدا از مقــاالت ســایت گــرد 
اوری و نــگارش شــده انــد تــا تجربــه جدیــدی را نســبت 
بــه ســایت در ایــن مجلــه ویــژه داشــته باشــید. امیــدوار 
هســتیم کــه ایــن مجلــه مــورد توجــه و رضایــت شــما 
عزیــزان گیمفایــی قــرار بگیــرد. امیــدوارم کــه پاییــز 
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 Call of Duty Modern عنــوان   ،Call of Duty بعــدی مجموعــه  نســخه 
 Modern Warfare خواهــد بــود. یــک ریبــوت از ســه گانه محبــوب Warfare
کــه قطعــا هــر ســه نســخه آن، جــزو محبوب تریــن نســخه های فرنچایــز 
بخــش  از  زیــادی  اطاعــات  اگرچــه  می رونــد.  شــمار  بــه   Call of Duty
 ،Taylor Kurosaki داســتانی ایــن بــازی در دســت نیســت، امــا اخیــرا آقــای
یکــی از نویســندگان بــازی اطاعاتــی را در رابطــه بــا طــول بخــش داســتانی 
آقــای  اســت.  گذاشــته  اشــتراک  بــه   Call of Duty Modern Warfare
ــا داســتان نســخه های  ــازی مشــابه ب ــد طــول داســتان ب کوروســاکی می گوی
اخیــر ایــن مجموعــه اســت. صــرف نظــر از Call of Duty Black Ops IIII کــه 
 Call of Duty Infinite و Call of Duty WWII ،ــود ــد بخــش داســتانی ب فاق
Warfare آخریــن نســخه های ایــن فرنچایــز محســوب می شــوند کــه بخــش 
داســتانی هــر کــدام بیــن 7 الــی 9 ســاعت بــه طــول انجامیــد. بــا توجــه 
 Call of Duty بــه صحبت هــای آقــای کوروســاکی، طــول بخــش داســتانی

Modern Warfare هــم کمتــر از 10 ســاعت خواهــد بــود.

و   Gears of War محبــوب  ســری  از  نســخه  آخریــن   Gears 5 عنــوان 
جدیدتریــن انحصــاری مایکروســافت بــه شــمار مــی رود کــه از 10 ســپتامبر 
در دســترس کاربــران ایــن شــرکت قــرار گرفتــه اســت. بــه رســم همیشــگی، 
ســایت های معتبــر در حــوزه بازی هــای ویدئویــی ایــن بــازی را مــورد بررســی 
قــرار داده و بــه نظــر می رســد کــه از ایــن انحصــاری جدیــد مایکروســافت 

رضایــت داشــته اند.
وبســایت Gamespot، هنــوز نقــد خــود را کامــل نکــرده اســت ولــی این طــور 
کــه پیداســت، منتقــد ســایت مذکــور، خیلــی از بــازی راضــی نیســت. البتــه 
ایــن منتقــد، از مــواردی نظیــر سیســتم پیشــرفت در بــازی، توانایی هــای 
جدیــد و محیط هــای Gears 5 تعریــف بــه عمــل آورده اســت. نمــره موقــت 
ایــن ســایت بــه بــازی 7 اســت. وبســایت Hardcore Gamer دیگــر ســایتی 
 Gears اســت کــه می تــوان روی آن حســاب بــاز کــرد. ایــن ســایت هــم بــه
ــده دانســته.  ــازی را معتادکنن ــره ب ــرده و بخــش چندنف 5 نمــره 8 را اعطــا ک
ــازی کوتاهــی نکــرده  ــن ب ــه ای ــن Game Informer در دادن نمــره ب همچنی
ــن  ــت ای ــد از بخــش داســتانی، در نهای ــه آن و تمجی ــا دادن نمــره 8.5 ب و ب
عنــوان را بــه کاربــران پیشــنهاد کــرده اســت. متــای نهایــی نســخه PC ایــن 

ــازی 85 اســت. ــای ورژن Xbox One ب ــک 82، و مت ــازی در متاکریتی ب

 Assassin’s Creed بــر کســی پوشــیده نیســت کــه یوبی ســافت بــا فرنچایــز
روم،  کنــد.  آشــنا  مختلفــی  تمدن هــای  بــا  را  خــود  مخاطبــان  توانســته 
قســطنطنیه، آمریــکا، فرانســه و بریتانیــا از جملــه تمدن هایــی بوده انــد کــه 
Assassin’s Creed بــه آن هــا پــا گذاشــته اســت. همچنیــن دو نســخه اخیــر 
 Assassin’s Creed و Assassin’s Creed Origins ــی ایــن مجموعــه، یعن
ــال می شــدند; دو  ــان باســتان دنب ــه ترتیــب در مصــر و یون Odyssey هــم ب

نســخه ای کــه بــا اســتقبال قابــل قبولــی هــم مواجــه شــدند.
 AC اگرچــه قبــا شــایعات زیــادی مبنــی بــر انتشــار یکــی از نســخه های
در ژاپــن شــنیده می شــد، ولــی حقیقــت ایــن اســت کــه یوبی ســافت فعــا 
پایــش را بــه آســیای شــرقی بــاز نکــرده اســت. البتــه یکــی از نســخه های 
Assassin’s Creed Chronicles در چیــن دنبــال می شــد امــا هیــچ یــک از 
نســخه های ایــن ســری، جــزو نســخه های اصلــی مجموعــه AC محســوب 

نمی شــوند.
چنــدی پیــش آقــای Yves Guillemot در مصاحبــه خــود اعــام کــرد کــه 
دوست دارد در آینده Assassin’s Creed را در چین ببیند. طبق گزارشات 
ــن مجموعــه خواهــد  ــر، Assassin’s Creed Vikings نســخه بعــدی ای اخی
بــود و همان  طــور کــه از اســم بــازی هــم پیداســت، قــرار اســت در عصــر 
وایکینگ هــا اتفــاق بیفتــد. بــه همیــن خاطــر بعیــد اســت کــه نســخه بعــدی 
AC در چیــن رخ دهــد، ولــی بــا توجــه بــه صحبت هــای آقــای گیلمــوت، 
احتماال در نســل آینده یک نســخه از ســری Assassin’s Creed را در چین 

هــم خواهیــم دیــد.

 Call of Duty Modern Warfare طول بخش داستانی بازی
مثل نسخه های اخیر این مجموعه خواهد بود

نقدها و نمرات بازی Gears 5 منتشر شدند

چین یکی از مقصدهای احتمالی نسخه های بعدی سری   
خواهد بود.
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استودیو Insomniac، توسعه دهنده بازی Spider-Man توسط سونی 
خریداری شد

برای تجربه Need for Speed Heat الزم نیست که به صورت 
دائمی به اینترنت متصل باشید

با نقدها و نمرات بازی Control همراه باشید

احتمــاال شــما هــم در جریــان هســتید کــه عنــوان Spider-Man در ســال 2018 بــه 
ــه موفقیت هــای  ــرای PS4 منتشــر شــده و توانســت خیلــی زود ب صــورت انحصــاری ب
بــزرگ دســت پیــدا کنــد. عــاوه بــر حضــور در بیــن 6 نامــزد بهتریــن بــازی ســال، ایــن 
بــازی هم اکنــون پرفروش تریــن بــازی ابرقهرمانــی تاریــخ ایــاالت متحــده و ســریع ترین 
فــروش بیــن بازی هــای انحصــاری ســونی از جملــه افتخــارات ایــن بــازی بــه شــمار 

می رونــد.
کمتــر از یــک مــاه پیــش، ســونی بــه صــورت رســمی از خریــداری شــدن اســتودیو 
ــه  ــون ایــن اســتودیو ب ــر داد. اکن ــازی Spider-Man خب Insomniac Games، خالــق ب
ــر  ــی ســونی محســوب می شــود. دیگ صــورت رســمی جــزو اســتودیوهای فرســت پارت
بــه  Sunset Overdrive کــه  ایــن اســتودیو در نســل هشــتم، یعنــی عنــوان  بــازی 
صــورت انحصــاری در اختیــار کاربــران مایکروســافت قــرار دارد هــم دیگــر بــازی موفــق 
ــار موفــق  ــز از دیگــر آث ــه شــمار مــی رود. ســری Ratchet & Clank نی ــن اســتودیو ب ای

ــن اســتودیو اســت.  ای
گفتــه می شــود Spider-Man 2 و نســخه جدیــدی از ســری Ratchet and Clank از 

ــود. ــرای نســل آینــده خواهنــد ب جملــه پروژه هــای ایــن اســتودیو ب

زیــادی  زمــان  رســمی،  صــورت  بــه   Need for Speed Heat عنــوان  معرفــی  از 
نمی گــذرد. عنوانــی کــه ابتــدا توســط یــک خــرده فروشــی اســترالیایی لیــک شــد و بعــدا 
 Gamescom 2019 در رویــداد NFS Heat .هــم الکترونیــک آرتــس آن را تاییــد کــرد
هــم حاضــر بــود و اطاعــات زیــادی را در رابطــه بــا گیم پلــی بــازی در اختیــار کاربــران 

گذاشــت.
ــازی  ــن ب ــوان Need for Speed Heat، ایــن اســت کــه ای ــا عن ــر خــوب در رابطــه ب خب
 Need for ــه اینترنــت نخواهــد داشــت. در واقــع برخــاف ــم ب ــه اتصــال دائ ــاج ب احتی
Speed ) 2015 (، شــما بــه راحتــی می توانیــد ایــن نســخه را حتــی بــه صــورت آفایــن، 
تجربــه کنیــد. البتــه الزم بــه ذکــر اســت کــه تجربــه Need for Speed Heat بــه صــورت 
آنایــن، مزایــای خــاص خــودش را هــم خواهــد داشــت. بــا ایــن حــال افــرادی کــه بــه 

اینترنــت دسترســی ندارنــد هــم می تواننــد از ایــن بــازی لــذت ببرنــد.
 PS4 و PC، Xbox One در تاریخ 8 نوامبر ســال 2019 برای Need for Speed Heat

منتشــر خواهد شــد.

ــازی Control، محصــول  ــخ 27 آگوســت ب ســرانجام در تاری
 Remedy .منتشــر شــد PS4 و PC، Xbox One رمــدی بــرای
Entertainment پیــش از ایــن، توســعه دهنده بازی هایــی 
همــواره  و  بــوده   Alan Wake و   Quantum Break مثــل 
ســعی کــرده در بازی هایــش از المان هــای جدیــد اســتفاده 

کنــد.
بــازی Control هــم اســتثنا نیســت و نســبت بــه خیلــی دیگــر 
از عناوینــی کــه تجربــه کرده ایــد متفــاوت اســت. مــدت زمــان 
زیــادی از انتشــار نقدهــا و نمــرات ایــن بــازی نمی گــذرد. 
باالتریــن  معــروف،  ســایت های  بیــن  از   IGN وبســایت 
نمــره را بــه محصــول جدیــد Remedy داده اســت. منتقــد 
بــه  تعریــف   Control بــازی  داســتان  و  اتمســفر  از   IGN
ــوان اختصــاص داده  ــه ایــن عن عمــل آورده و نمــره 8.8 را ب
اســت. گیم اســپات بــه ایــن بــازی نمــره 8 داده و بــه طراحــی 
مراحــل بــازی ایــراد گرفتــه، البتــه در نهایــت تجربــه آن را بــه 
ــز  ــه کــرده اســت. وبســایت گیم اینفورمــر نی ــان توصی بازیکن
بــه ایــن بــازی نمــره عالــی 8.75 را اعطــا کــرده و منتقــد آن 
اتمســفر و مبــارزات بــازی را جــزو نقــاط قــوت آن دانســته 

اســت. 
متــای نهایــی نســخه PS4 بــازی 81، نســخه PC آن 85 و 
ورژن X1 بــازی هــم 84 شــده اســت. همچنیــن ایــن بــازی از 
گیمفــا نمــره 9 را دریافــت کــرده اســت. امیرمهــدی نامجــو، 

ــازی در گیمفــا می گویــد:  منتقــد ب
را   Control می تــوان  مــوارد،  تمــام  گرفتــن  نظــر  در  »بــا 
بــه نوعــی بهتریــن بــازی اســتودیو رمــدی دانســت. بــازی 
اســت  کــرده  اســتفاده  پــردازی بســیار خوبــی  از داســتان 
و دنیایــی را در مقابــل بازیکنــان قــرار داده اســت کــه بــا 
وجــود عجیــب و غریــب بــودن، کشــش کافــی بــرای جــذب 
پایه هــای  گــذاری  پایــه  در  ســازندگان  دارد.  را  بازیکنــان 
ــد و حتــی  داســتانی ایــن عنــوان بســیار خــوب عمــل کرده ان
ــازی،  ــا وضعیــت داســتانی ایجــاد شــده توســط ب می تــوان ب
ســاخته دنباله هایــی از ایــن عنــوان را نیــز محتمــل دانســت. 
در کنــار ایــن مــوارد، گیــم پلــی بــازی هــر چنــد ایــرادات 
اندکــی دارد امــا در کل اســتفاده از سیســتم مترویدوانیــا 
ــان باعــث  ــه بازیکن ــه مناســب قابلیت هــای مختلــف ب و ارائ
ــوان خوبــی رو  ــا عن ــز ب می شــود کــه در کل از ایــن لحــاظ نی
بــه رو باشــیم. همــه این هــا در کنــار گرافیــک بســیار خــوب 
بــازی و موســیقی و صداگــذاری خــوب آن باعــث می شــوند 
کــه ایــن عنــوان را بهتریــن بــازی اســتودیو رمــدی بدانیــم. 
بهینــه  بــد  بســیار  وضعیــت  بــازی،  مشــکل  مهم تریــن 
ســازی و پرفورمنــس آن بــه خصــوص بــر روی کنســول های 
ــه بــازی  ــه تجرب ــی اســت کــه در بعضــی بخش هــا ب معمول
ــادی می زننــد. در مجمــوع، کنتــرل عنوانــی اســت  لطمــه زی

کــه قطعــاً ارزش تجربــه کــردن را دارد.«
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Release Date 
April 26, 2019
Platforms
PlayStation 4
Developer(s) 
SIE Bend Studio
Publisher)s)
Sony Interactive 
Entertainment
Genre(s)
Action-adventure
survival horror

مصطفی زاهدی

عناویــن انحصــاری کنســول PS4, پس 
ــس  ــب کنفران ــه در قال ــی اولی از معرف
یــا نمایــش هــای مختلــف، همــواره 
بــه ســرعت در صــدر توجهــات و اخبــار 
دنیــای گیــم قــرار مــی گرفتــه و مــی 
گیرنــد. از معرفــی نســخه هــای جدیــد 
 Uncharted، فرانچایــز هایــب ماننــد
 The Last Of Us یــا   God of War
ماننــد  جدیــد  هایــی   IP تــا  گرفتــه، 
 Horizon Zero Dawn, Bloodborne
یکــی   .Ghost of Tsushima یــا 
از  پــس  کــه  انحصــاری  عناویــن  از 
بســیاری  توجــه  بــه ســرعت  معرفــی 
ــه  ــان را ب ــازان در سرتاســر جه از بازیب
 Days عنــوان  کــرد،  معطــوف  خــود 

 SIE Bend اســتودیو  ســاخته   Gone
بــا  آزاد  جهــان  بــازی  بــود.   Studios
حــال و هــوای آخرالزمانــی بــا تمرکــز بــر 
روی یکــی از محبــوب تریــن موجودات 
یــا  هــا  زامبــی  هــا،  بــازی  دنیــای  در 
Freaker هــا. در طــول نســل هشــتم، 
بــا  آزاد  جهــان  عنــوان  خالــی  جــای 
و عنصــر  هــا  زامبــی  روی  بــر  تمرکــز 
ســرگرم گننــده بــودن همــواره حــس 
معرفــی  از  پــس  بنابرایــن  شــد  مــی 
عاقــه  از  بســیاری   ,Days Gone
آخرالزمانــی،  عناویــن  بــه  منــدان 
بــه طــور مرتــب اخبــار پیرامــون ایــن 
عنــوان را دنبــال مــی کردنــد. از همــان 
اوایــل معرفــی ایــن عنــوان، بازیبــازان 

و کارشناســان بــه دو دســته تقســیم 
شــدند. دســته اول معتقــد بودنــد کــه 
بــازی  بایــی  پتانســیل   Days Gone
تبدیــل شــدن بــه عنوانــی درجــه یــک و 
باکیفیــت را داراســت و مــی توانــد جــز 
برتریــن عناویــن ســال لقــب بگیــرد. 
کــه  بودنــد  معتقــد  امــا  دوم  دســته 
Days Gone هــر چقــدر هــم جــذاب و 
ســرگرم کننــده باشــد، در حــد و انــدازه 
هــای دیگــر انحصــاری هــا درجــه یــک 
و بــا کیفیــت PS4 نخواهــد بــود. امــا 
ــه  فکــر مــی کنیــد نظــر کــدام دســته ب
واقعیــت و نتیجــه نهایــی نزدیــک تــر 
بــوده اســت؟ در ادامــه بــه ایــن جــواب 

رســید... خواهیــم 

Days Gone
گشت و گذار در میان فریکرها 
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ن  ســتا ا د
هــای  بــازی 
تقریبــا  آخرالزمانــی 
هــم  بــا  مــوارد  درصــد   99 در 
ویــروس،  همیشــه  اســت.  مشــابه 
یــا  ژنتیکــی  آزمایــش  یــا  بیمــاری، 
موجــب  اتمــی،  حملــه  هــم  شــاید 
شــده بســیاری از مــردم یــک شــهر، 
کشــور یــا حتــی جهــان، دچــار تغییــر 
هیوالهــای  زامبــی،  بــه  و  شــوند 
جهــش یافتــه و مــوارد مشــابه تبدیــل 
در  همــواره  نیــز  بازیبــازان  شــوند. 
ــراد خــوش  ــا معــدود اف ــرد ی نقــش ف
شانســی قــرار مــی گیــرد کــه در ایــن 
دنیــای خطرنــاک، بــی رحــم و مملــو 
بــرای  بایــد  از موجــودات خطرنــاک، 
بقــا تــاش کنــد. داســتان و اتفاقــات 
کامــا  نیــز   Days Gone عنــوان  در 
از ایــن قاعــده پیــروی مــی کنــد. در 
خطرنــاک  ویروســی   ,Days Gone
موجــب شــده اکثریــت مــردم تبدیــل 
را  آنهــا  بــازی  آنچــه  یــا  زامبــی،  بــه 
Freaker مــی نامــد شــوند. در ایــن 
همســر  همــراه   Deacon شــرایط، 
ایــن  در  دوســتش،  و   Sarah خــود 
هــرج و مــرج بــرای زنــده نگــه داشــتن 
ــد. ســارا،  جــان خــود تــاش مــی کنن
بــه  اتفاقــی  طــی  دیکــن  همســر 
شــدت زخمــی مــی شــود و ســپس 
Deacon همــراه همســر و دوســتش 
خــود را بــه زحمــت هلیکوپتــری مــی 
رســانند کــه مــی توانــد آن هــا را بــه 
نقطــه ای امــن تــر هدایــت ســازد. امــا 

وقتــی کــه آنهــا مــی خواهنــد ســوار 
هلیکوپتــر شــوند، متوجــه مــی شــوند 
ظرفیــت هلیکوپتــر اجــازه ســوار شــدن 
نمــی  خــود  بــه  را  آنهــا  ی  ســه  هــر 
دهــد. بــرای همیــن آنهــا تصمیــم مــی 
گیرنــد Sarah کــه زخمــی نیــز هســت 
از مهلکــه  و  ســوار هلیکوپتــر شــده 

بگریــزد.
جلــو  بــه  ســال  دو  داســتان  ســپس 
و   Deacon کــه  جایــی  رود.  مــی 
یکدیگــر هســتند.  دوســتش همــراه 
در مــورد ایــن کــه چــه اتفاقــی بــرای 
و   Deacon و  اســت  افتــاده  ســارا 
پشــت  ماجراهایــی  چــه  دوســتش 
ســر گذاشــته انــد نیــز بایــد بگویــم هــر 
چنــد در همــان ابتــدا  بــازی اطاعاتــی 
کلــی بــه مــا میدهــد و سرنوشــت ســارا 
نیــز مشــخص مــی شــود، امــا ترجیــح 
مــی دهــم خودتــان بــا تجربــه بــازی 
بــه ایــن مســائل پــی ببریــد. اکنــون 
Deacon و دوســتش بــه نوعــی نقــش 
Bounty hunter را بــر عهــده دارنــد و 
بــه انجــام کارهــای مختلــف در اورگان 
مــی پردازنــد. از نجــات دادن بازمانــده 
ــر هــا،  ــف از دســت فریک هــای مختل
حیوانــات یــا دشــمنان انســانی گرفته، 
تــا انجــام کارهــای مختلــف مشــابه.

بــازی،  اتفاقــات  و  داســتان  روایــت 
ــول اســت.  ــل قب ــه صــورت کلــی قاب ب
شــاهد  داســتان،  اول  نیمــه  در 
روایتــی آرام و کنــد هســتیم کــه اکثــر 
تعامــات داســتان بــا ســرعت کــم، و 
بــا جزئیــات زیــاد انجــام مــی شــود. امــا 

5
سی

رر
و ب

قد 
ن

Ga
m

ef
a.

co
m



روایــت داســتان  نیمــه ی دوم،  در 
رونــدی  آن،  پیرامــون  اتفاقــات  و 
بــا  بــه خــود مــی گیــرد و  ســریعتر 
ریتمــی تنــد تــر دنبــال مــی شــود. در 
نــگاه کلــی، خــط اصلــی داســتانی، 
هــای  پیچــش  و  تعلیــق  روایــت، 
قــرار  متوســط  حــد  در  داســتانی 
دارنــد. درســت اســت کــه در چنــد 
 Plot twist قســمت از بــازی شــاهد
هــای کوچکــی هســتیم، امــا بــا ایــن 
ــازی آنچنــان  ــد اتفاقــات ب وجــود رون
نکتــه متفــاوت یــا غافلگیرکننــده ای 
را در بــر نــدارد و بــه جــزء چنــد اتفــاق 
کوچــک، بیشــتر لحظــات بــازی قابــل 
پیــش بینــی و بــه نوعــی مشــخص 

هســتند.
امــا بزرگتریــن ضعف و مشــکل بازی 
مربــوط  داســتانی،  بخــش  کل  در 
کارکترهــای  پــردازی  بــه شــخصیت 
فرعــی، و افــرادی اســت کــه نقــش 
هــای جانبــی را در طــول روایــت بازی 
ــد. درســت اســت کــه  ــر عهــده دارن ب
ــل  ــه Freaker تبدی اکثریــت مــردم ب
هنــوز  وجــود  ایــن  بــا  انــد،  شــده 
انســان هــا و گــروه هــای مختلفــی 
در جــای جــای اورگان حضــور دارنــد. 
چــه بــه عنــوان دوســت و چــه بــه 
ماقــات  هنــگام  دشــمن.  عنــوان 
ایــن شــخصیت هــای  از  بــا برخــی 
فرعــی نیــز متوجــه خواهیــد شــد کــه 
بعضــی از آنهــا Deacon را از قبــل 
محســوب  غریبــه  و  شناســند  مــی 
اصلــی  ضعــف  امــا  شــوند.  نمــی 
بــازی،  داســتانی  بخــش  در  بــازی 
ــن شــخصیت  در بخــش پرداخــت ای
هــای فرعــی اســت. تقریبــا بیــش از 
دو ســوم شــخصیت هــای فرعــی، 
بــدون هیــچ  و  ســطحی، معمولــی 
پرداختــه  خاصــی  نکتــه  گونــه 

و  دارنــد  حضــور  بــازی  در  و  شــده 
ــا آنهــا،  ــگام تعامــات مختلــف ب هن
آنچنــان حــس و حــال مناســبی بــه 
و حــس  گــردد  نمــی  منتقــل  شــما 
ــری در شــما ایجــاد نخواهــد  باورپذی
ابتــدا  ایــن مســأله شــاید در  شــد. 
نکتــه کوچکــی بــه نظــر برســد، ولــی 
اگــر از آن دســته افــرادی باشــید کــه 
زیــاد بــه انجــام Side Mission هــا و 
فعالیــت هــای جانبــی مــی پردازیــد، 
شــخصیت  ضعــف  مــدت،  دراز  در 
هــای جانبــی در زمینــه شــخصیت 
ــری ممکــن اســت  ــردازی و باورپذی پ
و  حــس  آن  و  باشــد  دهنــده  آزار 
کمــی  را  شــما  بخــش  لــذت  حــال 

کاهــش دهــد.
ــردازی خــود شــخصیت  شــخصیت پ
حداقــل  خوبــی  بــه   ,Deacon
بــه  و  ســازد  مــی  بــرآورده  را  هــا 
کننــده  تداعــی  مناســبی،  شــکل 
پروتاگونیســتی اســت رنــج کشــیده 
کــه هنــوز بــه آینــده امیــد دارد. هــر 
چنــد در بعضــی از صحنــه هــا، بــه 
خصــوص فــاش بــک هــا و یــا برخــی 
لحظــات در طــول مراحــل داســتانی، 
نچســب  هایــی  دیالــوگ  شــاهد 
 Deacon ســمت  از  غیرواقعــی  و 
اتمســفر  بــا  آنچنــان  کــه  هســتیم 
 Deacon خــود  روحیــات  و  بــازی 
وجــود  ایــن  بــا  ندارنــد.  تطابقــی 
داســتان  روایــت  رفتــه  هــم  روی 
ســطح  در  مختلــف  اتفافــات  و 
متوســطی قــرار دارد و اگــر ضعــف 
شــخصیت پــردازی شــخصیت هــای 
بــا  توانســتیم  مــی  نبــود،  فرعــی 
داســتانی درگیرکننــده تــر و جــذاب 
تــر نیــز روبــه رو شــویم. امــا مطمئــن 
باشــید داســتان بــازی شــمارا ناامیــد 

ســاخت. نخواهــد 
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بــا گیــم پلــی و  بــه احتمــال فــراوان، 
ــازی تــا حــد زیــادی آشــنایی  ــارزات ب مب
تریلــر  طریــق  از  چــه  حــال  داریــد. 
از  یــا  مختلــف،  هــای  نمایــش  و  هــا 
گوناگــون.  اطاعــات  و  اخبــار  طریــق 
دیــد  زاویــه  از   Days Gone عنــوان 
کنــد.  مــی  اســتفاده  شــخص  ســوم 
ایــن مســأله هــم موجــب مــی شــود بــه 
 Deacon طــور دقیــق خــود شــخصیت
را ببینیــد و حــرکات او را رصــد کنیــد، و 
هــم اینکــه کنتــرل بیشــتری بــر محیــط 
پلــی  گیــم  باشــید.  داشــته  اطــراف 
بــازی، ماننــد بیشــتر عناوینــی کــه ایــن 
روزهــا شــاهد عرضــه آن هســتیم، تــا 
ــی آزادی عمــل و حــق  حــد بســیار خوب
انتخــاب را بــه خــود بازیبــاز واگــذار مــی 
کنــد. اگــر قــرار اســت یکــی از پایــگاه 
کنیــد،  پاکســازی  را  دشــمنان  هــای 
هــم مــی توانیــد بــه صــورت آشــکار و 
ــک  ــر شــوید و ی ــا درگی ــا آنه مســتقیم ب
آتــش بــازی حســابی راه بیاندازیــد (کــه 
البتــه ایــن مســأله مــی توانــد باعــث 
نیــز  اطــراف  هــای   Freaker هجــوم 
بشــود چــون آنهــا بــه شــدت بــه صــدا 
راه  کــه  ایــن  یــا  هســتند(،  حســاس 
کــم ســرو و صــدا تــر و آرام تــر را در 
پیــش بگیــرد و بــا اســتفاده از مخفــی 
ــد.  ــگاه دشــمن نفــوذ کنی ــه پای کاری، ب
ایــن حــق انتخــاب باعــث مــی شــود هــر 
بازیبــازی بــر حســب عاقــه و یــا ترجیــح 
شــخصی، بــا روشــی کــه خــود دوســت 
دادن  انجــام  و  بــازی  تجربــه  بــه  دارد 
مراحــل اصلــی و فرعــی بپــردازد. البتــه 
ایــن  از  لزومــا  بــازی  مراحــل  تمامــی 
آزادی عمــل و حــق انتخــاب برخــوردار 

نیســتند...
و  خــوب  بســیار  بــازی  پلــی  گان 
اســتاندارد اســت و اســتفاده از ســاح 
هــای مختلــف و کشــتن Freaker هــا 
از  بخــش  لــذت  دیگــر،  دشــمنان  و 
بــازی طیــف  در  اســت.  آمــده  در  آب 
قابــل توجهــی از ســاح هــای مختلــف 
 Assault و   Shotgun از  دارد.  وجــود 
Rifle گرفتــه تــا کلــت کمــری و حتــی 

Machine Gun. در کنــار ســاح هــای 
گــرم مختلــف، ســاح هــای ســرد نیــز 
هنــگام  کــه  دارنــد  وجــود  بــازی  در 
مخفــی کاری، یــا نبــرد هــای تــن بــه تــن 
بســیار کارامــد هســتند. از چاقــوی خــود 
اقســام  و  انــواع  تــا  گرفتــه،   Deacon
ســاح هــای ســرد مثــل جــوب بیســبال 
ــن امــکان  ــا مــوارد دیگــر، کــه همچنی ی
آن  کــردن   Craft همــان  یــا  ســاخت 
هــا نیــز وجــود دارد. البتــه هــر ســاح 
قابــل  مشــخصی  میــزان  بــرای  ســرد 
اســتفاده  از  پــس  و  اســت  اســتفاده 
زیــاد، آن ســاح ســرد از کار افتــاده و 
کــرد.  اســتفاده  آن  از  نمیتــوان  دیگــر 
البتــه بایــد بــه ایــن نکتــه نیــز اشــاره 
کنــم کــه فیزیــک حــرکات و انیمیشــن 
هــا هنــگام نبــرد هــای تــن بــه تــن کمــی 
ــا حــد  ــر واقعــی اســت و ب خشــک و غی
اســتاندارد و طبیعــی فاصلــه دارد. البته 
ــا نقطــه ضعــف  ایــن مســأله مشــکل ی
مهمــی محســوب نمــی شــود ولــی اگــر 
فیزیــک حــرکات و انیمیشــن هــا هنــگام 
صربــات بــا ســاح ســرد واقــع گرایانــه 
ــر و  ــود، مســلما حــس و حــال بهت ــر ب ت
لــذت بخــش تــری بــه بازیبــاز منتقــل 

مــی شــد.
بــه  اشــاره  کــه  نکانــی  از  دیکــر  یکــی 
موتــور  نیســت،  لطــف  از  خالــی  آن 
Deacon اســت. موتــوری کــه وســیله 
نقلیــه اصلــی بــازی محســوب مــی شــود 
خواهــد  نجــات  شــمارا  جــان  بارهــا  و 
داد. از جنبــه گیــم پلــی، رانــدن موتــور و 
حــس لــذت بخــش بــودن، بایــد بگویــم 
روان،   Deacon موتــور  بــا  رانندگــی 
لــذت بخــش و اســتاندارد اســت و حس 
ــاز منتقــل مــی کنــد.  ــه بازیب خوبــی را ب
البتــه نبایــد فرامــوش کنیــد کــه همــواره 
بــاک آن را از بنزیــن پــر کنیــد و از لحــاظ 
ــد.  ــه آن رســیدگی کنی ــه ب ــور و بدن موت
چــون در بســیاری را از لحظــات، ایــن 
موتــور مــی توانــد شــمارا از ســیل بــی 

شــمار Freaker هــا نجــات دهــد...
پلــی  گیــم  بــه  مربــوط  مشــکل  تنهــا 
یکنواختــی  و  شــدن  تکــراری  بــازی، 
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و  مراحــل  در  بــازی خصوصــا  جریــان 
اســت.  جانبــی  و  فرعــی  فعالیتهــای 
Days Gone عنوانــی بــه شــدت ســرگرم 
کننــده و حــذاب اســت، امــا متاســفانه 
بــازی، خصوصــا پــس  مراحــل فرعــی 
ــه، کامــا  ــد ســاعت اولی از گذشــت چن
حالــت چرخــه ی تکــرار بــه خــود پیــدا 
ــده ای از خطــر  ــد. نجــات بازمان مــی کن
Freaker هــا، انســان هــا یــا حیوانــات، 
پاکســازی  یــا  خــاص  فــردی  کشــتن 
مشــابه  مراحلــی  و  دشــمنان  پایــگاه 
بــه صــورت متعــدد تکــرار مــی شــوند. 
ســرگرم  پلــی  گیــم  لطــف  بــه  البتــه 
تــا  بــازی  کننــده و اتمســفر مناســب، 
حــد زیــادی مــی توانــد ســرگرم کننــده 
بــودن خــود را حفــظ کنــد، امــا از یــک 
و  یکنواختــی  حــس  بعــد  ای  نقطــه 
تکــراری شــدن اجتنــاب ناپذیــر خواهــد 
بــود. اگــر مراحــل فرعــی عمــق بیشــتری 
داشــته و از تنــوع بیشــتری برخــوردار 
بودند(ضعــف شــخصیت هــای فرعــی 
کــردم  اشــاره  آن  بــه  تــر  پیــش  کــه 
هــم تاثیــر گــذار اســت(، ایــن حالــت 
جریــان  شــدن  تکــراری  و  یکنواختــی 
ایــن  شــد.  مــی  حــس  کمتــر  بــازی 
مســأله ممکــن اســت باعــث شــود از 
یــک جایــی بــه بعــد بیشــتر بــه ســراغ 
زدن  چــرخ  یــا  اصلــی  مراحــل  انجــام 
و گــردش در دنیــای بــازی رفتــه، و از 
ــد.  ــه بگیری انجــام مراحــل فرعــی فاصل
مســأله دیگــری نیــز وجــود دارد و آن 
ایــن اســت کــه دنیــای بــازی، پتانســیا 
بــرای فعالیــت هــای جانبــی  باالتــری 
بیشــتری  محتویــات  یــا  تــر،  جــذاب 
نیــز دارا بــود کــه از حداکثــر پتانســیل 
دنیــای بــازی اســتفاده نشــده اســت. بــا 
ایــن وجــود هنــوز عنصــر ســرگرم کننــده 
مشــهود  و  قــوی  بســیار  بــازی  بــودن 

اســت.
در بخــش گرافیــک، ابتــدا نگاهــی بــه 

اندازیــم.  مــی  بــازی  هنــری  گرافیــک 
ــازی در یــک  عملکــرد گرافیــک هنــری ب
کام، فــوق العــاده اســت. از کیفیــت 
و  محیــط  هــای  بافــت  و  تکســچرها 
صــورت  طراحــی  تــا  گرفتــه،  اجســام 
ی  بدنــه  و  هــا  چهــره  انیمیشــن  و 
ســاختمان هــا، تــا پیــاده ســازی انــواع 
آب و هــوا بــه بهتریــن و چشــم مــواز 
گرفتــه  صــورت  ممکــن  شــکل  تریــن 
اســت. طراحــی Freaker هــا نیــز بســیار 
فقــط  اســت.  اســتاندارد  و  مناســب 
کافیســت چنــد ســاعتی بــه انجــام بــازی 
زیبایــی  بــه  تــا خــود  مشــغول شــوید 
جهــان بــازی از لخــاظ هنری-بصــری پــی 
ببریــد. در کل واقعــا هــر گونــه توضیــخ 
دیگــری در مــورد گرافیــک هنــری بــازی 
بــی دلیــل اســت و کافــی اســت مــدت 
ــد  ــه کنی ــازی را تجرب کمــی هــم شــده ب
کیفیــت  متوجــه  خوبــی  بــه  خــود  تــا 

بــاالی گرافیــک هنــری بــازی شــوید.
در بخــش فنــی امــا کمــی اوضــاع فــرق 
 Days کــه  اســت  درســت  کنــد.  مــی 
گرافیکــی  شــدید  مشــکات  از   Gone
مانــد افــت فریــم هــای شــدید و پرتکــرار 
یــا بــاگ هــای گرافیکــی مشــکل ســاز 
رنــج نمــی بــرد، امــا بــاگ هــا و مشــکات 
قابــل  بــازی  طــول  در  متفاوتــی  فنــی 
بــاگ  برخــی  از  هســتند.  مشــاهده 
یــا  مبــارزه  هنــگام  گرافیکــی  هــای 
تــا  گرفتــه،  موتــور  رانــدن  خصوصــا 
بعضــا گیرکــردن زامبــی هــا در دیــوار 
و اجســام مختلــف. البتــه زیــاد جــای 
نگرانــی وجــود نــدارد چــون هــم تعــداد 
ــاد نیســت، و هــم  ــان زی ــاگ هــا آنچن ب
ــی و  ــم پل ــر روی گی ــا ب ــر آنه ــه تاثی اینک
مبــارزات قابــل توجــه نخواهــد بــود. بــا 
ایــن وجــود اگــر ایــن مشــکات فنــی 
از  بیــش  بــازی  لــذت  برطــرف شــوند، 

گذشــته خواهــد شــد.

گیم پلی جذاب و سرگرم کننده
دنیای بازی زیبا و چشم نواز است

گرافیک هنری بازی کیفیت بسیار مطلوبی دارد
روایت داستان قابل قبول است

پرداخت ضعیف شخصیت های فرعی
تکراری شدن و یکنواختی بازی به علت تنوع پایین مراحل و 

فعالیت های جانبی
برخی مشکات فنی

8

+-

سخن پایانی

بــازی Days Gone, عنــوان بــه شــدت ســرگرم کننــده ای 
 Freaker اســت کــه مــی توانــد تجربــه ای جــذاب از نبــرد بــا
هــا و همچنیــن گشــت و گــذار در دنیــای زیبــای بــازی را 
ــم ایــن  ــاورد. درســت اســت کــه اگــر بخواهی ــه ارمغــان بی ب
 Ps4 عنــوان انحصــاری را بــا دیگــر بــازی هــای انحصــاری

مقایســه کنیــم، کیفیــت Days Gone پاییــن تــر از بســیاری 
از آنهــا خواهــد بــود، بــا ایــن وجــود تجربــه ایــن بــازی بــا 
وجــود یــک ســری کــم و کاســتی هــا بــه بازیبــازان مختلــف 

پیشــنهاد مــی شــود.
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Release Date 
June 21, 2019
Platforms
Nintendo Switch
PlayStation 4
Xbox One
Developer(s)  
Beenox
Publisher)s)
Activision
Genre(s)
Kart racing

 امیر مهدی نامجو

از  یکــی  شــک  بــدون  کــرش 
دنیــای  محبوب تریــن شــخصیت های 
صنعــت  نمادهــای  از  یکــی  و  بــازی 
ویدیــو گیــم محســوب می شــود. تــا بــه 
حــال عناویــن متعــددی بــا محوریــت 
داشــتنی  دوســت  بندیکــوت  ایــن 
خاطــره  از  یکــی  و  شــده اند  ســاخته 
 Crash Team آن هــا  انگیزتریــن 
از  بعــد  مدت هــا  اســت.   Racing
عرضــه ایــن عنــوان در ســال 1999، 
ــن مجموعــه  ــی ای ــاز فعل صاحــب امتی
ــه عرضــه  ــم ب ــژن، تصمی ــی اکتیوی یعن
ــن ســری  ــد از ای نســخه ای کامــاً جدی
 Crash Team کار  نتیجــه  گرفــت. 
مــا  و  اســت   Racing: Nitro-Fueled
هــم در ایــن جــا قصــد بررســی ایــن 

داریــم. را  عنــوان 

ســایر  بررســی  و  نقــد  هماننــد 
و  دور  پیشــینه  کــه  بازی هایــی 
درازی دارنــد، در ابتــدا نیــز کمــی در 
مــورد تاریخچــه ایــن ســری صحبــت 
کــه  جایــی  آن  از  البتــه  می کنــم. 
کامــل  تاریخچــه  مــورد  در  صبحــت 
ســری کــرش خــود نیــاز بــه یــک مقالــه 
فقــط  جــا  ایــن  در  دارد،  جداگانــه 
کمــی در مــورد تاریخچــه نســخه های 
ریســینگ ایــن بــازی اطاعاتــی را ارائــه 
می کنیــم و بعــد از آن ســراغ نقــد و 
بررســی ایــن عنــوان می رویــم. اولیــن 
 Crash Team ســری  ایــن  نســخه 
Racing نــام داشــت و وظیفــه ســاخت 
 Naughty Dog آن را برعهــده شــرکت
در  را  بــازی  ایــن  نیــز  ســونی  و  بــود 
ــرای  ــه طــور انحصــاری ب ســال 1999 ب

Crash Team Racing: Nitro-Fueled
سرعت، نیترو، بندیکوت 



10
سی

رر
و ب

قد 
ن

Ga
m

ef
a.

co
m

PlayStation 1 منتشــر کــرد. در آن 
دوران، عناویــن زیــادی بــا ایــده برداری 
بودنــد  شــده  عرضــه   Mario Kart از 
کیفیتــی  کــه  نتوانســتند  اکثــراً  ولــی 
در حــد و انــدازه Mario Kart داشــته 
 Crash Team باشــند. بــا ایــن حــال
Racing یــک عنــوان اســتثنایی از ایــن 
لحــاظ محســوب می شــد. ایــن بــازی 
کیفیــت فوق العــاده باالیــی داشــت. 
ایــن عنــوان عــاوه بــر ایــن کــه جــزو 
اولیــن بازی هــای ریســینگی بــود کــه 
از بخــش داســتانی مخصــوص خــود را 
داشــت، گیــم پلــی بســیار لــذت بخــش 
و روانــی داشــت کــه در کنــار گرافیــک 
بســیار خــوب، ایــن عنــوان را تبدیــل 
میــان  بــازی فوق العــاده در  یــک  بــه 
بازی هــای کارتینــگ کــرده بــود. نســخه 
بعــدی ایــن عنــوان در ســال 2003 و 
نــام Crash Nitro Kart بــرای  تحــت 
 GameBoy Advance، پلتفرم هــای 
 Xbox و GameCube، Playstation 2
 Vicarious اســتودیو  توســط  اولیــه 
شــرکت  و  شــده  ســاخته   Vision
Universal Interactive وظیفــه نشــر 
آن را برعهــده داشــت. در ایــن زمــان 
ایــن ســری در اختیــار  دیگــر حقــوق 
ســونی نبــود و از ایــن رو ایــن بــازی 
بــرای پلتفرم هــای زیــادی عرضــه شــد 
و حتــی بعدتــر بــرای موبایــل خــاص 
همچنیــن  و   N-Gage یعنــی  نوکیــا 
ســایر موبایل هــا نیــز عرضــه شــد. ایــن 
عنــوان در مجمــوع بــازی خوبــی بــود 
ولــی اکثــر منتقــدان بــه دلیــل نبــود 
پیشــرفت  و  آن  در  جدیــد  خاقیــت 
بســیار کــم نســبت بــه نســخه قبلــی 
ــد. بعــد  ــی را وارد کردن ــه آن انتقادات ب
از ایــن عنــوان در ســال 2005 بــازی 
توســط   Crash Tag Team Racing

اســتودیو 
 R a d i c a l

شــده  ســاخته   Entertainment
 Vivendi Universal شــرکت  و 
Interactive آن را بــرای پلتفرم هــای 
 Xbox و   PS2، PSP، GameCube
از  عنــوان  ایــن  کــرد.  منتشــر  اولیــه 
ــز در  ــی نی لحــاظ کیفــی از نســخه قبل
داشــت  قــرار  پایین تــری  وضعیــت 
عنــوان  یــک  را  آن  می شــد  نهایتــاً  و 
متوســط رو به خوب دانســت. کیفیت 
محیط هــای  و  پیســت ها  طراحــی 
بــازی نســبت بــه زمــان خــود دیگــر در 
حــد نســخه های اولیــه نبــود و از ایــن 
رو بــازی بــا بازخوردهــای خوبــی نیــز 
رو بــه رو نشــد. بعــد از ایــن عنــوان، 
بازی هــای ریســینگ  ســاخت  تقریبــاً 
کــرش کنــار گذاشــته شــدند و فقــط 
مخصــوص  ریســینگ  چنــد  شــاهد 
موبایــل بــرای ایــن ســری بودیــم. بعــد 
از گذشــت حــدود 13 ســال از عرضــه 
مجموعــه  اصلــی  نســخه  آخریــن 
در  گذشــته  ســال  ریســینگ،  کــرش 
 The Game Award جریــان مراســم
شــرکت اکتیویــژن از نســخه جدیــدی 
 Crash Team از ایــن ســری بــا عنــوان
Racing: Nitro-Fueled رونمایــی کــرد 
ــه نوعــی بازســازی نســخه اولیــه  کــه ب
و موفــق ســری محســوب می شــود و 
ــوان  ــن عن ــاً ای ــز نهایت ــدی پیــش نی چن
اطاعاتــی  کــه  حــال  شــد.  منتشــر 
ســری  ایــن  تاریخچــه  مــورد  در 
بــه بررســی  ادامــه  ارائــه کردیــم، در 
دقیق تــر ایــن عنــوان می پردازیــم تــا 
ببینــم آیــا ایــن عنــوان بــا توجــه بــه 
اســتانداردهای ســال 2019، توانســته 
در حــد نســخه اول ایــن ســری عنوانــی 

موفــق باشــد یــا خیــر؟
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اول از همــه از داســتان بــازی شــروع 
کــرش  عنــوان  اولیــن  می کنیــم. 
نخســتین  از جملــه  ریســینگ،  تیــم 
بازی هــای کارتینگــی بــود کــه بخــش 
 Adventure عنــوان  بــا  داســتانی ای 
نیــز  ایــن موضــوع  Mode داشــت و 
تبدیــل بــه یکــی از نقــاط قوت منحصر 
بــه فــرد ایــن عنــوان شــد. داســتان 
ایــن نســخه از بــازی بــا پیامــی از طرف 
 Nitrous یــک موجــود فضایــی بــه نــام
Oxide آغــاز می شــود. ایــن موجــود 
فضایــی در نقــاط مختلــف جهــان بــه 
ــا آن هــا  ــا ب ــال افــرادی می گــردد ت دنب
ــد و در  مســابقات کارتینــگ برگــزار کن
صورتــی کــه قهرمــان مســابقات آن 
ســیاره نتوانــد او را شکســت بدهــد، 
ــرده و آن هــا  سیاره شــان را اشــغال ک
را تبدیــل بــه بــرده خــود می کنــد و اگــر 
هــم خــودش شکســت بخــورد، ســیاره 
را تــرک کــرده و ســاکنینش می تواننــد 
بازگردنــد.  خــود  عــادی  زندگــی  بــه 
همــان طــور هــم کــه انتظــار داریــد، 
کــرش  بیــن  مســابقات  انجــام  بــا 
موجــود  ایــن  نظــر  دوســتانش،  و 
و  شــده  جلــب  زمیــن  بــه  فضایــی 
حــاال آن هــا بایــد بــرای حفــظ زمیــن 
بیــن  فضایــی،  موجــود  ایــن  شــر  از 
یکدیگــر مســابقه بدهنــد تــا درنهایــت 
قهرمــان نهایــی مســابقات بــه مصــاف 

بــرود.  Nitrous Oxide
عنــوان  یــک  بــرای  بــازی  داســتان 
ریســینگ قابــل قبــول اســت و هــر 
چنــد شــکل کامــاً قابــل پیــش بینــی 

دارد، 
لــی  و

نــه  بها
بــه  خوبــی 

بــرای  شــما 
بــازی  ادامــه 
 . هــد می د

ایــن  ضمــن 
در  کــه  چیــزی  کــه 

باعــث  میــان  ایــن 
جذابیــت داســتان ایــن 
خــود  می شــود،  بــازی 
نیســت،  آن  ماجــرای 
شــخصیت های  بلکــه 
بامــزه  فوق العــاده 
طــول  در  هســتند.  آن 

بــازی  مختلــف  بخش هــای 
بــا شــخصیت های مختلفــی 
رو  بــه  رو  کــرش  ســری  از 

می شــوید کــه هــر کــدام کارهــای 
خودشــان  مســخره  و  دار  خنــده 
شــکلی  بــه  و  می دهنــد  انجــام  را 
بســیار زیبــا نشــاط و شــادابی را بــه 
تزریــق  بــازی  بخش هــای  سرتاســر 
کــرش  شــخصیت  خــود  از  می کنــد. 
بــا ادا بازی هــای عجیــب و غریبــش 
نظیــر  شــخصیت هایی  تــا  گرفتــه 
دکتــر کورتکــس و حتــی کاراکترهــای 
 Ripper نظیــر  ســری  ایــن  فرعی تــر 
دیوانــه  کانگــوروی  یــک  کــه   Roo
اســت، هــر کــدام بــه نوبه خــود فضای 
شــخصیت  بــا  متناســب  را  جالبــی 
پــردازی خاصشــان بــه بــازی تزریــق 

 . می کنــد
 Ripper ًمثــا
از  قبــل  تــا   Roo
شکســت خــوردن 
بــه  شــما  از 
یــک  عنــوان 
بــازی  در  بــاس 
و  دارد  حضــور 
شــما  مواجــه  اولیــن 
بــا او نیــز از طریــق یــک 
انفجــار  و  پــرده  میــان 
 TNT حجــم عظیمــی از
دار  خنــده  شــکلی  بــه 

. ســت ا
نکتــه مهــم در مورد چنین 
بــازی نیــز همیــن اســت. 
هــر چنــد بخــش داســتانی این 
قســمت های  جملــه  از  بــازی 
نســخه  اولیــن  از  آن  اساســی 
بــوده اســت امــا ایــن محبوبیــت بــه 
پرپیــچ  داســتان  یــک  تجربــه  خاطــر 
خاطــر  بــه  بلکــه  نیســت،  خــم  و 
شــخصیت های بامــزه و جالــب ایــن 
مجموعــه و تعامــات خــاص و اغلــب 
خنــده دار آن هــا در طــول بــازی اســت 
عنــوان  ایــن  داســتانی  بخــش  کــه 
خوشــبختانه  کرده انــد.  جــذاب  را 
ســازندگان نیــز روح شــاد و ســرزنده 
ســری کــرش را بــه خوبــی در داســتان 
شــاهد  و  کرده انــد  تزریــق  بــازی 
لحــاظ  ایــن  از  فوق العــاده  عنوانــی 
هســتیم. ضمــن ایــن کــه در کل بــازی 
26 شــخصیت قابــل بــازی دارد کــه در 
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ابتــدا تنهــا 8 تــا از آن ها در دســترس 
شــخصیت های  اکثــر  و  هســتند 
مختلــف  شــکل های  بــه  را  دیگــر 
در طــول داســتان ماقــات کــرده و 
انجــام کارهــای مختلــف  از طریــق 
بایــد امــکان بــازی کــردن بــا آن هــا 
ــه دســت بیاوریــد کــه خــود  را هــم ب
پیشــبرد  بــرای  مضاعــف  انگیــزه ای 

بــازی بــه شــمار مــی رود.
بخــش  موضــوع،  ایــن  کنــار  در 
مــدت  لحــاظ  از  بــازی  داســتانی 
زمــان نیــز هــر چنــد بــه طــور معمــول 
اگــر  امــا  نمی کشــد  طــول  خیلــی 
آن  چالش هــای  همــه  بخواهیــد 
مأموریت هــای  و  بدهیــد  انجــام  را 
فرعــی نظیــر کســب Relic هــا را بــه 
بســیار  زمــان  بــه  برســانید،  پایــان 
بیش تــری نیــاز داریــد و قطعــاً فــارغ 
نظیــر  بــازی  دیگــر  بخش هــای  از 
مــدت  آنایــن،  و  چندنفــره  بــازی 
زیــادی را مشــغول بخــش داســتانی 

بــود. خواهیــد  بــازی 
یکــی از موضوعــات مهــم در مــورد 
بخــش داســتانی یــک بازی ریســینگ 
بــه  پیشــرفت  حــس  دادن  نیــز 
بازیکــن اســت. ایــن بــازی بــه خوبــی 
ایــن نکتــه را رعایــت کــرده اســت و 
در ازای هــر چالشــی و ســختی کــه 
بــه  می کنیــد،  تحمــل  مراحــل  در 
خوبــی پــاداش متناســب بــا ســختی 
پــاداش  ایــن  می دهــد.  را  مرحلــه 
بــرای  جدیــد  لباس هــای  می توانــد 
متنــوع  خودروهــای  شــخصیت ها، 
جدیــد  شــخصیت های  حتــی  یــا  و 
باشــند و همیــن موضــوع و جذابیــت 
مختلــف  شــخصیت های  بــاالی 
بــازی و طراحــی بســیار خــوب ظاهــر 
ادامــه  کــه  می شــود  باعــث  آن هــا 
دادن بخــش داســتانی بــازی لــذت 

بخــش بشــود.
در نهایــت بــا توجــه بــه صحبت هایی 
داســتانی  بخــش  مــورد  در  کــه 
بــازی کردیــم، می تــوان گفــت کــه 
ریســینگ،  بــازی  یــک  عنــوان  بــه 
Crash Team Racing: Nitro-

در  بســیار خوبــی  Fueled عملکــرد 
ایــن زمینــه داشــته اســت. هــر چنــد 
داســتان بــازی بــه شــدت کلیشــه ای 
داری  خنــده  اتفاقــات  امــا  اســت 
داســتان  مختلــف  لحظــات  در  کــه 
بــازی  شــخصیت های  ســوی  از 
باعــث  شــدت  بــه  می دهــد،  روی 
جــذاب شــدن بخــش داســتانی بــازی 
می تواننــد  نهایــت  در  و  می شــوند 
بــا خــود همــراه  ادامــه  تــا  را  شــما 

کننــد.
گیــم  بــه  نوبــت  داســتان  از  بعــد 
پلــی بــازی می رســد. اولیــن نکتــه ای 
کــه در مــورد گیــم پلــی بــازی بایــد 
بدانیــد، ایــن اســت کــه ایــن بــازی 
نســبت بــه ســایر عناویــن کارتینــگ 
و  دارد  باالتــری  ســختی  درجــه 

اولیــه  نســخه های  اگــر  مخصوصــاً 
ایــن ســری را ســال ها پیــش بــازی 
اوایــل  در  احتمــاالً  باشــید،  نکــرده 
عــادت کــردن بــه بــازی کمــی ســخت 
باشــد. مهم تریــن مکانیزمــی کــه در 
بــازی وجــود دارد، حرکتــی اســت کــه 
بــا نــام Powerslide در ایــن ســری 
شــناخته می شــود. مکانیزمــی کــه تــا 
حــدودی شــبیه دریفــت کشــیدن در 
اســت.  ریســینگ  بازی هــای  ســایر 
عبــور  هنــگام  در  تکنیــک  ایــن  از 
آن  از  بایــد  بــازی  تنــد  پیچ هــای  از 
اســتفاده کنیــد و در لحظــات خاصــی 
کلیدهــا را فشــار دهیــد تــا ضمــن 
خــود،  ســرعت  افزایــش  و  حفــظ 
طــی  موفقیــت  بــا  هــم  را  پیچ هــا 
کاربــری  رابــط  در  چنــد  هــر  کنیــد. 
بــازی هــم بخشــی ایجــاد شــده تــا 
از طریــق پــر شــدن یــک نــوار، بــه 
شــما در مــورد لحظــه درســت فشــار 
ــد  ــه کن ــی ارائ دادن کلیدهــا راهنمای
امــا بایــد بدانیــد کــه هــر چنــد اجــرای 
ایــن حرکــت در بخش هایــی بعــد از 
کمــی تمریــن خیلــی ســخت نیســت 
امــا انجــام آن بــه طــور کامــاً دقیق و 
ماهرانــه در بســیاری از بخش هــای 
بــازی نیــاز بــه تمریــن بســیار زیــادی 
دارد و پیــدا کــردن تســلط کامــل بــر 
آن چنــدان راحــت نیســت. هــر چنــد 
بــا هــر بــار مســلط شــدن بــر ایــن 
تکنیــک در نقــاط مختلــف پیســت، 
و  موفقیــت  بخــش  لــذت  حــس 
شــما  بــه  انگیــز  هیجــان  رانندگــی 
دســت می دهــد امــا بــرای رســیدن 
مخصوصــاً  موفقیــت،  ایــن  بــه 
بــه  کــه  اســت  بارتــان  اولیــن  اگــر 
ســراغ ســری کــرش تیــم ریســینگ 
می رویــد، بایــد چندیــن و چنــد بــار 

تــاش کنیــد.
یکــی از معــدود نــکات منفــی هــم 
ــازی وارد می شــود، همیــن  ــه ب کــه ب
کار  تــازه  افــراد  بــرای  آن  ســختی 
اســت. ایــن بــازی بــه عنــوان یــک 
نســبتاً  عنــوان  کارتینــگ،  بــازی 
و  می شــود  محســوب  ســختی 
اصلی تریــن  بــر  تســلط  مخصوصــاً 
تکنیک هــای آن کار راحتــی نیســت. 
مخصوصــاً اگــر در اوایــل کــه هنــوز 
بخــش  در  نکرده ایــد  پیــدا  مهــارت 
در  ماهــر  افــراد  بــا  بــازی  آنایــن 
کــه  شــوید  رو  بــه  رو  زمینــه  ایــن 
را   Powerslide حرکــت  بی وقفــه 
ــا اختــاف  ــد، احتمــاالً ب اجــرا می کنن
زمانــی بســیار بــاال در مقابــل آنــان 
شکســت خواهیــد خــورد و ممکــن 
ــن  ــا ای ــد شــوید. ب اســت کمــی ناامی
بتوانیــد  هــم  خودتــان  اگــر  وجــود 
بــه ایــن حرکــت مســلط بشــوید، آن 
طعــم  می توانیــد  هــم  شــما  وقــت 
ــس از ســختی را  ــروزی پ شــیرین پی
در بخش هــای مختلــف بــازی حــس 

کنیــد.



13
سی

رر
و ب

قد 
ن

Ga
m

ef
a.

co
m

محــدود  فقــط  بــازی  ســختی  البتــه 
مقابــل  در  و  آنایــن  بخــش  بــه 
بازیکنــان ماهــر نیســت. یکســری از 
نیــز  بــازی  مراحــل بخــش داســتانی 
درجــه ســختی نســبتاً باالیــی دارنــد. 
از جملــه ایــن مراحــل، مســابقه بــا 
باس هــای بــازی اســت کــه بــه معنــای 
واقعــی کلمــه در بخش هــای نهایــی 
ناعادالنــه ای  شــکل  بــه  بــاس  بــازی 
از شــما قوی تــر اســت. اکثــر اوقــات 
بــا  گرفتــن  ســبقت  از  بعــد  حتــی 
فاصلــه زیــاد از حریــف نیــز ناگهــان بــا 
حرکاتــی بســیار ســریع آن هــا خــود را 
بــه شــما می رســانند و تــا آخریــن دور 
ــرار  ــه شــدت شــما را تحــت فشــار ق ب
می دهنــد. چنیــن موضوعاتــی باعــث 
می شــوند کــه بازیکنــان امــروزی کمــی 
از بــازی زده بشــوند امــا اگــر بتوانیــد 
ســختی آن را تحمــل کنیــد تــا خودتان 
وقــت  آن  برســید،  بــاال  مهــارت  بــه 

بــازی لــذت بخــش خواهــد شــد.
Power- بحــث  دیگــر  موضــوع 

تمامــی  در  کــه  هســتند  هایــی   Up
دارنــد.  حضــور  کارتینــگ  بازی هــای 
در ایــن بــازی حــدود 11 نــوع پــاورآپ 
مختلــف قــرار دارنــد کــه بــا برخــورد بــا 
جعبه هــای محیــط بــه طــور تصادفــی 
ــد  ــه دســت خواهی یکــی از آن هــا را ب
آورد. اســتفاده از ایــن Power-Up هــا 
بــه شــکل صحیــح و عاقانــه اهمیــت 
ــادی در پیــروزی در مراحــل  بســیار زی
بــا کارکــرد آن هــا  دارد و بایــد حتمــاً 
بــه خوبــی آشــنا شــده و در لحظــات 
مناســب از هــر کــدام اســتفاده کنیــد 

تــا بتوانیــد رقبــا را کنــار بزنیــد.
موضوعاتــی  مهم تریــن  از  یکــی 
ریســینگ  بازی هــای  مــورد  در  کــه 
اهمیــت دارد، طراحــی پیســت ها در 
بــازی اســت. ایــن عنــوان بیــش از 30 
پیســت مســابقه مختلــف دارد کــه بــر 
 Crash ــازی اســاس پیســت های دو ب
 Crash Nitro و   Team Racing
تک تــک  شــده اند.  طراحــی   Kart
ایــن پیســت ها طراحــی فوق العــاده 
دارنــد  فــردی  بــه  منحصــر  و  عالــی 
و چالــش مخصــوص بــه خــود را در 

قــرار می دهنــد. هیــچ  مقابــل شــما 
و  ناقــص  بــازی طراحــی  در  پیســتی 
ــدارد و همگــی در ســطح بســیار  ــد ن ب
خوبــی هســتند و هــر چنــد بعضــی 
از پیســت ها کیفیــت بهتــری نســبت 
بــه بقیــه دارنــد، امــا همگــی از لحــاظ 
کیفی در ســطح بســیار خوبی ارزیابی 
میانبرهــای  طرفــی  از  می شــوند. 
نیــز در بعضــی پیســت ها  مختلفــی 
بــرای  معمــوالً  البتــه  کــه  دارد  قــرار 
عبــور از آن هــا بــه تکنیــک و مهــارت 
بیش تــری نیــاز داریــد امــا در عــوض 
جلــو  شــدت  بــه  را  شــما  می تواننــد 
بینــدازد. ایــن طراحــی بســیار خــوب 
ایــن  بــاالی  فوق العــاده  تعــداد  و 
پیســت ها باعــث می شــوند کــه بــازی 
تــا مــدت بســیار زیــادی جذابیــت خــود 

را حفــظ کنــد.
ــت  ــازی اهمی موضــوع دیگــر کــه در ب
دارد، شــخصی ســازی شــخصیت ها 
تیــم  کــرش  اســت.  خودروهــا  و 
ریســینگ در ایــن زمینــه فوق العــاده 
ایــن  بــر  عــاوه  اســت.  کــرده  عمــل 
کــه بــازی حــدود 26 شــخصیت قابــل 
بــازی دارد، هــر کــدام از شــخصیت ها 
هــای   )Skin) پوســته  و  لباس هــا 
ــد کــه از طریــق کســب  مختلفــی دارن
 )Wumpa Coins) بــازی  ســکه های 
امــکان  مراحــل  در  پیشــروی  یــا 
ــا می شــود.  ــه آن هــا مهی دسترســی ب
طراحــی  نیــز  پوســته ها  ایــن  اکثــر 
می توانــد  کــه  دارنــد  جذابــی  بســیار 
کســب  بــرای  انگیــزه ای  بــه  تبدیــل 
بشــوند.  بــازی  در  بیش تــر  تســلط 
و  کــه ظاهــر خودروهــا  ایــن  ضمــن 
بدنــه،  شــکل  رنــگ،  نظیــر  مــواردی 
تغییــر  قابــل  همگــی  و...  چرخ هــا 
کــه  می شــوند  باعــث  و  هســتند 
ــد کامــاً شــخصیت و خــودروی  بتوانی
دلخــواه خــود را در بــازی بــه دســت 
بــازی  اولیــه  نســخه  در  بیاوریــد. 
هیــچ نــوع سیســتم پرداخــت درون 
از  امــا  نداشــت  وجــود  برنامــه ای 
اکتیویــژن  بــازی  ناشــر  کــه  آنجایــی 
ــه تازگــی سیســتم پرداخــت  اســت، ب
ــازی اضافــه  درون برنامــه ای نیــز بــه ب

خریــد  امــکان  کــه  اســت  شــده 
واقعــی  پــول  بــا  را  بــازی  ســکه های 
وجــود  چنــد  هــر  می کنــد.  فراهــم 
خوشــایند  خیلــی  سیســتمی  چنیــن 
نیســت امــا کاربــرد آن صرفــاً در مــوارد 
ظاهــری اســت و بــه عــاوه همچنــان 
رونــدی  بــا  و  کــردن  بــازی  از طریــق 
منطقــی نیــز امــکان کســب ایــن مــوارد 
ــن سیســتم پرداخــت  وجــود دارد و ای
باعــث کنــد شــدن  برنامــه ای،  درون 
رونــد پیشــروی در بــازی اصلــی نشــده 
بــه عنــوان گزینــه ای  اســت و صرفــاً 
خریــد  بــه  مایــل  کــه  افــرادی  بــرای 
عمومــاً  آیتم هــای  ســریع  خیلــی 
تزئینــی هســتند در بــازی قــرار داده 

اســت. شــده 
بــه عنــوان آخریــن موضــوع از گیــم 
وضعیــت  بــه  بایــد  نیــز  بــازی  پلــی 
کنیــم.  اشــاره  بــازی  آنایــن  بخــش 
متأســفانه در روزهــای اولیــه عرضــه 
وضعیــت بخــش آنایــن بــازی اصــاً 
از  بازیکنــان  و  اســت  نبــوده  خــوب 
سراســر جهــان بــا مشــکل قطــع شــدن 
ناگهانــی بــازی و مــوارد ایــن چنینــی رو 
بــه رو بوده انــد. هــر چنــد ممکــن بــود 
بعضــی از بازیکنــان نیــز بســیار خــوش 
شــانس باشــند و بــا هیــچ مشــکلی رو 
بــه رو نشــوند امــا تعــداد افــرادی کــه 
بــا مشــکل رو بــه رو شــدند نیــز کــم 
نبودنــد و طبیعتــاً ایــن موضــوع نشــان 
از مشــکل قابــل توجــه در ایــن بخــش 
داشــت. بعــد از آپدیت هــای مختلفــی 
شــده اند  عرضــه  مــدت  ایــن  در  کــه 
تعــداد  نســبی  کاهــش  البتــه  و 
بــازی  وارد  همزمــان  کــه  بازیکنانــی 
می شــوند بــه نســبت روزهــای عرضــه، 
بخــش زیــادی از ایــن مشــکات در 
حــال حاضــر برطــرف شــده اند و هــر 
چنــد همچنــان ممکــن اســت هــر از 
ــازی  ــن مشــکاتی در ب ــا چنی گاهــی ب
رو بــه رو بشــوید امــا وضعیــت فعلــی 
و  قبــول  قابــل  حاضــر  حــال  در  آن 

خــوب اســت.
ــه گرافیــک  بعــد از گیــم پلــی نوبــت ب
بــدون  نظــر  ایــن  از  بــازی می رســد. 
شــک بــازی فوق العــاده عمــل کــرده 
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اســت. از بعــد هنــری بــازی عملکــردی 
تنــوع  دارد.  انتظــار  حــد  از  فراتــر 
بــاال  شــدت  بــه  بــازی  محیط هــای 
هســتند و هــر کــدام فضایــی کامــاً 
قــرار  شــما  مقابــل  در  را  متفــاوت 
اجــزای  حــال  عیــن  در  و  می دهنــد 
جالــب  آن قــدر  محیــط  در  موجــود 
از  کــدام  هــر  کــه  هســتند  بامــزه  و 
پیســت های بــازی را تبدیــل بــه یــک 
تجربــه بصــری منحصــر بــه فــرد بکنند. 
در کنــار این هــا طراحــی زیبــا و خنــده 
بــه  نیــز  بــازی  شــخصیت های  دار 
عنــوان نکتــه ای دیگــر باعــث شــادابی 
می شــوند.  بــازی  بیش تــر  چــه  هــر 
عملکــرد  بــازی  نیــز  فنــی  بعــد  از 
محیط هــای  دارد.  خوبــی  بســیار 
ــد و  ــادی دارن ــازی جزئیــات بســیار زی ب
کامــاً متناســب یــک بــازی کارتینــگ 
در نســل هشــتم هســتند. همچنیــن 
نظیــر  گرافیکــی  افکت هــای  برخــی 
نســبتاً  شــکلی  کــه  دودهــا  و  ابرهــا 
واقع گرایانــه دارنــد، باعــث می شــوند 
ســطح  در  لحــاظ  ایــن  از  بــازی  کــه 
ضمــن  بگیــرد.  قــرار  خوبــی  بســیار 
نیــز  شــخصیت ها  طراحــی  کــه  ایــن 
از نظــر کیفــی بســیار خــوب هســتند. 
ــا نقطــه ضعــف بــازی شــاید روی  تنه
کنســول ســوئیچ و در مقابــل ماریــو 
کــه  جایــی  آن  از  باشــد.   8 کارت 
ماریــو کارت 8 بــه خوبــی در حالــت 
مســتقر شــده کنســول، بــا رزولوشــن 
اجــرا   60 فریــم  نــرخ  بــا  و   1080P
بــا  ریســینگ  تیــم  کــرش  می شــود، 

رزولوشــن کمتــر و البتــه نــرخ فریــم 
در  را  آن  کــه  می شــود  اجــرا   30
ــو  ــه ماری ــری نســبت ب ــگاه پایین ت جای
ایــن  قــرار می دهــد. ضمــن   8 کارت 
کنســول های  روی  حتــی  کــرش  کــه 
ــز  ــر PS4 و Xbox One نی ــر نظی قوی ت

ــم  ــرخ فری ــه ن ــا کمــی مشــکات ب ب
60 می رســد کــه باعــث می شــود 
نقطــه  در  پرفورمنــس  نظــر  از 
ماریــو  بــه  نســبت  پایین تــری 
کارت 8 باشــد کــه روی ســخت 

فریــم  نــرخ  بــا  ســوئیچ  افــزار 
پایــدار اجــرا  بــه صــورت  60 تقریبــاً 

می شــود.
و  صداگــذاری  بــه  نوبــت  نهایــت  در 
ایــن  در  می رســد.  بــازی  موســیقی 
بســیار  عملکــرد  کــرش  نیــز  زمینــه 
خوبــی دارد. قطعــات اســتفاده شــده 
ــم خــاص ســری  ــان ت ــازی هم ــرای ب ب
البتــه  و  هیجــان  و  دارنــد  را  کــرش 
حــس شــادابی و خنــده را بــه خوبــی 
ضمــن  می دهنــد.  انتقــال  شــما  بــه 
نیــز  صداگــذاری  بعــد  در  کــه  ایــن 
بــازی عملکــرد خوبــی دارد و صداهــای 
خودروهــا و انفجــار و ســایر مــواردی 
دارنــد.  باالیــی  کیفیــت  همگــی 
ــز در  ــه شــخصیت ها نی ــن ک ضمــن ای
طــول بــازی و مســابقه و بخش هــای 
مخصــوص  دیالوگ هــای  داســتانی 
نیــز  آن هــا  بــرای  و  دارنــد  را  خــود 
گرفتــه  صــورت  کاملــی  صداگــذاری 
اســت و از ایــن نظــر نیــز کــم و کاســت 
خاصــی در بــازی مشــاهده نمی شــود.

بهتریــن  از  یکــی   Crash Team Racing: Nitro-Fueled
بازی هــای کارتینگــی اســت کــه در نســل هشــتم عرضــه شــده 
اســت. بــازی گیــم پلــی بســیار روان و ســریعی را پیــش روی 
شــما قــرار می دهــد کــه البتــه تســلط بــر آن نیــاز بــه وقــت و 
مهــارت باالیــی دارد. طراحــی پیســت های بــازی چــه از بعــد 
گیــم پلــی و چــه از بعــد گرافیکــی نیــز بســیار فوق العــاده بــوده 
اســت. شــاید بــازی در بعضــی زمینه هــای جزئــی نســبت بــه 
ماریــو کارت 8 در ســطح پایین تــری باشــد امــا برآینــد کلــی اثــر 
طــوری بــوده اســت کــه بتوانیــم آن را در مجمــوع عنوانــی بســیار 
خــوب بــرای طرفــداران بازی هــای کارتینــگ و البتــه دوســتداران 

ــم. کــرش بدانی

طراحی خوب پیست های بازی و تعداد قابل توجه آن ها، 
تعداد خوب شخصیت ها و وجود قابلیت شخصی سازی 

فراوان برای کاراکترها و خودروها، هیجان و سرعت مسابقات، 
گرافیک هنری فوق العاده، طنز خاص سری کرش

مشکاتی در بخش آناین بازی نظیر قطع شدن اتصال که 
مخصوصاً در روزهای اول عرضه شدت بیش تری داشت، 
یکسری از مراحل بازی سختی غیرمنطقی دارند و در کل 

سختی بازی به نسبت بازی های امروزی این سبک تا حدودی 
نامتعادل است
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علی نوربخش

یکــی از خواســته گیمرهــا، تکرار شــدن 
اســت  ایــی  واقعگرایانــه  بــازی هــای 
کــه قبــا تجربــه کــرده انــد. هــر چــه 
ایــده توســعه دهنــدگان بــرای طراحــی 
بــازی خاقانــه تــر باشــد، آمــار فــروش 
ــر واقــع مــی  محصــول نیــز ســودمند ت
شــود. هیچکــس فکــر نمــی کــرد کــه 
از  یکــی  بتوانــد  تریترنیــن  اســتودیو 
موفــق تریــن آی پــی هــای قــرن را بــه 
اســم خــود ثبــت کنــد. اســتودیویی کــه 
توســط یک دانشــجوی دکتــرا کامپیوتر 
اروپــای شــرقی کــه هیــچ تجربــه  در 
ایــی از خلــق آثــار درعرصــه بــازی هــای 
و  شــد  احــداث  نداشــت  کامپیوتــری 
توانســت در طــی چندیــن مــاه هــزاران 
جدیــدش  بــازی  بــه  را  فعــال  پلیــر 
جــذب کنــد. طبــق گفتــه ســازندگان 
بــازی، توقــع آن هــا بســیار کمتــر از 

اســتقبال بازیکنــان بــوده اســت. لــذا 
ســرور هــای بــازی نیــاز بــه مدیریــت 
هدفمنــد تــری بــرای ارتقــا گنجایــش 
بــاری  اولیــن  ایــن  امــا  دارنــد.  خــود 
نیســت کــه مــا شــاهد پیدایــش آثــار 
خــارق العــاده تــن بــه تــن واقعگرایانــه 
بــه  ایــم.  بــوده  وســطایی  قــرون 
 CHAIVALRY:جرعــت میتــوان بــازی
از  یکــی  را   MEDIVAL WARFARE
انــد  »هــک  هــای   عنــوان  برتریــن 
اســلش« نامیــد کــه بــه طــور موفقــی 
دو کانســپت مولتــی پلیــر و ســینگل 
ــود. ایــن  ــر را در خــود جــای داده ب پلی
بــازی ابتــدا بــر روی وینــدوز در روز 16 
اکتبــر 2012 عرضــه شــد. بــا چند ســال 
درنــگ هــم نســل هفــت و هــم نســل 
هشــت ایــن بــازی را در فروشــگاه خود 
قــرار دادنــد. ایــن محصــول در زمــان 

خــود بســیار درخشــان بــود. گرافیــک 
قابــل قبولــی داشــت امــا بســیاری از 
کاربــران از افــت فریــم در ایــن بــازی 
کــه  نکشــید  طولــی  بودنــد.  ناراضــی 
واقعیــت  بــه  جذابــی  ایــده  باالخــره 
تبدیــل شــد. پــس از ســال هــا صبــر 
بــازی توانســت  یــک  باالخــره عرضــه 
وجــد  بــه  را  ســبک  ایــن  طرفــداران 
بیــاورد. عنــوان MORDHAU یــک بازی 
مولتــی پلیــر قــرون وســطایی اســت 
کــه فضــای رقابتــی را بــر پایــه توانایــی 
هــای بازیکنــان فراهــم کــرده اســت. 
از  یکــی  عنــوان  بــه  محصــول  ایــن 
واقعگرایانــه تریــن بــازی هــای ســاخته 
شــده بــه شــمار مــی رود کــه عــاوه 
قابلیــت  بــازی،  رقابتــی  ماهیــت  بــر 
تزئینــات را در محتــوای خــود قــرار داده 
اســت. تاکیــد اصلــی بــازی، تــداوم در 

Mordhau
نبرد تن به تن 
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نبــرد هــای تــن بــه تــن اســت. عــاوه 
ــه  ــوان ب ــازی، میت ــر جذابیــت کلیــت ب ب
ریــزه کاری هــای مهمــی اشــاره کــرد کــه 
انــد.  شــده  مشــاهده  بــازی  کمتــر  در 
وجــود طیــف وســیعی از ســاح ســرد در 
بــازی خیــره کننــده اســت. شــاید اولیــن 
باشــد  شمشــیر  فقــط  شــما  حــدس 
ولــی شمشــیر شــاید بخــش کوچکــی 
از ایــن فراوانــی باشــد. نیــزه، تبرزیــن، 
خنجــر، گــرز، چکــش، پتــک تــا تیرکمــان 
بــازی  گیمپلــی  در  همــه  کراســبو  و 
ایفــای نقــش مــی کننــد. امــا در یــک 
نبــرد، تنهــا جنگجویــان نقــش ندارنــد 
قشــر  ســازندگان  و  مهندســان  بلکــه 
جنــگ  در  پیــروزی  بــرای  تاثیرگــزاری 
ــد  ــازی شــما میتوانی ــن ب هســتند. در ای
(دســته(  کاس  ایــن  انتخــاب  بــا 
محاصــره  وســایل  ســازی  آمــاده  بــه 

بپردازیــد. وســایل محاصــره اغلــب 
منجنیــق  کننــدگان،  پرتــاب  بــه 
هــا وغیــره  گفتــه مــی شــود. در 
ایــن بــازی یــک جعبــه ابــزار نیــز 
قــرار  مهندســان  کاس  بــرای 
داده شــده اســت کــه میتــوان بــا 
آن تیرانــداز هــای قابــل حمــل، 
دیــوار هــای چوبــی و همچنیــن 
دیــوار هــای نیــزه ایــی را ســاخت. 
کــه  نظامــان  پیــاده  بــر  عــاوه 
نقــش اصلــی نبــرد را ایفــا مــی 
کننــد، ســوارکاران نیــز در جنــگ 
میتوانیــد  شــما  دارنــد.  حضــور 
در  ســوارکار  یــک  عنــوان  بــه 
نبــرد حضــور داشــته باشــید ولــی 
انتخــاب  هــر  کــه  بدانیــد  بایــد 
در میــدان جنــگ ســختی هــای 

دارد. را  خــودش 
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یکــی از دالیــل اصلــی مهــارت محــور 
ــی اســت کــه  ــازی، ویژگــی های ــودن ب ب
یــک بازیکــن میتوانــد بــا آموختــن آن 
نشــان  خــود  از  بهتــری  عملکــرد  هــا، 
دهــد. بــه عنــوان مثــال، در یــک مبــارزه 
بــه تــن، خوانــدن ذهــن حریــف  تــن 
آنالیــز  بــا  شــما  اســت.  موثــر  بســیار 
کــردن وی میتوانیــد حرکــت بعــدی او 
ــه اســلحه،  ــد. بســته ب را پیشــبینی کنی
دارد،  حریــف  کــه  موقعیتــی  و  گارد 
ــه اجــرا  ــن حرکــت را ب ــد بهتری شــما بای
درآوریــد. فــرض مــا بــر ایــن اســت کــه 
هــم شــما و هــم دشــمن دارای یــک 
ــاع  ــرای دف ــک ســپر ب اســلحه ســرد و ی
از خــود هســتید. یــک حرکــت اشــتباه 
از شــما، ماننــد یــک حملــه بــی موقــع 
کــه بــی تاثیــر واقــع شــود، امــکان مــرگ 
شــما را دوچنــدان مــی کنــد. پــس یکــی 
مدیریــت  بــازی  در  نبــرد  عناصــر  از 
تــر  دقیــق  معنــای  بــه  اســت.  حملــه 
پیــدا کــردن یــک نقطــه آســیب پذیــر 
بــرای یــک ضربــه ســهمگین. همچنیــن 
ــا ســپر و  ــه دشــمن ب بــاک کــردن ضرب
ــری از پیشــروی  ــرای جلوگی ــا ســاح ب ی
دشــمن بســیار تاثیرگــذار مــی باشــد. 
اگــر شــما نتوانیــد ضربــه را بــه وقــت 
بــاک کنیــد، نقطــه ضعفــی خواهــد بود 
کــه بــه مــرگ شــما ختــم خواهــد شــد. 
ولــی بــرای جلوگیــری از آســیب دیــدن 
تنهــا نیــاز بــه بــاک کــردن نیســت بلکــه 
بــا یــک فــرار کوچــک یــا بــه اصــاح جــا 
خالــی دادن، میتوانیــد هــم اســتامینای 
از حملــه  کمتــری خــرج کنیــد و هــم 
ــکات  ــد. همــه ن ــان بمانی دشــمن در ام
ــه تــن ممکــن  ــاره  نبــرد تــن ب فــوق درب
اســت در گــذر یــک ثانیــه در بــازی رخ 
دهــد و در نجــات شــما نقــش حیاتــی را 
بــازی کننــد. در ایــن حیــن دو دیــدگاه 
و  شــخص  اول  (پرســپکتیو(  مختلــف 
ســوم شــخص بــرای بازیکنــان طراحــی 
انتخــاب  بازیکــن  کــه   اســت  شــده 
کننــده و تصمیــم گیرنــده خواهــد بــود. 

امــا بســیاری از بازیکنــان بــه چنــد دلیــل 
اول شــخص را بهتــر مــی داننــد. اولیــن 
دلیــل حــس واقعگرایانــه میــدان جنــگ 
در دیــد اول شــخص حــس مــی شــود. 
بازیکــن خــود را جــای کاراکتــر  یعنــی 
گذاشــته و همــه اتفاقــات را بــا تمــام 
هــوش و حواســش درک مــی کنــد. بــه 
طــوری کــه انــگار خــود گیمــر در نبــرد 
تــن بــه تــن شمشــیر مــی زنــد. دومیــن 
دلیــل نیزافزایــش دقــت در هنــگام دیــد 
اول شــخص اســت زیــرا تمامــی حواس 
متمرکــز  حریــف  روی  بــر  بازیکــن 
بــه  مــی شــود و دیــد بهتــری نســبت 
موقعیــت حریــف پیــدا مــی کنــد. پــس 
دلیــل ارجحیــت دیــد اول شــخص ایــن 
اســت کــه هــم از نبــرد لــذت مــی بریــد 
و هــم حرفــه ایــی تــر مبــارزه مــی کنیــد.

دو المــان پــر اهمیــت کــه کاراکتــر را 
بنیــه  و  جــان  دارد،  مــی  نگــه  ســرپا 
(اســتامینا( مــی باشــند کــه بــی توجهــی 
بــه هــر کــدام پیامدهــای مرگبــاری را 
ــی  ــا انجــام حــرکات ب ــال دارد. ب ــه دنب ب
هــدف کــه انــرژی شــما را مصــرف مــی 
ــر  ــد، بیشــتر از همیشــه آســیب پذی کن
ــا  ــن معن ــه ای ــان مــی شــوید. ب ــر نمای ت
و حملــه  دفــاع  بــرای  شــما  بنیــه  کــه 
ضعیــف شــده و در زمــان کوتــاه کشــته 
ــه  ــا توجــه ب ــن ب ــد شــد. همچنی خواهی
اســتراتژی هــای بــازی، در صورتــی کــه 
در یــک دســت از بــازی آســیب دیــده 
ایــد و جــان کمــی از شــما باقــی مانــده 
هــدف  بــی  حمــات  از  بایســت  مــی 
پرهیــز کنیــد و در موقعیــت امــن تــری 
ــاره  ــه درب ــن مقال مســتقر شــوید. در ای
تمامــی مــود هــای بــازی اطــاع کســب 
خواهیــد کــرد. پــس در ادامــه بــا مــن 

همــراه باشــید.
ــه  ــازی تنهــا ب همانطــور کــه میدانیــد، ب
یــک مــدل از نبــرد اکتفــا نکــرده و مــود 
هــای گوناگونــی را بــرای بازیکنــان قــرار 

داده اســت.
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FRONTLINES
در ایــن مــود، 64 بازیکــن حضــور دارنــد 
کــه بــه دو تیــم 32 نفــری تقســیم مــی 
1000 امتیــاز  بــا  شــوند. هــر دو تیــم 
بــازی را آغــاز مــی کننــد و بــرای افزایــش 
مــی  یکدیگــر  بــا  رقابــت  بــه  امتیــاز 
پردازنــد. پلیــر هــا بــا تســخیر ســرزمین 
هــای دشــمن و همچنیــن کامــل کــردن 
هــدف هــای تیــم خــود امتیــاز کســب 
دشــمن،  هــر  کشــتن  بــا  کننــد.  مــی 
از امتیــازات تیــم حریــف کاســته مــی 
کاســته  مقیــاس  همچنیــن  شــود. 
شــدن امتیــاز از تیــم حریــف بــا تســخیر 
ســرزمین هایشــان افزایــش مــی یابــد. 
و هــر تیمــی کــه زود تــر هــدف هــای 
تیمــش را بــه اتمــام برســاند، خاتمــه 
دهنــده بــازی خواهــد بــود. قابــل توجــه 
اســت کــه تســخیر مــکان هــای کلیــدی 
دســتورات  انجــام  و  دشــمن  مهــم  و 
کشــتن  بــا  یکســانی  اهمیــت  بــازی، 
تمــام  بــه  بایــد  پــس  دارد.  دشــمنان 

جوانــب دقــت کــرد.
BATTLE ROYALE

ــای خــود  ــرای بق ــار ب ــن ب 64 بازیکــن ای
مــی جنگنــد. مــرگ هــر پلیــر در بــازی 
بــرای  دســت  آن  اتمــام  معنــای  بــه 
بازیکــن اســت بــه دلیــل اینکــه حضــور 
مجــدد و ری اســپاونی در کار نخواهــد 
بــود. وقتــی بــازی شــروع مــی شــود، 
نــدارد.  زره  و  اســلحه  پلیــری  هیــچ 
بــرای یافتــن ســاح و زره، گیمــر بایــد 
صنــدوق هــای داخــل مــپ را پیــدا کنــد 
و بــرای نبــرد آمــاده شــود. مانندســایر 
بــازی هــای بتــل رویــال، حلقــه مــرگ 
شــروع بــه تنــگ تــر شــدن مــی کنــد 
و پلیــر هــا را بــه یکدیگــر نزدیــک مــی 

کنــد.
HORDE

تیــم هــای کوچکــی از بازیکنــان بایــد 
ویــو (مــوج حمــات( هایــی از حمــات 
دشــمنانی را تحمــل کننــد کــه توســط 
هــوش مصنوعــی کنتــرل مــی شــوند. 
هــر ویــو بــازی ســخت تــر مــی شــود. بــه 
طــوری کــه دشــمنان افزایــش مــی یابند 
و یــا ســاح پیشــرفته تــری در دســت 
مــی گیرنــد. بازیکنــان پــس از شــروع 
ندارنــد.  زرهــی  و  ســاح  هیــچ  بــازی 
پــس از آســیب دیــدن، جــان بازیکنــان 
پــر نمــی شــود پــس بایــد دشــمنان را بــه 
قتــل برســانند تــا کمــی جــان و مقــداری 
پــول بــازی را دریافــت کننــد. پــس از 
اتمــام هــر ویــو جــان بازیکنــان پــر مــی 
شــود. در زمــان اســتراحت هــر ویــو، 
بازیکنــان میتواننــد بــا مراجعــه کــردن 
بــه فروشــگاه هــای در مــپ، تجهیــزات 
خریــداری کننــد ولــی در صورتــی کــه از 
ــی داشــته  مــکان فروشــگاه اطــاع قبل
باشــند. بــه طــور کلــی ایــن مــود بســیار 
ســرگرم کننــده و مفــرح اســت. اکثــر 
تقویــت  بــرای  مــود  ایــن  از  بازیکنــان 
مهــارت هــای خــود اســتفاده مــی کننــد.

SKIRMISH
بســیاری از پلیــر هــا ایــن مــود را جــذاب 
تریــن مــی داننــد. البتــه بــه بــاور مــن 
بهتریــن مــود فرانــت الینــز اســت چــون 
ــات بســیاری برخــوردار اســت و  از جزئی
ــه  ــازی ب همچنیــن شــلوغ تریــن مــود ب
شــمار مــی رود. در ایــن مــود، پــس از 
مــرگ جــان دیگــری بــه شــما داده نمــی 
شــود و تیمــی برنــده رانــد خواهــد شــد 
کــه نجــات پیــدا کنــد بــه معنــای اینکــه 
اعضایــش زنــده بماننــد. بــرای بــردن کل 
دســت، تیــم شــما بایــد 7 رانــد پیــروز 
میــدان شــود. پــس احتیــاط در زنــده 
مانــدن در بــازی شــرط اولــی پیــروزی 

اســت.
DEATHMATCH
FREE-FOR-ALL

ــال، شــما  ــل روی ــن مــود همچــون بت ای
را تنهــا بــه حــال خــود رهــا مــی کنــد. 
ــاره  ــار، شــما پــس از مــرگ دوب امــا اینب
ــا  ــر هــا ب ــده خواهیــد شــد. تمــام پلی زن
دل و جــان بــا یکدیگــر بــه نبــرد مــی 
پردازنــد. امــا بازیکنــی کــه هــدف بــازی 
مبنــی بــر بیشــترین کشــتن را بــه اتمــام 
برســاند، پیــروز بــازی خواهــد بــود. (بــه 
عنــوان مثــال، بــازی 30 دقیقــه طــول 
مــی کشــد. هــر کــس کــه در آخــر 30 
دقیقــه بیشــترین کیــل را گرفتــه باشــد، 
اول خواهــد شــد.( در ایــن مــود، تمــام 
تمرکــز بــازی بــر روی یــک نبــرد خالــص 
ــی دقدقــه  ــی کــه بازیکــن ب اســت. جای
بــه تقویــت مهــارت هــای جنگجویانــه 
اش مــی پــردازد و نیــاز نــدارد کــه هیــچ 
دســتوری از بــازی را بــه پایــان برســاند.

TEAM DEATHMATCH
مــود  بــا  مــود همســو  ایــن  همچنــان 
قبلــی مــی باشــد امــا ایــن بــار بازیکنــان 
خواهنــد  خــود  ســپاه  پیــروزی  بــرای 
جنگیــد. هــر تیمــی کــه بتوانــد تــا پایــان 
نبــرد، بیشــترین کشــتار را بــه نــام خــود 

ثبــت کنــد، برنــده بازیســت.
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نگاهــی بــه جذابیــت هــای بصــری و 
صوتــی بــازی

ــه  ــدگاه جزئیگرایان ــازی از دی ــه ب ــگاه ب ن
نیــز حائــز اهمیــت اســت. مــپ هــای 
ــه شــکل طبیعــی  ــازی، همــه ب ــزرگ ب ب
خیــره کننــده هســتند. صــدای برخــورد 
ــوار هــا،  شمشــیر هــا و خــرد شــدن دی
جســد هــای خــون آلــود پهــن بــر زمیــن 
در محیطــی پرهیاهــو از جنبــه هــای 
بــازی هســتند.  اساســی  ولــی  جزئــی 
ــه ویژگــی هــای  ــوان گفــت ک پــس میت
کوچــک و اساســی هســتند کــه کلیــت 
دارنــد.  مــی  نگــه  درخشــان  را  بــازی 
ســوای کلیــت جــذاب بــازی، قابلیــت 
هــای قابــل توجهــی نیــز در بــازی قــرار 
بازیکنــان  امــروزه،  انــد.  شــده  داده 
بــه دنبــال شــخصی ســازی هســتند. 
شــمایل  و  میخــواد شــکل  کــس  هــر 
متفاوتــی نســبت بــه دیگــران داشــته 
باشــد و خــود را بهتــر از دیگــران بدانــد. 
در  بــه شــدت  را  ایــن موضــوع  بــازی 
اســت.  کــرده  مطــرح  خــود  کانســپت 
گیمــر هــا میتواننــد در ایــن بــازی بــدن، 
صــورت و تــن صــدای خــود را ویرایــش 
ــن ویرایــش بســته  ــل ای ــه دلی ــد. ک کنن
دارد.  تزئینــی  فــرد جنبــه  بــه ســلیقه 
تزئیــن و ویرایــش ســاح، زره و پــرک 
ــاز  ــازی نی ــت هــای درون ب ــه پوین هــا ب
دارد. مــا مــدل هــای بســیاری از زره هــا 
ــم  ــه چشــم مــی بینی ــازی ب ــن ب را در ای
امــا هــر زره دارای یــک ســطح اســت. 
ســه ســطح کلــی بــرای زره هــا تعریــف 
تــر  انــد. هــر چــه زره ســنگین  شــده 
در  بازیکــن  حرکــت  ســرعت  باشــد، 
بــازی کنــد تــر اســت امــا متقابــا  زره 
ســنگین دمیــج و آســیب بیشــتری را 
تحمــل مــی کنــد. امــا بازیکــن میتوانــد 
زره  تزئیــن  بــه  بیشــماری  شــکل  بــه 
انتخابــی خــود بپــردازد. هــر چــه ســایز 
امتیــاز  باشــد،  تــر  بــزرگ  اســلحه 

بیشــتری را خــرج مــی شــود. پــس 
ــازی پاســخ  بــه تمامــی مســائل، ب
یــک  یعنــی  ایــن  و  اســت  داده 

بــر  عــاوه  برتــر.  عنــوان 
ســاح و زره، پــرک هــا 
تعییــن  مســئولیت 
توانایــی هــای مجهــول 

توانایــی  دارنــد.  را 
بــه  کــه  هایــی 
چشــم دیــده نمــی 
شــود ولــی در نبــرد 

واضحــی  طــور  بــه 
مــی  نمایــان 
بــه  (اگــر  شــوند 
ســری بــازی هــای 

دقــت  دیوتــی  کاالف 
مــی  باشــید،  کــرده 
بینیــد کــه در بخش 
کاســتومایز کــردن 
هــا،  کاس 
پــرک  میتوانیــد 

هــای دلخــواه را بچینیــد. 

ایــن پــرک هــا توانایــی هــای مجهــول یــا 
نامحســوس را بــه یازیکــن مــی دهنــد، 
تنــد  هنــگام  در  تیرانــدازی  ماننــد 
دویــدن. پــس از جمــع آوری امتیــاز، 
بازیکــن میتوانــد پــرک هــای جدیــد را 
خریــداری کنــد(. هــر چــه پــرک دارای 
رنــک باالتــری باشــد، امتیــاز بیشــتری را 
طلــب کــرده و پــر اســتفاده تــر خواهــد 
بــود. مــا 3 دســته کلــی از پــرک هــا را 
ــرک  ــی، پ ــرک هــای عال دارا هســتیم. پ
هــای خــوب و پــرک هــا معمولــی کــه  
بــه نوبــه خــود در برخــی ســت هــای 
بازیکنــان ممکــن اســت عالــی ظاهــر 
شــوند امــا در یــک دیــد کلــی، از کیفیت 
ــاز کمتــری  ــد و امتی معمولــی برخوردارن

نیازمندیــم. خریدنشــان  بــرای 
بــه  وارد  کلــی  هــای  ایــراد  از  یکــی 
فــرا  و  ضعیــف  هــای  ســرور  بــازی، 
اســتقبال  باشــد.  مــی  شــده  اشــباع 
زیــاد بازیکنــان از ایــن محصــول، فراتــر 
از حــد تصــور توســعه دهنــدگان بــود 
هــای  محدودیــت  بــا  هــا  ســرور  لــذا 
ممکــن  هســتند.  مواجــه  بســیاری 
اســت برخــی اوقــات شــما 2 ســاعت 
ــد.  ــک مــچ بکنی ــدا کــردن ی را صــرف پی
نیــز  معمولــی  اینترنــت  همچنیــن 
پــس  نیســت،  بــازی  ایــن  جوابگــوی 
ــز ســر و  ــگ نی ــا ل ممکــن اســت شــما ب
پنجــه نــرم کنیــد. دومیــن ایــرادی کــه 
از بــازی میتــوان گرفــت خــارج شــدن 
در  قــدری  بــه  اســت.  فــان  مضمــون 
برخــی قســمت هــا بــازی واقعگرایانــه 
طراحــی شــده اســت کــه ممکــن اســت 
در  مثــا  برانگیــزد.  را  بازیکــن  خشــم 
بخــش کار بــا کراســبو، تمــام پروســه 
ــد طــی بشــود و  ــر بای ــاب تی واقعــی پرت
حتــی دقــت پرتــاب نیــز بســیار پاییــن 
اســت. بــه طــوری کــه بــه آســانی نمــی 
را هــدف گرفــت.  یــک دشــمن  تــوان 
ولــی خوشــبختانه از دمیــج باالیــی 
برخــوردار اســت. همچنین بازی 
فرمیشــن هــای کلــی تبعیــت 
در  کمانــدارن  اگــر  کنــد.  مــی 
فــرم درســت قــرار نگیرنــد، 
پذیــر  آســیب  بســیار 

ــا  ــود. حتم ــد ب خواهن
نظــام  پیــاده 

در  بایــد 
خطــوط جلویــی 
درگیــر باشــد و کمانــداران 
بــا قــرار گرفتــن در صــف 
بــه  پیشــین،  هــای 
هــدف گرفتــن دشــمنان 
ــرم هــای  ــر ف ــد. اگ بپردازن
کلــی حفــظ نشــود، تیــم 
هــم  در  آســانی  بــه 
شــد. خواهــد  شکســته 
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داشتن مود های متنوع و عدم یکنواختی بازی
تاکتیک محور بودن مولتی پلیر و وجود المان های واقعگریانه 

در نبرد های تن به تن
وجود جزئیات بسیار و روان بودن گیم پلی

قابلیت تخریب پذیری باال
وجود تنوع در کاس  ها و وجود قابلیت طراحی کاس 

قابلیت طراحی، تزئین و ظاهرسازی به صورت حرفه ایی 
کاراکترها

سرور های ناپایدار و قطعی اتصال از سرور 
خارج شدن بازی از حالت مفرح با در نظر گرفتن ویژگی های 

رئالیستیک بسیار

9

+-

 MORDHAU یک نگاه کلی به
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پــس از عرضــه شــدن ایــن بــازی در روز 29 آپریــل 
2019 بــر روی وینــدوز، بســیاری از خیالپــردازی 
ــت پیوســت. چشــیدن  ــه واقعی هــای گیمــر هــا ب
یــک  در  واقعــی  تــن  بــه  تــن  نبــرد  یــک  طعــم 
ســرزمین پهنــاور کــه تعــداد زیــادی از بازیکــن هــا 
بــه جنــگ بــا یکدیگــر مــی پردازنــد، دیگــر یــک رویــا 
نیســت. جایــی کــه میــدان نبــرد معنــای واقعــی 
بــه  میتــوان  دوبــاره  و  کنــد  مــی  حفــظ  را  خــود 
اروپاییــان،  کــه  جایــی  بازگشــت.  وســطا  قــرون 
ــگ هــای  ــد و جن ــروزی شمشــیر مــی زدن ــرای پی ب

طوالنــی را در تاریــخ ثبــت مــی کننــد. بــا حــس 
میتــوان  آیــا  بــازی  در  اتمســفری  شــدن چنیــن 
ــوق العــاده دســت کشــید؟  ــن محصــول ف از چنی
حــال بــا داشــتن یــک رایانــه میتوانیــد ایــن عنــوان 
ــازی  ــازی کنیــد و از ایــن ب ــا تمــام شــمایلش ب را ب
لــذت ببریــد. همچنیــن ایــن بــازی متــا 81 را در 
کانامــه خــود درج کــرده کــه موفقیــت تیم توســعه 
تحســین  ســوای  دهــد.  مــی  نشــان  را  دهنــده 
ســایت هــای نقــد، ایــن بــازی شــور و شــوق ایــن 
ســبک از گیــم را در بازیبــازان زنــده کــرده اســت.
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سعید آقابابایی

 Rage مشــکل اصلــی  بــازی نخســت
یــک  در  و  »معرفــی«  و  »ارائــه«  در 
ــاز  ــه بازیب ــازی ب کام Presentation ب
کــه  کردیــد  مــی  حــس  انــگار  و  بــود 
ــازی خــودش خــودش را دســت کــم  ب
کــه در خیلــی  گیــرد، در حالــی  مــی 
مــوارد واقعــا فــوق العــاده بــود.  اگــر 
ــری  ــا Presentation بهت ــه ی ــازی ارائ ب
داشــت وضعــش خیلــی خیلــی بهتــر 
از اکنــون بــود و حتــی نمــره هایــش 
دلیــل  بــه  بــازی  بــود.  باالتــر  خیلــی 
کیفیــت جلــوه هــای بصــری، طراحــی 
هنــری دنیــای بــازی و سیســتم جــذاب 
شــد  تحســین  بســیار  مبارزاتــش 
و  داســتان  خاطــر  بــه  کــه  حالــی  در 

علــی  و  ضعیــف  پــردازی  شــخصیت 
سیســتم  وجــود  عــدم  الخصــوص 
بــازی مــورد  جهــت یابــی صحیــح در 
نقــد قــرار گرفــت و از امتیاز آن کاســته 
شــد. نســخه دوم ایــن ســری نیــز در 
نســل هشــتم منتشــر شــده اســت کــه 
در ایــن مطلــب قصــد داریــم تــا بــه 
بحــث و بررســی در مــورد آن بپردازیــم 
اگــر بــه Rage 2  عاقمنــد هســتید، در 
ــا  ــد و  بررســی ب ــه نق ــن مقال ــه ای ادام

مجلــه گیمفــا همــراه باشــید..

Rage 2
جنون اکشن 
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بــازی  ضعــف  بزرگتریــن  داســتان 
بــا  و  شــود  مــی  محســوب   Rage 2
پتانســیل خیلــی  دنیایــش  کــه  ایــن 
دارد،  گویــی  داســتان  بــرای  بهتــری 
ــه  ــن پتانســیل هــدر رفت متاســفانه ای
بــازی  ایــن  از  کــه  ای  نمــره  اســت.. 
بــه  کســر کــرده ام تقریبــا تمامــش 
روایــت و  و  خاطــر بخــش داســتانی 
نقطــه  دو  زیــرا  هاســت  شــخصیت 
نــام  هــا  آن  از  کــه  دیگــری  ضعــف 
بزرگــی  مشــکات  ابــدا  ام،  بــرده 
نیســتند. خیلــی بــازی هــا هســتند کــه 
بــه واســطه  داســتانی کلیشــه ای را 
روایــت عالــی بــرای مــا بــه یادماندنــی 
کــرده انــد، ولــی Rage 2 جــزو ایــن 
دســته هــم نیســت و روایتــش هــم 
شــخصیت  اســت.   جــذاب  غیــر 
ــر علــت  ــد ب ــز مزی ــردازی ضعیــف نی پ
شــده اســت و بایــد گفــت تــک تــک 
و  اصلــی  از  بــازی  هــای  شــخصیت 
فرعــی چنگــی بــه دل نمــی زننــد و در 
کل بــازی هیــچ شــخصیت قدرتمنــد و 
ــی  ــد و ب پرداخــت شــده ای نمــی بینی
شــک هیــچ کــدام از آن هــا در یــاد 
شــما نخواهنــد مانــد. وقایــع داســتانی 
ایــن نســخه ۳۰ ســال بعــد از اتفاقــات 
بــازی اول رقــم مــی خــورد. شــما در 
مــی  قــرار   Walker نقــش  در  بــازی 
گیریــد کــه آخریــن بازمانــده از رنجرها 
محســوب مــی شــود. تعــداد اکثریــت 
از  ناشــی  وقایــع  طــی  هــا  انســان 
Apophis ۹۹۹۴۲ از بیــن رفتــه انــد 
مانــده  باقــی  کمــی  تعــداد  تنهــا  و 

 Walker نقــش  در  بایــد  شــما  انــد. 
از خطــرات مرگبــار و  پــر  در دنیایــی 
ــد، بقــای  ــه هــای قدرتمن جهــش یافت
مانــده  باقــی  مــردم  انــدک  و  خــود 
وحشــی   Wasteland ایــن  در  را 
حفــظ نماییــد. اکنــون چندیــن شــهر 
آمــده  وجــود  بــه  جدیــد  جامعــه  و 
اســت و زندگــی هــای جدیــدی بــرای 
انســان هــای بقــای مانــده آغــاز شــده 
اســت ولــی مــی دانیــد کــه همــه چیــز 
همیشــه ارام نمــی مانــد.  یــک گــروه 
قدرتمنــد و خطرنــاک و بــی رحــم بــه 
ســرکردگی ژنــرال کــراس کــه فکــر مــی 
کردنــد مــرده اســت بــه وجــود آمــده 
و خــود را بــه عنــوان نیــروی نظامــی 
بــه  اینهــا  کنــد.  مــی  مطــرح  جدیــد 
دنبــال قدرتمندتریــن تکنولــوژی هــای 
نانــو و ارزشــمندترین منابــع جوامــع 
دیکتاتــوری  تــا  هســتند  انســانی 
گســترش  بــازی  دنیــای  بــر  را  خــود 
دهنــد و در ایــن راه از هیــچ قتــل و 
غــارت و کشــتاری دریــغ نمــی کننــد. 
شــما در نقــش Walker و بــا کمــک 
شــخصیت هــای دیگــر بــازی بایســتی 
در مقابــل ژنــرال قــد علــم کــرده و او و 
ــد و  گــروه خونخــوارش را از بیــن ببری
حواســتان بــه جهــش یافتــه هــا هــم 
ــاور کنیــد کــه تمــام داســتان  باشــد. ب
بــس. یعنــی  و  اســت  بــازی همیــن 
فاقــد  و  ای  و کلیشــه  بســیار ســاده 
هــر گونــه پیچــش داســتانی و عمــق 

خاصــی.     
 Rage 2 بــازی  بصــری  مبحــث  در 

هیــچ  ریــز  ایــراد  دو  یکــی  جــز  بــه 
و  شــود  نمــی  مشــاهده  مشــکلی 
کــه  مناطقــی  و  هــا  مــکان  تمامــی 
بــرای بــازی طراحــی شــده انــد بســیار 
زیبــا و جــذاب و پرجزییــات هســتند و 
بســتر مناســبی را بــرای رخ دادن گیــم 
ــازی را  ــار و بســیار ســریع ب ــی مرگب پل
در  انــد.  آورده  فراهــم  بازیبــاز  بــرای 
 Doom و Rage 2 بــازی هایــی مثــل
اهمیــت گرافیــک فنــی بــا ثبــات خیلــی 
بیشــتر اســت زیــرا ســرعت مبــارزات و 
نبردهــا حــرف اول را در ایــن بــازی هــا 
مــی زنــد و بــا گیــم پلــی دیوانــه وار 
و ســریعی کــه ایــن عناویــن دارنــد، 
بایــد بــازی کامــا ثبــات فنــی اش را 
حفــظ نمایــد تــا بازیبــاز از تجربــه ایــن 
ســرعت و نبردهــای دیوانــه وار ذره ای 
 Rage  محــروم نشــود. خوشــبختانه
2 عنوانــی کامــا باثبــات و باکیفیــت 
اســت و واقعــا در طــول ســاعت هــا 
افــت فریــم مواجــه  بــا  بــازی هرگــز 
نشــدم. بــه نظــر مــی رســد ســازندگان 
در ایــن زمینــه تمــام تــاش خــود را بــه 
کار بســته انــد تــا شــاهد بافــت هــای 
بــا کیفیــت و نورپــردازی مناســب بــرای 
باشــیم  هشــتمی  نســل  بــازی  یــک 
ولــی بــاز هــم گاهــا شــاهد مــواردی 
و  کوچــک  هــای  بــاگ  برخــی  مثــل 
همیــن طــور بافــت هــای بــی کیفیــت 
و کمبــود جزییــات در برخــی محیــط 
هــا در بــازی هســتیم. همچنیــن بــا 
وجــود ایــن کــه نورپــردازی در بــازی 
اســت  شــده  انجــام  مناســب  کامــا 
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ولــی در منطقــه هــای خیلــی تاریــک 
گاهــا بازیبــاز واقعــا اذیــت مــی شــود 
زیــرا در برخــی زوایــا هیــچ چیــز در 
 Rage تاریکــی دیــده نمــی شــود. در
2 بــا ایــن کــه بــاز هــم فضــای غالــب 
دنیــای  همــان  بــازی،  گرافیکــی 
بیابانــی و نابــود شــده اســت ولــی 
تنــوع محیــط هــا نســبت بــه بــازی 
نخســت خیلــی بیشــتر شــده اســت 
ــد  و هــر جــور محیطــی کــه فکــر کنی
دنیــای  مختلــف  هــای  بخــش  در 
ایــن نســخه بــه چشــم مــی خــورد. 
همچنیــن محیــط هایــی کــه در بــازی 
مشــاهده مــی کنیــم و پــای بــه آنهــا 
مــی گذاریــم بســیار خــوب از نظــر 
ــد و محیــط  جزییــات  خلــق شــده ان
نیســتند  خالــی  و  خشــک  هایــی 
پیشــرفته  پایــگاه  یــک  چــه  حــاال 
ــر  ــل پ ــک تون دشــمن باشــد و چــه ی
از آلودگــی موجــودات جهــش یافتــه 
در زیــر زمیــن. دشــمنان بــازی نیــز از 
نظــر ظاهــری عالــی و فــوق العــاده 
شــده  خلــق  وار  دیوانــه  و  جــذاب 
انــواع دشــمنان دیوانــه و  از  انــد و 
روانــی مختلــف تــا دشــمنان رباتیــک 
قدرتمنــد و موجــودات جهــش یافتــه 
نظــر  از  کــدام  هــر  و...  مخــوف 
ظاهــری بســیار پرجزییــات و عالــی 
ــد . همچنیــن شــاهد  خلــق شــده ان
و  مختلــف  هــای  ماشــین  انــواع 
متنــوع کــه بــا جزییــات بســیار زیــاد 
طراحــی شــده انــد هســتیم کــه از 
هــای  ماشــین  تــا  گرفتــه  ســواری 

بــا چــرخ هــای عظیــم  پیکــر  غــول 
و موتــور ســیکلت و ماشــین هــای 
وســیله  یــک  حتــی  و  ماننــد  تانــک 
هوایــی بــرای پــرواز را شــامل مــی 
شــوند و هــر کــدام هــم یــک نوعــی 
ســاح  و  شــده  ســازی  شــخصی 
دارنــد.  خــود  روی  مختلفــی  هــای 
ــازی  ــد گفــت ســازندگان ب در کل بای
ــا یــک  ــد ت ــه خوبــی موفــق شــده ان ب
دنیــای آخرالزمانــی بــا کیفیــت کــه پــر 
اســت از انــواع مناطــق مختلــف مثل 
هــا،  کوهســتان  بیابــان،  و  صحــرا 
مناطــق جنگلــی و سرســبز، دریاچــه 
هــا، ســازه هــای ویــران شــده، تونــل 
هــای  فاضــاب  و  مخــوف  هــای 
صنعتــی  هــای  محیــط  زیرزمینــی، 
ســاختمان  انــواع  طــور  همیــن  و 
هــای دارای تکنولــوژی هــای کامــا 
و  کننــد  ســازی  شــبیه  را  پیشــرفته 
 Rage دنیــای  بگویــم  بایــد  انصافــا 
2 بســیار زیبــا  خلــق شــده اســت 
و شــاهد طراحــی هــای جذابــی در 

بــازی هســتیم.  
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وقتــی مــی گویــم Rage 2، یعنــی شــما 
اینطــور در نظــر بگیریــد کــه میگویــم 
ایــن  نــاب«.  اکشــن  و  پلــی  »گیــم 
اســت.   Rage 2 کلیــت  و  اصلیــت 
Rage 2 از نظــر گیــم پلــی، ترکیــب گان 
پلــی معرکــه و خــوش دســت و ســریع 
Doom بــا دیوانــه بــازی و انفجارهــای 
و  ماشــینی  نبردهــای  و   Just Cause
 Rage و   Mad Max ســازی  شــخصی 
بــه همــراه المــان هــای متعــدد نقــش 
آفرینــی اســت. گیــم پلــی Rage 2 برای 
اکشــن دوســتان و عاشــقان مبــارزات 
ــر از المــان هــای  ــه وار و شــوتر پ دیوان
مبــارزات  و  ارتقــا  و  آفرینــی  نقــش 
ماشــینی، بــه معنــای واقعــی »معرکه« 
اســت. در دنیــای بــزرگ بــازی تعــداد 
خیلــی زیــادی مناطــق و بخــش هــای 
مختلــف وجــود دارد کــه در هــر کــدام از 
اینهــا یــک فعالیــت و ماموریــت انجــام 
هــای مختلــف  آیتــم  انــواع  و  دادنــی 
مثــل صنــدوق هــای گنــج و... وجــود 
دارد کــه آمــاده هســتند شــما آنهــا را 
پیــدا کنیــد. هــر ماموریــت و نبــردی کــه 
بــا دشــمنان داریــد روی نقشــه بــرای 
درجــه  کــه  کنــد  مــی  مشــخص  شــما 
ســختی آن ماموریــت و ان منطقــه از 
نظــر دشــمنان چگونــه اســت و بیــن ۱ تــا 
۱۰ ایــن درجــه ســختی متغیــر اســت.  
واری حتمــا  دیوانــه  دنیــای  چنیــن  در 
یــک عــده هــم وارد صنعــت ســرگرمی و 
ــار کشــت و کشــتار  نمایــش هــای مرگب
بــرای ســرگرم کــردن مــردم شــده انــد و 
در wasteland هــم یــک خانــم عجیــب 
 MB TV و دیوانــه، شــبکه ای بــه نــام
دارد کــه مــی توانیــد واردش شــوید و 
هــای  مــوج  بــا  نبــرد  اســتقبال  بــه 
بــا شــرایط خــاص  مختلــف دشــمنان 
و  برویــد  گان(  شــات  بــا  فقــط  (مثــا 
یــک شــوی  را رد کنیــد و  چالــش هــا 
موفقیــت آمیــز بــرای مــردم اجــرا نمایید 
ایــن  بگیریــد.  هــم  را  اش  جایــزه  و 
بخــش هــم از محتویــات اضافــی بــازی 
اســت کــه خــودش مــی توانــد جــدا از 
بــازی،  عــادی  رونــد  و  هــا  ماموریــت 
چالــش  بــه  و  نمایــد  را ســرگرم  شــما 

بکشــد، مخصوصــا در درجــات ســختی 
باالتــرش و بــا شــرایط ســخت تــر. یکــی 
اول  نســخه  مشــکات  بزرگتریــن  از 
سیســتم  یــک  وجــود  عــدم  بــازی 
راهیابــی و راهنمایــی کارآمــد در دنیــای 
ــود کــه گاهــا ســبب مــی  ــازی ب ــزرگ ب ب
و  شــود  خــرد  بســیار  اعصابتــان  شــد 
انجــام  حیــن  شــدن  گیــج  احســاس 
در  گــذار  و  گشــت  و  هــا  ماموریــت 
بدهــد  دســت  شــما  بــه  بــازی  دنیــای 
ولــی خوشــبختانه ایــن ایــراد در نســخه 
دوم رفــع شــده اســت و اکنــون شــاهد 
یــک سیســتم راهیابــی خــوب در بــازی 
هســتیم کــه شــما را از نزدیــک تریــن و 
بهتریــن راه بــه محــل مــورد نظرتــان کــه 
ــرای ماموریــت هــا کامــا  روی نقشــه ب
مشــخص مــی شــود یــا خودتــان مــارک 
کــرده ایــد، مــی رســاند و باعــث مــی 
ــازی  ــزرگ ب ــای ب شــود کــه دیگــر در دنی
گیــج نشــوید. صحبــت از رســیدن بــه 
ــه  ــف نقشــه شــد ک بخــش هــای مختل
بــا  بــازی  ایــن  در  دانیــد  مــی  قطعــا 
وســایل نقلیــه مختلــف بایــد ایــن کار را 
انجــام دهیــد. تنــوع وســایل نقلیــه در 
بــازی معرکــه اســت و تــا دلتــان بخواهد 
در  بــازی  در  گوناگــون  نقلیــه  وســایل 
اختیارتــان قــرار مــی گیــرد کــه هــر کــدام 
ــه یکــی از شــهرهای  ــد ب ــه برگردانی را ک
اصلــی بــازی و آن را در گاراژ خــود ســیو 
کنیــد، دیگــر بــرای همیشــه بــرای شــما 
آزاد خواهــد شــد و مــی توانیــد از آن 
اســتفاده نماییــد و بــا خــرج کمــی پــول 
آن را هــر کجــا احضــار کنیــد. البتــه یــک 
وســیله نقلیــه ثابــت و قابــل ارتقــا هــم 
 Phoenix کــه  داریــد  بــازی  ابتــدای  از 
نــام دارد و کامــا قابــل ارتقــا اســت و 
مــی توانیــد انــواع ســاح هــای مختلــف 
از موشــک دنبــال کننــده تــا مسلســل و 
mortar و.. را روی آن نصــب نماییــد و 
افزایــش دهیــد.  را  بدنــه اش  قــدرت 
بــازی خودشــان  ســایر ماشــین هــای 
 cossumize شــکلی  بــه  کــدام  هــر 
نمــی  را دیگــر  اینهــا  و  شــده هســتند 
توانیــد تغییــر دهیــد زیــرا همــه جــور 
ماشــین مختلــف بــا شــخصی ســازی 
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پراکنــده  بــازی  دنیــای  در  مختلــف 
هســتند و بســته بــه ســلیقه تــان مــی 
توانــد از هــر کــدام مــی خواهیــد بهــره 
هــای  ماموریــت  بــر  عــاوه  ببریــد. 
کلــی هــم فعالیــت  بــازی،  مختلــف 
هــای مربــوط بــه ماشــین ها و وســایل 
نقلیــه در بــازی وجــود دارد کــه مقــدار 
زیــادی محتــوای جــذاب بــرای شــما بــه 
همــراه دارنــد. از بخــش هایــی مربــوط 
بــه مســابقات ریســینگ و نبردهــای 
بــردن  بیــن  از  تــا  گرفتــه  ماشــینی 
ــد ماشــین هــای  کاروان هــای قدرتمن
و  اســکورت  کلــی  بــا  کــه  دشــمن 
دنیــای  در  محافــظ  نقلیــه  وســایل 
بــازی مــی چرخنــد و از بیــن بردنشــان 
کار اصــا آســانی نیســت، مخصوصــا 
کاروان هــای بســیار بزرگــی کــه خیلــی 
خیلــی قــوی هســتند و شــاید حــدود 
آنهــا  در  ماشــین   ۱۵  -  ۱۰ از  بیشــتر 
ــا مناســب  ــد و شــما بایــد ب وجــود دارن
ســاح  بهتریــن  و  ماشــینتان  تریــن 
هــای  موشــک  مثــل  ممکــن  هــای 
ایــن   ... و  و مورتــار  کننــده  تعقیــب 
بیــن  از  یکــی  یکــی  را  هــا  ماشــین 
ــی برســید.  ــه ماشــین اصل ــا ب ــد ت ببری
مهــم تریــن نکتــه ایــن اســت کــه بــا 
توانیــد  مــی  خــاص  قابلیــت  یــک 
بخــش هــای ضعیــف و نقطــه ضعــف 
هــای ماشــین دشــمنان را ببینیــد و بــه 
آنهــا شــلیک کنیــد تــا زودتــر از بیــن 
برونــد. واقعــا ایــن نبردهــای ماشــینی 
فــراوان  هــای  ســازی  شــخصی  بــا 
ــاالی  ــوع ب ماشــین هــا و کیفیــت و تن
ارتقاهــای  و  نقلیــه  وســایل  ایــن 
فــراوان آنهــا، یکــی از جــذاب تریــن 
بخــش هــای بــازی هســتند و لــذت و 
بــه شــما منتقــل  را  باالیــی  هیجــان 
 Rage 2 مــی کننــد. گیــم پلــی بــازی
شــامل اکشــن بســیار ســریع، هیجــان 
انگیــز و مرگبــار بــه همــراه شــوتر اول 
شــخص و همیــن طــور بخــش هــای 
و  ســواری  ماشــین  شــخص  ســوم 
مبــارزات ماشــینی و ریســینگ اســت. 
در مبــارزات بــازی شــما بــه انــواع و 
قابلیــت  کــه  هایــی  ســاح  اقســام 
ارتقــا و آپگریــد دارنــد مجهــز هســتید 
کــه تنــوع خوبــی نیــز دارنــد و ماننــد 
نســخه اول شــما ســاح هــای پرتابــی 
ســاح  و  نارنجــک  مثــل  مختلــف 
 wingstick ماننــدی کــه boomerang
نــام دارد در اختیــار داریــد کــه تــک 
تــک اینهــا قابــل ارتقــا هســتند و تــازه 
بــا جمــع کــردن منابــع و آیتــم هــای 
مختلــف، خودتــان مــی توانیــد اینهــا را 
کیفیــت  بســازید.  و  کــرده   Craft
بســیار  بــازی  تیرانــدازی  سیســتم 
باالســت و حــس و حــال شــلیک بــا 
ســاح هــای مختلــف کامــا بــه بازیبــاز 
منتقــل مــی شــود و یــه معنــای واقعی 
شــاهد وجــود گان پلــی بــی نظیــر و 
ســاح هــای خــوش دســت و نبردهای 
اعتیــاد آوری هســتیم کــه ۱۰ هــا روش 

ترکیــب  بــا  مبــارزه  بــرای  را  مختلــف 
اختیــار  در  و..  هــا  ســاح  و  قدرتهــا 
مثــل  تــا  دهنــد  مــی  قــرار  شــما 
بایوشــاک بتوانیــد کلــی روش جدیــد 
خودتــان  از  دشــمنان  کشــتن  بــرای 
دشــمنان  بــازی  در  کنیــد.  خلــق 
مختلفــی شــامل دشــمنان انســانی و 
جهــش یافتــه هــا و دشــمنان رباتیــک 
و .. وجــود دارنــد.  همچنیــن بایــد بــه 
ــی  ــز اشــاره کنــم کــه لــذت و ب ایــن نی
درجــات  در  مبــارزات  بــودن   نظیــر 
بهتــر  بســیار  بســیار  باالتــر  ســختی 
مشــخص مــی شــود. در الیــه الیــه 
پلــی  گیــم  مختلــف  هــای  بخــش 
بــازی، المــان هــای نقــش آفرینــی یــا 
شــامل  کــه  انــد  شــده  تنیــده   RPG
مــواردی مثــل سیســتم ارتقــا و اپگریــد 
بــرای هــر چیــزی کــه فکــرش را بکنیــد 
از شــخصیت بــازی گرفتــه تــا تــک تــک 
آیتــم هــا و قــدرت هــا و ســاح هــا، 
و  هــا  آیتــم  کــردن  لــوت  مکانیــک 
صندوقچــه هــای ارزشــمند، ماموریــت 
و  خریــد  سیســتم  و  جانبــی  هــای 
ــوع از فروشــنده  ــا چندیــن ن فــروش ب
هــای گوناگــون هســتند. ایــن المــان 
فــوق  عمــق  افرینــی  نقــش  هــای 
العــاده ای بــه بــازی بخشــیده انــد و 
ارزش تکــرار آن را نیــز بــاال بــرده انــد. 
مــی  بــازی  طــول  در  و  مبــارزات  در 
 Nanotride توانیــد از قابلیــت هــای
ــدا مــی  کــه در آرک هــا هــر یــک را پی
ایــن  نماییــد.  اســتفاده  نیــز  کنیــد 
مثــل  مــواردی  شــامل  هــا  قابلیــت 
Slam کــه در آن بــه هــوا مــی پریــد و 
بــه  ســهمگین  ای  ضربــه  مشــت  بــا 
ــا دامنــه ای  زمیــن وارد مــی کنیــد و ت
بــه هــوا مــی  را  مشــخص دشــمنان 
  Barrier فرســتید و از بین می برید  و
کــه بــا آن ســپری جلــوی خــود مــی 
خیلــی  دویــدن  کــه   Dash و  ســازید 
خــاص  زمانــی  ای  بــازی  در  ســریع 
اســت و چندیــن مــورد دیگــر هســتند 
در  و  نبردهــا  در  بســیار  بســیار  کــه 
اینــد و  بــه کارتــان مــی  بــازی  طــول 
چندیــن نــوع هجومــی و دفاعــی و ... 
دارنــد. Ark هــا مهــم تریــن مناطــق 
ــرا کــه در هــر کــدام  ــازی هســتند زی ب
یــا یــک قــدرت Nanotrite جدیــد پیــدا 
جدیــد.  ســاح  یــک  یــا  کنیــد  مــی 
در  هــا  آرک  ایــن  از  تــا   ۲۰ حــدودا 
دنیــای بــازی وجــود دارنــد کــه بــرای 
ــا ۱۰ ســاح گوناگــون و ۱۰  شــما تقریب
قــدرت Naanotrite خــاص ازاد مــی 
یــا  ســاح  هــر  ارتقــای  بــرای  کننــد. 
قــدرت یــا Project بــه درجــات باالتــر، 
نیــاز بــه آیتــم Feltrite داریــد کــه مهــم 
 XP تریــن آیتــم بــازی اســت و مثــل
عمــل مــی کنــد و از درون صنــدوق هــا 
و دنیــای بــازی و انجــام ماموریــت هــا 
هــر  در  حــاال  گیریــد.  مــی  را  اینهــا 
یــا  پراجکــت  یــا  ســاح  از  درجــه 
قدرتتــان، یــک ســری مــاد و ارتقاهــای 

جانبــی بســیار متنــوع (مخصوصــا در 
هــا(  پراجکــت  و  هــا  قــدرت  مــورد 
وجــود دارنــد کــه بــرای ایــن بخــش نیــاز 
بــه weapon core mod و آیتــم هــای 
مخصــوص Nanotride و ایتــم هــای 
کــه  داریــد  پراجکــت هــا  مخصــوص 
اینهــا را هــم بایــد از دنیــای بــازی و 
درون صنــدوق هــا جمــع کنیــد و بــه 
ایــن  از  یــک  هــر  تــا  آوریــد  دســت 
بــا  و  بــاال  درجــات  تــا  را  هــا  بخــش 
شــاخه هــای مختلــف ارتقــا دهیــد. 
حــاال جــدا از همــه ایــن بخــش هــا 
خــود شــخصیت اصلــی را هــم مــی 
توانیــد در زمینــه هــای قــدرت بدنــی 
خــط  و  برابــر ضربــات  در  (مقاومــت 
ســامتی(، آســیب ســاح هــا و میــزان 
قــدرت و زمــان Override ارتقــا دهیــد 
کــه بــرای ایــن ارتقاهــا هــم بایــد آیتــم 
ســری  یــک  مثــل  مخصوصــی  هــای 
غــده هــای خــاص جهــش یافتــه هــا و 
.. را نــزد یــک cyber Doctor ببریــد تــا 
هــا  شــاخه  ایــن  در  را  شــخصیتتان 
هــم  شــهر  هــر  در  کنیــد.  تــر  قــوی 
هــا  فروشــنده  از  مختلفــی  تعــداد 
هــای  آیتــم  کلــی  کــه  دارنــد  وجــود 
گوناگــون مــی فروشــند و مــی خرنــد و 
کــه  بــا دالر  بایــد  بخــش  ایــن  بــرای 
و  خریــد  اســت  بــازی  پولــی  واحــد 
هــای  آیتــم  کلــی  و  نماییــد  فــروش 
عالــی و الزم بــرای ارتقاهــا را از اینهــا 
بخریــد و آیتــم هــای فروشــیتان را هم 
بــه آنهــا بفروشــید. در دنیــای بــازی 
بــا  متحرکــی  هــای  فروشــنده  هــم 
ماشــین حرکــت مــی کننــد کــه وقتــی 
برایشــان بــوق بزنیــد مــی ایســتند و بــا 
شــما خریــد و فــروش مــی کننــد! در 
کل بایــد گفــت گیــم پلــی Rage 2  بــه 
قــدری جــذاب اســت کــه یــک تنــه مــی 
توانــد باعــث شــود برچســب موفقیــت 
بــه یــک بــازی بزنیــم، چــه برســد در 
همــه  داســتان  غیــر  کــه   Rage 2
ــی هســتند. هــر  بخــش هــای آن عال
ــم  چقــدر کــه از قــدرت و جذابیــت گی
ــاز هــم حــق  ــازی بگویــم ب پلــی ایــن ب
مطلــب را مثــل وقتــی کــه خودتــان در 
دل نبردهــای آن برویــد ادا نمــی کنــد.   
ــک  ــای واقعــی و کامــل ی Rage 2معن
گیــم پلــی دیوانــه وار و بــی نظیــر و 
بمبــی از هیجــان اســت و گیــم پلــی 
بــی شــک ســتاره بــی چــون و چــرای 
 Rage .ایــن عنــوان قلمــداد مــی شــود
2 چــه در بخــش مبــارزات و ماموریــت 
هــای اصلــی و فرعــی و چــه در زمینــه 
و  ریســینگ  و  ماشــینی  مبــارزات 
قابلیــت هــای خــوب شــخصی ســازی 
ــواع و  ــزات و ان ــه و تجهی وســایل نقلی
اقســام ارتقــا و ارزش تکــرار بــاال و.... 
در بــازی بســیار عالــی عمــل مــی کنــد 
بــی  و  مثبــت  هــای  المــان  ایــن  و 
نهایــت متنــوع، عمــق خاصــی بــه گیــم 

پلی بازی بخشیده اند.
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بــه    Rage 2 موســیقی  و  صداگــذاری 
و  حــس  القــای  بــه  واقعــی  معنــای 
بــه  بــازی  آخرالزمانــی  اتمســفر  حــال 
را  خــود  نقــش  و  کــرده  کمــک  بازیبــاز 
بــه خوبــی ایفــا مــی نماینــد. بــر عکــس 
شــخصیت  ضعیــف  پــردازی  شــخصیت 
هــا، صداگــذاری آن هــا بــه خوبــی انجــام 
شــده و صداهــا بــا چهــره هــا هماهنــگ 
اســت و هماهنگــی زمانــی نیــز دارنــد و در 
واقــع بهتریــن بخــش در مــورد داســتان 
بــازی،  هــای  شــخصیت  و  روایــت  و 
هاســت.  شــخصیت  ایــن  صداگــذاری 
ــوگ هــا و داســتان و شــخصیت  اگــر دیال
پــردازی هــای بهتــری نیــز در بــازی وجــود 
داشــت، بســیار کیفیــت کار صداگــذاران 
بــه چشــم مــی آمــد. صداهــای  بیشــتر 
محیــط بــازی و شــلیک ســاح هــا و ... 
نیــز همگــی بســیار بــا دقــت و بــا کیفیــت 
ضبــط شــده انــد و در بــازی شــنیده مــی 
شــوند تــا از باالتریــن کیفیــت صداگــذاری 
هشــتمی  نســل  عنــوان  یــک  در  بــازی 
بهــره منــد شــوید. موســیقی و قطعــات 
ســاندترک Rage 2 بســیار زیبــا و منطبــق 
بــا فضاســازی ایــن عنــوان خلــق شــده انــد 
و انــگار ایــن موســیقی هــا ار دل دنیــای 
ویــران ایــن عنــوان بیــرون آمــده و کامــا 
دنیــای  فضــای  و  اتســمفر  بــه  متعلــق 
بایــد گفــت ســازندگان  اســت.   Rage 2
شایســته  حــق  بــه   Rage 2 موســیقی 

یــک  و  هســتند  احتــرام  و  تحســین 
ســاندترک بســیار قابــل قبــول و زیبــا را از 
خــود بــه جــای گذاشــته انــد و مشــخص 
اســت کــه کامــا فضــا، اتمســفر و حــال و 
هــوای بــازی را درک کــرده و بــر اســاس آن 
ــگ ســاخته  ــک موســیقی کامــا هماهن ی
انــد. ایــن موســیقی هــا در برخــی شــرایط 
ــز  ــار و تعقیــب و گری ــارزات مرگب ــل مب مث
ماشــین هــا و... اوج مــی گیرنــد و گاهــی 
دل  در  رانندگــی  یــا  زدن  قــدم  هنــگام 
بیابــان هــای غــم زده دنیــای بــازی چنــان 
در پــس زمینــه حــل مــی شــوند کــه گویــی 
جــزو جدانشــدنی دنیــای نابــود شــده بــازی 

کــه بــوی مــرگ مــی دهــد هســتند.  
در نهایــت و بعــد از بررســی بخــش هــای 
مختلــف بــازی بایــد بگویــم بــازی کــردن 
و تجربــه Rage 2  سرشــار از آدرنالیــن 
نــاب  لــذت  و  ســرگرمی  و  هیجــان  و 
اســت. مخصوصــا بــرای افــرادی کــه مثــل 
مــن واقعــا عاشــق نســخه اول Rage و 
و   Doom و   Mad Max مثــل  عناوینــی 
المــان هــای پرتعــداد نقــش آفرینــی و 
ارتقــا هســتند، لــذت تجربــه ایــن بــازی 
واقــع  در  و  شــود  مــی  برابــر  چندیــن 
بایــد بگویــم ایــن بــازی »خــوراک« ایــن 
نــوع بازیبــازان طالــب اکشــن و هیجــان 
و  ارتقــا  از  پــر  وار  دیوانــه  مبــارزات  و 
آپگریــد و ســاح هــای قدرتمنــد اســت. 
Rage 2 یــک معجــون سراســر هیجــان و 

 Mad و Rage ــذت از ترکیــب ســرعت و ل
هــای  المــان  برخــی  و   Doom و   Max
یــک  راســتش  اســت.    Borderlands
Rage 2 خیلــی عجیــب  مــورد  نکتــه در 
 ۸۱ ســری  نخســت  بــازی  متــای  اســت. 
بــود و تــازه نتوانســته بــود مطابــق خیلــی 
انتظــارات عمــل کنــد. حــاال Rage 2 آمــده 
ــر  ــد (غی و از هــر نظــر کــه فکــرش را بکنی
از داســتان( بــازی را چندیــن برابــر نســبت 
بــه بــازی اول ارتقــا داده و کلــی المــان 
جدیــد و کامــا نــو را در ریشــه نســخه اول 
جاســازی کــرده و عیــب و ایرادهــای آن 
را رفــع کــرده اســت، بایــد متایــش بشــود 
۶۸!! همیــن ۲ خــط کــه نوشــتم را یــک 
بــار دیگــر بخوانیــد تــا بــه عچیــب و غریــب 
بــودن موضــوع پــی ببریــد. وقتــی هــم کــه 
خودتــان آن را بــازی کنیــد دیگــر کامــا 
ایــن حــرف بنــده را لمــس خواهیــد کــرد. 
Rage 2 یــک اکشــن سراســر هیجــان و 
ــر  ــازی فــوق العــاده اســت کــه کمت یــک ب
آن  شــبیه  هشــتم  نســل  در  را  عنوانــی 
شــاهد بــوده ایــم و در آن تمامــی المــان 
هــای ســبک هــای مختلــف از ریســینگ 
اکشــن  و  ماشــین  بــا  مبــارزه  تــا  گرفتــه 
ماجرایی جهان آزاد و شــوتر اول شــخص 
و نقــش آفرینــی و ده هــا المــان دیگــر 
بــه شــکلی بــی نهایــت ســرگرم کننــده و 
خــاص، در کنــار هــم جمــع شــده انــد. 

ایــن بــازی را از دســت ندهیــد.
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طراحی هنری عالی دنیای بازی با انواع و اقسام محیط های متنوع و زیبا و شخصیت های 
گوناگون و عجیب از لحاظ ظاهری، خلق عالی یک دنیای آخرالزمانی با وفاداری به ریشه 

های نسخه اول سری، گیم پلی بی نهایت متنوع و جذاب و »یونیک« که المان های نقش 
آفرینی اش از حتی از بازی های سبک نقش آفرینی هم بیشتر است و تا انتهای بازی و 
حتی برای دفعات بعدی انگیزه الزم را به شما برای ادامه دادن می دهد زیرا همیشه جا 

برای ارتقای بیشتر در تمام زمینه ها هست، تقریبا تمام المان های گیم پلی بازی قابل ارتقا 
هستند، ساح های بسیار جذاب و متنوع با انواع قابلیت ها و شلیک های مختلف، کلی 

قدرت ها و مهارت های خاص که در ترکیب با ساح ها گیم پلی بی نظیری را خلق کرده اند، 
گان پلی فوق العاده لذتبخش و سریع و پر از هیجان، ماشین سواری عالی با قابلیت ارتقای 

ماشین ها و بیشتر از ۱۰ نوع وسیله نقلیه کاما متفاوت از سواری گرفته تا موتور و تانک 
کوچک و یک وسیله برای پرواز، کلی ماموریت و فعالیت های گوناگون که تازه در کنار اینها 
بخش های ریسینگ و شرکت در مسابقات تلویزیونی خودشان کلی گیم پلی جدید دارند، 
 ،Borderlands و تاحدودی Mad Max و Rage ترکیبی فوق العاده از بهترین نکات عناوین
صداگذاری و موسیقی عالی، ثبات باال و عدم وجود افت فریم، زمان بارگزاری بسیار کوتاه، 

مبارزات »دیوانه وار« و سرشار از هیجان که در کمتر بازی نظیرش را دیده اید، صداگذاری  با 
کیفیت

داستان کلیشه ای که فاقد هرگونه 
پیچش یا عمق خاصی است و شخصیت 

های نه چندان به یاد ماندنی، در طول 
بازی گاها با باگ و مشکات فنی کوچک 

مواجه می شوید، تنوع دشمنان می 
توانست خیلی بیشتر باشد و هماهنگ با 
المان های فوق العاده پرتعداد گیم پلی 

و ساح های بی نظیر بازی عمل کند

8.5

+-
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آثــار ترســناک، چــه در قالــب داســتان 
ــازی  ــب یــک ب ــا چــه در قال ــم، ی و فیل
ویدیویــی مــی توانــد تجربــه ای بســیار 
ــاوت نســبت  خــاص، ارزشــمند و متف
ارمغــان  بــه  هنــری  آثــار  ســایر  بــه 
بیاورنــد. عناویــن ترســناک، همــواره 
پــا  و  پــر  هــواداران  و  طرفــداران 
قرصــی داشــته و دارنــد کــه سرشــان 
ــرای کشــف راز هــای مرمــوز  بدجــور ب
و خطرنــاک، حتــی در عجیــب تریــن 
شــرایط ممکــن درد مــی کنــد. اصــوال 
مثــل  انســان  »کنجــکاوی«  حــس  
ســوختی اســت کــه او را بــه جلــو مــی 
رانــد و انســان را بــه کشــف ناشــناخته 
هــا ترغیــب مــی ســازد. نمــی دانــم 
چــه حکمتــی اســت کــه مــا انســان هــا 
خودمــان بــه دنبــال تــرس و اتفاقــات 
عجیــب هســتیم. هــر چقــدر هــم کــه 

خطرنــاک باشــند، گویــی مــا بیــش تــر 
بــه ســمت آنهــا جــذب مــی شــویم!!!

یکــی از معــروف تریــن نویســندگان 
 Horror, H.p یــا  وحشــت  ســبک 
بــه  کــه  کســی  اســت.   Lovecraft
 Rats in واســطه نــگارش آثــاری چــون
the Wall و Call of Cthulu توانست 
هنــر بــی بدیــل خــود در خلق داســتان 
خطرنــاک  مرمــوز،  ترســناک،  هایــی 
ســرگرم  و  جــذاب  حــال  عیــن  در  و 
کننــده را بــه نمایــش بگــذارد. البتــه 
آثــار  از  اقتبــاس  و  او  از مــرگ  پــس 
او در ســالهای بعــد بــود کــه شــهرت 
الوکرفــت بیشــتر شــد. نــکات جالبــی 
بــه  دارد،  وجــود  مــورد الوکرفــت  در 
عنــوان مثــال بخــش قابــل توجهــی از 
اتفاقــات و جزئیــات داســتان هــای او، 
بــر اســاس کابــوس هایــی بــوده کــه او 

در طــول زندگــی تجربــه کــرده اســت!
قابــل  هــای  ویژگــی  از  دیگــر  یکــی 
توجــه آثــار الوکرفــت، ایــن اســت کــه 
معمــوال قهرمانــان و شــخصیت هــای 
در جایــگاه  او، همــواره  آثــار  اصلــی 
مقابــل  در  و  دارنــد  قــرار  ضعــف 
و  هیوالهــا  شــیاطین،  از  بســیاری 
دیگــر موجــودات مرمــوز و ترســناک، 
در  هســتند.  پذیــر  آســیب  بســیار 
او،  هــای  داســتان  اکثــر  در  واقــع 
ــد شــخصیت  ــا کاری کــه مــی توان تنه
جــان  نجــات  دهــد،  انجــام  اصلــی 
ــری از  ــر خب ــش و بقاســت و دیگ خوی
کارهــای قهرمانانــه ای چــون کشــتن 
هیوالهــای چنــد هــزار ســاله و نجــات 
دنیــا نیســت. ایــن نکتــه، در بازیهایــی 
کــه از آثــار او اقتبــاس شــده انــد نیــز 
مشــهود اســت و  کامــا حــس مــی 

Release Date 
June 27, 2019
Platforms
Microsoft Windows
PlayStation 4
Xbox One
Nintendo Switch
Developer(s)
Frogwares
Publisher)s)
Bigben Interactive
Genre(s)
Action-adventure
survival horror

The Sinking City
مصطفی زاهدیمعجون ناب ترس و کنجکاوی 
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ادامــه  در  کــه  عنوانــی  امــا  شــود. 
خواهیــم  آن  بررســی  و  نقــد  بــه 
پرداخــت، بــازی ترســناک اســت کــه 
بــا اضافــه کــردن عنصــر معمایــی-

کارآگاهــی، توانســته اســت عنــوان 
ایــده آلــی بــرای عاقــه منــدان بــه 
عناویــن  یــا  کارآگاهــی  عناویــن 

شــود. تبدیــل  ترســناک 
اســاس  بــر   ,Sinking City بــازی 
ســاخته  الوکرفــت  هــای  نوشــته 
بــه  مســأله  همیــن  اســت.  شــده 
تنهایــی کافیســت تــا خیــال بســیاری 
و  ترســناک  تــم  بابــت  از  افــراد  از 
باشــد.  راحــت  داســتان  مرمــوز 
دهیــد  اجــازه  داســتان،  گفتیــم 
بــازی  داســتان  بــه  نگاهــی  نیــم 
دهــه  در   Sinking City بیاندازیــم. 
بیســت میــادی (1920(، در شــهری 
کوچــک، مرمــوز و عجیــب بــه نــام 
ماساچوســت  ایالــت  از   Oakmont
از  نامــی  کــه  مکانــی  دارد.  جریــان 
دیــده  معتبــر  هــای  نقشــه  در  آن 

نمیشــود و تغــداد افــراد خارجــی کــه 
از وجــود ایــن شــهر آگاهــی دارنــد، 
بســیار انگشــت شــمار اســت. شــهر 
طوالنــی  مــدن  بــرای   ,Oakmont
ــب،  ــوز و عجی ــات مرم ــرای اتفاق پذی
مســائلی  و  متفــاوت  هــای  آدم 
بــوده اســت کــه بــا علــم و منطــق 
مرمــوز  انــد.  نبــوده  توجیــح  قابــل 
در  مبهــم،  تــرس  حــس  و  بــودن 
ماهــی  شــهر،  مــردم  تــک  تــک 
طــور  بــه  و  فروشــندگان  گیــران، 
عمــده کل مــردم دیــده مــی شــود. 
بــه  نیــز  گــذرا  نــگاه  یــک  در  حتــی 
خوبــی مشــخص مــی کنــد کــه نــه 
Oakmont شــهری عــادی اســت، نــه 
مــردم آن زندگــی عــادی را ســپری 
مــی کننــد. نکاتــی جالــب در مــورد 
بــرای  دارد.  وجــود  نیــز  شــهر  ایــن 
مثــال بــا گــذر زمــان، مــردم بــا نوعــی 
گویــش جدیــد صحبــت مــی کنــد کــه 
ریشــه ای نامشــخص دارد. بعضــی 
بعضــی  ی  ریشــه  معتقدنــد  افــراد 

از اصطاحــات و لغاتــی کــه مــردم 
از  گیرنــد،  مــی  کار  بــه   Oakmont
منابعــی ســیاه، جادویــی و مرمــوز 
ــن تمــام  ــه شــده اســت. امــا ای گرفت
ماجــرا نیســت. چــون چنــد ماهــی 
کل  بــزرگ،  ســیل  یــک  کــه  اســت 
شــهر را در برگرفتــه اســت. ســیلی 
کــه هیــچ منشــأ طبیعــی و علمــی 
نــدارد و دلیــل آن بــه ماوراءالطبیعــه 
گــردد.  مــی  بــر  مرمــوز  مســائل  و 
ایــن ســیل زندگــی بســیاری از افــراد 
راه هــای  کــرده، و مانــع  را مختــل 
شــده  نیــز  شــهر  اصلــی  ارتباطــی 
اســت. امــا ایــن تنهــا مشــکل شــهر 
هــا  ســاختمان  از  برخــی  نیســت. 
و قســمت هــای شــهر، بــه تصــرف 
مختلفــی  هیوالهــای  و  موجــودان 
ــن  ــه ای ــا گذاشــتن ب ــد. پ در آمــده ان
مــرگ  بــا  اســت  مســاوی  مناطــق، 

حتمــی...
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کنتــرل   ,Sinking City در  بازیبــازان 
فــردی بــه نــام Charles Reed را بــر 
 ,Charles Reed گیرنــد.  مــی  عهــده 
عضــو ســابق نیــروی دریایــی ارتــش 
دلیــل  همیــن  بــه  و  بــوده،  آمریــکا 
در زمینــه هــای نظامــی و تیرانــدازی 
تعلیــم دیــده و ماهــر اســت. او اکنــون 
تبدیــل  خصوصــی  کاراگاه  یــک  بــه 
شــده کــه بــه صــورت مســتقل پرونــده 
هــا و مــوارد مشــکوک را بررســی مــی 
کنــد. امــا مســأله ی دیگــری نیــز در 
مــورد Charles وجــود دارد. او مــدت 
هاســت کــه دچــار کابــوس، توهــم و 
یــا بهتــر اســت بگویــم Vision اســت. 
ــه او مشــاهده مــی  ــری ک ــن تصاوی ای
کنــد و اتفاقاتــی کــه تجربــه مــی کنــد، 
مشــکل  بــا  شــدت  بــه  را  او  زندگــی 
روبــه رو کــرده و مختــل ســاخته انــد. 
 Vision البتــه ایــن بخــش منفــی ایــن
او  دیگــر  طــرف  از  چــون  هاســت. 
یکســری قابلیــت هــا نیــز بــه لطــف 
اتفاقــات  و  تصاویــر  ایــن  مشــاهده 
خــارق العــاده دارد. بــرای مثــال بــه 
لطــف قابلیتــی بــه نــام Mind Eye, او 
مــی توانــد صحنــه هایــی از گذشــته 
را مشــاهده کنــد کــه ایــن مســأله در 
تحقیقــات  هنــگام  و  بــازی  جریــان 
در مــورد موضوعــات مختلــف بســیار 
ــه لطــف  ــه درد بخــور اســت چــون ب ب
نشــان دادن گذشــته، او مــی توانــد 
در  اتفاقــی  چــه  کــه  شــود  متوجــه 
ایــن  اســت.در  افتــاده  مــکان  آن 
 Boston شــهر  از   Charles شــرایط 
آن  کنــد.  مــی  ســفر   Oakmont بــه 
هــم بــه دو دلیــل، اول آنکــه در مــورد 
اتفافــات  و  غریــب  و  عجیــب  ســیل 
مرمــوزی کــه در شــهر اســت تحقیــق 
کنــد، و دومــا اینکــه بتوانــد در مــورد 
توهمــات، کابــوس هــا و Vision های 
ــا ایــن شــهر در  ــه نحــوی ب خــود کــه ب
ارتبــاط هســتند نیــز اطاعــات کســب 

ــد. کن
بــه صــورت کلــی در عناویــن معمایــی-

و  داســتان  روایــت  کارآگاهــی، 
ــردازی حــرف اول را مــی  شــخصیت پ
هــا،  پرونــده  جذابیــت  چــون  زنــد. 
رونــد داســتان و اتفاقــات گوناگــون، 
Plot Twist هــای احتمالــی و مــوارد 
مشــابه، مهــم تریــن بخــش یــک بــازی 
مــی  محســوب  معمایی-کارآگاهــی 
ایــن  از  نیــز   Sinking City شــوند. 
قاعــده مســتثنی نیســت و داســتان 
آن  رکــن  تریــن  مهــم  اختــاف،  بــا 
محســوب مــی شــود. امــا آیــا داســتان 
بــازی، مــی توانــد انتظــارات را بــرآورده 
بــازی  داســتان  قطعــا.  بلــه  ســازد؟ 
پرداخــت  و  روایــت  لحــاظ  از  هــم 
عمــل  مطلــوب  و  مناســب  بســیار 
کــرده اســت و هــم Plot Twist هــا 
و اتفاقــات غیــر منتظــره جذابــی را در 
بطــن خــود جــای داده اســت. روایــت 
داســتان، بــه لطــف بهــره گرفتــن از 
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مرمــوز  عنصــر  کامــل  الوکرفــت  آثــار 
بــودن و تــم ترســناک خــود را داراســت 
کــه ایــن مســأله، رنــگ و بویــی فــوق 
بخشــیده  بــازی  داســتان  بــه  العــاده 
کارکترهــا  پــردازی  شــخصیت  اســت. 
نیــز، بــا توجــه بــه نقشــی کــه در مســیر 
داســتان ایفــا مــی کنند، بســیار منطقی 
و مناســب شــکل گرفتــه، و بســتر قابــل 
قبولــی  بــرای بــه بلوغ رســیدن داســتان 

بــازی بــوده اســت.
دیگــر نکتــه مثبــت در مــورد داســتان 
بــازی ایــن اســت کــه داســتان بــازی، 
تعــادل بســیار خوبــی در زمینــه عناصــر 
در  تــرس  عنصــر  هــم  دارد.  مختلــف 
اســت،  مشــهود  و  رنــگ  پــر  داســتان 
هــم مرمــوز بــودن بخشــی از وقایــع، 
ــازی در ســطح  و هــم جنبــه معمایــی ب
مطلوبــی قــرار دارد. و مهــم تــر از همه، 
تعــادل و باالنــس مناســبی بیــن ایــن 
مــوارد وجــود دارد کــه باعــث مــی شــود 
ــه ســمت  ــاز ب داســتان بیــش از حــد نی
یکــی از ایــن بخــش هــا کشــیده نشــود.
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کــه  جایــی  بــازی،  پلــی  گیــم  امــا  و 
و  سینوســی  عملکــرد   Sinking City
ــذارد.  ــه جــای مــی گ ــری از خــود ب متغی
کلــی و  از دو بخــش  بــازی  پلــی  گیــم 
اساســی تشــکیل شــده اســت. بخــش 
شــامل  کــه  بــازی  معمایی-کارآگاهــی 
مــورد  در  تحقیقــات  و  معماهــا  حــل 
بخــش  و  اســت.  گوناگــون  اتفاقــات 
مبــارزات کــه شــامل نبــرد بــا هیوالهــا و 
ــا اســتفاده از ســاح  موجــودات شــهر ب

اســت. موجــود  هــای 
بخــش مربــوط بــه معماهــا، تحقیقــات 
کارآگاهــی  جنبــه  کلــی  طــور  بــه  و 
بســیار  بــازی،   Investigation و 
برانگیــز  چالــش  و  جــذاب  اســتاندارد، 
اســت. شــهر Oakmont پــر اســت راز و 
رمــز هــای سرپوشــیده و غالبــا ترســناک، 
ــازان هســتند کــه در نقــش  و ایــن بازیب
برمــا  و  کشــف  بــه   Charles Reed
ســاختن ایــن رمــوز مــی پردازنــد. بخــش 
معمایی-کارآگاهــی بــازی، بــرای افــراد 
ــزم هــا هســتند،  ــن مکانی کــه عاشــق ای
بســیار لــذت بخــش و جــذاب خواهــد 
از  بازجویــی  و  کــردن  از صحبــت  بــود. 
مــردم شــهر هــا و افــراد مختلــف گرفتــه، 
تــا بررســی مــدارک و یافتــه هــا و تفســیر 
اطاعــات  بــه  بــردن  پــی  جهــت  آنهــا 
دقیــق تــر. در واقــع اگــر عناوینــی چــون 
را   Sherlock Holmes یــا   L.A Noire
تجربــه کــرده و از آنهــا لــذت بــرده ایــد، 
ســر و کلــه زدن بــا معمــا هــا و اتفاقــات 
پیــش روی در Sinking City نیــز بــرای 
ــد  ــده و جــذاب خواهن شــما ســرگرم کنن

ــود. ب
ــز باعــث هــر  ــازی نی ــودن ب جهــان آزاد ب
چــه پیچیــده تــر شــدن مســائل مختلــف 
در بخــش داســتان شــده، بنابرایــن پــس 
از حــل یــک اتفــاق خــاص، یــا پیشــروی 
در بــازی بــا دســت یافتــن بــه مــدارک 
رضایــت  حــس  جدیــد،  اطاعــات  و 

شــیرینی را تجربــه خواهیــد کــرد.
گفتــم،  قبــل  کمــی  کــه  همانطــور 

آزاد  جهــان  عنوانــی   Sinking City
اشــتباه  البتــه  شــود.  مــی  محســوب 
و  فرعــی  مراحــل  از  چــون  نکنیــد، 
 Fetch فعالیــت هــای جانبــی پرتعــداد و
Quests هایــی کــه در دیگــر بازیهــای 
جهــان بــاز وجــود دارد خبــری نیســت. 
خدمــت  در  بــازی،  بــودن  آزاد  جهــان 
روایــت داســتان و نحــوه وقــوع اتفافــات 
شــما  مثــال  بــرای  اســت.  مختلــف 
متوجــه مــی شــوید کــه بایــد بــرای ادامــه 
ســاختمان  فــان  بــه  خــود  تحقیقــات 
رفتــه و فــان اطــاق را بــه دقــت بررســی 
کنیــد. پــس از بررســی آن اطــاق متوجــه 
ــد  مــی شــوید ســرنخ هــای بیشــتر را بای
از فــان فــرد بخواهیــد کــه در نقطــه ی 
دیگــری از شــهر زندگــی مــی کنــد. و ایــن 
روال زنجیــره وار همچنــان ادامــه دارد. 
بایــد اشــاره کنــم  نیــز   نکتــه  ایــن  بــه 
کــه وســیله ارتباطــی بیــن بخــش هــای 
مختلــف شــهر، قایــق هایــی هســتند 
بــه وفــور در گوشــه و کنــار شــهر  کــه 

دیــده مــی شــوند.
 ,Oakmont در مــورد خــود فضــای شــهر
بایــد بگویــم ســازندگان در خلــق یــک 
بــا  هماهنــگ  العــاده  فــوق  اتمســفر 
فضــای بــازی بســیار موفــق عمــل کــرده 
انــد. ســاختمان هــا، خیابــان هــا و حتــی 
مــردم، بــه بهتریــن شــکل ممکــن بــه 
اتمســفر  انــد.  شــده  کشــیده  تصویــر 
بســیار  نقــش  بــازی،  جــذاب  و  گیــرا 
بهتــر حــس  انتقــال  قابــل توجهــی در 
ایفــا  مخاطــب  بــه  وحشــت  و  تــرس 
مــی ســازد کــه خوشــبختانه ســازندگان 
از ایــن ویژگــی بــه بهتریــن نحــو ممکــن 

اســتفاده بــرده انــد.
 Sinking پلــی  گیــم  دوم  بخــش  امــا 
City, مربــوط بــه مبــارزه بــا هیوالهــا، 
یــا همــان بخــش اکشــن بــازی اســت. 
جایــی کــه آن روی ســکه بخــش گیــم 
مــی شــود. هــر  بــازی مشــخص  پلــی 
معمایی-کارآگاهــی،  بخــش  در  چقــدر 
بــه  خــود  از  درخشــانی  عملکــرد  بــازی 
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بخــش  در  اســت،  گذاشــته  جــای 
بــه  مربــوط  پلــی  گیــم  و  مبــارزات 
چنــدان  بــازی  عملکــرد  تیرانــدازی، 
چنگــی بــه دل نمــی زنــد. گان پلــی 
و  اســت  قلــق  بــد  و  خشــک  بــازی 
تــا ســطح اســتاندارد بســیار فاصلــه 
حــرکات  فیزیــک  همچنیــن  دارد. 
 Charles شــخصیت  انیمیشــن  و 
آن  نیــز  دیگــر  هیوالهــای  و   Reed
کیفیــت الزم را ندارنــد. البتــه طبیعــی 
اســت کــه نمــی تــوان انتظــار کیفیــت 
کلــی بــه انــدازه یــک عنــوان AAA را 
انتظــار داشــت. بــا ایــن وجــود بخــش 
هنــوز  بــازی  تیرانــدازی  و  مبــارزات 
آل  ایــده  ســطح  تــا  زیــادی  فاصلــه 
البتــه پــس از گذشــت مدتــی  دارد. 
تــا حــدودی بــه تیرانــدازی خشــک و 
ــد کــرد،  ــازی عــادت خواهی ســطحی ب
پایــان ممکــن اســت کمــی  تــا  ولــی 
بــازی  لــذت شــما هنــگام تجربــه  از 

شــود. کاســته 
از حیــث گرافیــک هنــری نیــز، بــازی 
بــا  زیــادی  بســیار  فاصلــه  هنــوز 
عناویــن روز دارد. بــه غیــر از طراحــی 

چهــره شــخصیت هــا، در دیگــر مــوارد 
هــا  تکســچر  و  هــا  بافــت  کیفیــت 
ضعیــف یــا معمولــی اســت در حــدی 
کــه اصــا در حــد و انــدازه هــای بــازی 
کــه ســال 2019 منتشــر شــده اســت 
حیــث  از  ســازندگان  البتــه  نیســت. 
خلــق اتمســفر عملکــرد بســیار خوبــی 
مــوارد  ســایر  در  امــا  انــد،  داشــته 
هنــوز جــای کار زیــادی وجــود دارد. 
خوبــی  خیلــی  ســطح  در  نورپــردازی 
گاهــا  هــا  زنــی  ســایه  نشــده،  کار 
کل  در  و  اســت  غیرواقعــی  و  تیــز 
گرافیــک هنــری بــازی یکــی از نقــاط 
بــه شــمار مــی  ایــن عنــوان  ضعــف 
رود. گرافیــک فنــی بــازی نیــز شــرایط 
مناســبی نــدارد و در طــول بــازی، شــما 
گرافیکــی  هــای  بــاگ  انــواع  شــاهد 
ــوار  ــر کــردن دشــمنان در دی ــد گی مانن
یــا مــوارد مشــابه خواهیــد بــود. البتــه 
بخــش قابــل توحهــی از ایــن بــاگ هــا 
در رونــد بــازی مشــکل ســاز نخواهنــد 
بــود. امــا بــه هــر حــال ایــن مشــکات 
فنــی، مــی توانــد کمــی جلــوه ی بــازی 

را مخــدوش ســازند.

داستان درگیر کننده و جذاب با تعلیق باال
اتمسفر فوق العاده

معماها و مکانیسم های مربوط به بخش کارآگاهی بازی 
سرگرم کننده، جذاب و چالش برانگیز هستند.

مبارزات و تیراندازی بازی سطحی و ضعیف است
برخی مشکات فنی

گرافیک هنری بازی تا استاندارد فاصله زیادی دارد

8.2

+-
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اگــر از بــازی هایــی معمایــی- کارآگاهــی بــا تــم ترســناک و مرمــوز اســتقبال 
کــرده و از آنهــا لــذت مــی بریــد، Sinking City مــی توانــد انتخــاب بســیار 
مناســبی بــرای شــما باشــد. بــه لطــف معمــا هــای جــذاب، مکانیســم هــای 
ســرگرم کننــده و داســتان درگیــر کننــده بــا تعلیــق بــاال، Sinking City بــه 

ــد یکــی از برتریــن عناویــن در ســبک خــود لقــب بگیــرد.  راحتــی مــی توان
بــا ایــن وجــود یکســری مشــکالت فنــی و همچنیــن ضعــف مبــارزات و 
تیرانــدازی بــازی، موجــب شــده بــازی نتوانــد بــه نهایــت بلــوغ خــود برســد.



 Bloodstained: Ritual of the
Night  یــک بــازی الهــام گرفتــه شــده 
کاســیک  شــاهکارهای  از  یکــی  از 
و  شــده  روز  بــه  کــه  کسلوانیاســت 
تلفیقــی از هنــر و بــازی بــه بهتریــن 
تــا  انــد  تنیــده شــده  شــکل در هــم 
عنوانــی لــذت بخــش خلــق شــود. یــک 
بــازی دو بعــدی تاریــک نقــش آفرینــی 
کــه توانســت خیلــی زود کمپیــن کیــک 
اســتارتر خــود را بــا موفقیــت پشــت 
توســط  قبــل  مدتــی  و  بگــذارد  ســر 
رایانــه  بــرای   Games  ۵۰۵ کمپانــی 
 ،۴ استیشــن  پلــی  شــخصی،  هــای 
نینتنــدو ســوییچ و ایکــس باکــس وان 
منتشــر گردیــد و موفــق شــد تــا امتیــاز 
متــای عالــی ۸۴ را نیــز از منتقــدان 
 Bloodstained: کنــد.  دریافــت 
تجربــه  یــک   Ritual of the Night

بی نهایــت جــذاب از گشــت و گــذار، 
و  نقش آفرینــی  ماجراجویــی، 
مبــارزات و بــاس فایــت هــای هیجــان 
انگیــز اســت. بــازی بــه شــکلی زیبــا 
شــما را در دنیــای فانتــزی، تاریــک و 
محــزون خــود قــرار می دهــد و از شــما 
مــی خواهــد ماجراجویــی خــود را از 
دل تاریکــی و ســیاهی بــرای رســیدن 
بــه  امیــد بخشــیدن  و  بــه روشــنایی 
انســان هــا آغــاز کنیــد. ماجراجویــی 
کــه واقعــا لذتبخــش و جــذاب اســت و 
ســاعات خیلــی خوشــی را بــرای شــما 
ــد. در ایــن مطلــب قصــد  رقــم مــی زن
 Bloodstained:داریــم تــا بــه بررســی
بپردازیــم.    Ritual of the Night
ایــن  ادامــه  در  کنــم  مــی  پیشــنهاد 
مقالــه نقــد و بررســی بــا مجلــه گیمفــا 

همــراه شــوید.

Release Date 
18 June 2019
Platforms
Microsoft Windows
PlayStation 4
Xbox One
Nintendo Switch
Developer(s)
ArtPlay
Publisher)s)
505 Games
Genre(s)
Metroidvania

Bloodstained: Ritual of the Night
سعید آقابابایییک متروییدوانیای اصیل 
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 Bloodstained: Ritual of بــازی  
کامــا  داســتان  یــک   the Night
ســاده و معمولــی و کلیشــه ای دارد 
عمیــق  داســتان  از  خبــری  آن  در  و 
در  وجهــی  چنــد  هــای  شــخصیت  و 
ایــن ســبک  در  البتــه  نیســت.  بــازی 
معمــوال  بعــدی،  دو  هــای  بــازی 
همیشــه شــاهد داســتان هــای ســاده 
و سرراســت فانتــزی و نبــرد بیــن خیــر 
و شــر مطلــق هســتیم. در واقــع بایــد 
گفــت هیــچ شــخصی عنوانــی مثــل 
 Bloodstained: Ritual of the
Night را بــرای لــذت بــردن از داســتان 
قدرتمنــد و چندالیــه آن تجربــه نمــی 
 Bloodstained: Ritual of در  کنــد. 
the Night  شــما در نقــش دختــری 
بــه نــام Miriam قــرار مــی گیریــد کــه 
بــه همــراه یــک نفــر دیگــر  بــه نــام 
از  گروهــی  بازمانــدگان  تنهــا   Gebel
انســان هــای تقویــت شــده بــه لحــاظ 
جادویــی (مثــل ویچرهــا(  هســتند کــه 
بــرای مبــارزه بــا شــیاطینی کــه پایشــان 
بــه دنیــای انســان هــا بــاز شــده اســت، 
چندیــن ســال قبــل خلــق شــده انــد 
یــا بهتــر اســت بگویــم تقویــت شــده 

انــد. حــاال بعــد از ۱۰ ســال شــیاطین 
دوبــاره حملــه کــرده انــد و Miriam کــه 
بــه خوابــی عمیــق رفتــه بــوده اســت 
بینــد  مــی  و  خیــزد  مــی  بــر  دوبــاره 
Gebel کــه یــک دوســت خیلــی خــوب 
بــرای Miriam و مثــل یــک بــرادر بــرای 
 Miriam انســانی بــه نــام (کــه دوســت
انســان  یــک  و  بــوده  هســت(  نیــز 
حســاب  بــه  خــوب  و  قلــب  خــوش 
ــه  ــن حمل ــده اســت، باعــث ای مــی آم
بــوده اســت و تبدیــل بــه شــخصیت 
منفــی اصلــی بــازی آنتاگونیســتی بــی 
از  کلــی  پــای  اســت  احســاس شــده 
شــیاطین مخــوف را بــه دنیــا بــاز کــرده 
اســت و دیگــر نشــانی از آن دوســت 
خــوب و انســان خــوش قلــب نــدارد 
فــرا  را  وجــودش  تمــام  ســیاهی  و 
 Miriam گرفتــه اســت.او هــم ماننــد
بســیار قدرتمنــد اســت و مــی توانــد 
نــام  بــه  جادویــی  هــای  قابلیــت  از 
shad هــا اســتفاده کنــد. Miriram بــا 
کمــک و برخــی شــخصیت هــای دیگــر، 
راهــی ســفری پرخطــر بــرای تعقیــب و 
رســیدن بــه Gebel و متوقــف کــردن 
ــرای  او مــی شــود و البتــه ایــن ســفر ب

 Gebel زیــرا  نیســت  آســان  اصــا  او 
او  بهتریــن دوســت  و  تریــن  نزدیــک 
بــوده اســت. کا مقولــه داســتان هــای 
عمیــق بــا پیچــش هــای داســتانی زیــاد 
شــده،  پرداخــت  هــای  شــخصیت  و 
ــازی هــای دو بعــدی جــور  ــا ب ــی ب خیل
در نمــی آینــد و »معمــوال« عناوینــی 
در ایــن ســبک و قالــب، هیــچ ادعایــی 
در مــورد ایــن کــه یــک داســتان بــی 
نظیــر و چنــد الیــه بــا شــخصیت هایــی 
عمیــق و .. دارنــد، نداشــته و ندارنــد 
مــورد  ایــن  در  هــم  کســی  البتــه  و 
انتظــار باالیــی از آن هــا نــدارد. در ایــن 
در  هرگــز  داســتان  عناویــن،  ســبک 
مرکــز اهمیــت قــرار نداشــته و نــدارد و 
بیشــتر بــه عنــوان یــک اهــرم بــرای بــه 
جلــو رانــدن بازیبــاز، دادن دلیلــی به او 
بــرای پیشــروی در بــازی، قانع کردنش 
بــرای کارهایــی کــه بایــد انجــام دهــد و 
توجیــه چرایــی انجــام آن هــا اســتفاده 
مــی شــود و نــه یــک رکــن اساســی و 
حیاتــی بــرای بــازی کــه بــار آن را بــه 

دوش خــود بکشــد.

36
سی

رر
و ب

قد 
ن

Ga
m

ef
a.

co
m



 Bloodstained: Ritual of the  
و  هنــری  گرافیــک  لحــاظ  از   Night
بــازی عنوانــی  طراحــی هــای دنیــای 
را  شــما  لحظــه  لحظــه  کــه  اســت 
و  خــود  هنــر  تحســین  بــه  بیشــتر 
و  تاریــک  فانتــزی  هــای  طراحــی 
مــی  باعــث  و  دارد  مــی  وا  زیبایــش 
ایــن  زیــادی  هــای  مــدت  تــا  شــود 
عنــوان در یــاد و خاطــره شــما باقــی 
عنوانــی  بــه  کــه  گاه  هــر  و  بمانــد 

فانتــزی بــا طراحــی و ســبک گرافیکــی 
تاریــک و کســلوانیا گونــه فکــر کنیــد، 
 Bloodstained: Ritual of the نــام
نقــش  ذهنتــان  در  قطعــا   Night
خواهــد بســت.  طراحــی هــای دســتی 
از  بــازی  دنیــای  مختلــف  مناطــق 
قصــر هــا و ســالن هــای پــر طمطــراق 
دارای  بــاز  هــای  محیــط  تــا  گرفتــه 
آنهــا  دور  کــه  ســنگی  هــای  ســتون 
را ســبزه هــا پوشــانده انــد و تونــل و 
داالب هــای زیرزمینــی بــه حــدی زیبــا 
بــازی  عاشــق  را  شــما  کــه  هســتند 
ــا یــک  مــی کننــد و ایــن طراحــی هــا ب
ــر  ــوع حــس غــم و ســیاهی بــی نظی ن
ترکیــب شــده انــد تــا یکــی از زیباتریــن 
عناویــن دو بعــدی کــه تاکنــون دیــده 
ایــم خلــق شــود. وقتــی بــه تصاویــر 

 Bloodstained: بــازی  ویدئوهــای  و 
مــی  نــگاه   Ritual of the Night
کنیــم نوعــی حــس خــاص از تاریکــی 
ــه مــا انتقــال  ــازی ب و تباهــی دنیــای ب
بــه  عاقمنــد  بازیبــاز  کــه  یابــد  مــی 
ایــن نــوع از طراحــی را کامــا بــه خــود 
جــذب مــی کنــد. از لحــاظ گرافیــک 
 Bloodstained: Ritual of فنــی هــم
the Night یــک بــازی کامــا باثبــات 
اســت  بــاگ  و  مشــکل  از  عــاری  و 

کــه البتــه خــب ایــن چیــز عجیــب و 
ــزی هــم نیســت  ــی شــگفت انگی خیل
و اصــا انتظــاری غیــر از ایــن از چنیــن 
عنوانــی بــا ایــن ســبک و ســیاق نمــی 
ــم  ــن اشــاره کن ــه ای ــد ب ــه بای رود. البت
ــن ســاعته  ــه چندی کــه در طــول تجرب
یــک  تنهــا  بــازی  از  مــن  طوالنــی  و 
ــرل و شــخصیت  ــار دکمــه هــای کنت ب
ــی  ــچ حرکت ــی قفــل شــدند  و هی اصل
از  و  دهــم  انجــام  توانســتم  نمــی 
آنجایــی کــه ســیوهای بــازی دســتی 
هســتند و گاهــا بیــن اتــاق هــای ســیو 
فاصلــه مــی افتــد، مجبــور شــدم کــه 
از بــازی خــارج شــوم و بــازی را از ســیو 

قبلــی مجــددا شــروع کنــم.
 Bloodstained:  ،از لحــاظ گیــم پلــی
مــی  موفــق   Ritual of the Night

و  متنــوع  بســیار  رونــد  بــا  تــا  شــود 
جــذاب خــود بازیبــاز را کامــا بــه بــازی 
نــگاه داشــته و ســازندگان  عاقمنــد 
بیــن  را  ای  العــاده  فــوق  باالنــس 
پلــی  گیــم  گوناگــون  هــای   بخــش 
زمینــه  ایــن  در  و  انــد  کــرده  برقــرار 
بــازی کامــا متــوازن اســت و هیــچ 
بخشــی در آن بیــش از حــد یــا کمتــر 
نیســت  باشــد،  بایــد  کــه  حــدی  از 
شــود  مــی  ســبب  تــوازن  همیــن  و 
کــه حتــی لحظــه ای هــم گیــم پلــی 
بــازی برایتــان خســته کننــده نشــود و 
همیشــه آن جذابیــت و زیبایــی خــود 
را کــه در ترکیــب بــا طراحــی مراحــل 
بــی نظیــر بــازی و دنیــای یکپارچــه آن 
اســت، بــرای بازیبــاز حفــظ نمایــد و 
ــاره  ــازی کــردن چنــد ب حتــی او را بــه ب
ایــن بــازی نیــز مشــتاق نمایــد. گشــت 
و گــذار و اکتشــاف در بــازی بــه انــدازه 
خــود مبــارزات بــازی اهمیــت دارد و 
نقشــه بــازی معمــوال راهنمــای خــوب 
و مفیــدی بــرای هدایــت شــما در بازی 
بــه شــمار مــی رود، هــر چنــد کــه مــی 
توانســت شــامل آیکــون هــا و مــوارد 
بتوانــد  بازیبــاز  کــه  باشــد  بیشــتری 
بــاره برگشــت  در ســفرهای چندیــن 
تــر  راحــت  قبلــی،  بــه محیــط هــای 
بــه ســراغ آیتــم هــا و بخــش هــای 
مــورد نظــرش بــرود. طراحــی دنیــای 
بــه  و  اســت  دیدنــی  واقعــا  بــازی 
گوناگــون  مناطــق  شــکل،  بهتریــن 
وصــل  هــم  بــه  بــازی  بــزرگ  نقشــه 
مــی شــوند و یــک پیوســتگی بســیار 
خوبــی بیــن آنهــا وجــود دارد کــه ایــن 
در  ســازندگان  هوشــمندی  نشــانه 
در  اســت.  یکپارچــه  دنیایــی  خلــق 
و  اتــاق   زیــادی  تعــداد خیلــی  بــازی 
راهروهــای مخفــی و دیوارهــای کاذب 
مســیرهای  همچنیــن  دارد  وجــود 
میانبــر مختلفــی نیــز بــرای راحت تــر 
قــرار  بــازی  در  آمــد  و  رفــت  شــدن 
از  قســمت هایی  در  شــده اند.  داده 
بــازی قابلیــت هایــی پیــدا می کنیــد 
توانایی هایــی کســب می کنیــد  یــا  و 
کــه دسترســی شــما بــه بخش هایــی 
کــه قبــا بــه آن دسترســی نداشــتید 
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را بــاز می کننــد و بــرای رفتــن بــه آن 
بــه عقــب برگردیــد  بایــد  قســمت ها 
کــه ایــن یــک امــر مهــم و ارزشــمند 
اســت و کامــا ارزش وقتــی کــه بــرای 
بــه عقــب صــرف کنیــد را  بارگشــتن 
باشــید هــر  بنــده  اگــر ماننــد  دارد و 
ــا کســب هــر توانایــی و قابلیــت  ــار ب ب
ــد  ــاز می گردی ــه ب ــه اول مرحل ــد ب جدی
داده  دســت  از  را  چیــزی  مبــادا  تــا 
 Bloodstained:همچنیــن باشــید. 
تکــرار  ارزش   Ritual of the Night
رســیدن  و  دارد  باالیــی  بســیار 
دنیــای  مختلــف  هــای  بخــش  بــه 
و  هــا  آیتــم  یافتــن  و   بــازی  بــزرگ 
مراحــل،  کل  در  پنهــان  هــای  گنــج 
دلیــل بســیار خوبــی بــرای بازگشــت 
دوبــاره بــه دنیــای فانتــزی و تاریــک 
 Bloodstained: Ritual of the
Night هســتند. در بــازی بــا پیشــروی 
و  نقشــه  مختلــف  هــای  بخــش  در 
کشــتن دشــمنان و شــیاطین، امتیــاز 
باعــث  کــه  کنیــد  مــی  دریافــت   XP
 Miriam لــول شــخصیت مــی شــود 
تــا  شــود  تــر  قــوی  و  رفتــه  باالتــر 
ــازی پیشــروی  راحــت تــر بتوانیــد در ب
کنیــد. بــازی از تنــوع بســیار عالــی در 
دشــمنان و بــاس هــا برخــوردار اســت 
و واقعــا بــه هــر منطقــه جدیــدی کــه 
وارد مــی شــود کلــی دشــمن جدیــد 
سیســتم  کا  و  شــوند  مــی  اضافــه 
شــاید  کنــد.  مــی  تغییــر  دشــمنان 
بــازی  کــه  ســاعت  چندیــن  ایــن  در 
کــرده ام چیــزی بیشــتر از ۲۵ نــوع 
دشــمن مختلــف را دیــده ام و قطعــا 
وقتــی وارد بخــش هــای بعــدی شــوم 

تعدادشــان بیشــتر هــم خواهــد شــد. 
بــاس هــا هــم بســیار عالــی، متنــوع، 
فــوق  و داری طراحــی هــای  دشــوار 
هــم  کشتنشــان  و  هســتند  العــاده 
حــس  گاهــی  اســت.  ســختی  کار 
مــی کنیــد در بــازی تعــادل ســختی 
ــزد و گاهــی  ــه هــم مــی ری مقــداری ب
انــگار بــازی خیلــی آســان مــی شــود 
مــی  بــاس  یــک  بــه  ناگهــان  بعــد  و 
رســید کــه خیلــی خیلــی ســخت مــی 
را مــی کشــد و  بارهــا شــما  شــود و 
بایــد کلــی آیتــم ســامتی کــه کمیــاب 
ــران هــم هســتند مصــرف کنیــد.  و گ
در  فقــط  تعــادل  عــدم  ایــن  البتــه 
بخــش هایــی از بــازی بــه چشــم مــی 
خــورد و همیشــگی نیســت ولــی خــب 
بــه هــر شــکل از نــکات منفــی اســت 
تــوان  مــی  بــازی  پلــی  گیــم  در  کــه 
ــازی قابلیــت  ــه آن اشــاره کــرد. در ب ب
craft کــردن یــا ســاختن تمــام آیتــم 
هــا و تجهیــزات و غذاهــای مختلــف 
هــم  را  گوناگــون  هــای  محلــول  و 
ــد مــواد  ــا بای ــرای ســاختن آنه دارید.ب
خــام مــورد نیــاز را از کشــتن دشــمنان 
و  جانبــی  هــای  ماموریــت  انجــام  و 
جمــع  گنــج،  هــای  صنــدوق  یافتــن 
آوری کنیــد. همچنیــن قابلیــت خریــد 
و فــروش انــواع مختلــف آیتــم هــا نیــز 
در بــازی وجــود دارد کــه نقش پررنگی 
زیــرا  کتــد  مــی  ایفــا  بــازی  در  هــم 
ــد  ــه طــا داری ــاز ب خیلــی وقــت هــا نی
تــا بتوانیــد چنــد آیتــم ســامتی بخریــد 
زیــرا گاهــا در بــازی خیلــی الزمتــان 
بدجــوری  هــم  بــازی  و  شــود  مــی 
خســیس اســت در دادن ایــن آیتــم 

ــان هــم مــی توانیــد  ــه خودت هــا. البت
و  ســامتی  هــای  محلــول  ایــن 
محلــول هــای درمانــی ســم و نفریــن 
و .. را بســازید ولــی بایــد آیتــم هــای 
مــورد نیازشــان را جمــع کنیــد. امــکان 
بــه  هــا  آیتــم  کــردن   dismantle

جــای فــروش آنهــا را هــم داریــد 
تــا بتوانیــد مــواد اولیــه بــه 

دســت آوریــد 
و 

یــد  با
یــن  ا
ا  ر

یــت  یر مد
کــه  کنیــد 

مــواردی  چــه 
و  بفروشــید  را 
را  هــا  آیتــم  کــدام 
کنیــد.   dismantle
 Miriam شــخصیت 

توانیــد  مــی  نیــز  را 
هــای  بخــش  در 
شــخصی  مختلــف 

از  کنیــد.  ســازی 
ــک  ــون ی ســاح هــای گوناگ
و  دســتی  دو  و  دســتی 
شــاق  تــا  گرفتــه  و نیــزه 
ــرم را مــی  ــی ســاح گ توانیــد حت

هــر  کــه  نماییــد  تجهیــز  او  بــرای 
کــدام مقــدار آســیب خاصــی دارنــد 
و همچنیــن نــوع آســیب خاصــی را 
مــدل  نظــر  از  (هــم  کننــد  مــی  وارد 
آســیب مثــل Thrust و slash و ... 
المــان هــای آســیب  و هــم از نظــر 
مثــل آتــش و بــرق و...(. هــر کــدام از 
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ایــن ســاح هــای ســر نیــز بســته 
دو  یــا  دســتی  یــک  و  انــدازه  بــه 
دســتی بودنشــان ســرعت ضربــه 
خاصــی دارنــد و ســاح هــای دو 
دســتی کــه وزن بیشــتری دارنــد 
و قدرتشــان هــم بیشــتر اســت، 
کمتــری  ضربــه  ســرعت 
ســر  بخــش  از  دارنــد. 
اصلــی  شــخصیت 
تــن  تــا  گرفتــه 
و  حلقــه  و  پــوش 
ــز  ــد و... را نی گردنبن
بــا  توانیــد  مــی 
هــای  آیتــم 
مختلــف 

کنیــد تجهیــز 
ــا در  و بایــد ســعی کنیــد ت
بــازی مــدام تجهیــزات بهتــر 
کســب کنیــد یــا بســازید تــا 
stat هــای شــخصیت اصلــی 
بــازی در بخــش هــای مختلــف 
 Intelligence و Strength ــل مث
و  بــرود  باالتــر  و...   Luck و 
میــزان دافــع او در ضربــات 
نیــز  را  جادویــی  و  فیزیکــی 
همچنیــن  کنیــد.  بیشــتر 
جــدا از تجهیــزات، در طــول 
بــازی مــی توانیــد شــخصیت 
اصلــی را از نظــر »ظاهــری« 
نیــز تغییــر دهیــد و از مــدل 
و  مــو  رنــگ  تــا  گرفتــه  مــو 
رنــگ  ترکیــب  و  هــا  چشــم 
عــوض  را  و...  هــا  لبــاس 
برایتــان  او  ظاهــر  تــا  کنیــد 
همــه  البتــه  نشــود.  تکــراری 
نیســتند  آزاد   .. و  موهــا  مــدل 
و برخــی را بایــد دز طــول بــازی از 
صنــدوق هــای گنــج و.. بــه دســت 

بیاوریــد. Miriam  قابلیــت اســتفاده 
از shard هــا را نیــز دارد کــه در واقــع 
همــان جادوهــا و قــدرت هــای ویــژه 
 MP یــا  مانــا  نــوار  از  و  هســتند  او 
مصــرف مــی کننــد. ایــن shard هــا ده 
نــوع مختلــف دارنــد کــه مــی توانیــد 
آنهایــی را کــه بیشــتر بــه کارتــان مــی 
آینــد (از نظــر قابلیــت حملــه و دفــاع و 
Passive و میــزان مانایــی کــه مصرف 
  Category ــد( در ۵ بخــش و مــی کنن
شــامل  کــه  کنیــد  تجهیــز  مختلــف 
shard هــای هجومــی، Passive  و 
هــر  در  کــه  هســتند  و...   Familiar
شــاخه بایــد یــک shard را بــه دلخــواه 
کــه  گوناگونــی  مــوارد  بیــن  از  خــود 
و  آوریــد  مــی  دســت  بــه  بــازی  در 
واقعــا تنــوع شــگفت انگیــزی دارنــد 
 shard بــازی  در  نماییــد.  انتخــاب 
هــای مختلــف را بــه صــورت رنــدوم 
بــا شکســت دشــمنان مختلــف کســب 
هــر  گفــت  شــود  مــی  و  کنیــد  مــی 
shard کــه از هــر دشــمن مــی گیریــد 
در واقــع قابلیــت حملــه کــردن همــان 
دشــمن را بــرای شــما بــه همــراه مــی 
آورد و یــا اصــا مــی توانیــد خــود آن 
دشــمن را بــه صــورت یــک روح موقتی 
احضــار کنیــد تــا حملــه اش را انجــام 
بســته  حملــه  هــر  و  بــرود  و  بدهــد 
دارد  کــه  قدرتــی  و   shard نــوع  بــه 
مقــدار مشــخصی از نــوار مانــای شــما 
مــی کاهــد. سیســتم ســفر ســریع از 
بــه  اتــاق هــای نقشــه  برخــی  درون 
اتــاق هــای دیگــر وجــود دارد کــه بایــد 
ایــن اتــاق هــا را یــک بــار پیــدا کنیــد 
و ســپس روی نقشــه بــه رنــگ ســبز 
در مــی آینــد و از آن بــه بعــد قابــل 
ــا  ــن موضــوع ب اســتفاده هســتند و ای
توجــه بــه بازگشــت هــای چندیــن بــاره 
ــازی  ــازی، در ب ــی در ب ــه مناطــق قبل ب
بســیار بــه کارتــان خواهــد آمــد. اتــاق 
ــرای ســیو هســتند  ــز هــم ب هــای قرم
دســتی  صــورت  بــه  را  بــازی  بایــد  و 

ــازی  ــره ب ذخیــره کنیــد. سیســتم ذخی
مــی  پیــروی  کاســیک  عناویــن  از 
یادتــان  بارهــا ممکــن اســت  کنــد و 
بــرود بــازی را ذخیــره کنیــد و کشــته 
مــی شــوید و ناگهــان مــی فهمیــد کــه 
بایــد از ۲۰ دقیقــه قبــل بــازی را آغــاز 
کنیــد. گاهــی هــم فاصلــه بیــن اتــاق 
هــای ســیو زیــاد اســت و مجبــور مــی 
شــوید هــی برگردیــد بــه اتــاق ســیو 
قبلــی تــا پیشــرفت و لولتــان را ذخیــره 
کنیــد منتهــا موضــوع اینجاســت کــه 
وقتــی از اتــاق ســیو بیــرون برویــد کل 
دشــمنان تمــام مناطــق بــازی ریســت 
شــده انــد. البتــه ایــن فقــط بــرای اتــاق 
ســیو نیســت بلکــه از هــر اتــاق کــه بــه 
اتــاق دیگــری برویــد و دوبــاره برگردیــد 
دشــمنان  قبلــی،  اتــاق  همــان  بــه 
مــدام ریســت مــی شــوند. بــه همیــن 
دلیــل بایــد بــرای ســیو کــردن بــازی 
خیلــی دقــت کنیــد و همیشــه یادتــان 
بمانــد کــه بایــد ســریع پیشــرفتتان را 
ســیو کنیــد و ایــن بــرای مــا کــه خیلــی 
بــه ســیو خــودکار عــادت  وقــت هــا 
دهنــده  آزار  توانــد  مــی  ایــم  کــرده 
نوســتالژی  حــس  خــب  ولــی  باشــد 
مــی  دورانــی  یــاد  و  دارد  عجیبــی 

افتیــم کــه ســیو خــودکار و حتــی 
قبــل تــر از آن اصــا ســیو وجــود 

ایــن  واقــع  در  نداشــت!! 
توانــد  نمــی  یــک موضــوع 
مــی شــود نکتــه منفــی محســوب 

زیــرا فقــط بایــد حواســتان جمع باشــد 
و به قانون این بازی که ســیو دســتی 
اســت عــادت کنیــد. در مجمــوع بایــد 
 Bloodstained: پلــی  گیــم  گفــت 
معنــای  بــه   Ritual of the Night
واقعــی فــوق العــاده اســت و کامــا بر 
پایــه لــول زدن شــخصیت و ارتقــای 
قــدرت هــا و لــوت کــردن تجهیــزات 
بهتــر و گشــتن کل نقشــه چنــد طبقــه 
بــازی بــرای یافتــن کل صنــدوق هــا و 

هاســت. گنــج 
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 بایــد بگویــم واقعــا موســیقی هــای 
 Bloodstained: Ritual of the
Night زیبــا و شــاهکار اســت و وقتــی 
آن را گــوش کنیــد کامــا مــی فهمیــد 
چــه مــی گویــم. از چنیــن بــازی اصــا 
نداشــتم  ســاندترکی  چنیــن  انتظــار 
ممکــن  شــکل  بهتریــن  بــه  ولــی 
بــه معنــای  ســورپرایز شــدم! یعنــی 
اصــا  بــازی  تجربــه  از  قبــل  واقعــی 
تــا  کــه  کــردم  نمــی  هــم  را  فکــرش 
ایــن حــد موســیقی هــا زیبــا باشــد. 
ســاندترک بــازی معرکــه اســت و تــا 
وقتــی آن را تجربــه نکنیــد نمــی توانید 
بــاور کنیــد چقــدر زیباســت و چقــدر 
ــد در  عنوانــی در ایــن ســبک مــی توان

باشــد.   عالــی  زمینــه موســیقی 
در مجمــوع و بعــد از بررســی بخــش 
بگویــم  بایــد  بــازی  مختلــف  هــای 
دوســتداران عناویــن دو بعــدی نقــش 
آفرینــی یــا بــازی هــای متروییدوانیــا 
 Bloodstained: مــی تواننــد با عنــوان
Ritual of the Night  یکی از بهترین 
ســبک  ایــن  در  هایشــان  تجربــه 
طرفــداران  از  اگــر  کننــد.  کســب  را 
آفرینــی  نقــش  بعــدی  دو  عناویــن 

و   Salt and Sanctuary مثــل 

 Castlevania Symphony of the
 Castlevania Mirror یــا   Night
متروییدوانیــا  عناویــن  یــا   of Fate
عنــوان  حتمــا  بایســتی  هســتید 
 Bloodstained: Ritual of the
Night را تجربــه کننــد زیــرا کــه قطعــا 
جدیــد  و  بخــش  لــذت   ای  تجربــه  
بــرای  آشــنا  حــال  و  حــس  بــا  ولــی 
ایــن  از  کلــی  و  بــود  خواهــد  آن هــا 
ماجراجویــی لــذت خواهیــد بــرد. اگــر 
بــه دنیــال تجربــه یــک بــازی دو بعــدی 
نقــش   آفرینــی  پــر از گشــت و گــذار و 
ــا و  ــت  هــای زیب ــاس  فای اکتشــاف و ب
بازگشــت بــه عقــب بــرای لوتینگ آیتم 
 Bloodstained: هســتید،   ... و  هــا 
Ritual of the Night همــان عنوانــی 
می کشــید.   را  انتظــارش  کــه  اســت 
 Bloodstained: Ritual of the
Night بــه معنــای واقعــی کلمــه یکــی 
از بهتریــن و باکیفیــت تریــن عناویــن 
۲ بعــدی اســت کــه مــی توانیــد تجربــه 
برتریــن  جــزو  شــک  بــدون  و  کنیــد 
بــازی هــای دو بعــدی نســل هشــتم 
بــازی  یــک  شــود.  مــی  محســوب 
ــازی هایــی مثــل  یونیــک کــه در رده ب
 Castlevania و Salt and Sanctuary

ــرار مــی  Symphony of the Night ق
گیــرد. ســازندگان بــازی واقعــا هیــچ 
ــد  اشــتباه بزرگــی را مرتکــب نشــده ان
هــا  آن  کوچــک  اشــتباهات  حتــی  و 
نیــز بســیار بســیار کــم  تعــداد اســت. 
ایــن عنــوان معنــای کامــل یــک بــازی 
فانتــزی  آفرینــی  نقــش  بعــدی  دو 
بــا  مطابــق  نظــر  همــه  از  و  اســت 
و  کاســبک  عناویــن  اســتانداردهای 
شــاهکار ۲ بعــدی عمــل مــی کنــد و 
ــه روز کــرده و ارتقــا  آن هــا را کامــا ب
 Bloodstained: Ritual دهــد.  مــی 
کــه  اســت  عنوانــی   of the Night
ــرای  همیشــه شــور و شــوق شــما را ب
ــد و در ایــن راه،  ادامــه حفــظ مــی کن
طراحــی هنــری و گرافیــک بســیار زیبــا 
و گیــم پلــی و مبــارزات ســرگرم کننــده 
و المــان هــای نقــش آفرینــی جــذاب 
ایفــا  را  اساســی  نقــش  عمیــق،  و 
ــد. اســتایل گرافیکــی خــاص  مــی کنن
اقســام  و  انــواع  تاریــک،  فانتــزی  و 
مناطــق مختلــف، گیــم پلــی عمیــق و 
المــان هــای نقــش آفرینــی جــذاب و 
همیــن طــور بــاس فایــت هــای بــه یــاد 
ماندنــی و هیجــان انگیــز ســبب شــده 
انــد تــا بــا عنوانــی عالــی طــرف باشــیم.

طراحی هنری فوق العاده بازی و خلق یک دنیای تاریک فانتزی به زیباترین 
شکل ممکن که یادآور شاهکارهایی مثل »کسلوانیا سمفونی شب« است، 
طراحی بسیار عالی نقشه بازی و پیوستگی هوشمندانه محیط ها و مراحل 
به یکدیگر، گیم پلی بسیار جذاب و متنوع، المان های عالی و عمیق نقش 

آفرینی در قالب ارتقای لول شخصیت و لوت کردن آیتم ها و گینج ها 
در گوشه و کنار نقشه برای یافتن تجهیزات بهتر، ده ها ساح مختف با 

قابلیت های کاما متفاوت و استایل های مبارزه متفاوت، ده ها نوع قابلیت 
جادویی مختلف در قالب shard های گوناگون که باید با هوشمندی آنها را 
بسته به شرایط برای شخصیت بازی فعال کنید، ارزش تکرار باال و بارها و 

بارها برگشتن به محیط های قبلی برای یافتن گنج هایی که قبا با توجه به 
قابلیتهایی که داشتید نمی توانستید به آنها دست پیدا کنید و بعدا با قابلیت 
هایی مثل پرش دوتایی می توانید برگردید و آیتم ها را جمع کنید، دشمنان و 
باس های مختلف و متنوع، ساندترک بسیار زیبا که قطعاتی در آن یافت می 

شود که دوست دارید بارها و بارها گوش کنید

داستان و شخصیت های نه چندان جذاب 
و عمیق، درجه سختی بازی گاها نامتعادل 

می شود و برخی وقت ها ناگهان خیلی 
سخت و گاهی خیلی آسان می شود، 
در بازی یکبار با باگ از نوع قفل شدن 

شخصیت اصلی روبرو شدم که هیچ دکمه 
ای کار نمی کرد  و چون سیو بازی هم به 

صورت دستی است مجبور شدم خارج 
شوم و از سیوی که مربوط به ۱۵دقیقه 

قبل بود مجددا آغاز کنم

8.7
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کمتــر کســی اســت کــه ایــن روزهــا اســم مجموعــه 
البتــه  بگذاریــد  باشــد.  نشــنیده  را   Call of Duty
جملــه قبــل را کمــی اصــاح کنــم; هیــچ گیمــری را 
ــه Call of Duty را نشــاخته  ــرد ک ــدا ک ــوان پی نمی ت
غیرگیمــر  افــراد  از  خیلــی  احتمــاال  حتــی  باشــد! 
هــم حداقــل ایــن اســم را چنــد بــاری شــنیده اند. 
فرنچایــز قدیمــی و موفــق Call of Duty از دوران 
حیاتــش تــا کنــون، همــواره حتــی در دوران افــت 
خــود نیــز جــزو ســردمداران ســبک خود بوده اســت. 
 John Price، Soap همچــون  کاراکترهایــی  بــا 
 MacTavish، Reznov، Menendez، David
Mason و خیلی هــای دیگــر، نــام خــود را در ذهــن 
مــا حــک کــرده اســت. برخــی از نســخه های ایــن 
ــد  مجموعــه صرفــا بازی هــای آنایــن خوبــی بوده ان
ــل Call of Duty Black Ops IIII و بعضی هــای  مث
دیگــر در ارائــه یــک داســتان موفــق هــم ســنگ تمام 
 ،MW گذاشــته اند مثــل هــر ســه نسخه ســه گانه
 !WWII اخیــرا  شــاید  و   Black Ops 2 نســخه 
شــاید شــوترهای جنگــی دیگــری هــم در بــازار در 
از  موفق تــر  باشــند  توانســته  خــاص  دوره هایــی 
Call of Duty ظاهــر شــوند  از نســخه های  یکــی 
ولــی مجموعــا، ثبــات ایــن مجموعــه طــی ســالیان 
ــا وجــود انتقاداتــی کــه بــه آن وارد اســت،  اخیــر، ب

ستودنیســت.
ســه گانــه Modern Warfare کــه اولیــن نســخه آن 
در ســال 2007 و بــدون در نظــر گرفتــن ریمســتر 
 Call of Duty آن، آخریــن نســخه اش تحــت عنوان
Modern Warfare 3 در ســال 2011 منتشــر شــد، 
ــه شــمار مــی رود.  ــن مجموعــه ب از نقــاط عطــف ای
بــه جــرات می تــوان گفــت کــه هرگــز یــک بــازی 
جنگــی تــا ایــن انــدازه نتوانســته شــخصیت مانــدگار 
داســتان  روایــت  بحــث  در  اگرچــه  کنــد.  خلــق 
هــم   Spec Ops The Line مثــل  بازی هایــی 
می تواننــد حرف هایــی بــرای گفتــن داشــته باشــند، 
ــد کــه هــر ســه نســخه از ســه  ولــی فرامــوش نکنی
ــه Modern Warfare جــزو بهتریــن شــوترهای  گان
 Call of Duty تاریــخ محســوب می شــوند. ریمســتر
Modern Warfare 4 در ســال 2016 منتشــر شــد. 
خــب ایــن خبــر خیلــی خوبــی بــرای طرفــداران ایــن 
ــد  ــک تجدی ــود. ی ــازی و مجموعــه Call of Duty ب ب
ــا یکــی از بهتریــن نســخه های  ــدار فوق العــاده ب دی

 !Call of Duty ــت ــه قدمــت و محبوبی ــزی ب فرنچای
محســوب  جدیــد«  »بــازی  یــک  کمــاکان  ولــی 
 Call of Duty WWII بعــد  ســال  یــک  نمی شــد. 
 Call of Duty Black Ops IIII بعــد  ســال  دو  و 
ــه ای اســتثنایی در بخــش  ــا تجرب توانســتند یکــی ب
عنــوان  بــه  دیگــری  و  تک نفــره  و  داستان ســرایی 
ــه آخریــن نســخه های  ــازی آنایــن موفــق، ب یــک ب
ایــن مجموعــه تاکنــون، تبدیــل شــوند. انصافــا هــم 
بــدی  بازی هــای چنــدان   COD آخــری  نســخه  دو 
نبودنــد و توانســتند تــا حــدی پاســخ گوی انتظــارات 

طرفــداران و مخاطبــان خــود باشــند. 
امــا چــه خبــری می توانــد بهتــر از خبــر معرفــی یــک 
ریبــوت از ســه گانه Modern Warfare باشــد؟ چــه 
ــار دیگــر جــان پرایــس  ــدارد یــک ب کســی دوســت ن
را ماقــات کنــد؟ کیســت کــه نخواهــد نســخه ای 
ــه تاریخــی Modern Warfare را  ــد از ســه گان جدی
تجربــه کنــد؟ اگــر اخبــار را ایــن روزهــا دنبــال کــرده 
باشــید، قطعــا در جریــان هســتید کــه اکتیویــژن 
از  جدیــد  نســخه  یــک  کــردن  منتشــر  صــدد  در 
ایــن  البتــه  کــه  اســت   Modern Warfare ســری 
نــام   Call of Duty Modern Warfare 4 نســخه 
 Call of Duty عنوانــش  بلکــه  گرفــت;  نخواهــد 
نســخه  ایــن  بــود!  خواهــد   Modern Warfare
بــر  کــه  باشــد. ریبوتــی  ریبــوت  یــک  قــرار اســت 
بــود.  بــازی همه پســند خواهــد  یــک  روی کاغــذ، 
بــازی و  بــه برگشــتن بخــش داســتانی  بــا توجــه 
یــک  بــر  مبنــی  ســازندگان  وعده هــای  همچنیــن 
بخــش چندنفــره جــذاب و همچنیــن شــایعاتی کــه 
پیرامــون اضافــه شــدن بخــش بتل رویــال بــه بــازی 
ایــن روزهــا دهــان بــه دهــان می شــوند، دســت بــه 
دســت هــم داده تــا هــر بازیکنــی، اعــم از طرفــدار 
بــه  بتل رویــال،  حتــی  و  مالتی پلیــر  ســینگل پلیر، 
انتظــار ایــن بــازی مــورد انتظــار بنشــینند. امــا خــب 
همــه این هــا کــه گفتیــم چکیــده ای از اطاعاتــی 
 Call of Duty Modern Warfare بــود کــه از بــازی
داریــم. دوســت داریــد راجــع بــه ایــن بــازی بیشــتر 
بدانیــد، مفصل تــر بحــث کنیــم و یــک نــگاه کلــی بــه 
ایــن بــازی و اخبــار آن تــا بــه امــروز داشــته باشــیم؟ 
پــس شــما را دعــوت می کنــم تــا ادامــه ایــن مطلــب 
ــد. ــه بیســت و یکــم گیمفــا مطالعــه کنی را در مجل

Call of Duty
Modern Warfare

ندای جاه طلبی 
محمد آریا مقدم
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بــا توجــه بــه اطاعاتــی کــه از بخــش داســتانی 
در   Call of Duty Modern Warfare بــازی 
دســترس اســت، می تــوان انتظــار داشــت کــه 
یــا  داســتان ها  بهتریــن  از  یکــی   COD MW
ــه را  ــن مجموع ــن داســتان ای شــاید هــم بهتری
ارائــه دهــد. کاپیتــان جــان پرایــس محبــوب، 
ــه  ــن نســخه حضــور خواهــد داشــت، البت در ای
ریبــوت  بــازی،  کاراکتــر هــم مثــل خــود  ایــن 
 Call of Duty Modern Warfare .شــده اســت
 Black و   Ghosts مثــل  نســخه هایی  مشــابه 
ــر می کشــد،  ــه تصوی ــدرن را ب ــگ م Ops II، جن
بــا چیــزی اســت  چیــزی کــه کامــا در تضــاد 
 Modern کــه قبــا در ســه نســخه دیگــر ســری
 Kyle Garrick گروهبــان  دیده ایــم.   Warfare
شــخصیت اصلــی ایــن نســخه خواهــد بــود کــه 
بیشــتر بخــش داســتانی، کنترلــش را بــر عهــده 
ارتــش  ســابق  افســر  یــک  داشــت.  خواهیــد 
کار   MPS ســرویس  بــا  اکنــون  کــه  بریتانیــا 
 Alex ،ــازی می کنــد. دیگــر کاراکتــر مهــم ایــن ب
CIA کــه در منطقــه ای  یــک افســر  نــام دارد. 
 Urzekstan نــام  بــه  میانــه  خــاور  در  خیالــی 
محلــی  شورشــی های  بــا  تــا  شــده  مســتقر 

منطقــه همــکاری کنــد. طبــق اطاعــات منتشــر 
 Campaign شــده از ایــن بــازی، شــما نیمــه اول
را بــا کایــل، و نیمــه دوم آن را بــا الکــس ســپری 
خواهیــد کــرد. طبیعتــا بــازی NPC هــای دیگــری 
هــم خواهــد داشــت کــه فعــا در مــورد آن هــا 
چیــز زیــادی جــز چنــد اســم نمی دانیــم. اســامی 
کــه بــردن نامشــان هــم در ایــن مقالــه، کمکــی 

بــه مخاطــب نمی کنــد. 
اگــر وعده هــای ســازندگان عملــی شــوند، قطعــا 
بــا یــک داســتان بــی روح و ســطحی رو بــه رو 
نخواهیــم بــود. حضــور کاراکتــری مثــل کاپیتــان 
ــن  ــه اســت. احتمــال ای ــک وزن پرایــس، خــود ی
 Modern کــه کاراکترهــای دیگــری هــم از ســری
Warfare در ایــن نســخه حضــور داشــته باشــند 
هــم بســیار زیــاد اســت. اگــر خاطرتــان باشــد 
از  برخــی   ،Call of Duty Black Ops II در 
تاثیــر  بــازی  داســتان  روی  شــما  تصمیمــات 
کــه  رســمی  مصاحبــه  طبــق  می گذاشــت. 
 Call of Duty Modern بــازی  کارگــردان  بــا 
بودنــد  کــرده   تاییــد  ایشــان  شــده،   Warfare
کــه در ایــن نســخه انتخاب هــای بازیکــن روی 
داســتان بــازی تاثیــر خــود را خواهنــد گذاشــت. 

 Call of Duty Modern Warfare عنــوان 
واقعــا  شــما  گذشــته،  خــاف  بــر  می خواهــد 
خــود را بــه جــای ســرباز داخــل میــدان نبــرد 
گذاشــته و بــا وجــدان خــود رو بــه رو شــوید. 
ــرده،  ــت ک ــازی صحب ــردان ب ــه کارگ ــن طــور ک ای
ــه شــما زده می شــود  ــی کــه ب ــار ضربه های این ب
می تواننــد  و  نداشــته  فیزیکــی  حالــت  صرفــا 
بــه لحــاظ روحــی روانــی هــم روی شــما تاثیــر 
بگذارنــد. ایــن موضــوع، یکــی از آن مــواردی 
تــا  اســت کــه هرگــز نمی توانیــم کیفیتــش را 
قبــل از انتشــار بــازی تضمیــن کــرده و یــا مــورد 
انتشــار  از  پــس  قطعــا  دهیــم.  قــرار  انتقــاد 
بــازی، بــا چشــمانی بــاز می توانیــم راجــع بــه 
 Call of Duty داســتان و شــرایط داســتان بــازی

دهیــم. نظــر   Modern Warfare
وارد،  اینفینیتــی  کــه  اســت  واضــح  کامــا 
وســواس خاصــی روی بخــش داســتانی بــازی 
بــه خــرج داده اســت. همــان طــور کــه حتمــا 
خــاف  بــر  شــده اید،  متوجــه  هــم  االن  تــا 
بعــدی  نســخه   ،Call of Duty Black Ops 4
ایــن مجموعــه حالــت تک نفــره هــم خواهــد 
داشــت. Zombie Mode یکــی از حالت هایــی 
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بــه شــمار مــی رود کــه در COD هــا، طرفــداران 
انصــاف  از  اســت.  داشــته  را  خــودش  خــاص 
هــم نگذریــم، بــا وجــود ایراداتــی کــه بــه ایــن 
بخــش وارد بــود، ولــی می توانســت تنــوع خوبــی 
بــه شــمار بــرود. خبــر بــد بــرای طرفــداران ایــن 
حالــت، ایــن اســت کــه کارگــردان بــازی آقــای 
 Call of Duty تاییــد کــرده کــه Jacob Minkoff
Modern Warfare فاقــد چنیــن حالتــی خواهــد 
بــود. ایــن موضــوع بــه احتمــال زیــاد ایــن فرصــت 
را بــه اینفینیتــی وارد می دهــد تــا تمرکــز بیشــتری 
بــازی  چندنفــره  بخــش  حالت هــای  روی  را 
گذاشــته و در نهایــت محصــول بــا کیفیت تــری را 
روانــه بــازار کنــد. چیــزی کــه دربــاره آن مطمئــن 
حالت هــای  همــه  کــه  اســت  ایــن  هســتیم، 
بخــش چندنفــره بــازی معرفــی نشــده اند و ایــن 
ــی اســت! احتمــاال ســازندگان در نظــر  ــر خوب خب
دارنــد تــا یــک بخــش مالتی پلیــر بی نظیــر را در 
محصــول جدیــد خــود بگنجاننــد. حتــی شــایعاتی 
ــه  ــال ب ــر اضافــه شــدن یــک مــد بتل روی ــی ب مبن
نیــز   Call of Duty Modern Warfare بــازی 
شــنیده می شــود. مطابــق ایــن شــایعه، کمتــر از 
ــک  ــی، ی ــس از انتشــار نســخه اصل ــک ســال پ ی
بــرای  جداگانــه  صــورت  بــه  بتل رویــال  بخــش 
ایــن بــازی عرضــه خواهــد شــد. همچنیــن گفتــه 
می شــود کــه ایــن حالــت رایــگان خواهــد بــود. 
بــا وجــود ایــن کــه فعــا ایــن موضــوع شــایعه ای 

یوتیوبــر  یــک  آن  منبــع  ولــی  نیســت،  بیــش 
معتبــر بــه شــمار مــی رود. 

 Call ایــن طــور کــه از شــواهد پیداســت، بــازی
of Duty Modern Warfare فاقــد ســیزن پــس 
خواهــد بــود! در عــوض طبــق اعــام ســازندگان، 
ایــن بــازی بیشــترین بســته الحاقــی را در بیــن 
کل مجموعه هــای ایــن فرنچایــز قدیمــی بــه خــود 
اختصــاص خواهــد داد. البتــه در مــورد جزئیــات 
انتظــار  مــورد  بــازی  ایــن  الحاقــی  بســته های 
ــان نیامــده. گذشــته از ایــن  ــه می فعــا حرفــی ب
موضــوع، مشــخص اســت کــه ســازندگان قصــد 
دارنــد عنوانــی را منتشــر کننــد کــه صــرف نظــر از 
DLC هــای آینــده، یــک بــازی کامــل و کم نظیــر 
 Call of Duty در  باشــد.  خــودش  ســبک  در 
Modern Warfare  ایــن امــکان وجــود دارد کــه 
ــازی  ــا بات هــا بــه صــورت آفایــن و چندنفــره ب ب
کنیــد! در واقــع اگــر جــزو آن دســته از افــرادی 
ــه  ــردن ب ــارزه ک ــا مب ــی ب ــه خوب ــه میان هســتید ک
 Call ،صــورت آنایــن بــا پلیرهــای واقعــی ندارنــد
of Duty Modern Warfare بــه فکــر شــما هــم 
بــوده اســت. قطعــا حالــت چندنفــره آنایــن و 
را  خــودش  خــاص  تفاوت هــای  بــازی  آفایــن 
ــد  خواهــد داشــت; ولــی مجموعــا شــما می توانی
ــه دشــمنانتان  ــی ک ــره در حال ــه صــورت چندنف ب
کــردن  بــازی  بــه  هســتند،  مصنوعــی  هــوش 

بپردازیــد. 

 Call of Duty Modern کــه  بگویــم  می توانــم 
بازی هــای  جاه طلبانه تریــن  از  یکــی   Warfare
ــه شــمار می آیــد. حــذف  تاریــخ ایــن مجموعــه ب
 Call of کــه از Zombies Mode کــردن بخــش
نســخه های  همــه  در  بعــد  بــه   Duty Ghosts
از  نشــان  داشــته،  حضــور  مجموعــه  ایــن 
شــجاعت اینفینیتــی وارد می دهــد. بــه احتمــال 
بخش هایــی  تــدارک  ســازندگان  زیــاد،  بســیار 
از  مخاطب پســندتر  و  جذاب تــر  مراتــب  بــه 
Zombies Mode را خواهنــد دیــد. ایــن طــور کــه 
ــی 9  ــن 5 ال ــازی بی پیداســت بخــش داســتانی ب
ســاعت طــول خواهــد کشــید; تایمــی کــه کمــی 
 Call of Duty Modern Warfare طوالنی تــر از
3 بــه نظــر می رســد. تــا انتشــار ایــن بــازی نزدیــک 
بــه 2 مــاه زمــان باقــی مانــده اســت. 25 اکتبــر 
2019، تاریــخ رســمی انتشــار بــازی اســت; بــه 
 Call of Duty Modern Warfare عبارتــی اگــر
بــا تاخیــر مواجــه نشــود، بازیکنــان از ســوم آبــان 
بــه نســخه کامــل ایــن بــازی دسترســی خواهنــد 
 Call of Duty Modern Warfare داشــت. 
می توانــد بــه یکــی از بهتریــن نســخه های ایــن 
ــا ایــن اتفــاق رخ  مجموعــه تبدیــل شــود، امــا آی
خواهــد داد؟ تنهــا زمــان پاســخ ایــن ســوال را 

می کنــد.  مشــخص 
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Release Date 
November 23, 2010
Platforms
PlayStation 3
Xbox 360
Developer(s)  
Game Republic
Publisher)s)
Namco Bandai Games
Genre(s)
Action-adventure
puzzle

سعید آقابابایی

ــن شــماره  در بخــش روزی روزگاری ای
از مجلــه گیمفــا مــی خواهــم عنوانــی 
را بــه شــما معرفــی کنــم کــه مطمئــن 
ــز  ــی نامــش را نی هســتم بســیاری حت
لــذت  و  بهتریــن  از  امــا  نشــنیده اند 
نســل هفتــم  عناویــن  تریــن  بخــش 
بــوده و بــه ایــن دلیــل آن را معرفــی 
کامــا  هــم  هنــوز  کــه  کنــم  مــی 
تجربــه  یراغــش  بــه  کــه  دارد  ارزش 
از عنوانــی  برویــد. صحبــت  کردنــش 
 majin and the forsaken نــام بــه 
از  کــه  عنوانــی  اســت.    kingdom
لحظــه لحظــه آن لــذت می بریــد و بــه 
بــه  می کنیــد.  کیــف  واقعــی  معنــای 
عنــوان یکــی از کســانی کــه ایــن بــازی 
را چندیــن بــار از زمــان عرضــه تــا بــه 
حــال تجربــه کــرده ام بایــد بگویــم کــه 

هنــوز هــم در نســل هشــتم وقتــی این 
عنــوان را تجربــه مــی کنیــد چیــزی از 
لــذت آن بــرای شــما کــم نمــی شــود 
و انــگار بــازی بــا شــما حــرف مــی زنــد. 
ــام  ــی ن ــی از شــما حت از آنجــا کــه خیل
 Majin and the forsaken Kingdom
را نیــز نشــنیده اید الزم اســت تــا شــما 
هــای  تجربــه  برتریــن  از  یکــی  از  را 
نســل هفتــم آگاه کنــم و شــاید شــما 
نیــز بــا تجربــه آن متوجــه شــوید کــه 
چــه عنــوان زیبایــی را از دســت داده 
بودیــد. اگــر مــی خواهیــد بیشــتر در 
پیشــنهاد  بدانیــد،  بــازی  ایــن  مــورد 
گیمفــا  مجلــه  بــا  ادامــه  در  میکنــم 

همــراه شــوید.

Majin and the forsaken Kingdom
لذت بخش، دوست داشتنی و شادی انگیز 
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 Majin and the forsaken بــازی 
ســاده  داســتان  یــک  از   Kingdom
و صمیمــی و دوســت داشــتنی بهــره 
ــا ایــن کــه بســیار قابــل  مــی بــرد کــه ب
پیــش بینــی اســت ولــی از آن داســتان 
بــا  کــه  اســت  زیبایــی  فانتــزی  هــای 
عشــق آن را دنبــال مــی کنیــد و منتظــر 
مــی شــوید تــا در آخــرش همــه چیــز 
شــود.  تمــام  خوشــی  و  خوبــی  بــه 
مــی  آغــاز  شــکل  ایــن  بــه  داســتان 
شــود کــه مشــاهده مــی کنیــم دنیــای 
ایــن بــازی توســط یــک نیــرو کــه تحــت 
می شــود  شــناخته  »تاریکــی«  نــام 
نیــروی  ایــن  اســت.  شــده  احاطــه 
مناطــق  و  زنــده  موجــودات  پلیــد، 
مختلــف را در بــر می گیــرد و می بلعــد 
و آنهــا را تبدیــل بــه ســربازانی دیوانــه 
شــیطان  ناپذیــر  شکســت  تقریبــا  و 
نــام  بــه  جــوان  دزد  یــک  می کنــد. 
بــا  صحبــت  توانایــی  کــه   Tepeu
حیوانــات را داراســت بــه ایــن قلمــرو 
را  زادگاهــش  و  خانــه  تــا  می آیــد 
محافظــت  تاریکــی  ایــن  برابــر  در 
ســرزمین  ایــن  بــه  کــه  کند. زمانــی 
مــی رســد یــک نیــروی باســتانی کــه 
شــده  مخفــی  تاریکــی  وســیله  بــه 
موجــودی  کنــد،  مــی  پیــدا  را  اســت 
کــه بــا نــام Majin  شــناخته مــی شــود 
و ایــن آشــنایی اســت کــه سرنوشــت 
در  داد.  خواهــد  تغییــر  را  دنیــا  و  او 
ابتــدای داســتان Tepeu و Majin بــه 
طــرز جالبــی بــا هــم آشــنا مــی شــوند 
و بایــد بــا یکدیگــر همــکاری کننــد تــا 
ــد، ســرزمین را  شــیطان را از بیــن ببرن
نجــات دهنــد و البتــه بــه ســبک ایــن 
ــا در نهایــت  ــن افســانه ای و زیب عناوی
»پســره بــه دختــره برسه!« شــما در 
ــازی نقــش Tepeu ظاهــر می شــوید  ب
و هــدف شــما ایــن اســت کــه تاریکــی 
کــه کل ایــن ســرزمین فرامــوش شــده 
متوقــف  را  اســت  کــرده  احاطــه  را 
بــه  خــودش   Tepeu البتــه  کنیــد. 
شــیطانی  نیروهــای  حریــف  تنهایــی 
باالخــره  خــب  امــا  نیســت  تاریکــی 

و  مهربــان  غــول  کــه  دارد  دلیلــی 
قدرتمنــدی بــه نــام Majin نیــز همــراه 
هــای  شــخصیت  بــازی  در  اوســت. 
زیــادی را مشــاهده نمــی کنیــد ولــی 
وجــود  کــه  شــخصیتی  چنــد  همیــن 
دارنــد واقعــا عالــی و دوســت داشــتنی 
هســتند و بــه معنــای واقعــی در طــول 
مخصوصــا  و   Tepeu عاشــق  بــازی 
Majin خواهیــد شــد و آنهــا را بســیار 
دوســت خواهیــد داشــت و جالــب هــم 
اینجاســت کــه بــا وجــود ســادگی ایــن 
دو شــخصیت، حتــی ســال هــا بعــد 
هــم آنهــا را بــاز بــه یــاد داریــد کــه ایــن 
نشــان  و  اســت  جالبــی  نکتــه  واقعــا 
دهنــده کیفیــت کار ســازندگان بــرای 
خلــق شــخصیت هایــی کامــا مناســب 

یــک بــازی فانتــزی زیبــا اســت. 
 Majin and the forsaken عنــوان 
Kingdom از نظــر بصــری یــک بــازی 
و  اســت  داشــننی  دوســت  بســیار 
واقعــا جالــب اســت کــه انــگار وقتــی 
از  کــدام  هــر  مــورد  در  میخواهــم 
کنــم  صحبــت  بــازی  هــای  بخــش 
در  داشــتنی  دوســت  کلمــه  مــدام 
واقعــا  و  آیــد  مــی  ذهنــم  بــه  ابتــدا 
هــم همینطــور اســت. یعنــی داســتان 
و گرافیــک و پــازل و گیــم پلــی و ... 
همگــی در درجــه اول بســیار دلنشــین 
و دوســت داشــتنی هســتند. طراحــی 
هنــری دنیــای بــازی و شــخصیت هــای 
مختلــف مخصوصــا Majin واقعــا زیبــا 
مــی  و  اســت  رنــگ  و  آب  خــوش  و 
توانــم بگویــم تــا حــدی شــباهت بــه 
بــازی Enslaved  دارنــد کــه آن بــازی 
ــی  ــری و رنــگ بنــدی ب هــم از نظــر هن
نظیــر بــود. البتــه از نظــر فنی و کیفیت 
 Majin and the forsaken بافــت هــا
هــای  برتریــن  از  هرگــز   Kingdom
نســل هفتــم نبــود و از بافــت هــا و 
ــود  تکســچرهای ســاده ای برخــوردار ب
ــه هیــچ وجــه ایــن مــوارد  ولــی خــب ب
ضربــه ای بــه تجربــه شــما وارد نمــی 
کردنــد. اگــر چــه انیمیشــن ها گاهــی 
کهنــه و قدیمــی بــه نظــر می رســند امــا 
ــازی فــوق العــاده  اســتایل گرافیکــی ب
بــازی هنرمندانــه  دنیــای  و  زیباســت 
طراحی شــده اســت. ســربازان تاریکی 
بســیار مناســب طراحــی شــده انــد و 
پوشــیده  مطلــق  ســیاهی  بــا  کامــا 
مــاده چســبناک  یــک  کــه  انــد  شــده 
بــه نظــر می رســد کــه رد پاهــای آنهــا 
را وقتــی راه می رونــد بــر روی زمیــن 
 Tepeu کــه  زمانــی  باقــی می گــذارد. 
آســیب می بینــد، آرام آرام وی توســط 
همیــن ســیاهی پوشــیده می شــود و 
گاهــی دوســت داریــد بیشــتر ضربــه 
هــر  را  زیبــا  افکــت  ایــن  تــا  بخوریــد 
چــه بیشــتر مشــاهده کنیــد و مطمئنــا 
برتریــن  از  یکــی  جایــزه  می توانــد 
افکــت هــا در بــازی هــای مختلــف را 

از آن خــود کنــد.
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 Majin and the forsaken بــازی 
ــوان  ــک عن ــی ی ــم پل Kingdom از نظــر گی
اکشــن ماجرایــی بــر پایــه مبــارزات و حــل 
کــردن پــازل هــای محیطــی اســت. بــازی 
چیــزی در حــدود ۸ ســاعت زمــان مــی بــرد 
اگــر بخواهیــد  بــه پایــان برســد ولــی  تــا 
بیشــتر در دنیــای فــوق العــاده زیبــای بــازی 
گشــت و گــذار و اکتشــاف کنیــد ایــن زمــان 
بیشــتر نیــز مــی شــود. مثــا مــن در بــار 
نخســت چیــزی در حــدود ۱۴ ســاعت طــول 
و  برســانم  پایــان  بــه  را  بــازی  تــا  کشــید 
 Majin موفــق شــدم تــا تمــام آپگریدهــای
و  آورم  دســت  بــه  را  عــدد  یــک  از  غیــر 
ــاس هــای  ــه تعــدادی از تکــه هــای لب البت
نیــز  را  ناشــناخته  آیتــم  و چنــد  مختلــف 
پیــدا نکــردم. اگــر بــازی هــا را مســتقیما بــر 
اســاس مقــدار محتــوای آن خریــداری مــی 
کنیــد بایــد گفــت ایــن بــازی کامــا مناســب 
اســت و محتــوای بســیار کافــی دارد.دنیــای

  Majin and the forsaken Kingdom
بــرای  مختلــف  آیتم هــای  و  مــوارد  پــر 
 Memory shards پیــدا کــردن اســت، از
پــاداش  کــه  خاطــرات«  »گوی هــای  یــا 
Tepeu هســتند گرفتــه تــا صندوقچــه ای 
افزایــش  بــرای   XP حــاوی  کــه  مخفــی 
هســتند   Tepeu اســتقامت  و  قــدرت 
تغییــر  بــرای  کــه  ظاهــری  هــای  ایتــم  و 
ظاهــر شــخصیت هــا بــه کار مــی رود و 
البتــه هــر کــدام قابلیــت هــای مختــص بــه 
خــود را در اختیــار بازیبــاز قــرار مــی دهنــد. 
لبــاس هــای مختلــف بــازی در یــک کام 
آرزو  و  هســتند   Cool و  بســیار«باحال« 
مــی کنیــد کــه کاش بــاز هــم لبــاس هــای 
ــا ایــن  ــازی وجــود داشــت. ب بیشــتری در ب
کــه شــاید در مــواردی در بــازی از بازگشــت 
بــه عقــب خســته شــوید ولــی محیط هــا 
و  را جبــران می کننــد  بــازی آن  دنیــای  و 
بــه قــدری زیبــا هســتند کــه اجــازه خســته 
ــد و ضعف هــا  ــه شــما نمی دهن شــدن را ب
قابلیــت  یــک  کســب  می پوشــانند.  را 
البتــه  و  جــذاب  بســیار  بــازی  در  جدیــد 
مهــم اســت، ماننــد قــدرت بــاد کــه مثــا 
از آن بــرای ورود بــه منطقــه ای کــه قبــا 
آتــش  و  شــوید  آن  وارد  نمی توانســتید 
جلــوی آن را گرفتــه اســت اســتفاده کنیــد 
و بــا حالــت مکــش نیــروی بــاد، آتــش را 
ــازی قابلیــت  ــد. اگــر در نقشــه ب مهــار کنی

 fast Travel جابجایــی ســریع یــا همــان
وجــود داشــت می توانســت بســیار بــه بازی 
کمــک کنــد. البتــه در بــازی اتاق هایــی بــه 
 Transport Room نــام اتــاق انتقــال یــا
وجــود دارنــد امــا در کل نقشــه بــازی تنهــا 
۵ عــدد از آنهــا موجــود اســت کــه دو تــا از 
آنهــا هــم بــاز نخواهنــد شــد تــا زمانــی کــه 
یــک بــاس خــاص را شکســت دهیــد. بــازی 
لــذت  و  جــذاب  ترفندهــای  از  اســت  پــر 
بخــش Co-op، امــا هیــچ گاه بیــش از حــد 
از آنهــا اســتفاده نمــی کنــد و شــورش را در 
نمــی آورد. هیــچ گاه بیــش از حــد یــک کار 
را انجــام نمــی دهیــد و حتــی مــن اعتقــاد 
انــدازه  بــه  هــا  قابلیــت  برخــی  کــه  دارم 
کافــی هــم اســتفاده نمــی شــود. مثــا مــن 
دوســت داشــتم کــه مــی توانســتم بیشــتر 
در بــازی ســنگ هــا را بــه روی دشــمنان 
غلــت دهــم یــا بشــکه هــای انفجــاری را 
بــر ســر آنهــا بیانــدازم . در مجمــوع بایــد 
گفــت بــازی بســیار بیشــتر بــر تنــوع خیلــی 
ــا تکــرار. ســازندگان  ــاد متمرکــز اســت ت زی
 Game Republic اســتودیو  در  بــازی 
توانســته انــد بــا عملکــردی قابــل تحســین 
بــازی  در   Majin نقــش  کــه  کننــد  کاری 
بســیار زیــاد شــود بــدون ایــن کــه بــه مــرز 
اهمیــت بازیبــاز نیــز خدشــه ای وارد شــود 
شــود.  کمرنــگ  بــازی  در  وی  اهمیــت  و 
 Majin علیرغــم ایــن کــه شــما در بــازی بــه
دســتور میدهیــد کــه کارهــای مختلــف را 
  )Tepeu) انجــام دهــد امــا خــود شــما نیــز
نمــی مانیــد.  باقــی  بــدون کار  هیــچ گاه 
شــما بایــد دزدکــی حرکــت کنیــد، بپریــد، از 
پلتفــرم هــا بــاال برویــد و همچنیــن حمات 
 Majin و مبــارزه انجــام دهیــد تــا در نهایــت
ــگاه داریــد و البتــه  را در امنیــت و ســالم ن
همینطــور خودتــان را. تعــدادی ضعــف هــا 
و نــکات منفــی در بــازی وجــود دارد کــه 
آن را از رســیدن بــه حــد کمــال بــاز داشــته 
انــد. انیمیشــن هــا گاهــا بســیار قدیمــی و 
کهنــه بــه نظــر مــی رســند (در همــان زمــان 
عرضــه بــازی( مخصوصــا هنگام تشــخیص 
محــل تمــاس. همیــن باعــث شــده اســت 
تــا برخــی پــرش هــای ســاده در بــازی نیــز 
گاهــا تبدیــل بــه مشــکل بــرای شــما شــوند. 
ــازی  همچنیــن برخــی از انیمیشــن هــای ب
کامــا ســرعت آن را مــی گیرنــد و حتــی 
مســتقیما بــر روی مبــارزات بــازی نیــز اثــر 
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بــاس  از  بــرای مثــال یکــی  مــی گذارنــد. 
تــر مــی شــود  فایــت هــا بســیار دشــوار 
بــه ایــن خاطــر کــه Tepeu یــک انیمیشــن 
مســخره و طوالنــی را هــر بــار قبــل از ایــن 
کــه یــک حملــه را انجــام دهــد تکــرار مــی 
کنــد. همچنیــن انیمیشــن »تمــام شــدن 
نفــس« نیــز کــه وقتــی Tepeu بــرای مــدت 
طوالنــی مــی دود مشــاهده می کنیــد گاهــا 
ــازی  ــده اســت. مثــل هــر ب بســیار آزاردهن
ایــن  در  کیفیتــی،  بــا  ماجرایــی  اکشــن 
عنــوان نیــز پــازل هــای مختلــف و جــذاب 
ــد کــه بســیار  ــرای حــل کــردن وجــود دارن ب
دلنشــین و مناســب هســتند. پازل هــای 
محیطــی بــازی چنــدان دشــوار و پیچیــده 
نیســتند ولــی کامــا هوشــمندانه و جالــب 
طراحــی شــده اند و اســتفاده بســیار خوبــی 
از قابلیت هــای مختلــف Majin می کننــد 
کــه البتــه خــود وی نیــز مــدام در حیــن 
گیــم  پلــی و حــل پازل هــا آنهــا را بــه شــما 
معــدودی  مــوارد  در  می کنــد.  گوشــزد 
اســت  ممکــن   Majin مصنوعــی  هــوش 
شــما را کمــی آزرده خاطــر کنــد ولــی تعــداد 
ایــن دفعــات بســیار کــم اســت و وی یــک 
همــکار بســیار مفیــد و تاثیرگذار برای شــما 
محســوب می شــود کــه کامــا بــه درســتی 
ــد و گاهــی  دســتورات شــما را اجــرا می کن
ایــن موضــوع واقعــا قابــل ســتایش اســت 
مخصوصــا بــا توجــه بــه زمــان عرضــه بــازی. 
بــا اســتفاده از تعــدادی دســتورهای ســاده 
ــه  ــد Majin را ب ــردی شــما مــی توانی و کارب
ســمت کارهــای مختلــف هدایــت کنیــد کــه 
هــر کــدام از ایــن دســتورات در طــول بــازی 
بســیار الزم و حیاتــی هســتند. اگــر چــه 
مبــازات بخــش بزرگــی از بــازی هســتند، 
ولــی تمرکــز اصلــی بــازی بــر حــل کــردن 
پــازل هــای محیطــی بــه وســیله قابلیــت 
هــای Majin اســت. بــا پیشــرفت در بــازی 
Majin قابلیــت هــای بــاد، آتــش، رعــد و 
بــرق و طلســم  ســنگ کــردن را بــه دســت 
مــی آورد کــه هــر کــدام هــم در مبــارزه 
پیشــروی  بــرای  هــم  و  هســتند  مفیــده 
در دنیــای بــازی و حــل پــازل هــا. جــدا از 
پــازل هــا، بــازی بــار اکشــن باالیــی نیــز 
دارد و مبــارزات هــم از بخش هــای بســیا 
جــذاب بــازی هســتند کــه بــار اصلــی آنهــا 
بــر دوش Majin اســت ولــی بازیبــاز نیــز 
بــا ایــن کــه ضربــات Tepeu در مقایســه 
Majin خیلــی ضعیف تــر اســت ولــی  بــا 
کامــا نقــش مهمــی را در مبــارزات ایفــا 
پرتــاب  بــا  می توانــد   Tepeu می کنــد. 
ــرت  ــه دشــمنان حــواس آنهــا را پ ســنگ ب
کنــد و یــا آنهــا را بــه ســمت بشــکه های 
انفجــاری و تله هــا بکشــاند تــا آنهــا را از 
هــم   Majin و  کنــد  گیــج  یــا  بــرده  بیــن 
قدرتمندانــه آنهــا را نقــش بــر زمیــن کنــد. 
ــگاه  ایــن کــه هــم خــود را از آســیب دور ن
داریــد و هــم امنیــت Majin را تامیــن کنیــد 
گاهــی در برخــی مبــارزات ســخت می شــود 
ولــی در کل ، هــر مبــارزه در بــازی بســیار 
لــذت بخــش و قــوی طراحــی شــده اســت 
مخصوصــا زمانــی کــه دشــمنان بزرگ تــر 
می گذارنــد.  میــدان  بــه  پــای  قوی تــر  و 

 Majin بــه  Tepeu مــی توانــد  همچنیــن 
دســتور دهــد تــا از قابلیــت هــای جادویــی 
خــود نیــز بــرای کمــک در مبــارزات بــازی 
کــه  دشــمنی  بــه  حملــه  کنــد.  اســتفاده 
جــادو  بــا  یــا  اســت  افتــاده  زمیــن  روی 
ــج شــده اســت، موقعیــت اســتفاده از  گی
حمــات قدرتمنــد ترکیبــی را بــرای شــما 
  MajinوTepeu ایجــاد می کنــد کــه در آنهــا
ــا یکدیگــر  هــر دو قــدرت خــود را جمــع و ب
ترکیــب کــرده تــا کار دشــمن را یک ســره 
کننــد. فشــردن دکمــه... بــه راحتــی کمبو را 
اجــرا میکنــد و بــازی، پــاداش ایــن حمــات 
ترکیبــی را بــا Friendship Shards یــا گــوی 
هــای دوســتی بــه شــما مــی دهــد. هــر چــه 
بیشــتر از ایــن گــوی هــا بــه دســت آوریــد 
پیونــد بیــن دو بازیبــاز قویتــر مــی شــود 
و ایــن منجــر بــه فنــون جدیــد و حمــات 
کــه  همان قــدر  شــود.  مــی  قدرتمندتــر 
مبــارزه و درگیــری مســتقیم در مبــارزات 
نیــز  را  مبــارزات  از  بســیاری  دارد،  تاثیــر 
می تــوان بــا اســتفاده از محیــط بــازی پیروز 
شــد. در نقــاط مختلــف بــازی می توانیــد 
بــه Majin دســتور دهیــد کــه دیوارهــا و 
تختــه ســنگ هــای بــزرگ را هــل دهــد و 
آنهــا را بــر ســر ســربازان تاریکــی آوار کنــد 
تــا بافاصلــه نابــود شــوند. اغلــب در بــازی 
را  دشــمنان  کــه  اســت   Tepeu وظیفــه 
بــه ســمت تلــه هــا هدایــت کنــد کــه ایــن 
موضــوع بــه قــدری جــذاب اســت کــه هیــچ 
ــن  ــده نمــی شــود. همچنی گاه خســته کنن
المــان هــای ابتدایــی و ســاده مخفــی کاری 
ــه Tepeu مــی  ــازی وجــود دارد ک ــز در ب نی
توانــد از پشــت ســر ســربازان نــاآگاه بــه 
آرامــی حرکــت کنــد و کار آنهــا را از پشــت 
تمــام مــی کنــد. اگــر Majin در نزدیکــی 
دشــمن نابــود شــده حضــور نداشــته باشــد 
تــا روح وی را جــذب کنــد آن دشــمن پــس 
شــد.  خواهــد  زنــده  دوبــاره  دقایقــی  از 
جالــب اســت کــه بــه نوعــی مــی توانیــم 
بگوییــم کلیــت ســاختار بــازی و گیم پلــی 
 Majin and the forsaken Kingdom
 The Legend ــا عناویــن شــباهت هایــی ب
نمی تــوان  چــه  اگــر  دارد.   of Zelda
تشــابه دقیقــی بیــن دنیــای ایــن عنــوان 
کــرد  پیــدا  زلــدا  ســری  ســیاه چال های  و 
ولــی روش و ســاختاری کــه بــازی بــر روی 
آن بنــا شــده اســت بســیار شــبیه بــه هــم 
ــردش آزاد در تمامــی  ــی گ هســتند. توانای
نقــاط نقشــه بــازی و بازگشــت بــه عقــب 
دسترســی  بــرای  جدیــد  قابلیت هــای  بــا 
بــه مــواردی کــه قبــا قابلیــت دســتیابی 
آزادی  حــس  نداشــته ایم،  را  آن هــا  بــه 
کــه در کل بــازی وجــود دارد، بــه دســت 
آوردن قابلیت هــای جدیــد بــا پیشــروی در 
ــازی  ــارزات ب ــرای مب ــازی کــه هــر کــدام ب ب
هســتند  حیاتــی  باس  فایت ها بســیار  و 
و  ســخت  بــازی  در  رفته رفتــه  (زیرا کــه 
از  همــه  و  همــه  می شــوند(  ســخت تر 
 Majin and the کــه هســتند  مــواردی 
forsaken Kingdom را بســیار شــبیه بــه 

ــد. ــدا مــی کنن ــن ســری زل عناوی
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بعــد از توضیحــات در مــورد بخــش هــای مختلــف بــازی 
بایــد گفــت Majin and the forsaken Kingdom  از آن 
عناوینــی اســت کــه کمتــر بــازی دیگــری می توانــد حــس 
شــیرینی و لبخنــد رضایتــی کــه از تجربــه کــردن آن بــر لــب 
شــما می نشــیند را بــه شــما هدیــه دهــد. ایــن یکــی از 
ــه خیلی هــا آن را از دســت  آن بازی هــای خــاص اســت ک
می دهنــد ولــی آنهــا کــه آن را پیــدا می کننــد ماننــد مــن 
از  یکــی  بــه  تبدیــل  و  می شــوند  آن  شــیفته  و  عاشــق 
شــیرین ترین تجربه هــای زندگیشــان می شــود آن هــم بــا 
وجــود ایــن همــه بازی هــای پــر ادعــا و بــزرگ کــه از درون 
تهــی هســتند. بــازی پــر اســت از حــس صمیمیــت و لــذت 
ــوان منکــر برخــی مشــکات  ــا. نمــی ت ــازی زیب ــک ب ــاب ی ن
شــد ولــی علیرغــم برخــی مشــکات ریــز در انیمیشــن ها و 
  Majin and the forsaken Kingdom ،هــوش مصنوعــی
یــک اثــر عالــی و فــوق العــاده از Game Repoblic اســت. 
بــازی از ابتــدا تــا انتهــا کامــا جذابیــت و زیبایــی خــود را 
بــرای شــما حفــظ میکنــد و هرگــز خســته کننــده و تکــراری 
نخواهــد شــد و حتــی ارزش تکــرار باالیــی را نیــز بــه خاطــر 
وجــود کلــی ایتمهــا و لبــاس هــا و مــوارد کشــف کردنــی در 
بــازی، بــه آن بخشــیده اســت. داســتان بــازی بســیار زیبــا و 
ســاده اســت و شــخصیت هــای آن مخصوصــا Majin فــوق 
ــوع و  ــازی کامــا متن ــی ب ــم پل ــد. گی العــاده خلــق شــده ان
ــاد  ــه ی ــازی هــم ب ــه کلــی ب ــه فــرد اســت و تجرب منحصــر ب
ماندنــی اســت و هــم بســیار رضایت بخــش و شــیرین. 
کاش منتقدیــن قــدر ایــن بــازی هــا را بیشــتر مــی دانســتند 
و کاری نمــی کردنــد کــه نهایتــا اســتودیو گیــم ریپابلیــک بــا 
چندیــن بــازی عالــی و یونیــک تعطیــل شــود. بــه هیــچ وجــه 
 Majin and the forsaken Kingdom شــک نکنید که اگر
را تجربــه نکــرده ایــد بایــد حاال و در نســل هشــتم ســراغش 
برویــد و حتــی اکنــون بعــد از چندیــن ســال نیــز ایــن بــازی 
پــر از لــذت و زیبایــی و شــگفتی بــرای شــما خواهــد بــود. 
عنوانــی فوق العــاده جــذاب و زیبــا کــه حــس صمیمیــت و 
بــی آالیشــی محــض را بــه شــما هدیــه می دهــد. ایــن بــازی 
بــه قــدری دوست داشــتنی اســت کــه از لحظــه لحظــه آن 
لــذت می بریــد و بــه معنــای واقعــی کیــف می کنیــد. ایــن 
ــازی«.  ــای واقعــی کلمــه »ب ــه معن ــازی« اســت، ب یــک »ب
و  بی آالیــش  دوست داشــتنی،  و  کننــده  ســرگرم  یعنــی 
جــذاب، لذت بخــش و صمیمــی. بــه طــور کلــی و بــرای 
ــان  ــازی بی ــن ب ــدی تمــام مــواردی کــه در مــورد ای جمــع بن
 Majin and کــردم اگــر دو ســه کلمــه بخواهــم در توضیــح
the forsaken Kingdom بیــان کنــم بــدون شــک می گویم 
از   « شــادی انگیز.  و  داشــتنی  دوســت  بخــش،  لــذت   «
ــرای ایــن طراحــی شــده اســت  ــازی ب ــا انتهــا ایــن ب ــدا ت ابت
ــان شــما بنشــاند و در ایــن  ــر روی لب ــد رضایــت ب کــه لبخن
هــدف، کامــا موفــق نیــز عمــل کــرده اســت. یــک تجربــه 
وسوســه کننــده و گیــرا کــه عشــق ســازندگان در آن کامــا 
مشــهود اســت و بســیار هوشــمندانه ســاخته شــده اســت.
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داستانی ساده و صمیمی، شخصیت ماجین بسیار دوست داشتنی است و 
سریعا به وی عاقمند می شوید، طراحی هنری فوق العاده و دنیایی چشم نواز، 
گیم پلی جذاب که بین مبارزات و معماها کاما باالنس شده است، ارتقاهای 
جذاب، انواع قابلیت های بسیار مفید برای ماجین که با پیشرفت در بازی آزاد 

می شوند و بسیار به کار می  آیند. یک بازی بسیار دوست داشتنی و دلنشین

گاها مشکاتی خفیف در هوش مصنوعی 
دیده می شود. برخی انیمیشن های بازی بسیار 

آزاردهنده هستند و سرعت بازی را می گیرند.

8.9

+-
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بــرای  می توانــد  کــه  اتفاقاتــی  بهتریــن  از  یکــی 
یــک  درجــه  بــازی  یــک  انتشــار  بیفتــد،  گیمرهــا 
بــازی  انگشت شــماری  تعــداد  ســال  هــر  اســت. 
تقریبــاً  کــه  بازی هایــی  می آینــد؛  بــازار  بــه   AAA
هــم  کســانی  حتــی  و  دارنــد  دوست شــان  همــه 
کــه عاقــه ای بــه آن عنــوان خــاص ندارنــد، آن را 
کــه  اســت  ایــن  مســئله  امــا  می کننــد.  تحســین 
پــرآوازه  شــرکت های  توســط  بازی هــا  ایــن  اگــر 
شــاهکار  یــک  بــر  ادامــه ای  یــا  شــوند  ســاخته 
باشــند، انتظــارات همــه از آن بــاال مــی رود و حتــی 
اگــر ســازندگان همــه ی قدرتشــان را هــم صــرف 
ســاخت آن کننــد، بــاز تعــدادی ناراضــی خواهنــد 
بــود. نســخه ی اول بــازی Nioh در بهتریــن زمــان 
ممکــن پــا بــه بــازار گذاشــت. دقیقــاً وقتــی کــه جــای 
پــای بازی هــای کمپانــی From Software آن قــدر 
یــک  تشــنه ی  طرفــداران  کــه  بــود  شــده  محکــم 
بــزرگ  محیط هــای  بــا  عظیــم،  نقش آفرینی هــای 
 Nioh و فضاهایــی تاریــک باشــند. هیــچ کــس از
انتظــار نداشــت اســتانداردهای ســبک را جابه جــا 
کنــد و آن قــدر خــوب باشــد کــه بــه ســرعت خــودش 
یــا   Dark Souls مثــل  بزرگــی  نام هــای  میــان  را 
 Nioh جــای دهــد. اولیــن نســخه ی Bloodborne
عالــی بــود؛ یــک بــازی بــا کیفیــت، خوش ســاخت و 
کامــل کــه توانســت فراتــر از انتظــارات کســانی کــه 
منتظــر انتشــار بــازی بودنــد ظاهــر شــود و توجــه 
ــه خــود  ــز ب ــد را نی ــادی از طرفــداران جدی تعــداد زی
جلــب کنــد. چیــزی کــه امــروزه در بازی هــا شــاید 
کمتــر بــه چشــم بخــورد، اصالــت و منحصربفــرد 
در  خصــوص  بــه  مشــکل  ایــن  اســت.  بــودن 
رخ  بیشــتر  معروف تــر  شــرکت های  بازی هــای 
فــروش  بــا میــزان  می دهــد، چــون نمی خواهنــد 
یــک بــازی کــه هزینه هــای هنگفتــی بــرای ســاختن 
ــد و آن را در معــرض  آن صــرف شــده شــوخی کنن
خوبــی  حــد  تــا   Nioh امــا  دهنــد.  قــرار  ریســک 

اورجینــال بــود و در عیــن حفــظ المان هایــی کــه 
در بازی هــای مشــابه، باعــث جذابیــت آن عناویــن 
داشــت  اثــر  پــای  خاصــی  امضــای  بودنــد،  شــده 
کــه ایــن امضــا در نســخه ی دوم بــازی نیــز دیــده 
می شــود. Nioh یکــی از جذاب تریــن گیم پلی هــا 
را در بیــن عناویــن مــدرن داشــت. ماننــد Sekiro یــا 
Bloodborne، همــواره بایــد طــوری اســتراتژی خود 
را می چیدیــد تــا بیشــترین آســیب را بــا مصــرف 
 Nioh کمتریــن اســتامینا بــه دشــمن وارد کنیــد. در
شــما همــواره در حــال یادگیــری یــک مکانیــزم یــا 
ــری همیشــگی،  ــن یادگی ــد و همی ــد بودی ــن جدی ف
می کــرد.  آن  جذابیــت  بــه  را  خدمــت  بیشــترین 
 Adam) ویلیامــز  آدام  داســتان  ایــن ،  بــر  عــاوه 
Williams(، داســتان مهیجــی بــود و بــا اینکــه شــاید 
خــود ایــن کاراکتــر زیاد به یادماندنی ســاخته نشــده 
باشــد، امــا ژاپــن قدیــم و داســتان های مربــوط بــه 
و  بــازی  کم نظیــر  فضاســازی  بــا  خوبــی  بــه  آن، 
جلوه هــای بصــری نــاب عجیــن شــده و تجربــه ای 
لذت بخــش بــرای طرفــداران ایــن ســبک بــه وجــود 
و  اول  بــازی  عالــی  عملکــرد  از  پــس  بــود.  آورده 
تحســین و تمجیدهــای فــراوان از ســوی منتقــدان 
و بازیبــازان، تقریبــاً همــه انتظــار آن را داشــتند کــه 
نســخه ی دومــی هــم در کار باشــد و ایــن انتظــار 
 Nioh 2 کامــاً بــه جــا بــود. پــس از نمایــش تریلــر
و انتشــار نســخه ی آلفــای آن کــه در اختیــار جمــع 
محــدودی از طرفــداران و منتقــدان قــرار گرفــت، 
ــه نســخه ی دوم در  ــون دلمــان قــرص اســت ک اکن
اطاعــات  مقالــه،  ایــن  در  اســت.  حــال ســاخت 
درز شــده از بــازی و تجربه مــان از نســخه ی آلفــای 
بــا هــم بررســی  تــا  بــازی را روی هــم گذاشــتیم 
کنیــم و ببینیــم آیــا Nioh 2 قــادر خواهــد بــود از 
نــام نیکــوی ایــن ســری محافظــت کــرده و یــا حتــی 

آن را محبوب تــر کنــد؟ بــا مــا همــراه باشــید!

Nioh 2
به سیاهی شب، به سرخی خون 

آریا مقدم
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اســتودیوی  پیــش،  مدتــی  کــه  آنجایــی  از 
 ،Team Ninja یعنــی  بــازی،  ســازنده ی 
نســخه ی آزمایشــی بازی را در اختیار عده ای از 
طرفــداران قــرار داد، بســیاری از چیزهــا اکنــون 
مشــخص اســت و الزم نیســت همــه چیــز را 
 Nioh 2 حــدس بزنیــم. چیــزی کــه از آلفــای
فهمیدیــم، ایــن بــود کــه قــرار اســت در کلیــات 
بــازی از نســخه ی قبلــی پیــروی کنــد. حتــی در 
ــد  ــداران درآم ــان صــدای برخــی از طرف ــن می ای
کــه می گفتنــد ایــن Nioh 1.5 اســت و بــه قــدر 
کافــی محتــوا و مکانیــزم جدیــد در بــازی وجــود 
عنــوان شــماره ی  بــه  آن  از  بتــوان  کــه  نــدارد 
جدیــد بــازی یــاد کــرد. البتــه بــه نظــرم بــرای 
ــا  ایــن تیــپ از قضاوت هــا هنــوز زود اســت و ب
اینکــه آلفــای Nioh 2 فــرق خیره کننــده ای بــا 
نســخه ی پیشــین نداشــت، امــا چیزهایــی کــه 
اضافــه شــده بودنــد، بــه قــدری خــوب و مهیــج 
بودنــد کــه نویــد یــک بــازی درجــه یــک دیگــر را 
بدهنــد. بــه عــاوه، بــازی قبلــی آن قــدر خــوب 
بــود کــه اگــر ســازندگان همــه چیــز را از آن کپــی 
ــازی در  ــرای ب کــرده و فقــط داســتان جدیــدی ب
بــازی  یــک  بــا  نظــر گرفتــه باشــند، همچنــان 

عالــی طــرف خواهیــم بــود. 
ــد دهــه قبــل از داســتان  داســتان Nioh 2، چن
اتفــاق  ویلیامــز  آدام  جریانــات  و  اول  بــازی 
خواهــد افتــاد. در Nioh 2 دیگــر شــما کنتــرل 
عهــده  بــه  را  شــده ای  تعییــن  پیــش  از  فــرد 
بازی هــای  اکثــر  ماننــد  و  گرفــت  نخواهیــد 
خودتــان  کاراکتــر  خودتــان  بایــد  هم ســبک، 
را بســازید. ایــن موضــوع بــه وضــوح داســتان 
قــرار خواهــد داد، چــرا  تاثیــر  را تحــت  بــازی 
کــه کاراکتــر شــما هــم می توانــد مــرد باشــد و 
هــم زن. در نســخه ی آلفــا، چیــزی بــه وســعت 
کاس بنــدی ســری دارک ســولز در بــازی وجــود 
ایــن بخــش تغییــرات  امــا احتمــاالً  نداشــت، 

زیــادی بــه خــود ببینــد. در این نســخه، بســیاری 
هنــوز  بــدن  و  چهــره  تغییــر  قابلیت هــای  از 
ــاز بــود کــه  ققــل بودنــد و فقــط حالــت Base ب
بــرای هــر جنســیت، چهــار چهــره ی پیش فــرض 
مــدل  چهــار  همیــن  طراحــی  داشــت.  وجــود 
بســیار عالــی بودنــد و بــا لیســت بلنــد باالیــی 
کــه در بخــش منــو بــرای هــر جــزء صــورت وجــود 
کاراکتــر هیــچ دو  نظــر می رســد  بــه  داشــت، 
فــردی شــبیه بــه هــم نباشــند. طراحــی هنــری 
در بــازی اول هــم چــه در مــورد انســان ها و چــه 
در مــورد موجــودات دیگــر بســیار عالــی بود و در 
ــر هــم شــده اســت. بخــش  شــماره ی دوم بهت
آموزشــی بــازی شــما را بــه حــال و هــوای بــازی 
اول خواهــد بــرد، چراکــه محیطــی کــه در آن 
تمرین هــای ابتدایــی خــود را انجــام خواهیــد 
در  داشــت.  وجــود  هــم  اول  بــازی  در  داد، 
ایــن بخــش می توانیــد همــه چیــز، از جملــه 
را  تکنیک هــای جدیــد  و  فینیشــرها  کمبوهــا، 
تمریــن کنیــد.  بســیاری از ضربــات و تکنیک هــا 
از بــازی اول قــرض گرفتــه شــده اند، امــا چیــزی 
خــود  بــه  اساســی  تغییــر  میــان  ایــن  در  کــه 
ــد،  ــده و حســابی توجــه آدم را جلــب می کن دی
درخــت مهــارت (Skill Tree( جدیــدی اســت کــه 
بــرای بــازی طراحــی کرده انــد. برخــاف بــازی 
قبــل کــه ایــن مهارت هــا کمــی پخــش و پــا 
بودنــد، در Nioh 2 درختــی کــه طراحــی شــده، 
ــک نقطــه ی مرکــزی  ــق اســت؛  از ی بســیار دقی
و  بــا دقــت  و شــاخه هایش  شــروع می شــود 
ظرافــت خاصــی تقســیم می شــوند تــا بدانیــد 
ــان  ــه کارت ــزی در قــدم بعــدی بیشــتر ب چــه چی
 )Active) فعــال  مهارت هــای  آمــد.  خواهــد 
مهارت هــای  و  رنــگ طایــی  بــا  منــو  ایــن  در 
غیرفعــال (Passive( بــا رنــگ آبــی مشــخص 
شــده اند تــا کار شــما بــرای مســیریابی راحت تــر 

باشــد.

در بخــش گیم پلــی متوجــه مکانیــزم جدیــدی 
بــه نــام Ki-pulse خواهیــد شــد. نحــوه ی کار آن 
بــه گونــه ای اســت کــه اگــر در زمــان صحیحــی 
ــد،  ــه بزنی ــا ضرب ــد ی دفــاع کنیــد، جاخالــی دهی
ــز  ــر می شــود و اســتامینای شــما نی ــوار پ ــن ن ای
تــا  شــد  خواهــد  باعــث  ایــن  نمــی رود.  هــدر 
اکشــنی پــر فــراز و نشــیب را تجربــه کنیــد و 
ــد.  ــز نکنی ــه تمرک ــک شــیوه ی حمل فقــط روی ی
Nioh بــا شــما ماننــد یــک دالل حرفــه ای رفتــار 
می کنــد و در طــی بــازی بــه شــما می فهمانــد 
خواهــد  بیشــتری  ســود  برایتــان  کاری  چــه 
داشــت، امــا آلترناتیوهایتــان را هــم از شــما 

نخواهــد گرفــت.
گیم پلــی Nioh 2 تغییــرات دیگــری نیــز بــه خــود 
ــرای مثــال نحــوه ی تغییــر شــما  دیــده اســت. ب
متفاوت تــر  اکنــون    )Demon) اهریمــن   بــه 
بــازی صــورت می گیــرد.  پیشــین  نســخه ی  از 
اهریمــن  بــه  آدام  تبدیــل  اول،  نســخه ی  در 
ــه  ــود، ب ــد ســری Devil May Cry ب ــاً مانن تقریب
ــر  ــوار پ ــر اثــر ضرباتــی ایــن ن ایــن ترتیــب کــه ب
 Guardian می شــد، و ســپس می توانســتید از
مــدت  بــرای  و  کــرده  اســتفاده  آدام   Spirit
ــا دشــمنان  ــا قــدرت بســیار بیشــتر ب کوتاهــی ب
بجنگیــد. در Nioh 2 امــا چنــد نــوع اهریمــن 
تبدیــل  آن هــا  بــه  وقتــی  کــه  دارنــد  وجــود 
می شــوید، نــه تنهــا قدرت تــان افزایــش پیــدا 
می کنــد، بلکــه کاً لیســت حــرکات جدیــدی در 
اختیــار خواهیــد داشــت و از کمبوهــای متفاوت 
اســتفاده خواهیــد کــرد. ســه اهریمنــی کــه در 
نســخه ی آلفــای بــازی مشــاهده کردیــم، یکــی 
موجــود غول پیکــری بــا شمشــیری پهــن و بــزرگ 
بــود کــه قــدرت فیزیکــی بســیار زیــادی داشــت، 
دیگــری اهریمنــی الغــر انــدام و چابــک بــا دو 
دشــنه ی کوتــاه بــود کــه به ســرعت می توانســت 
حرکــت کــرده و ضربه هــای خــود را پیــاده کنــد، 
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و آخــری اهریمنــی جادوگــر بــود کــه در مبــارزه ی 
عمــل می کــرد  بهتــر  دیگــر  تــای  دو  از  ُــرد  دورب
وجــود  داشــت.  جالبــی  حــرکات  مجموعــه  و 
بــرای  خوبــی  بســیار  خبــر  اهریمن هــا،  ایــن 
طرفــداران بــازی اســت، زیــرا مبــارزه بــا آن هــا 
قــدرت خاصــی بــه شــما می دهــد و می توانیــد 
بــرای چنــد ثانیــه هــم کــه شــده دشــمنان تان را 
ــع و قمــع  ــه مســتحق اش هســتند قل آن طــور ک
کنیــد! از ســوی دیگــر، شــاید در بــازی اصلــی 
تعــداد ایــن اهریمن هــا و محــدوده ی کمبوهــای 
ــازی هــر فــرد،  ــد و نحــوه ی ب آن هــا افزایــش یاب

بــه شــدت شخصی ســازی شــود.
بــه نظــر می رســد رونــد پیشــروی Nioh 2 هــم 
ــن  ــه ای ــد نســخه ی پیشــین باشــد؛ ب دقیقــاً مانن
شــکل کــه تعــدادی مرحلــه ی داســتانی وســیع 
را پشــت ســر هــم طــی می کنیــد و در آخــر هــر 
مرحلــه بــا یــک بــاس سرســخت مبــارزه خواهیــد 
کــرد. از نظــر وســعت مراحــل Nioh 2 بزرگ تــر 

کنــار  و  گوشــه  در  و  بــود  خواهــد  وســیع تر  و 
بــرای جســتجو  عالمــه چیــز  یــک  نقشــه،  هــر 
و  آیتم هــای جدیــد خواهــد داشــت. از طــرف 
دیگــر همان طــور کــه در بــازی قبلــی هــم شــاهد 
متنــوع  واقعــاً  بــازی  محیط هــای  بودیــم،  آن 
هســتند. در بــازی اول شــاهد محیط هــای بــاز 
بــا تغییــرات آب و هوایــی، تنگناهــای تاریــک، 
بناهــای تاریخــی و محیط هــای بســته بودیــم کــه 
بــه هنرمندانه تریــن شــکل ممکــن  کــدام  هــر 
محیط هــای  امیــدوارم  بودنــد.  شــده  ســاخته 
بــازی ماننــد بیشــتر مکانیزم هــای گیم پلــی اش 
از بــازی اول کپــی نشــده باشــند و Nioh 2 بــاز 
هــم بتوانــد بــا طراحــی محیــط فوق العــاده اش 
بایــد  باس هــا  مــورد  در  بینــدازد!  را  فک مــان 
بازی هــا  خاقانه تریــن  از  یکــی    Nioh بگویــم 
بــود. تعــداد باس هــا زیــاد بودنــد ولــی هــر کــدام 
از آن هــا قلــق خاصــی داشــتند و حتــی آن هایــی 
کــه ضعیف تــر بودنــد هــم، بــه خاطــر طراحــی 

می ماندنــد.  آدم  ذهــن  در  خارق العاده شــان 
زیــاد  هــم  دوم  نســخه ی  در  باس هــا  تنــوع 
خواهــد بــود و همه جــور باســی، از باس هــای 
هیوالهــای  تــا  چابــک،  و  ســریع  و  انســانی 
غول پیکــر بــا چندیــن پــا و دســت در آخــر هــر 
اکثــر  کشــید!  خواهنــد  را  انتظارتــان  مرحلــه 
 Dark Realm قدرتــی بــه نام Nioh 2 باس هــا در
خواهنــد داشــت. وقتــی آن هــا از ایــن قــدرت 
اســتفاده می کننــد، محیــط اطــراف خاکســتری 
می شــود و ســرعت عمــل کاراکتــر شــما کاهــش 
پیــدا می کنــد، بنابرایــن مبــارزه برایتــان بســیار 
عنــوان  کــه  کســانی  شــد.  خواهــد  ســخت تر 
کــه  می داننــد  باشــند،  کــرده  تجربــه  را  قبلــی 
بــازی در حالــت عــادی هــم  بــاس  فایت هــای 
ســخت بــود، چــه برســد بــه اینکــه چنیــن قدرتــی 
هــم بــه آن هــا داده شــود. مطمئنــاً در Nioh 2 بــا 

مبــارزات ســخت تری روبــرو خواهیــم شــد.
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یــوکای  نــام  بــا  آن هــا  از  کــه  بــازی  دشــمنان 
(Yokai( یــاد می شــود نیــز طراحــی بســیار خوبی 
ــی  ــد. بیشــتر دشــمنان از افســانه های ژاپن دارن
بیــرون  کشــور  ایــن  باســتانی  نقاشــی های  و 
دارنــد.  اهریمنــی  و شــکلی  کشــیده شــده اند 
ــازی قبلــی کپــی  تعــدادی از ایــن یوکای هــا از ب
شــده  و برخــی دیگــر نیــز جدیــداً بــه بــازی اضافــه 
شــده اند. عــاوه بــر ایــن، بــازی یــک مکانیــزم 
ــن یوکای هــا  ــر اســاس ای ــر هــم ب اساســی دیگ
در خــود جــای داده کــه مکانیــزم بســیار جالــب و 
خاقانــه ای اســت. هــر یــوکای ای کــه می میــرد، 
   )Soul Core) ممکــن اســت هســته ی روحــش
 Soul ایــن  جمــع آوری  بــا  بیفتــد.  زمیــن  روی 
دشــمنان تان،  قــدرت  از  می توانیــد  Coreهــا، 
بــرای  کنیــد.  اســتفاده  دیگــر  دشــمنان  علیــه 
مثــال یکــی از دشــمنان تان کــرم غول پیکــری 
اســت کــه می توانــد بــه زیــر زمیــن بــرود و در 
زمــان مناســب بیــرون آمــده و بــه شــما آســیب 
اســتفاده  او  روح  هســته ی  از  وقتــی  بزنــد، 
محــدودی  مــدت  بــرای  نیــز  شــما  می کنیــد، 
بــه شــکل او در می آییــد و قابلیــت اســتفاده 
از قــدرت او را خواهیــد داشــت. در آِن واحــد 
می توانیــد قابلیــت دو دشــمن مختلــف را بــرای 
خــود برگزینیــد تــا از آن هــا اســتفاده کنیــد. از 

آنجایــی کــه تعــداد یوکای هــا در بــازی اول زیــاد 
بــود و اکنــون بیشــتر هــم شــده اســت، انتظــار 
تنــوع زیــادی را در ایــن بخــش داشــته باشــید. 
کــه  اســت   Yokai Force مکانیــزم  ایــن  نــام 
نــه تنهــا در ایــن بــازی بلکــه در کل، مکانیــزم 
بســیار خاقانــه ای اســت کــه بازی هــای دیگــر 

هــم می تواننــد از آن الگــو بگیرنــد.
تنــوع ســاح هایی کــه در نســخه ی آلفــا وجــود 
در  می رســد  نظــر  بــه  امــا  بــود،  کــم  داشــتند 
ســاح ها  ایــن  تعــداد  بــازی  نهایــی  نســخه ی 
افزایــش یابــد. تنــوع کــم ســاح ها مشــکلی بــود 
که در نســخه ی اول بازی نیز وجود داشــت و با 
 Team Ninja ًمحتــوای قابــل دانلــودی کــه بعــدا
بــرای بــازی منتشــر کــرد ایــن مشــکل حــل شــد. 
امــا تبرهــای دوقلویــی کــه در نســخه ی آلفــا 
وجــود داشــتند توجــه همــه را بــه خــود جلــب 
کردنــد. مبــارزه بــا ایــن تبرهــا لذت بخــش اســت 
و هــم ســرعت خوبــی دارنــد، هــم حــس وزن 
ــه لطــف انیمیشــن های خوش ســاخت  آن هــا ب

ــی منتقــل می شــود. ــه خوب ــازی ب ب
روی  مختلــف  اثــر  دو  می تواننــد  ســاح ها 
و   Blessed اثــر  باشــند:  داشــته  دشــمنان 
ــام Purity بــه  Corruption. اولــی آســیبی بــه ن
دشــمن وارد می کنــد و بعــد از بــاک، بافاصلــه 
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داده   Ki-pulse حملــه ی  اجــازه ی  شــما  بــه 
می شــود. بــرای افــرادی کــه رویکــرد ســرعتی و 
تهاجمی تــری دارنــد، ایــن نــوع از ضربــات بــه 
ــوار خاصــی را  نظــر ایده آل تــر می آینــد. دومــی ن
پــر می کنــد کــه پــس از پــر شــدن می توانیــد آن 
را بــه کار گرفتــه و اجســام ســنگین را بــه طــرف 
دشــمن پرتــاب کــرده و ضربــات قدرتمندتــری بــه 
ــر  ــا اث ــرای آشــنایی بیشــتر ب ــد. ب آن هــا وارد کنی

ایــن حمــات بایــد منتظــر بــازی اصلــی بــود.
و   Action Mode حالــت  دو  بــازی  دوربیــن 
اولــی  در  کــه  داشــت  خواهــد   Movie Mode

ــا 30  ــه و در دومــی ب ــر ثانی ــم ب ــا 60 فری ــازی ب ب
فریــم بــر ثانیــه و بــه شــکل فیلــم بــه نمایــش در 
خواهــد آمــد. البتــه حالــت ســومی هــم بــه نــام 
Variable Mode وجــود دارد کــه آن را بــه دلیــل 
تغییــر فریــم دائــم تصویــر پیشــنهاد نمی کنــم. 
 Nioh 2 ــرای ــه نظــر می رســد بهتریــن حالــت ب ب
همــان Action Mode باشــد کــه در آن حــرکات 
نرم تــر و روان تــر هســتند. در بخــش گرافیکــی 
بــازی تغییــر چشــمگیری نکــرده اســت. گرچــه 
بهتــر  حــدودی  تــا  ســایه  و  نــور  افکت هــای 
تحســین برانگیز  مدل هــا  طراحــی  و  شــده اند 

اســت و احتمــاالً در نســخه ی نهایــی همــه چیــز 
ــر هــم شــود.  بهت

هنــوز تاریــخ مشــخصی بــرای Nioh 2 مشــخص 
نشــده اســت، امــا بــا چیزهایــی کــه از ایــن بــازی 
ــر  ــازی دوم اگــر لذت بخش ت ــه ی ب ــم، تجرب دیدی
نخواهــد  هــم  بدتــر  نباشــد،  اول  بــازی  از 
 Nioh 2 آیــا  دیــد  و  بــود  منتظــر  بایــد  و  بــود 
می توانــد خــودش را در بیــن بهتریــن عناویــن 

نقش آفرینــی معاصــر جــای دهــد یــا نــه.
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بهتریــن القــاب بــرای بــازی هــای Thatgamecompany  »خــاص«  اســت، 
ــن. در درجــه  ــر عناوی ــازی Journey باشــد و چــه Flower  و دیگ حــال چــه ب
بعــدی نیــز بایــد بــه زیبایــی بصــری فــوق العــاده عناویــن ایــن ســازنده اشــاره 
کــرد کــه زیبایــی بصــری بــازی هــای آن هــا نیــز خــاص اســت و بــه طــرز خاصــی 
زیباســت. در راس عناویــن بــی نظیــر ایــن شــرکت از لحــاظ زیبایــی بصــری 
و چشــم نــواز بــودن، بــدون شــک بــازی Flower اســت  کــه مظهــر زیبایــی 
اســت. زیبایــی ایــن بــازی وقتــی کــه بــه عمــق آن مــی رویــد بــه قــدری مســحور 
کننــده اســت کــه دوســت نداریــد چشــم از صفحــه تلوبزبــون برداربــد و محــو 
آن مــی شــوید. Flower قبــل از خلــق دیگــر شــاهکار ایــن اســتودیو یعنــی 
Journey خلــق شــد و در ســال ۲۰۰۹ بــرای کنســول PlayStation 3 منتشــر 
 PlayStation 4 البتــه بعدهــا در ســال ۲۰۱۳ در اختیــار کاربــران گردیــدو 
و PlayStation Vita نیــز قــرار گرفــت تــا از لــذت تجربــه ایــن عنــوان بــه 
ــی اســت نشــان مــی دهــد  ــا محــروم نشــوند. از آن دســت عناوین ــت زیب غای
وقتــی بــازی بــا عشــق ســاخته شــود دیگــر نیــاز بــه اکســیر خاصــی نــدارد و در 
جــای جــای آن گویــی بــذر لــذت کاشــته مــی شــود. Flower را بایــد بــه خاطــر 

گرافیــک و طراحــی هنــری بــی نظــرش هــم کــه شــده قطعــا تجربــه کنیــد. اگــر 
مــی خواهیــد کــه کمــی احســاس ارامــش کنیــد و مــدت هــر چنــد کوتاهــی از 
کشــت و کشــتار و اکشــن بــه دور باشــید، Flower، گل بــازی هایــی اســت کــه 
مــی توانیــد بــه آن پنــاه ببریــد و روح خــود را در ان رهــا کنیــد تــا ســبک و شــاد 
در زیباتریــن دشــت هــای دنیــا بوزیــد و از البــه الی گل هــا و گیاهــان و دشــت 
هــای زیبــا حرکــت کنیــد. شــما کنتــرل بــاد را بــه دســت مــی گیریــد، کمــک مــی 
کنیــد گل هــا شــکوفه دهنــد و زمیــن هایــی مــرده و بــی رنــگ را بــه دشــت 
هایــی رنگارنــگ مملــو از زندگــی و جنــب و جــوش خواهیــد کــرد. وقتــی در حــال 
تجربــه ایــن بــازی هســتید احســاس ســبک بالــی عجیبــی مــی کنیــد و انــگار کــه 
خــود بــا بــاد همــراه شــده ایــد و از ال بــه الی گل هــای زیبــا و بــی نظیــر، خرامــان 
گــذر مــی کنیــد و گویــی کــه بــوی عطــر خــوش و سرمســت کننــده ایــن گل هــای 
زیبــا بــه مشــامتان مــی رســد.  Flower یــک بــازی روح افــزا، فــوق العــاده زیبــا 
و بــی نهایــت ارامــش بخــش اســت کــه نظیــر آن در دنیــای بــازی هــای رایانــه 
ای وجــود نــدارد و یــک عنــوان کامــا یونیــک و منحصــر بــه فــرد محســوب مــی 

گــردد  کــه در رتبــه هفدهــم لیســت مــا قــرار گرفتــه اســت.

تبلور زیبایی در کالبد یک بازی
عناوین دارای برترین گرافیــــــــــــک هنری در تاریخ بازی ها

  طــی ســال هــا و ســال هــا کــه از خلــق نخســتین بــازی هــای رایانــه ای در دنیــا مــی گــذرد، بــا پیشــرفت بســیار زیــاد تکنولــوژی 
در نســل هــای مختلــف، روز بــه روز کیفیــت بصــری بــازی هــا نیــز افزایــش یافتــه اســت کــه ایــن بــه لطــف ایــزار قدرتمندتــری 
ــی  ــر روی کنســول پل ــی کــه ب ــرار داده اســت. زمان ــازی ق ــار ســازندگان خــوش ذوق ب ــوژی در اختی اســت کــه پیشــرفت تکنول
ــد چقــدر چهــره  ــدر و مــادرم نشــان مــی دادم کــه »ببینی ــه پ ــال آن را ب ــازی فوتب ــا افتخــار و خوشــحالی تمــام ب استیشــن ۱ ب
بازیکنــان طبیعــی و واقعــی اســت« هرگــز فکــر نمــی کــردم کــه روزی بــه آن تصویــر نــگاه کنــم و بــه هیــچ وجــه نتوانــم چیــزی 
جــز چندیــن پیکســل زشــت و بــزرگ ببینــم. هــر نســل گمــان مــی کردیــم کــه دیگــر آخــرش اســت و از ایــن بهتــر نمــی شــود امــا 
شــد و مــی شــود و خواهــد شــد. هــر چــه جلوتــر رفتیــم کیفیــت گرافیکــی بــازی هــا باالتــر رفــت و پــای بــه قلمروهــای جدیــد 
تــری گذاشــتیم تــا جایــی کــه اگــر اکنــون بــه مــا بگوینــد کــه ۱۰ ســال دیگــر خودمــان بــه واقــع وارد دنیــای بــازی مــی شــویم دیگــر 
بــرای مــا عجیــب و غیــر قابــل هضــم نیســت زیــرا چیزهایــی دیــده ایــم کــه مــا را بــه ایــن بــاور نزدیــک کــرده انــد. صحبــت اصلــی 
مــا در ایــن مطلــب در مــورد گرافیــک و جلــوه هــای بصــری مخصوصــا از نــوع هنــری اســت و مــی خواهیــم ۱7 بــازی برتــر کــه 
دارای گرافیــک و طراحــی هنــری شــگفت انگیــز و زیبایــی هســتند را بــا شــما عزیــزان مــرور کنیــم. در ایــن مقالــه بــه دیگــر بخــش 
هــای بــازی هــای قــرار داده شــده در لیســت هیــچ توجهــی نشــده اســت و اصــا در رده بنــدی کیفیــت آن بخــش هــا ماننــد 

Flower

17

57
ها

ین
رتر

ب
Ga

m
ef

a.
co

m



و   Level-5 توســط   Ni no Kuni: Wrath of the White Witch بــازی  
Studio Ghibli ســاخته شــد و در ســال ۲۰۱۱ در ژاپــن و ســال ۲۰۱۳ در غــرب 
توســط کمپانــی Bandai Namco Games بــه طــور انحصــاری بــرای پلتفــرم 
 Ni no Kuni: Wrath of the White گردیــد.   منتشــر    PlayStation 3
Witch بســیار بی ســر و صدا در غرب منتشــر شــد و حتی شــاید ســازندگانش 
ــود و  ــازی یــک شــاهکار ب هــم انتظــار چنیــن موفقیتــی را نداشــتند امــا ایــن ب
یکــی از زیباتریــن و خــوش رنــگ و لعــاب تریــن عناوینــی اســت کــه تــا بــه حــال 
ــگار بیشــتر شــاهد یــک  ــده اســت و ان ــه خــود دی کنســول پلــی استیشــن ۳ ب
انیمــه تعاملــی هســتیم تــا یــک بــازی. البتــه جــدا از جلــوه هــای گرافیکــی دیگــر 
بخــش هــای بــازی نیــز بســیار عالــی بودنــد و گیــم پلــی و مبــارزات فــوق العــاده 
آن در ترکیــب بــا ایــن گرافیــک چشــم نــواز، ســبب خلــق عنوانــی شــده بودنــد 
کــه موفــق گردیــد امتیازاتــی ماننــد ۹۴ را از وبســایت معتبــری ماننــد IGN یــا 
امتیــاز ۹۰ را از GameSpot دریافــت کــرده و بــه امتیــاز متــای ۸۵ دســت 
یابــد. بــدون شــک ایــن امتیــازات نشــان دهنــده عنوانــی هســتند کــه نمــی 
توانــد فقــط در یــک بخــش عالــی باشــد و ایــن بــازی بــه واقــع در تمــام قســمت 

هــا یــک عنــوان بــی نظیــر بود.شــما در بــازی نقــش پســری بــه نــام الیــور بــازی 
مــی کنیــد کــه بایــد بــه یــک دنیــای دیگــر ســفر کنــد تــا مــادرش را نجــات دهــد 
و همچنیــن بــر نیــروی شــیطانی فائــق آیــد، امــا قطعــا مــی دانیــد کــه کار بــه 
همیــن راحتــی نخواهــد بــود و اتفاقاتــی کــه در طــول ایــن مســیر بــرای وی رخ 
 Ni no Kuni: Wrath of the .مــی دهــد بســتر داســتانی محســوب مــی گــردد
White Witch بــدون شــک یکــی از عناوینــی اســت کــه تنهــا توجــه بــه جلــوه 
هــای بصــری آن نیــز بــرای لــزوم تجربــه آن کافیســت، چــه برســد کــه بدانیــد 
در زمینــه گیــم پلــی نیــز بــا عنوانــی عالــی طــرف هســتید. ایــن عنــوان در ســبک 
نقــش آفرینــی بــر پایــه مبــارزات نوبتی قــرار دارد. تنهــا کافــی اســت تــا بــازی را 
آغــاز کنیــد تــا پــس از همــان چنــد دقیقــه ابتدایــی محــو دنیــای زیبــا و طراحــی 
هــای ســاده و صمیمــی و چشــم نــواز بــازی شــوید. حتــی اگــر بــازی نخســتی 
را از دســت داده ایــد اکنــون در نســل هشــتم، تجربــه نســخه دوم ایــن ســری 
بی نظیر را از دســت ندهید. Ni no Kuni: Wrath of the White Witch در 

جایــگاه شــانزدهم لیســت مــا قــرار مــی گیــرد.

تبلور زیبایی در کالبد یک بازی
عناوین دارای برترین گرافیــــــــــــک هنری در تاریخ بازی ها

گیــم پلــی و ... لحــاظ نشــده اســت و تنهــا زیبایــی بصــری و چشــم نــواز بــودن بــازی مخصوصــا ازلحــاظ طراحــی هنــری اســت 
کــه مــاک قــرار گرفتــه و شــاید عنوانــی بــا تمــام بخــش هــای بــی نظیــر در رتبــه ضعیــف تــری از یــک عنــوان معمولــی در ســایر 
زمینــه هــا کــه فقــط در بخــش گرافیــک و زیبایــی بصــری شــاهکار اســت، قــرار گرفتــه باشــد. در ایــن مطلــب هیــچ توجهــی بــه 
کوچــک و بــزرگ بــودن یــا مســتقل و AAA بــودن بــازی هــا نشــده اســت و زیبایــی هنــری و گرافیکــی یــک عنــوان تنهــا بــرگ برنده 
عناویــن مختلــف در برابــر هــم هســتند. زیبایــی گرافیکــی و بصــری شــاید طراحــی یــک دنیــا یــا شــهر فــوق العــاده بــا معمــاری 
بــی نظیــر باشــد و یــا یــک عنــوان ســیاه و ســفید ســاده کــه همیــن ســادگی اش هــزاران حــرف دارد و یــا حتــی یــک عنــوان بــزرگ 
و مشــهور کــه بــا گرافیــک عالــی و دیگــر بخــش هــای فــوق العــاده خــود شــناخته شــده اســت. رتبــه بنــدی و ترتیبــی کــه در 
ایــن لیســت بــرای بــازی هــای مختلــف لحــاظ شــده اســت کامــا نظــر شــخصی نویســنده اســت و هیــچ معیــار و میزانــی بــرای 
درســت یــا غلــط بــودن ان وجــود نــدارد زیــرا پــای ســلیقه مطــرح اســت البتــه ســلیقه منطقــی. پــس بهتــر اســت تــا ایــن مطلــب 
را بــه عنــوان یــک مقالــه ســرگرم کننــده در نظــر بگیریــد. از شــما دعــوت مــی کنــم تــا در ادامــه مطلــب »عناویــن دارای برتریــن 

گرافیــک هنــری در تاریــخ بــازی هــا« بــا بنــده و مجلــه گیمفــا همــراه شــوید.

سعید آقابابایی
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 Tomb زمانــی کــه در نســل هفتــم متوجــه شــدیم قــرار اســت تــا فرنچایــز
Raider یــک ریبــوت و شــروع مجــدد را تجربــه کنــد اســترس بســیاری داشــتیم 
کــه مبــادا بــا یــک بــازی ســطح پاییــن و ضعیــف طــرف باشــیم امــا ســازندگان 
و توانمنــد بــازی در اســتودیو کریســتال داینامیکــس کار خــود را خــوب بلــد 
بودنــد و زمانــی کــه بــازی Tomb Raider در ســال ۲۰۱۳ منتشــر شــد، تمــام 
طرفــداران ذوق کردنــد زیــرا کیفیــت بــازی بــه حــدی بــاال بود که حتی خوشــحال 
هــم شــدیم کــه ایــن بــازی ریبــوت شــده اســت. پــس از موفقیــت نســخه اول 
بــازی و بعــد از مدتــی ســازندگان بــازی نســخه جدیــد ایــن فرنچایــز را بــرای 
کنســول هــای نســل هشــتم و رایانــه هــای شــخصی و ایکــس باکــس ۳۶۰ 
 Rise معرفــی و منتشــر کردنــد. عنــوان Rise of the Tomb Raider ــا نــام ب
of the Tomb Raider نیــز یــک بــازی فــوق العــاده عالــی و یــک تجربــه بــی 
نظیــر را بــرای بازیبــازان بــه ارمغــان آورد و از نظــر بصــری نیــز از یــک گرافیــک 
 Rise of the Tomb شــگفت انگیــز و فــوق العــاده بهــره منــد بــود. عنــوان
Raider  یکــی از برتریــن گرافیــک هــا و جلــوه هــای بصــری را داشــت و چشــم 

هــای بازیبــازان را بــه خــود خیــره کــرد. بــازی عــاوه بــر گرافیــک فنــی قدرتمنــد 
در زمینــه گرافیــک هنــری نیــز در ســطح فــوق العــاده باالیــی عمــل کــرد. البتــه 
جــدا از گرافیــک، Rise of the Tomb Raider در تمامــی بخــش هــای خــود 
یــک عنــوان بســیار لذتبخــش و جــذاب بــود امــا اگــر هیــچ یــک از ایــن بخــش 
هــای جــذاب و قدرتمنــد را نداشــت نیــز تنهــا گرافیــک و جلــوه هــای بصــری آن 
کافــی بودنــد تــا ســری بــه دنیــای آن بزنیــم و از مشــاهده زیبایــی نــاب بصــری 
لــذت ببریــم. خلــق دنیایــی بــی نظیــر و وســیع بــا تنــوع محیــط هــای مختلــف 
و آب و هــوای مختلــف از جنگلــی گرفتــه تــا کوهســتانی و یــخ زده، باعــث شــد 
تــا بــازی جلــوه خــاص و بــی نظیــری بیابــد. بــه طــور کلــی بایــد گفــت فرنچایــز 
Tomb Raider یکــی از بزرگتریــن فرنچایزهــا در تاریــخ بــازی هــای رایانــه ای 
و الرا کرافــت نیــز محبوبتریــن شــخصیت مونثــی اســت کــه تاکنــون ایــن هنــر 
و ایــن صنعــت بــه خــود دیــده اســت. بســیاری از مــا بازیبــازان قدیمــی تــر بــا 
عناویــن اولیــه و بــی نطیــر ایــن ســری محبــوب بــزرگ شــده ایــم و ســاعت هــا، 

هفتــه هــا، مــاه هــا و ســال هــا را پــای آن صــرف کــرده ایــم.

بعضــی بــازی هــا مثــل Trine 2 یــا Ori and the Blind Forest  انــگار بــرای 
بــه رخ کشــیدن هنــری کــه در صنعــت بــازی هــای رایانــه ای وجــود دارد ســاخته 
شــده انــد و انــگار یــک تابلــوی نقشــی متحــرک هســتند تــا یــک بــازی.  نســخه 
اول  Trine در ســال ۲۰۰۹ منتشــر گردیــد و چشــم هــا را بــه خــود خیــره کــرد 
ــا  ــان هــا انداخــت و موفــق شــد ت ــر ســر زب ــام اســتودیو Frozenbyte را ب و ن
امتیــاز متــای ۸۳ را کســب نمایــد. ســپس ســازندگان بــا مقــداری کار بیشــتر و 
رفــع ایــرادات نســخه اول و بازخوردهایــی کــه از طرفــداران بــازی دریافــت کــرده 
بودنــد، نســخه دوم را بــا جلــوه هــای بصــری، موســیقی و گیــم پلــی قویتــر از 
قبــل معرفــی و منتشــر کردنــد کــه ایــن بــازی نیــز بــه موفقیــت باالیــی دســت 
یافــت و موفــق شــد تــا امتیــاز متــای ۸۵ را کســب نمایــد کــه بــرای عنوانــی در 
ایــن ســبک آن هــم از یــک اســتودیوی نــه چنــدان شــناخته شــده یــک موفقیــت 
بــی نظیــر بــه شــمار مــی رفــت. در بــازی اگــر بخواهیــد آن را بــه صــورت تــک 
نفــره پیــش ببریــد کنتــرل یــک شــوالیه، یــک جادوگــر و یــک دزد را بــر عهــده 
داریــد کــه بایــد بــا ســوئئچ کــردن بیــن آن هــا از مراحــل و موانــع مختلــف 
بــازی عبــور و برخــی پــازل هــای محیطــی را حــل نماییــد. شــوالیه بیشــتر بــرای 
مبــارزات کاربــرد دارد، دزد بــرای تیرانــدازی بــه دشــمنان از راه دور و طنــاب زدن 
بــه نقاطــی دور از دســترس و جادوگــر نیــز بــرای خلــق پلتفــرم هــا و تســهیل 
پیشــروی در بــازی و برداشــتن موانــع محیطــی بــه کار مــی ایــد و بــا ترکیــب آن 

هــا مــی تــوان کارهــای بســیار جالبــی را انجــام داد و بــه چندیــن روش مختلــف 
معماهــای مختلــف را حــل نمــود. بــدون شــک اصلــی تریــن عامــل موفقیــت 
ایــن عنــوان، گرافیــک هنــری  Trine 2بــود کــه روح هــر بیننــده و بازیبــاز و 
ــازی بســیار آرامــش بخــش، چشــم  منتقــدی را تســخیر مــی کــرد. گرافیــک ب
نــواز و لطیــف اســت  و حتــی در گــذر زمــان رنــگ کهنگــی بــه خــود نمــی گیــرد. 
ــدی  ــگ بن ــدون شــک رن ــی گرافیکــی هــم  ب ــن زیبای ــی ای یکــی از عوامــل اصل
فــوق العــاده زیبــای آن اســت کــه رنــگ و بــوی خاصــی را بــه طراحــی هــای 
زیبــای ایــن بــازی بخشــیده اســت و حتــی در برخــی مــوارد بــا اســتفاده از اغــراق 
در رنــگ آمیــزی مثــا در رنــگ بنفــش یــا ســبز، باعــث خلــق مناظــر و صحنــه 
هایــی بدیــع و بســیار زیبــا شــده اســت کــه بــه معنــای واقعــی کلمــه چشــم نــواز 
ــه خاطــر گرافیــک و طراحــی هنــری  ــازی را تنهــا و تنهــا ب ــا اســت. ایــن ب و زیب
 Trine 2 شــاهکارش هــم کــه شــده بایــد تجربــه نماییــد. در واقــع بایــد بگویــم
جــزو بــازی هایــی اســت کــه از نقاشــی و فیلــم و تابلــو و موســیقی هــم زیباترند 
و در واقــع انــگار ترکیــب تمامــی ایــن هــا بــا هــم هســتند. بــازی هایــی کــه مــی 
توانیــم بــه هــر کســی کــه ادعــا دارد بــازی هــای رایانــه ای یــک هنــر نیســتند 
نشــان دهیــم و آن هــا ســاکت کنیــم. بــازی هایــی بــا طراحــی هنــری و جلــوه 

هــای بصــری و رنــگ بنــدی خــارق العــاده.

Rise of the Tomb Raider

Trine 2

15

14

59
ها

ین
رتر

ب
Ga

m
ef

a.
co

m



خیلــی ســخت اســت یــک بــازی در ۳ نســل عرضــه شــود و در هــر ۳ نســل هــم 
جــزو شــاهکارها و برتریــن هــای آن نســل باشــد و در واقــع انــگار اصــا زمــان 
 Shadow of the Colossus روی آن تاثیــر نداشــته اســت. ایــن داســتان
اســت کــه شــاید تنهــا شــاهکاری اســت کــه تجربــه ۳ نســل متــای بــاالی ۹۰ را 
داشــته اســت. داســتان از نســل ششــم بــود کــه آغــاز شــد. در لیســت قدرتمنــد 
 Shadow ofبــازی هــای بســیار عالــی و بــزرگ کنســول پلــی استیشــن ۲   بــازی
the Colossus جــزو ســردمداران نســل بود.ایــن شــاهکار جاودانــه در ســال 
۲۰۰۵ توســط اســتودیو Team Ico کــه خالــق یکــی دیگــر از برتریــن عناویــن 
 Sony در ســال ۲۰۰۱ بــود و بــا همــکاری Ico کنســول پلــی استیشــن ۲ یعنــی
Interactive Entertainment و SIE Japan Studio ســاخته و بــه صــورت 
ــاز  ــه کســب امتی ــد و موفــق ب ــی استیشــن ۲ منتشــر گردی ــرای پل انحصــاری ب
متــای ۹۱ شــد. بــازی در زمــان عرضــه خــود یکــی از خــوش گرافیــک تریــن بــازی 
هــا محســوب مــی شــد و اســب ســواری در دنیــای بــزرگ بــازی بــا آن گرافیــک 
زیبــا و حرکــت یــال هــای اســب، یکــی از برتریــن جلــوه های گرافیکــی بــود 
کــه تــا آن زمــان تجربــه و مشــاهده کــرده بودیــم. در واقــع یکــی از دالیــل 
اصلــی زیبایــی فــوق العــاده بــازی همیــن گرافیــک هنــری و طراحــی بســیار 
عالــی و خــاص دنیــای بــازی بــود کــه آن را از هــر عنــوان دیگــری متمایــز مــی 
کــرد و ترکیــب ایــن گرافیــک هنــری زیبــا بــا گیــم پلــی جــذاب و داســتانی 
بســیار عالــی، Shadow of the Colossus را تبدیــل بــه یکــی از برتریــن 

هــای ایــن صنعــت نمــود. شــما در نقــش یــک ســوار شــجاع و مبــارز بــه نــام 
Wander بودیــد کــه بــرای پــس گرفتــن زندگــی عشــقش Mono بــه ســرزمین 
ــام داشــت آمــده  ــا ســرزمین ممنوعــه ن peninsula کــه Forbidden Land ی
بــود و تنهــا همــراه و کمکــش در بــازی اســب وفــادارش Agro بــود و البتــه 
کمــک هایــی نیــز از جانــب یــک ماهیــت وجــودی مرمــوز کــه Dormin (برعکس 
ــه وی مــی رســید. افســانه هــا  ــام داشــت نیــز ب ــام وی«Nimrod« اســت) ن ن
مــی گفتنــد کــه وی توانایــی زنــده کــرده مــردگان را دارد و بــرای همیــن نیــز 
Wander بــه ســرزمین ممنوعــه قــدم گذاشــته بــود. وی شمشــیری باســتانی 
را در اختیــار دارد کــه تنهــا ســاحی در دنیاســت کــه قابلیــت از بیــن بــردن 
colossi هــا را داراســت. Dormin بــه Wander قــول مــی دهــد کــه در ازای 
از بیــن بــردن colossi ۱۶ توســط او، Mono را زنــده کنــد و Wander بــا ایــن 
کــه Dormin بــه او هشــدار مــی دهــد کــه بایــد بــرای زنــده کــردن Mono بهایــی 
بســیار ســنگین را بپــردازد امــا بــاز هــم آن را مــی پذیــرد و پــای بــه میــدان نبــرد 
مــی گــذارد. گرافیــک هنــری و طراحــی هــای بــازی بــه ویــژه colossi هــا بــی 
نظیــر و شــگفت انگیــز بــود و از موجوداتــی عظیــم الجثــه و بســیار غــول پیکــر بــا 
فــرم بدنــی انســان گونــه گرفتــه تــا فــرم هــای حیوانــات و پرنــده و ... را شــامل 
ــد  ــد و بای ــرواز مــی کردن ــا در آســمان پ ــوده ی ــر اب ب مــی شــد کــه گاهــا در زی
نقطــه ضعــف آن هــا را پیــدا مــی کردیــد تــا بتوانیــد طــی نبرهایــی حماســی و 

دشــوار شکستشــان دهیــد.

بــازی Ori and the Blind Forest نیــز مثــل Trine 2 جــزو عناوینــی اســت 
کــه دوســت داریــد در بــازی همــه چیــز را رهــا کنیــد و تنهــا و تنهــا بــه مناظــر و 
محیــط بــازی بنگریــد و لــذت ببریــد و غــرق در دنیــای زیبــا و محیــط چشــم نــواز 
آن شــوید. عنوانی کــه روح هنــر در آن جربــان دارد و ذره ذره محیــط و دنیــای 
بــازی و هــر آنچــه در آن مــی بینیــد در نهایــت زیبایــی و ظرافــت و لطفــات 
خلــق شــده انــد و بــا بهتریــن و بــا کیفیــت تریــن انتخــاب رنــگ هــا، رنــگ آمیــزی 
شــده انــد و چیــزی ماننــد معجــزه اســت. ایــن بــازی کــه در ســبک پلتفرمــر 
 Moon ماجرایــی دو بعــدی تــک نفرهقــرار دارد، توســط اســتودیو مســتقل
 One ،Xbox ــرای Studios ســاخته و در ســال ۲۰۱۵ توســط مایکروســافت ب
360 و Microsoft Windows منتشــر گردیــد و اتفاقــا بــر روی هــر ۳  نیــز 
بــا بازخوردهــای بســیار مثبتــی روبــرو گردیــد و موفــق شــد تــا امتیــاز متــای ۸۸ 
ــام  ــه ســازندگان اله ــه گفت ــه ب ــی دارد ک ــازی داســتان زیبای ــد. ب را کســب نمای
گرفتــه شــده از داســتان هــای  The Lion King و The Iron Giant اســت. 
شــما در بــازی کنتــرل Ori را بــه دســت مــی گیریــد کــه یــک روح ســفید محافــظ 
اســت. وی قابلیــت پــرش روی دیوارهــا و بــاال رفتــن از آن هــا و همچنیــن 
جفــت شــدن بــا یــک روح دیگــر بــه نــام Sein را داراســت.  Seinنــور و چشــمان  
درخــت روح جنــگل اســت و قــادر اســت تــا شــعله هــای روح شــلیک کنــد. در 
 Metroid و Rayman ــازی ســازندگان از عناوینــی ماننــد طراحــی گیــم پلــی ب

الهــام گرفتــه انــد. بــرای پیشــروی در بــازی بایــد از روی پلتفــرم هــای مختلــف 
بــازی عبــور کنیــد و معماهــا را حــل نماییــد. همچنیــن بــازی از یــک سیســتم 
ذخیــره بــه نــام soul links و یــک سیســتم آپگریــد بــرای ارتقــای توانایــی 
هــا و مهــارت هــای Ori، بهــره مــی بــرد. البتــه بایــد بــه ایــن نکتــه اشــاره کــرد 
کــه هــر چنــد بــازی داســتان و گیــم پلــی بســیار عالــی دارد امــا نقطــه قــوت و 
دلیــل اصلــی توجــه بســیار زیــاد و خاصــی کــه بــه آن شــد، اســتایل هنــری و 
طراحــی محیــط بــازی اســت کــه آن را بــه یکــی از زیباتریــن و چشــم نــواز تریــن 
عناویــن از لحــاظ گرافیــک هنــری تبدیــل کــرده اســت. ایــن عنــوان بــه خاطــر 
طراحــی و گرافیــک هنــری چشــم نــواز خــود بســیار مــورد تحســین قــرار گرفــت 
  BAFTA Games Award for Artistic Achievement و جوایــزی ماننــد
و The Game Award for Best Art Direction را نیــز از آن خــود کــرد.

همچنیــن ایــن عنــوان بــه ســبب گیــم پلــی جــذاب، اســتایل هنــری، داســتان 
زیبــا، ســکانس هــای اکشــن و طراحــی محیــط بــی نظیــر، بســیار تحســین 
شــد و بــه طــور کلــی بایــد گفــت Ori and the Blind Forest از آن بــازی 
هایــی اســت کــه تنهــا گرافیــک شــاهکارش بــرای لــزوم تجربــه ان کافیســت، 
چــه برســد بــه ایــن کــه تمامــی بخــش هــای دیگــر آن هــم شــاهکار هســتند. 
Ori and the Blind Forest در لیســت مــا جایــگاه دوازدهــم را بــه خــود 

اختصــاص داده اســت.

Shadow of the Colossus

Ori and the Blind Forest
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Okami یــک عنــوان اکشــن ادونچــر اســت کــه توســط Clover Studio و 
تحــت نظــر یــک بازیســاز توانــا بــه نــام هیدکــی کامیــا ســاخته شــد و در نســل 
ششــم توســط کپــکام منتشــر گردیــد. بــازی در ســال ۲۰۰۶ در ژاپــن و آمریــکای 
ــی استیشــن  ــرای کنســول افســانه ای پل ــا ب شــمالی و در ســال ۲۰۰۷ در اروپ
۲ عرضــه شــد. ســپس در ســال ۲۰۰۸ بــرای کنســول Wii نیــز منتشــر شــد 
کــه البتــه ســاخت ایــن ورژن بــازی را اســتودیو Ready at Dawn (خالــق 
عناویــن God of War کنســول PSP و بــازی The Order 1886)، کپــکام 
ــرای کنســول خانگــی  ــازی در ســال ۲۰۱۲ ب ــر عهــده داشــتند. ایــن ب و Tose ب
نســل هفتــم ســونی یعنــی پلــی استیشــن ۳ نیــز منتشــر گردیــد و ســپس پــای 
بــه نســل هشــتم هــم گذاشــت. Okami عنوانــی اســت کــه از هــر لحــاظ در 
ســطح بســیار باالیــی قــرار دارد و در مجمــوع تمامــی بخــش هایــش یکــی از 
بــا کیفیــت تریــن عناوینــی اســت کــه تاکنــون ســاخته شــده اســت امــا خــاص 
ــر آن  ــی نظی ــری و طراحــی هــای ب ــدون شــک گرافیــک هن ــن بخــش آن ب تری
ــرده اســت و یکــی از  ــاال ب ــازی را در ســطح یــک شــاهکار هنــری ب اســت کــه ب
چشــم نــواز تریــن عناویــن در حــوزه بــازی هــای رایانــه ای را رقــم زده اســت. 
ــازی  ــچ ب ــری و طراحــی Okam را در هی ــک هن ــر گرافی ــد گفــت نظی ــا بای واقع
دیگــری نــه در زمــان خــود و نــه تــا بــه امــروز مشــاهده نکــرده ایــم. Okami از 
لحــاظ طراحــی هنــری یــک شــاهکار محــض اســت و محیــط هــا، رنــگ آمیــزی، 

شــخصیت هــا و تمامــی مــواردی کــه در دنیــای بــازی مشــاهده مــی کنیــد 
طراحــی کامــا خــاص و منحصــر بــه فــردی دارنــد کــه هــر بیننــده ای را بــه 
تحســین وا مــی دارد. گرافیــک بــازی حالتــی ماننــد کار بــا آبرنــگ و همچنیــن 
Cell Shade دارد و شــبیه بــه انیمــه هــای ژاپنــی جوهــری اســت کــه با اســتایل 
هــای هنــری گرافیکــی دیگــر ترکیــب شــده اســت. در بــازی شــما کنتــرل یــک 
گــرگ ســفید رنــگ زیبــا کــه در حقیقــت یــک الهــه اســت و Amaterasu کــه در 
افســانه هــای ژاپنــی الهــه خورشــید اســت نــام دارد را عهــده دار هســتید. گیــم 
پلــی بــازی ترکیبــی اســت از ســبک اکشــن، پلتفرمــر و پــازل و همــان طــور کــه 
بســیاری از منتقدهــا در نقدهــای خــود از ایــن عنــوان اشــاره کــرده انــد از لحــاظ 
 The Legend of ــه عناویــن ــازی شــبیه ب اســتایل گیــم پلــی و پیشــروی در ب
Zelda اســت. جالــب اســت بدانیــد کــه در نســل ششــم، ایــن بــازی بــا متــای 
ــازی ســال ۲۰۰۶ در وبســایت  ــوان ب ــه عن ــد انتخــاب ب ــی افتخــار مانن ۹۳ و کل
 BAFTA Games Award و کســب جوایــزی ماننــد  IGN ــر مثــل هــای معتب
 BAFTA Games Award for Original و   for Artistic Achievement
Score، متاســفانه از نظــر تجــاری موفــق عمــل نکرد امــا هــر چــه زمــان بیشــتر 
ــی آن بیشــتر  ــر رفــت و زیبای ــت Okami باالت و بیشــتر گذشــت ارزش و منزل
نمــود پیــدا کــرد تــا جایــی کــه اکنــون از Okami بــه عنــوان یکــی از برتریــن بــازی 
هــای کــه در تاریــخ ایــن هنــر و صنعــت ســاخته شــده اســت یــاد مــی کننــد.

ــود کــه در ســال انتشــار خــود و حتــی  ــازی نخســت ســری Crysis عنوانــی ب ب
تــا چنــد ســال بعــد از آن نیــز بــه عنــوان یــک میــزان و شــاخص گرافیکــی بــرای 
بــازی هــا محســوب مــی شــد و بســیار از ســوی منتقــدان و بازیبــازان تحســین 
گردیــد. Crysis عنوانــی در ســبک شــوتر اول شــخص بــود کــه توســط اســتودیو 
Crytek و بــر اســاس انجیــن گرافیکــی قدرتمنــد CryEngine 2 ســاخته شــد و 
در ســال ۲۰۰۷ توســط Electronic Arts بــرای رایانــه هــای شــخصی منتشــر 
گردیــد. البتــه نســخه ای از ایــن بــازی در ســال ۲۰۱۱ بــرای کنســول هــای 
نســل هفتمــی پلــی استیشــن ۳ و ایکــس باکــس ۳۶۰ نیــز منتشــر گردیــد 
کــه بــرای ایــن نســخه، بــازی را بــه انجیــن CryEngine 3 آورده بودنــد. در 
زمــان انتشــار ایــن بــازی، حتــی قدرتمندتریــن سیســتم هــای رایانــه شــخصی 
نیــز قــادر بــه راحــت اجــرا کــردن آن نبودنــد و بــه چالــش کشــیده شــدند و بــا 
یــک بــازی بــی نظیــر از لحــاظ گرافیکــی در دوره زمانــی خــود طــرف بودیــم کــه 
بــرای قدرتمندتریــن سیســتم هــای بــازی نیــز اجــرای آن روی باالتریــن کیفیــت 
کاری بســیار ســخت و دشــوار بــود. محیــط هــای فــوق العــاده زیبــای جزیــره بــا 
طراحــی هــای عالــی و جنــگل هــای سرســبز و نورپــردازی بســیار واقعــی بــازی، 
همــه و همــه باعــث مــی شــدند کــه بــاور ایــن کــه Crysis در ســال ۲۰۰۷ 
 Crytek منتشــر شــده اســت بســیار ســخت باشــد و ایــن گونــه نــام اســتودیو

و انجیــن گرافیکــی CryEngine 2 بــر ســر زبــان هــا افتــاد. Crysis عنوانــی 
ــت  ــن کیفی ــر روی باالتری ــر آن را ب ــوز هــم بعــد از ســال هــا اگ ــه هن اســت ک
گرافیکــی بــازی کنیــد از جلــوه هــای بصــری آن لــذت مــی بریــد. وقایــع بــازی 
در زمــان آینــده رخ مــی دهنــد کــه یــک ســاختار بیگانــه کــه در کوهســتان واقــع 
در جزیــره ای در ســواحل شــرقی فیلیپیــن دفــن شــده اســت پیــدا مــی شــود. 
در بخــش تــک نفــره بــازی شــما در نقــش یــک ســرباز دلتــا فــورس ارتــش 
 Nomad ــام رمــزی اش یعنــی ــا ن ــازی ب ــام Jake Dunn کــه در ب ــا ن آمریــکا ب
شــناخته مــی شــود. وی بــا انــواع اقســام تجهیــزات و ســاح هــای آینــده مجهــز 
شــده اســت کــه در راس آنهــا »Nanosuit« قــرار دارد کــه در واقــع نشــان 
و نمــاد ایــن ســری اســت کــه لباســی اســت کــه از روی یــک طــرح واقعــی 
بــرای ســربازهای ارتــش آمریــکا الهــام گرفتــه شــده اســت. مبــارزات بــازی کــه 
دشــمنانی از کــره شــمالی و ... در محیــط هــای مختلفــی در جزیــره انجــام مــی 
شــوند بســیار جــذاب و نفــس گیــر هســتند و گرافیــک فــوق العــاده بــازی کــه 
هنــوز هــم بعــد از چنــد ســال قدیمــی نشــده اســت، نقــش بســیار زیــادی در 
جــذاب تــر کــردن بــازی دارد. عنــوان زیبــای Crysis در لیســت مــا موفــق بــه 

کســب جایــگاه دهــم شــده اســت.

Okami

Crysis
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The Last of Us عنوانــی اســت کــه نــه تنهــا فقــط بــه خاطــر گرافیکــش هــم 
کــه باشــد بایــد قطعــا آن را تجربــه کنیــد، بلکــه یــه خاطــر تــک تــک بخــش 
هایــش نیــز بــه ماننــد گرافیــک ارزش بــازی کــردن را دارد چــه برســد بــه ایــن 
کــه مــی دانیــم تمامــی ایــن بخــش هــا در کنــار یکدیگــر هســتند و ترکیبــی 
ــد شــاهکار در بخــش هــای مختلــف داســتان و گرافیــک و گیــم پلــی و  از چن
ــد.  ــام The Last of Us شــکل داده ان ــه ن ــی را ب ــا هــم عنوان موســیقی و .. ب
بــازی The Last of Us در بدبینانــه تریــن حالــت، یکــی از ۲-۳ عنــوان برتــر 
ــازی  ــن ب ــم برتری ــگاه کنی ــر ن ــم خوشــبینانه ت ــر بخواهی ــود و اگ ــم ب نســل هفت
نســل هفتــم و یکــی از ۲-۳ بــازی برتــر تاریــخ. شــاهکار بــی نظیــر ناتــی داگ 
در ســال ۲۰۱۳ بــه صــورت انحصــاری بــرای کنســول پلــی استیشــن ۳ منتشــر 
گردیــد و بــا امتیــاز متــای بــی نظیــر ۹۵ بــه کار خــود در نســل هفتــم پایــان 
داد. بــازی چــه از لحــاظ گرافیــک فنــی و چــه هنــری، برتریــن بــازی نســل 
هفتــم بــود و بــه حــدی زیبــا و چشــم نــواز اســت کــه تماشــای آن بــر روی 
کنســول پلــی استیشــن ۳ هنــوز کــه هنــوز اســت از بســیاری بــازی هــای جدیــد 
نســل هشــتم هــم لــذت بخــش تــر و بــا کیفیــت تــر اســت. بعــد از موفقیــت 
خــارق العــاده ایــن عنــوان در نســل هفتــم، ســازندگان تصمیــم گرفتند نســخٔه 
 The Last Of  جدیــد و ریمســتر شــده از لحــاظ گرافیکــی ایــن بــازی بــه نــام
Us Remastered کــه البتــه بســته الحاقــی Left Behind را نیــز در خــود 

داشــت، بــرای کنســول پلی استیشــن ۴ منتشــر کننــد کــه در ســال ۲۰۱۴ ایــن 
اتفــاق نیــز افتــاد و عنوانــی کــه زیباتریــن و چشــم نوازتریــن گرافیــک هــای 
فنــی و هنــری در نســل هفتــم را داشــت، بــاز هــم بهبودهــای بیشــتری از 
 The Last Of Us Remastered ــد و در نســخه ــه خــود دی لحــاظ گرافیــک ب
کــه بــه نســل هشــتم آمــد، شــاهد عنوانــی بــاز هــم زیباتــر از قبــل بودیــم. ایــن 
ــه دوربیــن ســوم  ــا زای ــوان اکشــن ماجراجویــی وحشــت و بقــا ب ــازی یــک عن ب
شــخص اســت کــه در آن مــا کنتــرل جوئــل را بــه دســت مــی گیریــم. وی در 
دوره ای کــه دنیــا توســط یــک بیمــاری قارچــی از بیــن رفتــه و انســان هــا تبدیــل 
ــد، طــی اتفاقاتــی  ــد شــده ان ــی زامبــی مانن ــا بیماران ــه قاتلینــی وحشــتناک ی ب
ــا کلیــد حــل ایــن  ــام الــی همــراه مــی شــود کــه گوی ــه ن ــا دختــری نوجــوان ب ب
بیمــاری مخــوف اســت و نســبت بــه آن مقــاوم مــی باشــد. جریــان و اتفاقاتــی 
کــه در ســفر ایــن دو رقــم مــی خــورد و رابطــه ای کــه بیــن آن هــا ایجــاد مــی 
شــود، داســتان بــازی را شــکل مــی دهــد و یکــی از احساســی تریــن و زیباتریــن 
روایــت هــای داســتانی کــه تاکنــون در بــازی هــا دیــده ایــم را بــه مــا هدیــه مــی 
دهــد. عنــوان The Last of Us در تــک تــک بخــش هــای خــود و حتــی در 
توجــه بــه ریزتریــن جزییــات نیــز یــک شــاهکار محــض اســت کــه گرافیــک نیــز 

از ایــن قائــده مســتثنی نیســت.

 BioShock Infinite بــدون شــک یکــی از اصلــی تریــن دالیــل بــرای تجربــه
تماشــای گرافیــک فــوق العــاده و طراحــی زیبــای هــر کلمبیــا اســت کــه بــه 
ماننــد رپچــر یــک آرمــان شــهر مــرده اســت، امــا یــک ارمــان شــهر مــرده در 
ــق در  ــل هــای معل ــر ری ــی ســوار ب ــی. وقت ــای آمریکای ــر اســاس روی اســمان ب
کلمبیــا در حــال حرکــت بــه مناطــق مختلــف شــهر هســتید از تماشــای مناظــری 
کــه مــی بینیــد بــه وجــود خواهیــد آمــد و از دیــدن ابرهــا و طراحــی زیبــای آن 
 BioShock هــا لــذت بســیاری مــی بریــد. همــه چیــز در بخــش گرافیکــی بــازی
Infinite چــه از لحــاظ فنــی و چــه هنــری در ســطح فــوق العــاده بــاال قــرار دارنــد 
ــه ای هســتیم  ــازی هــای رایان و شــاهد یکــی از زیباتریــن شــهرها در تاریــخ ب
و یــک بایوشــاک واقعــی. بــازی BioShock Infinite عنوانــی در ســبک شــوتر 
اول شــخص اســت کــه توســط اســتودیو Irrational Games ســاخته و در 
بــرای پلتفــرم هــای پلــی استیشــن ۳ و   ۲K Games ســال ۲۰۱۳ توســط
ایکــس باکــس ۳۶۰ و رایانــه هــای شــخصی منتشــر گردیــد. البتــه ایــن بــازی 
ــرای کنســول هــای نســل  در کالکشــنی کــه ادر نســل هشــتم از ایــن ســری ب
ــرار دارد.  ــز عرضــه شــد، ق ــی استیشــن ۴ و ایکــس باکــس وان نی هشــتی پل
ایــن عنــوان بعــد از انتشــار بــا ســیلی از تحســین طرفــداران و منتقــدان مواجــه 
شــد و بــه عنــوان یکــی از برتریــن بــازی هــای آن ســال معرفــی گردیــد و حتــی 
در برخــی مــوارد بــه عنــوان بــازی ســال نیــز انتخــاب شــد. ایــن عنــوان انــواع و 
اقســام جوایــز مختلــف را نیــز در بخــش هــای مختلــف دریافــت و موفــق گردید 
تــا امتیــاز متــای ۹۴ را کســب نمایــد کــه کامــا هــم شایســته ایــن شــاهکار فوق 

العــاده بــود. گرافیــک هنــری و طراحــی شــهر کلمبیــا یــک شــاهکار محــض بــود. 
ــا ایــن موضــوع را تمــام و کمــال درک نماییــد.  ــازی نــگاه کنیــد ت بــه تصاویــر ب
ــم  ــا ســاختمان هــای عظی ــراز ابرهــا و در دل آســمان ب ــر ف تماشــای شــهری ب
و مجســمه هایــی غــول پیکــر، ریــل هــای هوایــی معلــق در آســمان، کشــتی 
هــای پرنــده و.... همــه و همــه باعــث شــده انــد تــا کلمبیــا بــه شــهری تبدیــل 
شــود کــه یکــی از زیباتریــن هــا در دنیــای بــازی هــای رایانــه ای اســت و از 
ــن  ــز ای ــی نی ــک فن ــه اســت. از لحــاظ گرافی ــری واقعــا معرک ــک هن نظــر گرافی
ــازی از  عنــوان بســیار عالــی عمــل کــرده اســت و مشــکل خاصــی در اجــرای ب
قبیــل افــت فریــم، بــاگ، دیــر لــود شــدن تکســچرها، بافــت هــای بــی کیفیــت، 
 BioShock Infinite مشــکل در عمــق دیــد و ... وجــود نــدارد. نورپــردازی در
ــال مــی شــود بســیار مهــم و  ــازی در آســمان دنب ــه ب ــن ک ــه ای ــا توجــه ب ــز ب نی
حیاتــی بــوده اســت کــه ســازندگان نیــز قطعــا از ایــن امــر آگاه بــوده و شــاهد 
یکــی از برتریــن نورپــردازی هــا در عناویــن نســل هفتــم هســتیم. بایــد گفــت 
وقتــی کــه ذهــن خــاق یــک نابغــه بــه نــام کــن لویــن از اعمــاق اقیانــوس هــا 
بــه فراتــر از ابرهــا بــرود، بــه جــای رپچــر شــهری بــه نــام کلمبیــا و عنوانــی بــا 
نــام BioShock Infinite ســاخته مــی شــود. عنوانــی بــی نظیــر کــه بــه ماننــد 
نســخه اول ایــن ســری در همــه زمینــه هــا و مخصوصــا جلــوه هــای بصــری و 
ــازی هــای تاریــخ را  طراحــی هنــری فــوق العــاده کار کــرد و یکــی از برتریــن ب

رقــم زد. 
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 Uncharted 4: A Thief’s End بــازی نیســت کــه آن را بــرای کنســولتان 
بخریــد بلکــه عنوانــی اســت کــه بایــد بــرای تجربــه همیــن یــک بــازی هــم کــه 
ــرای کســی کــه پلــی استیشــن ۴  ــازی ب ــه ایــن ب شــده کنســول بخریــد!  تجرب
دارد ماننــد لــزوم تجربــه God of War 3 و Unchated 2 بــرای کســی اســت 
 Uncharted 4:  کــه پلــی استیشــن ۳ دارد. زمانــی کــه مشــغول بــازی کــردن
ــم  ــو مــد رفت ــه فوت ــودم بارهــا و بارهــا و بارها ایســتادم و ب A Thief›s End ب
و اســکرین شــات گرفتــم  ایــن بــازی واقعــا چــه از لحــاظ فنــی و چــه از منظــر 
 Uncharted 4: A Thief’s .طراحــی هنــری یــک بازی کامــا بــی نقــص اســت
End حتــی اگــر نصــف گرافیــک فنــی و هنــری کــه در حــال حاضــر دارد را دارا 
بــود نیــز بــاز هــم جایــش در ایــن لیســت بــود! ســازندگان بــه طــرز وحشــتناکی 
بــر روی تمامــی جزئیــات گرافیکــی بــازی اعــم از تکســچرها و طراحــی چهره هــا 
ــن شــکل در  ــه بهتری ــا وسواســی خــاص آن هــا را ب و … وقــت گذاشــته اند و ب
بــازی پیــاده کرده انــد. جزئیــات صــورت شــخصیت ها و حــاالت چهــره آن هــا 
هنــگام صحبــت کــردن و گشــت و گــذار در محیــط فوق العــاده دیدنــی از کار 

درآمده انــد. افکت هــای نورپــردازی بــه قــدری بی نقــص و طبیعــی و در اوج 
زیبایــی کار شــده اند کــه گاهــی در بــازی می ایســتید و بــه تالــو اشــعه های نــور 
از بیــن شــاخ و بــرگ درختــان و یــا تابیــدن آن هــا بــر روی صورت شــخصیت های 
جاافتــاده و پخته تــر شــده شــخصیت های بــازی می نگریــد و کار ســازندگان را 
تحســین  می کنیــد. بــازی از لحــاظ ثبــات در نــرخ فریــم ریــت نیــز بســیار مقتــدر 
عمــل مــی کنــد و بــه هیــچ وجــه در بــازی بــا افــت فریــم مواجــه نخواهیــد شــد. 
از دیگــر جهــات فنــی نیــز بــازی در بهتریــن کیفیــت ممکــن قــرار دارد و هیچ گاه 
مــواردی مثــل دیــر لــود شــدن برخــی تکســچرها کــه امــروزه گریبانگیــر بســیاری 
از بــازی هــای بــزرگ دنیــا نیــز هســت را مشــاهده نمــی کنیــد. از لحــاظ »عمــق 
ــد و شــاهد مناظــر بســیار  ــا عمــل مــی کن ــو ق العــاده زیب ــازی ف ــز ب ــد « نی دی
ــوازی در دوردســت هــا هســتیم. در مجمــوع بایســتی خیلــی  ــا و چشــم ن زیب
راحــت گفــت بــدون هیــچ شــکی عنــوان Uncharted 4: A Thief’s End یــک 
technical masterpiece یــا شــاهکار تکنیکــی و یــک Art Masterpiece  یــا 

شــاهکار هنری اســت.

مگــر مــی شــود در لیســتی صحبــت از برتریــن طراحــی هــای هنری تاریخ باشــد 
و نــام عناویــن اســتاد میازاکــی را نشــنویم. یکــی از نکاتــی کــه باعــث مــی شــود 
ــازی دیگــری شــبیه عناویــن اســتاد نباشــد، همیــن طراحــی هنــری  تــا هیــچ ب
ــه ذهــن طراحــان و  ــر ایــن عناویــن هســتند کــه محــدود و منحصــر ب بــی نظی
خالقیــن عناویــن ایــن بازیســاز توانمنــد هســتند. در واقــع بــازی هــای ایــن 
نابغــه دارای صحنــه هــا و طراحــی هایــی هســتند کــه در هیــچ عنــوان  دیگــری 
امــکان نــدارد چنیــن طراحــی هایــی را مشــاهده کنیــد. طراحــی هایــی کــه بــه 
واقــع بازیبــاز را مــات و مبهــوت مــی کنــد و در دراز مــدت وی را طــوری وابســته 
خــود خواهنــد کــرد کــه محیــط دیگــری در هیــچ عنوانــی بــه چشــم شــما چنیــن 
نمــی آیــد کــه در عناویــن میازاکــی دیــده ایــد. در ایــن بخــش لیســت صحبــت از 
ســری ســولز و نماینــده ایــن ســری در لیســت مــا یعنــی دارک ســولز ۳ اســت. 
دالیــل بســیار زیــاد و متعــددی وجــود دارد کــه بــرای لــزوم تجربــه کــردن ایــن 
بــازی توســط شــما آن هــا را برشــماریم امــا بــدون شــک یکــی از اصلــی تریــن 
آن هــا گرافیــک بــازی و طراحــی هنــری آن اســت کــه ماننــد آن را هیــچ گاه در 
بــازی دیگــری ندیــده ایــد. عنــوان Dark Souls III  نیــز بــه ماننــد تمامی نســخه 
هــای دیگــر ایــن ســری از هــر نظــر بــی نظیــر و فــوق العــاده بــود. گیــم پلــی 
فــوق العــاده و اعتیــاد آور، مبــارزات هاردکــور و چالــش برانگیــز، موســیقی 
فــوق العــاده، داســتانی مرمــوز و زیبــا، همــه و همــه باعــث شــده انــد تــا یــک 
ــازی بســیار موفــق دیگــر در کارنامــه ایــن ســازنده و ایــن ســری رقــم بخــورد  ب
امــا نکتــه ای کــه در اصــل و در کنــار گیــم پلــی، باعــث خــاص شــدن عناویــن 
ایــن فرنچایــز شــده اســت، طراحــی و گرافیــک هنــری شــاهکار بــازی اســت کــه 
چــه در مــورد محیــط هــا، چــه در مــورد دشــمنان بــازی و مخصوصــا در مــورد 
بــاس هــا، از هــر عنــوان دیگــری متمایــز اســت و ایــن ســری را یــک یــا جتــی 

چنــد پلــه باالتــر از اکثــر عناویــن هــم ســبک از لحــاظ گرافیــک هنــری قــرار مــی 
دهــد. جــدا از مــوارد مربــوط بــه گرافیــک فنــی ماننــد افــت فریــم و بــاگ و ... 
ــازی  کــه خوشــبختانه در نســخه ســوم اصــا وجــود ندارنــد، گرافیــک هنــری ب
اســت کــه باعــث شــده تــا Dark Souls III از ایــن فرنچایــز در لیســت مــا قــرار 
بگیــرد زیــرا در عناویــن قبلــی بعضــا شــاهد افــت فریــم و .. بودیــم کــه در ایــن 
نســخه رفــع شــده انــد. مناظــر زیــادی در بــازی هــای مختلــف وجــود دارنــد کــه 
حتــی بســیار هــم زیبــا هســتند امــا تحــت هیــچ شــرایطی تــا کنــون در عنــوان 
دیگــری چنیــن مناطــری بــا ایــن اتمســفر و جــو تاریــک و زیبایــی کــه در عنوانــی 
مثــل دارک ســولز ۳  وجــود دارد را مشــاهده نکــرده ایــم. ایــن طراحــی، جــادوی 
عناویــن ســولز اســت. ایــن طراحــی شــاهکار هنــری محــدود بــه مناظــر نیســت. 
در بــازی تــک تــک شــخصیت هــا، دشــمنان، بــاس هــا، محیــط هــا، ســاختمان 
هــا و هــر چیــز دیگــری کــه در بــازی مــی بینیــد همیــن طراحــی شــاهکار را دارنــد 
و هــر قدمــی کــه در بــازی بــر مــی داریــد دوســت داریــد تــا اگــر دشــمنان بــه 
ــازی را بچرخانیــد و بــه مناظــر  شــما مجــال دهنــد بایســتید و بارهــا دوربیــن ب
و دورنمــای بــازی و محیــط اطــراف خــود نــگاه کنیــد تــا هنــز طراحــی را تمــام و 
کمــال درک نماییــد. نکتــه بســیار جالبــی کــه همیشــه در طراحــی هــای محیــط 
و مناطــق مختلــف عناویــن ســولز از جملــه  وجــود دارد نوعــی حــس غربــت و 
تنهایــی و عــدم امنیــت اســت کــه در شــکل و ذات طراحــی هــای هنــری ایــن 
عناویــن وجــود دارد و حتــی زمانــی کــه هیــچ خطــری هــم شــما را تهدیــد نمــی 
کنــد حــس نــا امنــی و غربــت شــما را رهــا نمــی کنــد کــه ایــن کامــا بــه صــورت 
عمــد توســط طراحــان در بــازی قــرار گرفتــه اســت و نشــان از هنــر بــاالی آنــان 
در طراحــی محیــط دارد. بــازی دارک ســولز ۳ در ایــن لیســت جایــگاه ششــم را 

بــه خــود اختصــاص داده اســت. 

Uncharted 4: A Thief’s End
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ــه میازاکــی! ایــن وضعیــت لیســتی اســت کــه در آن صحبــت از  از میازاکــی ب
ــازی میازاکــی  ــد از یــک ب ــری اســت، یعنــی بای برتریــن طراحــی و گرافیــک هن
ــازه خــوب اســت کــه از ســری ســولز یــک  ــم! ت ــازی بعــدی میازاکــی بپری ــه ب ب
نماینــده قــرار داده ایــم وگرنــه بیشــتر از نصــف ایــن لیســت فقــط شــاهکارهای 
 Bloodborne اســتاد بــود! در ایــن بخــش مــی رســیم بــه شــاهکاری بــه نــام
کــه مــی تــوان گفــت بهتریــن طراحــی را بیــن بــازی هــای اقــای میازاکــی دارد و 
از همــه آنهــا ســیاه تــر و تاریــک تــر اســت. شــهر Yharnam باالتــر از طراحــی 
 FromSoftware ــن کار طراحــان ــوان برتری ــه عن محیط هــای ســری ســولز، ب
شــناخته مــی  شــود. درســت اســت کــه ســری عناویــن ســولز همــواره گرافیــک 
هنــری و طراحــی هــای فــوق العــاده ای داشــته انــد و دارنــد امــا طراحــی و 
اتمســفر ســنگین و تاریــک موجــود در Bloodborne و تــم ویکتوریایــی یارنــام 
نابــود شــده، بســیار گیراتــر اســت و تاثیــر بیشــتری را روی بازیبــاز مــی گــذارد. 
بــازی در اســتودیو From Software و در راس  کار طراحــان و ســازندگان 
آنهــا هیدتــاکا میازاکــی در طراحــی و فضاســازی شــهر Yharnam چیــزی از 
 Master خلــق یــک شــاهکار کمتــر نیســت و خلــق ایــن شــهر را بایــد جــزو
 Yharnam شــهر اتمســفر  آورد.  حســاب  بــه  اســتودیو  ایــن  هــای   Piece
ــی اســت  ــدن ویکتوریای ــه از لن ــوع معمــاری خــاص آن کــه برگرفت ــل ن ــه دلی ب
بســیار تاریــک تــر و مخــوف  تــر از اکثــر مناطقــی اســت کــه تاکنــون در دیگــر 
عناویــن میازاکــی مثــل ســری ســولز مشــاهده کــرده  ایــم و بــه طــور کلــی بایــد 
گفــت فضاســازی و اتمســفر شــهر Yharnam بــه قــدری حــزن  انگیــز، تاریــک، 
ناامیــد  کننــده و مــرده اســت کــه Bloodborne را تبدیــل بــه تاریــک  تریــن 
عنــوان میازاکــی تاکنــون کــرده اســت. بگذاریــد تــا از اطاعــات ابتدایــی بــازی 
شــروع کنیــم. عنــوان Bloodborne توســط اســتودیو From Software بــا 
کارگردانی میازاکــی ســاخته شــد و در ســال ۲۰۱۵ توســط ســونی انحصــارا بــرای 
کنســول پلــی استیشــن ۴ منتشــر گردیــد تــا یکــی از قدرتمنــد تریــن عناویــن 
انحصــاری تاریــخ بــرای ایــن کنســول ثبــت شــود و فرنچایــزی خلــق شــد کــه در 
ــود.  ــدوار ب ــرای آن امی ــد ب ــه هایــی قدرتمن ــه ســاخت دنبال ــوان ب ــده مــی ت آین
ایــن بــازی بعــد از انتشــار بــا اقبــال عمومــی بازیبــازان و تحســین دســته جمعــی 
منتقــدان روبــرو شــد و در لیســت کاندیداهــای برتریــن بــازی ســال ۲۰۱۵ نیــز 

ــر قــرار  قــرار گرفــت کــه تنهــا رقییــی ماننــد ویچــر ۳ مــی توانســت از آن باالت
بگیــرد کــه البتــه بــه حــق هــم بــود. طراحــی هنــری بــازی بــه حــدی زیبــا و فــوق  
ــه  ــن ســطح از حرف ــاز از ای ــدارد بازیب ــه امــکان ن العــاده انجــام شــده اســت ک
 ای گــری کــه در طراحــی دنیــای ایــن بــازی بــه کار رفتــه اســت شــگفت زده 
نشــود و طراحــان بــازی را تحســین نکنــد. خیابــان  هــای سنگفرشــی کثیــف 
و پــر از ســیاهی، موجــودات بدشــکل و بدفــرم مثــل ترکیــب ســگ و کاغ، 
ــه  ــه ب ــی ک ــو های ــه، دی ــون و دیوان ــر، انســان  هــای مجن ــول پیک هیوالهــای غ
شــکل انســان در  آمــده  انــد، ســاختمان  هــای رنــگ و رو رفتــه و دوده گرفتــه و 
کثیــف، وســایل و لــوازم رهــا شــده در خیابان هــا و کوچه هــا مثــل کالســکه ها 
و …، هــوای ســیاه رنــگ و آلــوده، محیطــی مــرده و فاقــد هــر گونــه شــادابی، 
همــه و همــه باعــث شــده اند تــا بازیبــاز کامــا در محیــط و جــو بــازی قــرار 
بگیــرد و هــر چــه بیشــتر در داســتان بــازی غــرق شــود. در واقــع محیــط شــهر 
Yharnam کامــا منطبــق و مکمــل داســتان بــازی و داســتان نیــز کامــا در 
راســتای طراحــی محیــط شــهر اســت و ایــن باعــث هــر چــه بیشــتر قدرتمنــد 
شــدن Bloodborne شــده اســت. جــو Yharnam طــوری اســت کــه حتــی 
وقتــی هیــوال و دیــو و دشــمنی نیــز در محیــط حضــور نــدارد و شــما مشــغول 
ــه شــما دســت  ــی و اســترس ب ــدم زدن در آن هســتید هــم احســاس ناامن ق
مــی  دهــد و حســی داریــد ماننــد ایــن کــه هــر لحظــه یــک نفــر مشــغول پاییــدن 
و زیــر نظــر داشــتن شماســت و انــگار محیــط شــهر، خیابــان  هــا و ســاختمان  
هــا شــما را جــوری در بــر گرفتــه  انــد کــه حالــت خفگــی بــه شــما دســت مــی  
دهــد. در جــای جــای محیــط شــهر حــس غــم و انــدوه و مردگــی مــوج می زنــد و 
این طــور بــه نظــر مــی  رســد کــه شــهر بغضــی در گلــو دارد و مــدت  هاســت کــه 
غمــی بــزرگ و کهنــه در دلــش خانــه کــرده اســت کــه هــر لحظــه بیــم انفجــار 
آن مــی   رود. بایــد گفــت شــاهکارBloodborne  و بســته الحاقــی فــوق العــاده 
آن یعنــی The Old Hunters یکــی از بی نقــص تریــن عناوینــی اســت کــه در 
نســل هشــتم منتشــر شــده اســت و در تــک تــک بخــش هــای خــود یــک بــازی 
بــی نقــص اســت، مخصوصــا از لحــاظ طراحــی هنــری کــه مــد نظــر مــا در ایــن 

لیســت اســت.
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 Red Dead Redemption ســال ۲۰۱۰ بــود کــه راک اســتار عنوانــی را بــه نــام  
بــرای پلتفــرم هــای نســل هفتمــی پلــی استیشــن ۳ و ایکــس باکــس ۳۶۰ 
منتشــر نمــود کــه عنوانــی شــاهکار و بــی نظیــر بــود و تاکنــون عنوانــی بــا 
ــازی در  ــود.  ایــن ب ــه ایــن زیبایــی ســاخته نشــده ب محوریــت غــرب وحشــی ب
واقــع دومیــن نســخه از فرنچایــز Red Dead محســوب مــی شــد کــه نســخه 
اول آن در ســال ۲۰۰۴ بــا نــام Red Dead Revolver منتشــر شــده بــود، 
ــه یکــی از  ــز ب ــن فرنچای ــه ای ــود ک ــوان Red Dead Redemption ب ــا عن ــا ب ام
ــای رویایــی ۹۵ را  ــا تبدیــل شــد و مت ــوب تریــن هــا در دنی برتریــن هــا و محب
کســب نمــود. بعــد از موفقیــت بــی نظیــر ایــن بــازی و انتخــاب شــدن بــه عنــوان 
ــازان و افــراد حاضــر در صنعــت گیــم  ــازی ســال ۲۰۱۰، تمامــی بازیب برتریــن ب
منتظــر بودنــد کــه چــه زمانــی نســخه دوم ایــن شــاهکار معرفــی خواهــد شــد. 
ســرانجام در نســل هشــتم بــود کــه کامــا ناگهانــی و غیــر منتظــره راک اســتار 
 Red Dead Redemption را با نام  Red Dead Redemption نســخه دوم
فــرو  شــوق  و  هیجــان  از  موجــی  در  را  بــازی  صنعــت  و  نمــود  معرفــی   2
 Red Dead برد. زمــان گذشــت و ایــن بــازی شــاهکار هــم منتشــر شــد. بــازی
 Action Adventure ,Open کــه ماننــد بــازی اول در ژانــر Redemption 2
بــرای    ۲۰۱۸ ســال  در  داشــت،  قــرار   Third Person Shooter و   World
ــا  ــوان ب ــن عن ــد. ای ــرم هــای Playststion 4 و Xbox One منتشــر گردی پلتف
انتشــار خــود بــاز هــم مثــل بمبــی در دنیــای بــازی هــا منفجــر شــد و شــروع بــه 

دشــت کــردن امتیــازات ۱۰ کــرد تــا نهایتــا متــای عجیــب و غریــب ۹۷ را دریافــت 
نماید. قطعــا عنوانــی بــا چنیــن امتیــازی یعنــی بــدون هیــچ شــکی در تــک 
 Red Dead تــک بخــش هایــش یــک شــاهکار افســانه ای اســت و واقعــا هــم
Redemption 2 چنیــن عنوانــی اســت. بخــش گرافیــک هــم کــه موضــوع 
صحبــت مــا در ایــن مطلــب اســت از ایــن قائــده مســتثنی نیســت و واقعــا ایــن 
بــازی یــک اثــر هنــری مانــدگار و جاودانــه ار نظــر گرافیکــی اســت. شــاید بایــد 
گفــت تاکنــون دنیــای غــرب وحشــی را هرگــز و هرگــز بــه ایــن زیبایــی و بــا ایــن 
واقعیــت  و جزییــات ندیــده بودیــم، ولــی Red Dead Redemption 2 مــا را 
بــه درون دنیــای غــرب وحشــی بــرد، آن هــم بــا ریزتنــری جزییاتــی کــه حتــی 
 Red Dead  تصــورش هــم بــرای خیلــی از بازیســازان ســخت اســت. عنــوان
Redemption 2 در واقــع یــک میــزان و ویتریــن بــرای کیفیــت بصــری یــک 
ــازی در نســل هشــتم اســت کــه حتــی مــی شــود گفــت در زمینــه بصــری و  ب
طراحــی از ایــن نســل فراتــر هــم رفتــه اســت. هــر چیــزی کــه در ایــن بــازی مــی 
بینیــد از بهتریــن و زیباتریــن و واقعــی تریــن کیفیــت بصــری ممکــن برخــوردار 
اســت و دقیقــا همــان طــور کــه گفتــم بــازی شــما را بــه وســط  غــرب وحشــی 
واقعــی مــی برد.بــازی Red Dead Redemption 2 بــدون شــک فقــط بــه 
خاطــر گرافیکــش هــم کــه شــده نجربــه اش ضــروری و الزم اســت، چــه برســد 
بــه ایــن کــه تــک تــک بخــش هایــش همیــن وضــع را دارنــد و یکــی از برتریــن 

عناویــن تاریــخ اســت. 
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ــد شــاهد معرفــی  ــا زود بای ــر ی ــه دی  در نســل هشــتم همــه مــی دانســتیم ک
عنوانــی از ســری  God of War باشــیم. زیــرا کــه نــام کریتــوس از نســل 
ــی استیشــن گــره  ــا تمامــی پلتفــرم هــای پل ــه نوعــی ب ــه امــروز ب ــا ب ششــم ت
خــورده اســت و هرگــز نمــی شــود پلتفرمــی جدیــد از پلــی استیشــن را بــدون 
نــام ایــن ســری تصــور کــرد. ایــن اتفــاق ســرانجام در ســال ۲۰۱۶ بــه حماســی 
تریــن شــکل ممکــن رخ داد. رخ داد و بــازی جدیــد ســری معرفــی گردیــد و 
ــچ پســوند و شــماره  ــدون هی ــد ب ــازی God of War جدی ســونی اعــام کــرد ب
و پیشــوندی در حــال توســعه و ســاخت اســت. زمــان گذشــت و ســرانجام 
بــازی منتشــر شــد و خیلــی زود تبدیــل بــه یکــی از شــاهکارهای بــی تکــرار 
تاریــخ شــد. بــازی God of War کــه کار ســاخت و توســعه آن را اســتودیو 
ــد اســلش  ــی در ســبک هــک ان SIE Santa Monica برعهــده داشــت، عنوان
ســوم شــخص محســوب مــی شــود کــه در ســال ۲۰۱۸، شــرکت ســرگرمی هــای 
تعاملــی ســونی (Sony Interactive Entertainement) آن را بــه صــورت 
ــون  ــا ۷۰-۸۰ میلی ــی استیشــن ۴ منتشــر نمــود ت ــرای کنســول پل انحصــاری ب
نفــر را بهــره منــد کنــد و بقیــه را هــم بــه فکــر بهــره منــد شــدن بیانــدازد. عنــوان 
God of War بــا ارائــه تغییــرات ســاختاری عظیــم و البتــه حیاتــی بــرای ســری، 
در کنــار وفــاداری کامــل بــه ریشــه هــای گاد او وار، از مجمــوع نقــد هــا و 
نمــرات خــود، بــه کســب امتیــاز متــای شــگفت انگیــز ۱۰۰/۹۴ نائــل آمــد تــا 
نامــش تــا همیشــه جاودانــه گــردد. هرگــز اشــک هــای کــوری بارلــوگ افســانه 
ای را زمانــی کــه اولیــن نمــرات بــازی کــه چنــد ســال برایــش زحمــت کشــیده 
بــود را دیــد، فرامــوش نمــی کنم.نخســتین نکتــه قابــل ذکــر در مــورد ایــن بــازی 
ــازی کامــا  ــا انتشــار ب ــود و بعــد هــم ب کــه از همــان زمــان معرفــی مشــهود ب
بــه وضــوح مشــخص بــود، تغییــرات ســاختاری اســت. بایــد گفــت ســازندگان 

God of War از عنــوان Ascension درس گرفتنــد، زیــرا در حالــی کــه یکــی 
از برتریــن نســخه هــای ایــن ســری بــود بــه خاطــر عــدم نــوآوری و تغییــر نســبت 
بــه نســخه ســوم بــه آن انــگ تکــراری بــودن زدنــد و بــه همیــن دلیــل ســازندگان 
مــی دانســتند کــه اگــر بخواهنــد عنــوان جدیــد را هــم بــه ماننــد قبــل و بــا همــان 
ســبک و ســیاق بســازند، بــاز هــم بازخــورد منفــی خواهنــد گرفــت، مخصوصــا بــا 
توجــه بــه ایــن کــه یــک نســل نیــز تغییــر کــرده اســت و ایــن بــار ایجــاد تغییــرات 
در بــازی از حیاتــی هــم حیاتــی تــر بــه نظــر مــی رســید. امــا جالــب اســت کــه 
بــا ایــن تغییــرات هنــوز روح و عظمــت کریتــوس و ایــن ســری کامــا در بــازی 
وجــود داشــته و بــه چشــم مــی آیــد. کریتــوس بــا ظاهــری جدیــد و داســتانی 
ــازی  ــی ســبک ب ــد و حت ــواده ای جدی ــد، خان ــاوت، ســاحی جدی ــد و متف جدی
تقریبــا جدیــد، بــه نســل هشــتم آمــد تــا بــاز هــم مــا را غــرق در لــذت و هیجــان 
کنــد. در ایــن شــاهکار بــی تکــرار شــاهد تمــام چیزهایــی کــه یــک بــازی بــرای 
تاریــخ ســاز بــودن الزم دارد هســتیم. از داســتان گویــی و روایــت بــی نظیــر تــا 
ــار  ــارزات خشــن و مرگب ــداز، گیــم پلــی شــگفت انگیــز، مب ــر ان گرافیــک فــک ب
بــا هیوالهــا و ســاخی کــردن دشــمنان، هیوالهــا و موجــودات  کریتــوس 
مخــوف و متنــوع، شــخصیت هــای جدیــد، خدایــان و موجــودات اســاطیری 
اســکاندیناوی، رابطــه پــدر و پســری کــه گاهــی بــه چالــش کشــیده خواهــد 
شــد و همیــن طــور نوعــی درگیــری درونــی کریتــوس بــرای ایجــاد تعــادل بیــن 
پــدر بــودن و یــک اســتاد ســخت گیــر بــودن، همــه و همــه مــواردی هســتند کــه 
در بــازی نســل هشــتمی God of War مشــاهده کردیــم. گرافیــک و طراحــی 
هــای هنــری ایــن بــازی یکــی از برتریــن هــا در کل تاریــخ اســت و واقعــا وقتــی 
 .God of War مــی گوینــد گرافیــک »فــک بــر انــداز« یعنــی دقیقــا گرافیــک
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بــازی The Witcher 3: Wild Hunt عنوانــی اســت کــه حتــی یــک لحظــه هــم 
ــازی  ــن وقــت بعــد از ب ــا چندی ــا ت ــه تنه ــد و ن ــد از آن چشــم برداری نمــی توانی
کــردن آن در یادتــان مــی مانــد و بــه ان فکــر مــی کنیــد، بلکــه تــا اخــر زندگــی 
تــان نیــز ایــن شــاهکار جادویــی را از یــاد نخواهیــد بــرد و شــاید هــر مــدت 
یکبــار بــه ســراغ آن برویــد و دوبــاره بــازی را تجربــه نماییــد. بیــراه نیســت اگــر 
کســی بگویــد  The Witcher 3: Wild Hunt برتریــن، لــذت بخــش تریــن 
و زیباتریــن بــازی در طــول تاریــخ اســت. بــرای خیلــی هــا از جملــه بنــده 
واقعــا همینطــور اســت. ایــن بــازی هیــچ گونــه نقصــی نــدارد، مخصوصــا بعــد 
از آپدیــت هــای منتشــر شــده بــرای بــازی کــه تعــدادی بــاگ هــا و ایــرادات 
گرافیکــی را رفــع کــرد. بــه واقــع بــازی The Witcher 3: Wild Hunt یــک 
»شــاهکار محــض« اســت، چــه از لحــاظ هنــری، فنــی، گیــم پلــی، موســیقی، 
صداگــذاری، داســتان، تصمیــم گیــر و انتخــاب، ماموریــت هــای جانبــی و ... 
عنوانــی کــه داســتان ماموریــت هــای جانبــی آن از داســتان اصلــی پوترهــای 
پوشــالی ایــن روزهــا برتــر و وزیباتــر اســت و شــخصیت هــای نــه چنــدان مهــم 
آن شــخصیت پــردازی عمیــق تــری نســبت بــه شــخصیت هــای اصلــی خیلــی 
از بــازی هــای روز  دارنــد. در مــورد شــاهکار بــودن ایــن بــازی در بخــش هــای 
ــا  ــز م ــب تمرک ــن مطل ــا در ای ــم ام ــرده ای ــت ک مختلفــش بارهــا و بارهــا صحب

بیشــتر بــر روی جلــوه هــای بصــری The Witcher 3: Wild Hunt اســت. ایــن 
بــازی از لحــاظ طراحــی هنــری و گرافیــک در ســطح بســیار بســیار باالیــی قــرار 
ــه لبــاس وی و  ــد تنهــا ب ــازی قــدم مــی زنی ــا گرالــت در محیــط ب دارد. وقتــی ب
جزئیاتــی کــه در طراحــی ان بــه کار رفتــه اســت دقــت کنیــد تــا متوجــه کیفیــت 
گرافیکــی بــازی شــوید. حتــی کوچکتریــن و ریزتریــن کــم کاری در بخــش 
گرافیــک فنــی و طراحــی هنــری بــازی صــورت نگرفتــه اســت و تمامــی محیــط 
هــا و بــه طــور کلــی دنیــای وســیع بــازی در باالتریــن ســطح از کیفیــت گرافیکــی 
و همچنیــن تنــوع ســاخته شــده انــد. بافــت هــا و تکســچرهای موجــود در 
دنیــای بــازی همگــی در اوج کیفیــت قــرار دارنــد آن هــم در چنیــن عنوانــی 
بــا دنیایــی بســیار بــزرگ و وســیع، کــه ایــن طراحــی بــازی را بیشــتر از قبــل 
ارزشــمند مــی ســازد و بایــد ســازندگان را بــه خاطــر ایــن ســطج از کیفیــت آن 
 The هــم در یــک نقــش آفرینــی جهــان ازاد تحســین کــرد و ســتود. شــاهکار
Witcher 3: Wild Hunt حتــی فقــط بــه خاطــر کیفیــت بصــری  هــم کــه شــده 
تجربــه اش ضــروری و الزم اســت. کافیســت تــا مقــداری بــه مناظــر مختلــف 
ــرای  ــا ب ــر اســب چرخــی در دنیــای آن بزنیــد ت ــگاه کنیــد و ســوار ب ــازی ن ایــن ب
ــازی  ــن ب ــد »ای ــا خــود بگویی ــازی شــوید و ب همیشــه شــیفته زیبایــی بصــری ب

چیــز دیگــری اســت«.  

The Witcher 3: Wild Hunt
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 اکثریــت بــازی هــا هــر چقــدر هــم کــه بــزرگ باشــند معمــوال عنــوان یــا عناوینی 
شــبیه بــه خــود یــا بــا همــان حــال و هــوا دارنــد امــا BioShock بــازی اســت کــه 
ــا ایــن طراحــی هنــری کــه رپچــر دارد  ــازی ب ــدارد و تاکنــون ب هیــچ مشــابهی ن
ســاخته نشــده اســت. نکتــه ای کــه BioShock دارد و هیــچ بــازی دیگــری در 
ایــن ســطح عجیــب و غریــب از آن برخــوردار نیســت طراحــی هنــری بــی نظیــر، 
بــی نقــص، چشــم نــواز، شــگفت انگیــز، ترســناک، پنــد دهنــده و عجیبــی 
اســت کــه BioShock و شــهر رپچــر دارنــد. خلــق چنیــن شــهری در دنیــای 
بــازی هــای رایانــه ای مطابــق همــان کاری بــوده اســت کــه انــدرو رایــان در 
بــازی انجــام داده اســت. بــا ایــن تفــاوت کــه آرمــان شــهر انــدرو رایــان شکســت 
مــی خــورد و موفــق نمــی شــود امــا آرمــان بــازی کــن لویــن کامــا جــواب مثبــت 
مــی دهــد و یکــی از برتریــن بــازی هــای تاریــخ ایــن هنــر و صنعــت خلــق مــی 
شــود. کــن لویــن خــود بــه نوعــی انــدرو رایــان بــازی اســت امــا از نــوع موفقــش. 
وقتــی کــه بــه طراحــی شــهر رپچــر، مناظــر آن، دنیــای زیــر آب از پشــت شیشــه 
ــردم دیوانــه و قاتــل شــهر، مــکان هــای تخریــب  هــای شــهر، ماهــی هــا، م
شــده شــهر، بیــگ ددی هــا و همیــن طــور لیتــل سیســترها و هــر چیــز دیگــری 
کــه در بــازی اســت نــگاه مــی کنیــم در مــی یابیــم کــه ایــن بــازی بــا هــر بــازی 
دیگــری از نظــر طراحــی و گرافیــک هنــری متفــاوت اســت؛ گرافیــک هنــری کــه 
هیــچ بــازی دیگــری نتوانســته اســت در آن ســطح، محیــط و شــهری را بــا ایــن 
ــرای  ــاک و مخــوف را ب ــن سرنوشــت و جــو عمن ــان هــا و ای ــات و الم خصوصی
مــا بــه نمایــش در آورد و BioShock در ایــن زمنیــه بــی رقیــب اســت. در و 
دیــوار خــراب و پنجــره هــای زخمــی، شیشــه هــای شکســته و ریختــه در همــه 
ــواع و اقســام آشــغال هــا و  جــای شــهر، مغــازه هــای ویــران غــارت شــده، ان
لــوازم بــه دردنخــور کــه در شــهر پخــش شــده اند، انســان هایــی وحشــی ماننــد 
کــه ماننــد حیوانــات حملــه مــی کننــد و خیابان هایــی کــه ماننــد میــدان جنــگ 
اســت و پــر از گانگســترها و نــواع اســلحه هــا و خــون و خونریــزی و جنــازه و 
اعضــای کنــده شــده بــدن اســت. در ایــن شــرایط چــه زیبایــی مجــال دیــده 
شــدن مــی یابــد؟ ایــن همــان شــهری اســت کــه قــرار بــوده ایده آل تریــن شــهر 
بــرای ایده آل تریــن زندگــی باشــد. از در و دیــوار رپچــر غــم وانــدوه می بــارد. 

تصــور ایــن کــه قبــل از قضایــای بــازی BioShock شــهر چگونــه بــوده اســت 
ــاک اســت.  ــاده اســت بســیار دردن ــه چــه روزی افت ــون ب ــن کــه اکن ــدن ای و دی
ــا تــرس و از عــرش  ــا ســیاهی، از امنیــت ت ــا زشــتی، از ســپیدی ت از زیبایــی ت
بــه فــرش. ســاختمان های شــیک و زیبــا، تاالرهــای پــر طمطــراق و اعیانــی، 
نماهــای جــذاب و کــه در جــای جــای رپچــر بــه چشــم می خوردنــد، همــه و همــه 
حکایــت از آرزوهــای بزرگــی داشــت کــه انــدرو رایــان بــرای ایــن شــهر و ســاکنین 
ــه  ــن جامعــه انســانی ک ــا بهنری ــوده ت ــرار ب ــده اســت و ق آن در ســر می پروران
تاکنــون در دنیــا وجــود داشــته اســت در اعمــاق اقیانــوس شــکل بگیــرد و 
سرنوشــت نســل بشــر را تغییــر دهــد، امــا چــه زود ایــن رویاهــا، کابوســی 
ــه  ــل ب ــده آل تبدی ــار شــدند و چــه زود آرمان هــای شــکل دادن تمــدن ای مرگب
آرزویــی محــال شــدند. شــهر پــر از فیلــم هــا و تابلوهایــی تبلیغاتــی اســت کــه 
نشــان از اطمینــان بنیانگــذران شــهر بــه موفقیتشــان اســت و تبلیغــات انــواع 
و اقســام Plasmidهــا Gene Tonicهــا و مزایــای اســتفاده از آن هــا را بــا 
ــه  ــرای مــردم توضیــح مــی دهــد و آن هــا را تشــویق ب حالتــی طنــز و جــذاب ب
ــا  ــد رپچــر ب ــی شــهری مانن ــد. هیــچ عنوان اســتفاده از ایــن قابلیت هــا مــی کن
آن پیشــینه داســتانی و آن طراحــی محیــط هــا نــدارد. شــهری کــه تــا ایــن حــد 
از نظــر طراجــی هنــری بــی نقــص و الیــق بارهــا و بارهــا و بارهــا دیــده شــدن 
باشــد. همــان نمــای گرافیکــی رپچــر در ویدئویــی کــه از ســطح اقیانــوس و ال 
بــه الی ماهــی هــا بــه پاییــن مــی رویــم و ناگهــان نورهــای کان شــهری در زیــر 
آب را مــی بینیــم از هــر منظــره گرافیکــی و هنــری در هــر بــازی دیگــری زیباتــر 
ــزان  ــز خدمــت شــما عزی ــا نی ــر اســت. همــان طــور کــه قب ــز ت و شــکفت انگی
عــرض کــرده ام خلــق کــردن یــک چنیــن شــهری تنهــا و تنهــا از ذهــن یــک 
نابغــه بــا دیــدی وســیع نســبت بــه مســائل اجتماعــی، عــرف، ارزش هــا، ضــد 
ارزش هــا و هنجارهــا بــر می آیــد کــه خاطــری نگــران دارد. شــخصی کــه همــواره 
پیچــش مــو را می بینــد و می توانــد عمــق فاجعــه و کنــه مطلــب را درک کنــد. 
در انتهــا بایــد گفــت بــدون شــک بــازی BioShock شایســته تریــن عنــوان بــرای 
ــازی  ــخ ب ــری در تاری ــک هن ــن طراحــی هــا و گرافی ــدک کشــیدن لقــب برتری ی

هــای ویدئویــی اســت.
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ــان  ــاد نیســت امــا در ایــن می ــد زی امــروزه تعــداد ســلبریتی هایــی کــه در زمینــه ی بازی هــای ویدئویــی فعالیــت می کنن
Nolan North و Troy Bakerبــدون شــک دو تــن از مشــهور تریــن، محبــوب تریــن و موفــق تریــن هــا هســتند کــه 
ــزرگ پلی استیشــن نقــش  ــه بازی هــای انحصــاری ب ــد و در پروژه هــای مختلفــی از جمل ــرار دارن ــن لیســت ق در صــدر ای
آفرینــی کرده انــد. بنابرایــن فرصــت را غنیمــت شــمرده و در جریــان رویــداد کامیــک کان شــهر منچســتر مصاحبــه ای را بــا 
 The last of Us Part  ایــن دو بازیگــر و صداگــذار خبــره ترتیــب داده ایــم؛ بازیگرانــی کــه هــم اکنــون نیــز در ســه پــروژه
Marvel’s Avengers ، 2و Death Stranding بــا یکدیگــر همــکاری دارنــد و همیــن همــکاری منجــر بــه تاســیس یــک 
کانــال یوتیــوب مشــترک بــا نــام Retro Replay شــده اســت. ایــن مصاحبــه ی خواندنــی را از دســت ندهیــد و بــا مجلــه 

و گیمفــا همــراه شــوید.

مردان خط مقدم 
Troy Baker و Nolan North مصاحبه با

بــا شــما خوشــبختم. شــما دو نفــر از  ســام از آشــنایی 
مــا هســتید قهرمانــان 

اســتانداردهای  بایــد  شــما  قهرمانــان  نــورث: اوه  نــوالن 
باســند داشــته  باالتــری 

تــروی بیکر: چــه کســی نقــش شــخصیت همــراه قهرمــان 
را ایفــا مــی کنــد؟

)خطاب به تروی( قطعا شما .
ایــن  نیســت؛  مشــکلی  باشــه  بیکر: لعنتــی،  تــروی 
مصاحبــه ی شماســت هــر طــور کــه میخــوای ازش لــذت 

ببــر.
لبــاس پوشــیدنت هســت  نــوالن نورث: بــه خاطــر طــرز 

تــروی.
خفــن  ویدئویــی  هــای  بــازی  در  انقــدر  تــو  چــرا  نــوالن، 

؟ هســتی
نوالن نورث: بخاطر اینکه تروی استاد من هست.

تروی بیکر: اوه پسر....
ویدئویــی  بازی هــای  در  دیگــر  مــن  نورث: نــه،   نــوالن 
آنقدرهــا هــم خــوب نیســتم. در گذشــته و در دهــه ی 80 
در بازی هــای ویدئویــی بســیار خــوب بــودم  امــا االن ... 
می دانیــد؟ زندگــی مشــکاتی را بــر ســر راه مــن قــرار داد 
امــا مــن دوبــاره شــروع کــرده و روز بــه روز بهتــر مــی شــوم

تــروی بیکــر:  مــن فکــر نمــی کنــم کــه اون بازی بــاز بــدی 
ــازه وارده  ــاز ت ــازی ب ــه نظــر مــن نــوالن یــک ب باشــد بلکــه ب
اســا. بســیاری از مــردم ایــن طــور مــی گوینــد کــه نــوالن یــک 
گیمــر تقلبــی اســت ولــی نظــر مــن ایــن اســت کــه نــه ایــن 
طــور نیســت او در واقــع یــک بــازی بــاز تــازه وارد  امــا در 
عیــن حــال بســیار ماهــر اســت و خیلــی ســریع پیشــرفت 
کــرد . مثــل اینکــه در بــازی Uncharted هدشــات هــا ی 

زیــاد انجــام بــدی.
نوالن نورث: ممنونم ازت.

تروی بیکر: خواهش می کنم رفیق.
نــوالن نورث: ایــن یــه چیــز کامــا جدیــد اســت زیــرا واقعــا 
ــاد آور اســت. اگــر مــا صداپیشــگی و بازیگــری انجــام  اعتی
نمــی دادیــم و بــا هــواداران نیــز ماقــات نمــی کردیــم. و 

زمــان کافــی بــرای بــازی داشــتیم، در اون صــورت شــاید 
نمــی توانســتم هیــچ کاری را انجــام دهیــم. منظــورم ایــن 
اســت کــه مــن یــه کنســول پلی استیشــن 4 دارم کــه بــرای 
بچــه هــای مــن نیســت بلکــه بــرای خــودم اســت و مــن 
هنــوز آن را راه انــدازی نکــردم چــرا کــه مــن فکــر نمی کنــم 

ــم. ــاره ببین ــواده ام را دوب ــم خان کــه اصــا بتوان
 Red Dead بــازی  اینجاســت؛  بیکر: مشــکل  تــروی 
پلــی  بــرای خریــد  نــوالن  اصلــی  دلیــل   Redemption 2
استیشــن 4 بــود. راســتش را بخواهیــد مــن مــی ترســم 
نــوالن ایــن بــازی را تجربــه کنــد چــون ممکــن اســت شــش 
مــاه بعــد وی را ببینیــم کــه ریــش هــای بلنــدی دارد و مــی 

گویــد » االن دقیقــا در چــه ســالی هســتیم«

نوالن نورث:اره، حاال االن سال 1856 هستیم یا ...؟
تــروی بیکر: مــن بایــد بــه اســبم رســیدگی کنــم و تمیــزش 

کنــم 
قراره اتفاق جالبی تو ماه فوریه بیافته، تروی؟

تروی بیکر : فوریه؟
ماه خوبیه نه؟

تروی بیکر: من نمی دانم، چرا فوریه؟
اشــلی جانســن گفتــه کــه ممکنــه بــازی Last of us 2 در 

مــاه فوریــه عرضــه بشــه
تروی بکیر: اوه نه اون چی گفت؟

این خیلی جالبه
تــروی بیکر: نــه نــه مــن حتــی روحــم هــم خبــر نــداره ، چــه 

زمانــی ایــن رو گفــت؟
شاید اون ناگهانی چیزی رو که نباید فاش کرده 

نــوالن نورث: مــن بــه ســوالت جــواب میــدم و بــه شــما 
می گویــم کــه مــن چنیــن کارهایــی را زیــاد انجــام دادم 
؛ تــا زمانــی کــه شــما بــازی را بــر روی قفســه فروشــگاه 
هــا ندیدیــد، هیــچ حــرف یــا اعامیــه خاصــی را از هیــچ 
کســی بــاور نکنیــد؛ مگــر اینکــه شــرکت ســازنده رســما تاریــخ 

انتشــار را اعــام کنــد.

سعید حاجیان
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تروی بیکر: بازی در تاریخ 31 فوریه عرضه می شود.
نــوالن نــورث: اره چــون کــه 31 فوریــه تــوی تقویــم وجــود 

نــداره و فوریــه 30 روزه اســت
تــروی بکیر: اشــلی جانســن گفتــه کــه بــازی در تاریــخ 31 
فوریــه عرضــه میشــه و مــردم هــم بیــش از حــد اون رو جــدی 
گرفتنــد. مــن مطئنــم بــه زودی ســونی بــا شــالی تمــاس مــی 
گیــره و بهــش مــی گــه ســاکت شــو و عکــس العمــل اشــلی 
هــم میتونــه ایــن باشــه » دوســتان، ایــن فقــط یــک شــوخیه«

ــدارم .  ــر ن ــازی خب ــخ انتشــار ب ــه کــه مــن از تاری حقیقــت این
مــن فکــر می کنــم آن هــا بســیار هوشــمندانه عمــل کرد  ه انــد 
کــه نگذاشــتند مــا تاریــخ انتشــار بــازی را بدانیــم. زیــرا مــا 
نمی توانیــم اشــتباه کنیــم و حرف هــای احمقانــه ای بزنیــم.

نوالن نورث: خب موضوع اینه که—
تروی بیکر: سوال من و پاسخ من

نــوالن نورث: موضوعــی کــه در رابطــه بــا اســتودیوی ناتــی 
بــازی را منتشــر  داگ وجــود داره اینــه کــه ناتــی داگ ایــن 
نخواهــد کــرد تــا زمانــی کــه بدانــد کامــا  آمــاده ی عرضــه اســت

تروی بیکر: درسته. 
ا یــک بــار دچــار چنیــن اشــتباهی شــدیم و آن هــا نمی خواهند 
کــه مــا دوبــاره ایــن اشــتباه را تکــرار کنیــم. مــن می توانــم 
همیــن قــدر بــه شــما بگویــم کــه هنــوز بــرروی ایــن پــروژه 
مشــغول کار هســتیم. بنابرایــن چــون هنــوز بــازی در دســت 
ســاخت قــرار دارد، در ایــن مــورد نظــری نــدارم. تــا زمانــی 
کــه عرضــه نشــود، همــه فکــر  می کننــد کــه ایــن بــازی ناقــص 
اســت و حتــی زمانــی کــه بــازی عرضــه شــود نیــز بــا خــود 
می گوینــد »مــا یــک بــازی ناقــص را عرضــه کردیــم« و ایــن 

ــازی اســت.  ــد توســعه ی یــک ب همــان رون
 The Last of Us 2 ،مــن می توانــم بــه شــما ایــن را بگویــم
جــاه طلبانه تریــن بــازی خواهــد بــود کــه اســتودیوی نــات داگ 

تــا بــه حــال ســاخته و ایــن بــازی بزرگ تــر از آن چیــزی اســت 
کــه مــن تصــور آن را می کــردم.

بســیار عالــی، ایــن پاســخ بســیار خوبــی اســت. هــم اکنــون از 
تاریــخ انتشــار بــازی Death Stranding مطلعیــم . از 10-1 

بــه ایــن بــازی از نظــر وســعت چــه نمــره ای میدیــن 
هیدئــو  جدیــد  بــازی  ایــن  وســیع.  بیکر: بســیار  تــروی 
کوجیماســت. جالــب اینکــه فرصتــی دســت داد تــا گیــم پلــی 
ایــن بــازی را از نزدیــک ببینــم و آن زمــان بــا خــود گفتــم » واو 
ــازی دقیقــا همــان  ــن ب ــز اســت« ای ایــن واقعــا شــگفت انگی
 Metal حســی را بــه مــن میــده کــه موقــع تجربــه ی بــازی
 Metal Gear Solid V: The بــازی  البتــه  داشــتم.   gear
ــود. .  ــر کــرده ب ــاز ت ــازی را کمــی ب Phantom Pain جهــان ب
 اگــر کوجیمــا بتوانــد بــه اهدافــی کــه تعییــن کــرده برســد، 

ایــن بــازی یــک عنــوان شــگفت انگیــز خواهــد بــود..
ما بیشتر در رابطه با این بازی هیجان زده شدیم!

تــروی بیکر: بلــه قطعــا شــگفت انگیــز و حــاوی پیــام خاصــی 
خواهــد بود اگــر کوجیمــا را بشناســید، می دانیــد کــه او بــازی 
نمی ســازد بلکــه دنیاهــای شــگفت انگیــزی خلــق می کنــد. 
بازی هــای  اســتانداردهای  کــه  اســت  ایــن  دنبــال  بــه  وی 
ویدئویــی را فراتــر ببــرد و نــه صرفــا فــروش آن هــا را.. بــدون 
توجــه بــه هیــچ موضوعــی خاصــی ایــن بــازی قطعــا فــروش 
خوبــی خواهــد داشــت و چیــزی کــه جالبــه  اول از همــه 
نورمــان ریــداس هســت . گذشــته از اینکــه از نظــر اخاقــی 
ــل  ــوق العــاده ای هســت مــن هیچکــس را مث ــرد ف واقعــا ف
اون ندیــدم کــه انقــدر ســخت کار کنــد امــا نــه ایــن طــور 
بگویــم کــه Death Stranding بــازی اســت کــه  نــام کوجیمــا 
را یــدک مــی کشــد و بــه همیــن دلیــل قطعــا نــام کوجیمــا 
ــداس و  ــان ری ــه نورم ــود ن ــروش خواهــد ب ــده ف ــن کنن تضمی

ــروی بیکــر,  ــا حتــی ت مــدز میکلســن و ی
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نــوالن چندتــا از دیالوگ هــای  نیتــن دریــک رو تــو زندگــی واقعــی خــودت ســاتفاده 
کــردی؟ راســتش رو بگــو
نوالن نورث: فقط یکی.

فقط یکی؟ کدوم دیالوگ
”.Aw, crap“ :نوالن نورث

”?Kitty got wet“ :تروی بیکر
نــوالن نورث: نــه مــن هیــچ وقــت ایــن جملــه رو نمیگــم ایــن چیــزی هســت کــه 
همیشــه مــرردم انتظــار دارن کــه مــن اونــو بگــم امــا همــان طــور کــه گفتــم جملــه ای 

کــه مــن اکثــرا بــه کار مــی بــرم همــون aw Crap هســت 
بنابراین این تو بودی که چنین دیالوگی را به کاراکتر نیتن دریک دادی

نــوالن نورث: مــن یــادم میــاد کــه مــن تــوی مصاحبــه ای بــه اشــتباه ایــن جملــه رو 
ــاد  ــادم می ــاد داشــت کــرد. ی ــی امــی هنینــگ اون رو ی ــازی یعن ــم و نویســنده ب گفت
امــی جملــه مــن رو اصــاح کــرده بــود یعنــی مــن گفتــه بــودم »Aw Crap«  ولــی 
امــی نوشــته بــود “oh crap” در واقــع امــی متوجــه جملــه ای کــه مــن گفتــم نشــده 

بــود 
راســتش یکــی امــروز در شــهر منچســتر بــه مــن گفــت کــه اونهــا از اینکــه مــن بــازی 
Uncharted رو بــازی میکنــم و در کانــال یوتیــوب بــه اشــتراک میگــذارم خیلــی 
ــه Aw Crap را تکــرار  ــه مــن گفتــن کــه مــن خیلــی ایــن جمل ــه ب خوشــحالن و البت
مــی کنــم و مــن مطمئــن نیســتم کــه ایــن جملــه در بــازی واقعــا وجــود داره یــا ایــن 

چیــزی هســت کــه شــما مــی گیــد
شــما هــر دو از ســتاره هــای بــازی avengers هســتید. چــه حســی داره وقتــی نقــش 
ــدوارم نقــش شــما را درســت  ــد؟ امی ــازی مــی کنی ــر و ب ــروس بن ــی اســتارک و ب تون

گفتــه باشــم 
ــام  ــارول و انتق ــدار م ــی. مــن در زمــان کودکــی طرف ــه درســت گفت ــوالن نورث: بل ن
جویــان بــودم و البتــه فیلــم هــای ســینمایی. مــی دانیــد فــوق العــاده اســت کــه 
نقــش یــک شــخصیتی رو بــازی کنــی کــه تعــداد بســیاری از مــردم عاشــق اون 
هســتن  و معتقــدن کــه مــن میتونــم ایــن نقــش رو متفــاوت ایفــا کنــم. مــن فقــط 
امیــدوارم کــه اون رو خــراب نکنــم و طــوری بشــه کــه وقتــی مــی خــوان از 10 بازیگــر 
برتــری کــه نقــش مــرد آهنــی رو بــازی کــردن نــام ببــرن  نــوالن نــورث شــماره یــازده 

لیســت باشــه
تــروی بیکر: مــا همیشــه در لیســت شــخصیت هــای منفــور هســتیم درســته؟ وقتــی 
کــه اولیــن تریلــر بــازی avengers منتشــر شــد کامنتهایــی دریافــت کردیــم کــه 
ــا فــان شــخص شــبیه رابــرت  ــز نیســت ی ــد فــان شــخص شــبیه کریــس اوان گفتن
ــا شــبیه مــرد  ــور نیســت پــس شــبیه چــه کســی اســت؟ معلومــه دقیق ــی جونی دان
آهنــی اســت. دقیقــا شــبیه کاپیتــان آمریــکا اســت و دقیقــا شــبیه بــروس بنــر اســت. 
بنابرایــن هیــچ کاری از دســت مــا برنمیــاد کــه بتوانیــم دقیقــا مشــابه آن چــه باشــیم 
کــه در دنیــای ســینمایی مــارول مشــاهده کــرده ایــد. بنابرایــن ایــن کار را نکنیــد و 

کار متفاوتــی انجــام دهیــد
بــرای مــن زمانــی کــه بــه مــن نشــان دادنــد بــروس واقعــا چــه شــکلی اســت واکنــش 
ــود: اوه شــما اون رو از Ultimates دزدیدیــد و ایــن صــد در صــد شــبیه  مــن ایــن ب
همــون شــخصیت Ultimates اســت. ایــن همــان بــروس بنــر مــن اســت همــان 
کســی اســت تقریبــا کل نیویــورک را نابــود کــرد و نمــی توانــد بــا گناهانــش کنــار 
بیایــد. واکنــش آن هــا ایــن بــود : ایــن دقیقــا همــان چیــزی اســت کــه مــا مــی 
خواهیــم ایــن دقیقــا شــخصیه کــه  هرکســی فکــر مــی کنــه کــه اون یــه ابرقهرمانــه 

امــا در واقــع مــا هیــوال هســتیم و بایــد اســیر باشــیم 
مــن خیلــی خــوش حالــم کــه اون هــا چنیــن کار انجــام داد. زیــرا هرگــز احســاس 
نکــردم کــه چنیــن کاری در فیلــم هــای ســینمایی انجــام شــده باشــه. هنگامــی کــه 
ــد » اوه مــا  ــا خــود گفتن ــم کــه ب آن هــا Thor: Ragnarok را ســاختند فکــر مــی کن
بایــد هالــک را بامــزه و خنــده دار بســازیم و مــن ایــن رو دوســت نداشــتم . مــن 
میخواســتم بــروس .. تنهــا چیــزی کــه تــوی فیلــم بــروس باهــاش کشــمکش داشــت 
ایــن بــود » مــن نمــی خواهــم دیگــر رو بنــر باشــم مــن در قالــب هالــک خیلــی خیلــی 
بهتــرم« امــا مــن فکــر میکنــم کــه بــروس نبایــد دیگــر بخواهــد کــه هالــک باشــد  و 

ایــن همــان خــط داســتانی اســت کــه بایــد در بــازی بیشــتر ان را کاوش کنیــم.
نــوالن نورث: مــن فکــر میکنــم بســیاری از طرفــداران فیلــم هــای سیســنمایی انتقــام 

جویــان، چــون در میــان جوانــان محوببیــت بســیاری دارد، 
تروی بیکر: برداشت تندیه

نــوالن نــورث: اره برداشــت تندیــه امــا مــن فکــر میکنــم مــا داریــم کار درســتی را 
در حــق ماهیــت ایــن شــخصیت هــا و البتــه طرفــداران کتــاب هــای کمیــک انجــام 

میدیــم
تــروی بیکــر: کاری کــه مــا انجــام دادیــم ایــن بــود کــه خودمــون رو در نقــش اون هــا 
تصــور کدریــم و ایــن همــان چیزیــه کــه بــازی بــه شــما اجــازه میــده انجامــش بدیــن 

. آن هــا واقعــا بایــد مــا را اســتخدام کننــد
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حتمــا پیــش اومــده کــه شــما دو نفــر بــرای یــک نقــش مشــابه 
از  بایــد  نظــرم  بــه  بنابرایــن  دادیــن  انجــام  کاری  مصاحبــه 
یکدیگــر متنفــر باشــید امــا ایــن طــور بــه نظــر مــی رســد کــه بــا 

هــم خیلــی خــوب هســتید
تروی بیکر: واقعا ؟ این طوری هستیم؟

نــوالن نورث: مــن گمــان نمیکنــم کــه معمــوال بــرای نقــش 
مشــابهی از هــردوی مــا دعــوت بــه کار کننــد

تروی بیکر: تو چنین کاری کردی؟
نــوالن نــورث: اول از همــه نــه . امــا نــه مــا واقعــا.. مــن گمــان 
ــن را گفــت و تکــرارش کــردی آن هــا  ــی ای ــم کســی زمان میکن
ــر و  ــد » اگــر یــک فــرد باهــوش مــی خواهــی مــن را بگی گفتن

اگــر .. میخواهــی!« چــه بــود ؟
تــروی بیکــر: داره بــه جاهایــی ختــم میشــه کــه مــن خیلــی 

دوســت دارم ادامــه بــده  گزینــه هــای زیــادی وجــود داره 
ــود » اگــر یــک  ــن ب ــل ای ــه مث ــه اون جمل ــه ، ن ــوالن نورث: ن ن
فــرد باهــوش مــی خواهیــد مــن را انتخــاب کــن و اگــر یــک فــرد 

خفــن مــی خواهــی تــروی را «
تروی بیکر: اوه!

اون خوشش میاد 
نوالن نورث: من هم از اون خوشم میاد!

چنیــن  بــا  پیراهنــی  مــن  اســت.  العــاده  بیکر: فــوق  تــروی 

نوشــته ای را میخــوام. واقعــا کســی چنیــن چیــزی رو گفتــه 
؟ شــگفت انگیــزه . اون شــخص باهوشــی کــه اینــو گفتــه کــی 

بــوده ؟ هــی االن داره بــارون میــاد
نوالن نورث: اون شخص منچستره!

اره.
بــرای  نــوالن نورث: نــه مــن فکــر نمیکنــم کــه هیــچ وقــت 
نقــش مشــابهی مصاحبــه کاری داده باشــیم. امــا مــن فکــر 
میکنــم از انجایــی کــه در یــک صنعــت باهــم کار کردیــم و 
اســم مــا مطــرح شــده دیگــران فکــر میکننــد وجــود مــا باعــث 
ــوده و  ــن نب ــت بیشــتر مــی شــود کــه در واقــع هرگــز چنی رقاب
ــدازی  ــا retro Play  را راه ان ــه م ــی اســت ک ــن همــان دلیل ای
از بزرگتریــن دالیــل آن اســت. مــا در  ایــن یکــی  کردیــم و 
ــه و در  ــه طــور جداگان ــدام نقــش هــای خــود را ب ــع هــر ک واق
پنــل هــای خــود ایفــا کردیــم امــا هــر زمــان کــه یکــی از مــا بــه 
دیگــری پیوســت خــب مســلما بســیار جــذاب تــر و باحــال تــر 
بــود. در ایــن صــورت مــی توانســتیم توانایــی هــای خــود را بــه 
رخ یکدیگــر بکشــیم بنابرایــن رونــد همــکاری مــا کامــا طبیعــی 

بــود
تــروی بیکر: مــا نمــی توانیــم از دســت یکدیگــر خــاص شــویم  
هنگامــی کــه بــرای Roster Teeth Network ثبــت نــام کردیــم 

ایــن حــس را داشــتیم  » خــب دوســال دیگــر«
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تــروی بیکــر شــخصی اســت کــه محــال اســت بازیبــاز باشــید 
و بــا هیــچ یــک از شــخصیت هایی کــه وی تاکنــون در نقــش 
آنهــا ظاهــر شــده اســت خاطــره ای نداشــته باشــید. از نــدای 
ــد و اینفیمــوس و ....  ــا آنچارت ــه ت وظیفــه و بایوشــاک گرفت
همگــی شــاهد حضــور تــروی بیکــر در عناوینشــان بوده انــد 

ــد. ــر وی بهــره برده ان و از هن

Delsin Rowe inFamous: Second Son  - ۱۰
تــروی بیکــر کــه بارهــا در عناوین انحصاری ســونی هنرنمایی 
ــوان انحصــاری دیگــر  ــک عن ــار هــم در ی ــن ب کــرده اســت ای
 inFamous: Second Son یعنــی Sucker Punch ســاخته
خــوش درخشــید و نقــش شــخصیت اصلــی ایــن بــازی را بــه 
خوبــی ایفــا کــرد بــه طــوری کــه تقریبــا تمامــی بازی بــازان 
ــاط برقــرار کننــد و  ــا Delsin Rowe ارتب ــا ب ــد ت توانســته بودن
وی را شــخصیت جذابــی تلقــی کننــد، البتــه نــه در اوایــل 

بــازی!
Jack Mitchell Call of Duty: Advanced Warfare - ۹

 Jack Mitchell نقــش در  بــازی  ایــن  در  بیکــر  تــروی 
بــه  اجــرا  افتخــار  و  بــود  حاضــر  بــازی  اصلــی  شــخصیت 
خــود  پربــار  کارنامــه  بــه  نیــز  را  اسپیســی  کویــن  همــراه 
افــزود. در Call of Duty: Advanced Warfare عــاوه بــر 
ــی شــخصیت های بــازی، ســازندگان بــازی در  اجــرای صدای
Sledgehammer Games ظاهــر صداگــذاران بــازی را در 
خــود ایــن عنــوان نیــز اســتفاده کــرده  بودنــد کــه تصمیــم 

درســتی نیــز بــود.
Pagan Min Far Cry 4 - ۸

پــاگان میــن در یــک کام یــک عوضــی لعنتــی بــه تمــام معنــا 
بود! کســی که واقعا کمتر از واس دیوانه نبود و شــخصیت 
ــی هــم از خشــونت آن  ــچ ابای کامــا مریضــی داشــت و هی
هــم بــه شــکل کامــا عریــان نداشــت. تــروی بیکــر در ایفــای 
نقــش پــاگان میــن در نســخه چهــارم ســری بــازی محبــوب 
فارکــرای نشــان داد کــه یوبیســافت گزینه کامــا درســتی را 
در انتخــاب بازیگــر برگزیــده اســت. اجــرای عالــی تــروی بیکــر 
در همــان اولیــن صحنــه ای در بــازی کــه بــا پــاگان میــن آشــنا 

می شــویم تــا همیشــه بــه یــاد ماندنــی اســت  
Rhys Tales from the Borderlands - ۷

 Tales  از بیــن دو شــخصیت اصلــی مذکــر و مونــث بــازی
نقــش  اجــرای  و  صداگــذاری   ،  from the Borderlands
شــخصیت Rhys در بــازی بــه عهــده تــروی بیکــر بــود. یکــی 
از دالیلــی کــه ایــن عنــوان بســیار محبــوب و پرطرفــدار و زیبــا 
ــی  ــه واقعــا عال ــی آن هســتند ک اســت شــخصیت های اصل
خلــق شــده اند و شــخصیت های عمیــق و جذابــی هســتند 
و یکــی از دالیــل باورپذیــر شــدن ایــن جذابیــت، صداگــذاری 
عالــی آنهاســت کــه بــه خوبــی بــا اتمســفر و ذات شــخصیتی 

هــر شــخصیت هماهنــگ اســت. 
Talion Middle-earth: Shadow of Mordor - ۶

 Middle-earth: Shadow of در  تالیــون  شــخصیت 
Mordor از ابتــدا تــا انتهــای بــازی فــرزا و نشــیب های روحــی 
و احساســی زیــادی داشــت و تــروی بیکــر موفــق شــده بــود 
ــن شــکل تمــام  ــه بهتری ــذاری بی نقــص خــود ب ــا صداگ ــا ب ت
ایــن احساســات و حــاالت روحــی را بــه بازیبــاز منتقــل کنــد 
و وی را بــه بطــن بــازی بکشــد. اجــرا بــرای نقــش تالیــون 
از  یکــی   Middle-earth: Shadow of Mordor بــازی در 
برتریــن کارهــای تــروی بیکــر در ســالیان اخیــر بــوده اســت.

  - ۵
زمانــی کــه اعــام شــد در تنهــا نســخه ای از عناویــن آرکام کــه 
 Batman: توســط راک اســتدی ســاخته نمی شــد یعنــی بــازی
Arkham Origins قــرار نیســت کــه مــارک همیــل ماننــد 
همیشــه در ایــن ســری نقــش جوکــر را ایفــا کنــد بســیاری از 
ــا از کیفیــت نقــش جوکــر در ایــن  ــازان در سراســر دنی بازیب
ــد. امــا بعــد از آن تــروی بیکــر آمــد  ــازی نگــران شــده بودن ب

و اجــرای نقــش جوکــر را بــه عهــده گرفــت و بعــد از انتشــار 
بــازی دیدیــم کــه همــه چیــز خوشــبختانه در ســر جــای خــود 
اســت.قبول ایــن نقــش توســط تــروی بیکــر یــک ریســک 
بــزرگ و یــک چالــش جــدی بــرای وی محســوب می شــد و 

وی ماننــد همیشــه از ایــن چالــش ســربلند بیــرون آمــد  
Ocelot Metal Gear Solid V: The Phantom Pain - ۴

همــه   Metal Gear Solid V: The Phantom Pain در
باالتریــن  را در  بازیگــران و صداگــزاران کار خــود  و همــه 
ســطح انجــام داده انــد و یــک اثــر تاریخــی دیگــر از لحــاظ 
داســتان و روایــت آن بــرای اســتاد کوجیمــا رقــم زده انــد و 
بایــد اعتــراف کــرد داســتان های کوجیما بــه قــدری زیبــا و 
پیچیــده و هوشــمندانه و بافکــر نوشــته می شــوند کــه کمتــر 
کســی اســت کــه آن را بخوانــد و تمــام عزمــش را بــرای ارائــه 
بهتریــن بــازی و صداگــزاری در آن داســتان انجــام ندهــد. 
بــا اجــرای فوق العــاده نقــش Ocelot در نســخه پنجــم ایــن 
ســری تاریخ ســازف تــروی بیکــر دیگــر جــای خالــی بزرگــی در 

کارنامــه کاری اش باقــی نمانــد.
۳ -  در کنــار قهرمــان محبوبــی مثــل نیتن دریک قرار گرفتن 
و بــه چشــم آمــدن کار آســانی نیســت و هــر شــخصیتی بــا 
هــر بازیگــری نمــی توانــد ایــن کار را انجــام دهــد زیــرا نیتــن 
دریــک بــه قــدری محبــوب و بــه قــول خودمــان آرتیســت 
اســت کــه کنــار او دیــده شــدن دشــوار اســت ولــی تــروی 
ــن  ــن شــکل ای ــه بهتری ــا ب ــد ۴ موفــق شــد ت بیکــر در آنچارت
کار را انجــام دهــد و در نقــش بــرادر بزرگتــر نیتــن یعنــی ســم 

خــوش بدرخشــد.
  تــروی بیکــر موفــق شــده اســت تــا خــود را بــه عنــوان یکــی 
از صداگــزاران و بازیگــران مــورد اعتمــاد اســتودیو ناتــی داگ 
بــرای شــرکت در بــازی هــای ایــن ســازنده مطــرح کنــد و 
ایــن موضــوع، فرصــت حضــور در برخــی از برتریــن بــازی 
هــای تاریــخ بــازی هــای رایانــه ای کــه توســط ایــن اســتودیو 
ســاخته مــی شــود را بــرای وی فراهــم مــی کنــد کــه ایــن 
ــرای هــر کســی فراهــم نمــی شــود. ــه راحتــی ب موقعیــت ب

۲ -  شــخصیت اول کــه هیــچ، حتــی بازیگــر نقــش صندلــی 
هــم در شــاهکار کــن لویــن یعنــی Bioshock Infinite جــزو 
بهتریــن هاســت! ایــن عنــوان بــه قــدری داســتان زیبــا و 
شــخصیت هــای عمیقــی داشــت کــه اگــر نقــش آنهــا بــه 
خوبــی ایفــا مــی شــد مــی توانســت در زمــره برتریــن هــا 
قــرار بگیــرد و خوشــبختانه همیــن اتفــاق هــم افتــاد و ایفــای 
نقــش بوکــر دوایــت (شــخصیت اصلــی بــازی( را تــروی بیکــر 
ــت داســتان، افســانه ای  ــه همــراه الیزاب عهــده دار شــد و ب

ــد. بــی نظیــر و دراماتیــک را خلــق کردن
اســتاد  توســط  دیگــر   Bioshock یــک  ســاخت  امیــد  بــه   

لویــن...
Joel The Last of Us - ۱

تــروی بیکــر در نقــش جوئــل و اشــلی جانســون در نقــش 
از  یکــی  نوعــی  بــه   ،  The Last of Us شــاهکار  در  الــی 
بــازی  تاریــخ  در  شــخصیت  دو  بیــن  ارتباط هــای  برتریــن 
نقطــه   The Last of Us و  زدنــد  رقــم  را  ای  رایانــه  هــای 
آنهــا محســوب محســوب  و حرفــه ای  کاری  فعالیــت  اوج 
می شــود. رابطــه ای کــه ابتــدا تنهــا بــر اســاس انجــام یــک 
ماموریــت شــکل گرفــت و قــرار نبــود تــا احســاس بــه میــان 
بیایــد ولــی هرچــه گذشــت رابطــه عمیــق و عمیــق تــر شــد 
ــا  ــل شــود، آن هــم ب ــر تبدی ــدر و دخت ــل پ ــه حســی مث ــا ب ت
تمــام پیچیدگی هــا و ســختی ها و موانعــی کــه بــر ســر راه 
ــام  ایــن رابطــه قــرار داشــت. همــواره اگــر کســی بخواهــد ن
ــد  ــک شــخصیت مطــرح کن ــازی و ی ــک ب ــا ی ــر را ب ــروی بیک ت
بــی شــک آن بــازی The Last of Us و آن شــخصیت جوئــل 
اســت. نقشــی کــه تــروی بیکــر را بــه اوج قلــه هــای موفقیــت 

رســاند.  

ده شخصیت برتر تروی بیکر
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 Breakpoint پیــش از ایــن کــه بــه ســراغ نســخه ی
و  بازگردیــم  بــه عقــب  نیســت کمــی  بــد  برویــم، 
نســخه ی قبلــی، یعنــی Wildlands را مــورد بررســی 
قبلــی  نســخه ی  داســتان  دهیــم.  قــرار  کوتاهــی 
روایت گــر گروهــی از نیروهــای ویــژه بــود کــه بــه 
ــد و هــدف آن هــا، از  ــوی فرســتاده شــده بودن بولی
میــان برداشــتن کارتــل بــود. در ایــن میــان، با ســیل 
عظیمــی از ماموریت هــای جانبــی، میان پرده هــای 
قابــل  غیــر  داســتانی  پیچش هــای  و  جــذاب 
کــه در  اســت  بودیــم. درســت  روبــرو  پیش بینــی 
بــازی دوبــاره داســتان قهرمان هــای  ایــن  نهایــت 
کلیشــه ای  کمــی  و  می کنــد  روایــت  را  آمریکایــی 
ایــن  و  باشــیم  صــادق  بخواهیــم  اگــر  ولــی  بــود 
نســخه را بــا عناویــن قبلــی یوبی ســافت هماننــد 
The Division مقایســه کنیــم، شــاهد پیشــرفت 

چشــمگیر داســتان هســتیم.
 ،Breakpoint نســخه ی  بــه  اشــارات  اولیــن 
چشــم  بــه  قبلــی  نســخه ی  مراحــل  از  یکــی  در 
بازی بــازان خــورده بــود. دو بســته الحاقی رایــگان 
بــرای نســخه ی Wildland منتشــر شــده بودنــد کــه 
ماموریت هایــی هماننــد Operation Oracle را بــه 
بــازی اضافــه می کردنــد. شــما در ایــن ماموریــت 
 Cole D.) نــام کــول.دی واکــر بــه  بــا شــخصیتی 
شــما  جبهــه ی  در  کــه  می شــوید  آشــنا   )Walker
یــاران شــما محســوب  از  یکــی  و  کــرده  فعالیــت 
محــور  حــول  ماموریــت  ایــن  داســتان  می شــود. 
 SkellTech نــام  بــه  بــزرگ  شــرکتی  بررســی 
می گــردد. همیــن نقطــه بــود کــه دقیقــا جرقــه ی 
آغــاز داســتان نســخه ی Breakpoint را می تــوان 
مشــاهده کــرد. در نســخه ی جدیــد ایــن ســری، بــا 

کســی کــه زمانــی بــه عنــوان دوســت بــه ماموریــت 
ایــن  را در  او  و  کــرده  مبــارزه  بایــد  بودیــد،  رفتــه 

دهیــد. رقابــت شکســت 
SkellTech  شــرکتی اســت کــه از تکنولــوژی بســیار 
همان طــور  و  می کنــد  اســتفاده  باالیــی  ســطح 
دســتان  در  اگــر  تکنولــوژی  ایــن  می دانیــد،  کــه 
انســان های نادرســتی بیوفتــد، می توانــد دردســر 
بزرگــی بــه بــار بیــاورد. در زمانــی کــه صحبت هــا 
و شــایعاتی از گروهــی بــه نــام Wolves شــنیده 
می شــود، تمامــی خطــوط ارتباطــی بــا ایــن شــرکت 
قطــع می شــود. تنهــا یــک راه بــرای پــی بــردن بــه 
ایــن کــه چــه بایــی بــه ســر ایــن شــرکت آمــده 
وجــود دارد و آن چیــزی نیســت بجــز یــک گــروه 
تجســس کــه می توانــد بــه خوبــی از مســائل ســر 
در بیــاورد. در ایــن میــان بایــد بــا گــروه Wolves نیــز 
آشــنا شــوید و قصــد و هــدف آن هــا را کشــف کنیــد.

شــما بــه عنــوان یکــی از افــراد ایــن گــروه تجســس، 
ولــی  فرســتاده می شــوید،   Aurora جزیــره ی  بــه 
طبــق معمــول همــه چیــز آنطــور کــه انتظــار داریــد 
منطقــه  ایــن  بــه  کــه  زمانــی  و  نمــی رود  پیــش 
ــه قــرار  می رســید، بالگــرد شــما مــورد اصابــت گلول
ماموریــت  اکنــون  می کنــد.  ســقوط  و  می گیــرد 
شــما بــرای بقــا، کشــف راز Wolves و البتــه ســر در 
 SkellTech آوردن از موضــوع قطــع ارتبــاط شــرکت
شــروع می شــود. موضــوع زمانــی می توانــد بســیار 
 ،Wolves جذاب تــر شــود کــه پــی ببریــد رهبــر گــروه
کســی نیســت بجــز کــول. دی واکــر. ایــن قضیــه 
و  کنــد  شــخصی تر  کمــی  را  داســتان  می توانــد 
روابــط میــان شــخصیت ها را زیباتــر و باجزئیات تــر 

نشــان دهــد.

Tom Clancy’s
Ghost Recon Breakpoint

نقطه شکست یا پیروزی؟ 
آرین مرادی
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داســتان بــازی نویــد یــک بخــش داســتانی جــذاب 
را می دهــد کــه برخــاف نســخه های قبلــی، اکنــون 
دشــمن شــما نیــز هماننــد تیــم شــما، از تکنولــوژی 
بــاال و نیروهــای تعلیم دیــده بهره منــد شــده اســت. 
اگــر هماننــد نســخه ی قبلــی نیــز شــاهد چنــد پایــان، 
اتفاقــات  البتــه  و  جــذاب  داســتانی  پیچش هــای 
غیرقابــل پیش بینــی باشــیم، می تــوان امیــدوار بــود 
گرفتــه  درس  خــود  گذشــته ی  از  یوبی ســافت  کــه 
باشــد و داســتانی جــذاب و گیــرا را بــه بازی بــازان 
ــا ارائــه ی  تحویــل دهــد. البتــه اکنــون یوبی ســافت ب
 Assassin Creed Odyssey همچــون  عناوینــی 
در  بیشــتر  هســتند،  نقش آفرینــی  ســبک  در  کــه 
ــرده اســت و  ــدا ک حیطــه ی داستان ســرایی تبحــر پی
ــا  ــه داســتان های زیب ــد ب ــوان امی ــن مــورد می ت همی

ــد. ــن شــرکت بیشــتر کن ــرای ای ــده ب را در آین
از داســتان بــازی کــه بگذریــم، بیشــترین مــوردی 
کــه شــرکت یوبی ســافت بــرروی آن تبلیغــات کــرده، 
 Ghost ســری  گیم پلــی  اســت.  بــازی  گیم پلــی 
از  و  داشــتند  تاکتیــکال  حالتــی  همیشــه   Recon
ــه شــما لــذت کار تیمــی  همــان نســخه ی ابتدایــی ب
و حســاب شــده را نشــان می دادنــد. در نســخه های 
مختلــف ایــن ســری شــما مشــاهده کرده ایــد کــه 
ــگ باشــید، ممکــن  ــه همراهــان خــود هماهن ــر ب اگ
اســت کــه بتوانیــد یــک مرحلــه را بــه صــورت کلــی در 
حالــت مخفیانــه بــه پایــان برســانید و نتایــج خوبــی 
بدســت آوریــد. امــا در طرفــی دیگــر اگــر خبــری از 
یــک  بــا  نباشــد،  یارانتــان  و  همــکاری میــان شــما 
زمیــن مبــارزه ی بــزرگ و خونیــن روبــرو می شــوید 
کــه البتــه بــه لطــف گان پلــی قابــل قبــول و سیســتم 
ســبک  بــه  نیــز  قســمت  ایــن  چــذاب،  کاورگیــری 

خــودش بســیار عالــی طراحــی شــده اســت.
بــا  عظیــم  تفــاوت  یــک   Wildlands نســخه ی 
هــم  آن  و  داشــت  ســری  ایــن  نســخه های  دیگــر 
واســطه،  ایــن  بــه  بــود.  بــازی  شــدن  جهــان آزاد 
گیم پلــی بــازی بــه صــورت کامــل از حالــت خطــی 
خــارج شــد و دســت بازی بــاز بــرای انجــام مراحــل 
کامــا بــاز شــد. شــما در نســخه ی پیشــین بــا جهانــی 
بــه محــل  بــرای رســیدن  بــزرگ روبــرو بودیــد کــه 
از وســایل نقلیــه ی  ماموریــت خــود می توانســتید 
بــه  رســیدن  از  پــس  کنیــد.  اســتفاده  مختلفــی 
محــل ماموریــت، بــرای انجــام آن نیــز روش هــای 
مختلفــی در پیــش روی شــما قــرار می گرفتنــد؛ شــما 
می توانســتید بــا برنامه ریــزی درســت، بــرای محــل 
ماموریــت تک تیرانــداز مشــخص کنیــد کــه زوایــای 
مختلــف محیــط را بررســی کــرده و بــه شــما خبــر 
دهــد، ســپس دســت بــه کار شــوید و بــا پشــتیبانی 
افرادتــان، ماموریــت را بــه صــورت مخفیانــه و بــدون 
ســر و صــدا بــه پایــان برســانید. روش هــای دیگــری 
تپــه ی  و  خــون  حمــام  کــردن  درســت  مثــل  نیــز 
بودنــد  دســترس  در  نیــز  دشــمنانتان  جنازه هــای 
ــد انجــام  ــه مراتــب دشــوارتری را بای ــه کار ب کــه البت

می دادیــد.
فرمــول  همیــن  بــا  نیــز   Breakpoint نســخه ی  در 
روبــرو هســتیم ولــی بــه مراتــب کامل تــر و البتــه 
بــا تغییراتــی زیــاد و کارآمــد. نســخه ی قبلــی، کمــی 
بــرای  می کــرد.  ایجــاد  بازی بــاز  بــرای  محدودیــت 
ــا ســیم  خــاردار محافظــت  مثــال، اگــر یــک محیــط ب
شــده باشــد، شــما نمی توانســتید از ایــن ســد عبــور 
کنیــد کــه بــرای بســیاری از بازی بــازان ایــن مــورد آزار 
دهنــده بــود. از طرفــی دیگــر مکانیزم هایــی هماننــد 
جابجایــی اجســاد نیــز در بــازی حضــور نداشــتند و 
در  احســاس می شــد.  بســیار  آن هــا  خالــی  جــای 

 Breakpoint نســخه ی  کــه  تغییراتــی  بــه  ادامــه، 
نســبت بــه نســخه ی قبلــی کــرده اســت، می پردازیم.

بخــش  در  کــه  تغییــری  بزرگ تریــن  و  اولیــن 
نبــود  اســت،  آمــده  وجــود  بــه  بــازی  تک نفــره ی 
هم تیمــی در صورتــی اســت کــه بــه صــورت آنایــن 
نســخه ی  نکنیــد.  تجربــه  را  بــازی  چندنفــره  و 
بــر المان هــای  Breakpoint تمرکــز بســیار باالیــی 
بقــا دارد و تبلیغــات زیــادی نیــز بــرروی ایــن بخــش 
شــده اســت. دقیقــا بــه همیــن دلیــل، یوبی ســافت 
در  شــما  تــا  دارد  عاقــه  کــه  اســت  کــرده  بیــان 
کنیــد،  تنهایــی  واقعــا احســاس  بخــش تک نفــره، 
میــدان  در  بدانیــد  و  باشــید  نداشــته  پشــتوانه ای 
بــه  کنیــد.  تکیــه  خودتــان  بــه  تنهــا  بایــد  مبــارزه 
ــارز  ــال ب قــول معــروف، یوبی ســافت می خواهــد مث
ــد. از  ــازی پیاده ســازی کن ــن ب ــا« را در ای »گــرگ تنه
دیگــر تفاوت هــای ایــن نســخه، می تــوان بــه میــزان 
آســیبی کــه می بینیــد و تاثیــر آن هــا اشــاره کــرد. 
شــما در بــازی می توانیــد خودتــان، بــه زخم هــا و 
آســیب هایی کــه دیده ایــد رســیدگی کنیــد (برخــاف 
توانایــی  فقــط دوســتانتان  کــه  قبلــی  نســخه های 
ایــن کار را داشــتند( و در صورتــی کــه از ایــن کار 
عــدم  جملــه  از  زیــادی  تاثیــرات  شــوید،  غافــل 
ــا عــدم  ــرای اســتفاده از ســاح ســنگین ی ــی ب توانای
توانایــی بــرای دویــدن بــرای شــما بــه وجــود خواهــد 
آمــد. بــا آمــدن نــام ســاح ســنگین ایــن مــورد را 
نیــز ذکــر کنیــم کــه بــر خــاف نســخه های قبلــی، 
اکنــون امــکان اســتفاده از ســاح هایی همچــون آر 
پــی جــی وجــود دارد و دســت بازی بــازان بــرای ایجــاد 

یــک زمیــن مبــارزه ی پــر ســر و صــدا بــاز اســت.
توانایــی جالــب دیگــری نیــز در بــازی وجــود دارد کــه 
شــما می توانیــد بــا اســتفاده از آن، بیشــتر بــرروی 
بخــش مخفــی کاری حســاب کنیــد. اکنــون اگــر بــرای 
مثــال در میــان گل هــا دراز بکشــید، می توانیــد آن را 
بــرروی ســر و صــورت خــود مالیــده و بــه اصطــاح در 
میــان گل اســتتار کنیــد. بــا توجــه به درخواســت های 
زیــاد کاربــران، قابلیــت از بیــن بــردن ســیم خاردارها 
اکنــون آزادی  بــازی تعبیــه شــده اســت و  نیــز در 
دارد.  قــرار  بازی بــاز  روی  پیــش  بیشــتری  عمــل 
نیــز  قبــل  نســخه ی  بــزرگ  منفــی  نــکات  از  یکــی 
خوشــبختانه در ایــن نســخه برطــرف شــده اســت؛ 
شــما در ایــن نســخه می توانیــد اجســاد دشــمنان یــا 
دوســت زخمی شــده تان را از روی زمیــن بلنــد کــرده 
و جــا بــه جــا کنیــد. از ایــن رو، می تــوان بــه بخــش 
مخفــی کاری ایــن بــازی نیــز بیــش از پیــش امیــدوار 

بــود.
کاس  سیســتم  بــا   Breakpoint نســخه ی  در 
ــرو هســتیم.  ــز روب (Class( و طراحــی شــخصیت نی
طبــق گفته هــای یوبی ســافت، ۴ کاس بــه صــورت 
کلــی در بــازی وجــود دارد و ۲ کاس از ایــن میــان، 

بــه صــورت کامــل معرفــی شــده اند:
Sharpshooter: ایــن کاس بیشــتر بــرای کســانی 
دور  راه  از  مبــارزه  بــه  کــه  اســت  شــده  طراحــی 
ایــن  انتخــاب  بــا  بازی بــازان  هســتند.  عاقه منــد 
و  خشــاب ها  ســریع تر  تعویــض  توانایــی  کاس، 
مهــارت بــاال در اســتفاده از ســاح های دوربــرد را 

می کننــد. کســب 
ایــن  داریــد،  انتظــار  کــه  همان طــور   :Panther
کاس مخصــوص دوســتداران مخفــی کاری اســت 
و دشــمنان شــما قبــل از ایــن کــه مطلــع شــوند، از 
صفحــه ی روزگار محــو خواهنــد شــد. مهارت هــای 
ــر اســت و اســتفاده از  ــه ی ایــن کاس باالت مخفیان
بمــب دودزا بــه شــما ایــن اجــازه را می دهــد کــه بــه 
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راحتــی از دیــدگان دشــمنان در میانــه ی مبــارزات دور شــوید.
عــاوه بــر تمــام ایــن مــوارد کــه تنــوع باالیــی بــه بــازی می بخشــند، 
محیــط بــازی نیــز در یــک عنــوان جهان بــاز تاثیــر بســزایی دارد. طبــق 
گفته هــای یوبی ســافت، آب و هــوا در بــازی پویــا بــوده ولــی هــر 
منطقــه در بــازی یــک جــو مشــخص خواهــد داشــت. در ایــن نســخه 
بــا کو ه هــای برفــی، باتاق هــای خطرنــاک و آتشفشــان های فعــال 
روبــرو خواهیــد شــد. محیــط و آب و هــوا ممکــن اســت بــرای شــما 
ــرای  ــه ضــرر شــما تمــام شــوند. ب ــا از طرفــی دیگــر ب ســود داشــته ی
مثــال، بــارش بــرف حرکــت شــما را کنــد می کنــد ولــی از طرفــی دیگــر 
صــدای پــای شــما را کاهــش می دهــد. ایــن وظیفــه و تاکتیــک شــما 
اســت کــه بایــد بــا توجــه بــه جــو محیطــی، نقشــه ای مناســب بــرای 

انجــام ماموریــت طراحــی کنیــد.
خاصــه  خــط  چنــد  در  را  بــازی  گیم پلــی  بخــش  بخواهیــم  اگــر 
کنیــم، یوبی ســافت بــا نســخه ی Breakpoint تــاش کــرده اســت 
کنــد  برطــرف  را  قبلــی  نســخه های  کاســتی های  و  مشــکات  تــا 
و اگــر واقعــا ایــن امــر را بــه درســتی انجــام دهــد، بــا یــک بــازی 
خوش ســاخت و کامــل در حیطــه ی شــوتر نظامــی روبــرو خواهیــم 
شــد. بــا توجــه بــه ایــن کــه ســری Ghost Recon کمــی بــه عناویــن 
ــات  ــوان انتظــار داشــت کــه محتوی MMO شــبیه شــده اســت، می ت
زیــادی بــرای ایــن بــازی پــس از انتشــار، عرضــه شــود. بــه طــور 
دقیــق، یوبی ســافت بیــان کــرده اســت کــه هــر ۴ مــاه یــک بــار بــا 
محتویــات بــزرگ و جدیــدی از ســوی ســازندگان روبــرو خواهیــم شــد. 
در نتیجــه، چشــم های زیــادی بــه موفقــت و معجــون جدیــد شــرکت 
یوبی ســافت خیــره مانده انــد کــه امیــد اســت ایــن انتظارهــا بیهــوده 

نباشــند.
تاکنــون اطاعــات زیــادی از جلوه هــای بصــری بــازی منتشــر نشــده  
اســت. نســخه ی Wildlands از گرافیــک هنــری بی نظیــر و گرافیــک 
فنــی عالــی برخــوردار بــود. بارهــا پیــش آمــده بــود کــه در نســخه ی 
Wildlands ثابــت مانــده و تنهــا بــه منظــره ی پیــش رویتــان خیــره 
بمانیــد. از نظــر نــرخ فریــم و لــگ نیــز ایــن نســخه بســیار خــوب عمــل 
ــا کیفیــت روبــرو  ــا عنوانــی ب کــرده بــود و از همــان ابتــدای عرضــه، ب
بودیــم. طــی تریلرهایــی کــه از نســخه ی Breakpoint منتشــر شــده 
اســت، می تــوان انتظــار گرافیکــی بهتــر از نســخه ی قبــل را داشــت. 
افکــت بــاران بــه خوبــی در بــازی پیاده ســازی شــده اســت و احســاس 
خیــس بــودن را بــه صــورت کامــل بــه بازی بــاز منتقــل می کنــد. از 
طرفــی دیگــر، ســبزه ها و بوته هــای محیــط جنگلــی کامــا طراحــی 
شــده اند و بــا برخــورد شــما بــه آن هــا، شــاهد حرکتشــان هســتیم.

نورپــردازی طبــق مــواردی کــه مشــاهده کردیــم، در ســطح باالیی قرار 
دارد و هنگامــی کــه بــه ســمت خورشــید بچرخیــد، بــا باریکه هــای 
نــور آن از میــان شــاخه ی درختــان روبــرو می شــوید کــه صحنه هــای 
جذابــی را حلــق می کنــد. انیمیشــن شــخصیت اصلــی نیــز بســیار 
حــال  و  حــس  بــودن،  زخمــی  زمــان  در  و  شــده  طراحــی  خــوب 
تــوان نداشــتن بــرای حمــل اســلحه و دویــدن و در زمــان ســامت 
ــد.  ــاز منتقــل می کن ــه بازی ب ــی ب ــه خوب کامــل، قــدرت و چابکــی را ب
حرفــی  نمی تــوان  شــد،  شــخصیت ها  انیمیشــن های  از  صحبــت 
از سیســتم مبــارزات تــن بــه تــن بــازی نــزد. بــه نظــر می رســد کــه 
یوبی ســافت ایــن بــار بــا دســتی پــر بــه ایــن حیطــه وارد شــده و تعــداد 
دشــمنان  بــرای  کننــده  تمــام  حرکت هــای  و  انیمیشــن ها  زیــادی 
بخت برگشــته ی شــما طراحــی کــرده اســت. عــاوه بــر ایــن، بــرای هــر 
یــک از حــاالت ایســتاده، نشســته و ایســتاده نیــز حــرکات مختلفــی 
بــرای مبــارزه ی تــن بــه تــن در نظــر گرفتــه شــده اســت کــه می توانــد 
ــا ایــن وجــود، تمامــی مــوارد ذکــر  نــوآوری جدیــد و جذابــی باشــد. ب
شــده بــرای بخــش گرافیکــی، تنهــا مــواردی اســت کــه از تریلرهــای 
ــه یوبی ســافت در  ــرد ک ــرار ک ــد اق ــازی مشــاهده شــده اســت و بای ب
ســاخت تریلــر بــازی، شــهرت و مهارتــی بی نظیــر دارد. اگــر گرافیــک 
بــازی چــه از نظــر هنــری و چــه از نظــر فنــی بتوانــد در حــد تریلرهــای 
نشــان داده شــده ظاهــر شــود، بــا یــک بــازی خــوش  رنــگ و رو روبــرو 

خواهیــم شــد.
صداگــذاری نیــز طبــق تریلرهــای منتشــر شــده در ســطح قابــل قوبــی 
قــرار دارد و صــدای شــلیک اســلحه ها، انفجارهــا، شکســتن ســطوح 
مختلــف ماننــد شیشــه و حتــی ســر خــوردن شــما بــرروی زمیــن 

بســیار زیبــا و شــبیه بــه واقعیــت طراحــی شــده اســت.

78
ش

مای
شن

پی
Ga

m
ef

a.
co

m



Ghost Recon Breakpoint  انتظارات از بازی
ــازی  ــن ب ــا ای ــود در رابطــه ب ــه الزم ب بیشــتر مــواردی ک
بدانیــد را در قســمت  بــاال ذکــر کردیــم، ولــی اکنــون بــه 
بخشــی برســیم کــه خــارج از تریلرهــای نشــان داده 
شــده و اطاعــات منتشــر شــده از ایــن بــازی اســت: 
انتظاراتــی کــه مــا بازی بــازان از یــک چنیــن عنوانــی 

ــم. داری
ــن  ــازی آنای ــک ب ــن مــورد کــه در ی ــه طــور قطــع اولی ب
جلــب توجــه می کنــد، وضعیــت ســرورهای آن بــازی 
اســت. اگــر شــما بهتریــن گیم پلــی عناویــن هم ســبک 
خــود را ارائــه دهیــد ولــی ســرورهایی ضعیــف داشــته 
باشــید کــه وصــل شــدن و متصــل مانــدن بــه آنــان 
غیــر ممکــن باشــد، بــدون شــک بــا شکســت روبــرو 
ــه نســخه ی  ــم ک ــد شــد. در نتیجــه انتظــار داری خواهی
Breakpoint، همانطــور کــه نســخه ی قبلــی توانســت 
ایــن کار را انجــام دهــد، یــک بــازی بــا ســرورهای عالــی 

و مناســب از همــان زمــان عرضــه باشــد.
نســخه های  بــه  کــه  اســت  ایراداتــی  بعــدی،  مــورد 
ــه  ــازی Ghost Recon Wildlands ب ــود. ب قبلــی وارد ب
هیــچ عنــوان بــازی بــدی نبــود. تصحیــح کنم، یــک بازی 
نســبتا عالــی محســوب می شــد، ولــی بایــد اقــرار کنیــم 
ــی، سیســتم رانندگــی  کــه بــدون هیــچ حــرف و حدیث
بــازی کمبودهــای زیــادی داشــت. ســوار شــدن بــر یــک 
موتــور برابــر بــود بــا ســرعت بیشــتر در طــی کــردن 
ــرش و رانندگــی  ــع پ ــی موق ــی، ول مســافت های طوالن
داشــتن  یــا  ســنگینی  بــر  مبنــی  هیــچ حســی  اصــا 
نمی شــد.  منتقــل  شــما  بــه  نقلیــه  وســیله ی  وزن 
از طرفــی دیگــر، تنــوع محیــط در سیســتم رانندگــی 
ــر  ــم دقیق ت ــر بخواهی ــری نداشــت. اگ ــچ تاثی ــازی هی ب
بــرروی  موتورســواری  کنیــم،  بیــان  را  موضــوع  ایــن 
نســخه ی  در  تفاوتــی  هیــچ  خشــک،  زمیــن  و  بــرف 
Wildlands نداشــت. اکنــون کــه دوبــاره بــا جهانــی آزاد 
و محیط هــای متنــوع زیســتی روبــرو هســتیم، انتظــار 
داریــم کــه مشــکل مذکــور در Breakpoint بــه کلــی 

حــل شــده باشــد.
می رســیم  فرعــی  ماموریت هــای  بخــش  بــه  نهایتــا، 
بازی هــای  از  ناپذیــر  جدایــی  قســمت  یــک  کــه 
جهــان آزاد محســوب می شــود. بیاییــد صــادق باشــیم، 
بــه  را  بــازی  یــک  می تواننــد  فرعــی  ماموریت هــای 
عنوانــی همچــون  بکشــانند.  موفقیــت  قعــر  یــا  اوج 
از  گاهــا  کــه  فرعــی  ماموریت هــای  بــا   Witcher 3
مراحــل داســتانی بــازی نیــز جذاب تــر بودنــد عرضــه 
کنــد.  کســب  بی نظیــر  موفقیتــی  توانســت  و  شــد 
از طرفــی دیگــر نیــز بــازی Days Gone را مشــاهده 
می کنیــم. ایــن بــازی اصــا و ابــدا یــک عنــوان بــد و 
ضعیــف نیســت، ولــی بــدون هیــچ شــکی هــر بازیکنــی 
پــس از تجربــه ای طوالنــی مــدت، از آن خســته شــده و 
بــه دلیــل تکــراری بــودن مراحــل مختلــف، بــازی را کنــار 
درگیــر  گذشــته  در  یوبی ســافت  شــرکت  می گــذارد. 
 Assassins Creed ســری  در  و  بــود  موضــوع  ایــن 
ــم.  ــادی بودی شــاهد ماموریت هــای فرعــی تکــراری زی
در چنــد ســال اخیــر و مخصوصــا بــا توجــه بــه آخریــن 
ســاخته ی ایــن شــرکت در ســبک نقش افرینــی یعنــی 
Assassins Creed Odyssey، متوجــه می شــویم کــه 
ــا و  ــن شــرکت پتانســیل طراحــی مراحــل فرعــی زیب ای
پرمحتوایــی را دارد. در نتیجــه، انتظــار داریــم کــه در 
بــازی Ghost Recon Brekpoint نیــز شــاهد چنیــن 
ماموریت هایــی باشــیم. البتــه از محتویــات اضافــی 
بــازی نیــز نمی تــوان چشم پوشــی کــرد کــه قــرار اســت 
هــر چنــد وقــت یــک بــار، بــازی را از رونــد عــادی خــود 
حــارج کــرده و دلیلــی محکــم بــرای بازگشــت بازی بــازان 

ــوان باشــند. ــن عن ــه ســمت ای ب
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از  یکــی   Ghost Recon بازی هــای  ســری 
محبوب تریــن و البتــه قدرتمندتریــن فرانچایزهــای 
مربــوط بــه ســبک شــوتر تاکتیــکال اســت. ایــن 
ســری روایتگــر داســتان یــک بخــش ویــژه از نیــروی 
نظامــی آمریــکا بــه نــام Ghosts اســت کــه بایــد 
پشــت  را  متفاوتــی  چالش هــای  نســخه  هــر  در 
کــه  ســری  ایــن  نســخه ی  اولیــن  بگذارنــد.  ســر 
تحریــر  بــه رشــته ی  فقیــد  تــام کلنســی  توســط 
درآمــد، در ســال ۲۰۰۱ منتشــر و پــس از آن نیــز در 
ســال ۲۰۱۰ بــرای نینتنــدو پــورت شــد. ایــن نســخه 
بیانگــر جنــگ داخلــی روســیه و البتــه ماموریــت 
منطقــه ی  در  عملیاتــی  بایــد  کــه   Ghost گــروه 
Red Square در موســکو را انجــام دهنــد، بــود. 
بــود کــه  از همیــن نســخه ی ابتدایــی مشــخص 
ــا یــک مجموعــه ی  یوبی ســافت در تــاش اســت ت
ــه همــکاری تیمــی را  ــکال و وابســته ب کامــا تاکتی
تحویــل بازی بــازان دهــد. دومیــن نســخه ی ایــن 
 Splinter ســری، داســتانی در هــم تنیــده بــا ســری
کــه  جنگــی هســتیم  شــاهد  آن  در  و  دارد   Cell
کــره بــه تازگــی راه انداختــه اســت. در ایــن نســخه 
نیــز المان هــای همــکاری تیمــی و البتــه بخــش 
مخفــی کاری بــه زیبایــی خــود را نشــان می دادنــد. 
 Ghost Recon نســخه ی ســوم ایــن ســری بــا نــام
 ۲۰۰۶ ســال  در  کــه   Advanced Warfighter
و  کشــاند  آمریــکا  خــود  بــه  را  کار  شــد،  عرضــه 
نــداد.  ایــن میــان دخالــت  دیگــر کشــورها را در 
شــما در ایــن بــازی وظیفــه ی نجــات رئیس جمهــور 
را در طــی ۷۲ ســاعت داریــد کــه البتــه روایتــی 
جالــب و نفس گیــر بــه ســبک تــام کلنســی در ایــن 
بــازی وجــود دارد. شــما در ایــن بــازی می توانیــد 
ــد کــه در  ــه دیگــر افــراد گــروه خــود دســتور دهی ب
چــه مکانــی مســتقر شــوند، دنبــال شــما بیاینــد و 
یــا حتــی خشــاب عــوض کننــد. سیســتم دســتور 
دادن در ایــن بــازی بــه دو نســخه ی ابتدایــی ســری 
ــک ســال  ــا ی Rainbow Six شــباهت داشــت. تنه

 Ghost Recon Advanced ،ــن نســخه ــس از ای پ
Warfighter 2 عرضــه شــد کــه روایتگــر ادامــه ی 
اســکات  شــخصیت  قالــب  در  شــما  داســتان 
بــازی در مرزهــای مکزیــک  میشــل اســت. ایــن 
نجــات  از  پــس  اتفاقــات  بــه  و  می شــود  دنبــال 
ــردازد. محبوبیــت ایــن ســری  رئیــس جمهــور می پ
بــه حــدی بــود کــه حتــی ۲ نســخه از ایــن مجموعــه 
 Ghost Ghost Recon Predator و  نام هــای  بــا 
و   ۲۰۱۰ ســال های  در   Recon Shadow Wars
۲۰۱۱ بــرای کنســول های دســتی منتشــر شــدند. 
 Ghost در ســال ۲۰۱۲، شــاهد انتشــار نســخه ی
Recon Future Soldier بودیــم کــه ایــن ســری را 
ــار  ــن ب ــرای اولی ــدی کــرد. ب ــاز جدی ــه کلــی وارد ف ب
در ایــن مجموعــه، بخــش شخصی ســازی بــه بــازی 
اضافه شــد و البته همکاری تیمی در بین اعضای 
گــروه Ghost چنــد پلــه باالتــر رفــت. ایــن نســخه 
نیــز در کشــور روســیه روایــت می شــود و بنــا بــر 
محیــط ایــن کشــور، شــاهد اهمیــت بیشــتر بخــش 
مخفــی کاری در بــازی بودیــم. برخــاف ایــن نســخه 
ــازی داســتان محور بــه شــمار می رفــت،  کــه یــک ب
 Ghost Recon Phantoms بــازی  یوبی ســافت 
را بــه صــورت رایــگان و در همــان ســال انتشــار 
ــرای رایانه هــای  Ghost Recon Future Soldier ب
شــخصی در ســبک شــوتر تاکتیکال آناین منتشــر 
کــرد. شــاید بتــوان ایــن نســخه را پیش زمینــه ای 
دانســت بــر دو نســخه ی بعــدی ایــن ســری کــه 
بخــش آنایــن، قســمت مهمــی از بــازی را تشــکیل 
 Ghost Recon بــازی   ۲۰۱۷ ســال  در  مــی داد. 
و  نســل هشــتم  بــرای کنســول های   Wildlands
کــه محوریــت  رایانه هــای شــخصی عرضــه شــد 
ــار، ایــن  ــرای اولیــن ب آنایــن داشــت. همچنیــن ب
بــازی بــه یــک عنــوان جهــان آزاد تبدیــل شــده بــود. 
در آینــده ی نردیــک نیــز شــاهد نســخه ی بعــدی 
بــه خوبــی  امیدواریــم  کــه  ایــن ســری هســتیم 
بتوانــد اننظاراتــی کــه از آن داریــم را بــرآورده کنــد.

Tom Clancy’s Ghost Recon مروری بر تاریخچه سری
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آریا مقدم

هــر ســبکی از بازی هــای کامپیوتــری 
را در نظــر بگیریــد، یــک یــا چنــد بــازی 
در آن وجــود دارنــد کــه اســتانداردهای 
ایــن  می کننــد.  تعییــن  را  ســبک 
کــه  قدیمی انــد  اینقــدر  یــا  بازی هــا 
و  بوده انــد  ســبک  اولین هــای  جــزو 
بــه نحــوی نقــش پدرانــه ای بــرای آن 
ســبک ایفــا می کننــد، یــا اینقــدر خــوب 
کــه  شــده اند  ســاخته  اورجینــال  و 
حرفــی بــرای گفتــن باقــی نمی گذارنــد 
تمــام  بــرای  الگویــی  می تواننــد  و 
بازی هــای هم  ســبک خــود باشــند. اگــر 
در ذهن تــان مــرور کنیــد، بــرای هــر 
ــام بــه ذهنتــان  ســبکی یــک یــا چنــد ن
خطــور خواهــد کــرد؛ در نقش آفرینــی 
ســری ویچــر و دارک ســولز، در ســبک 
مســابقه ای نیــد فــور اســپید و فورتــزا و 
در ســبک تــرس و بقــا، رزیدنــت اویــل 

و ســایلنت هیــل. اگــر در ســبک های 
دیگــر بــرای انتخــاب بهتریــن بازی های 
آن ســبک اختــاف نظــر وجــود داشــته 
باشــد، فکــر نمی کنــم کســی در مــورد 
ســبک مبــارزه ای لحظــه ای شــک کنــد. 
  )Mortal Kombat) کامبــت  مورتــال 
سال هاســت کــه دارد بــر ایــن ســبک 
ایــن  اینکــه  بــا  و  می کنــد  حکمرانــی 
ســری  ماننــد  دیگــری  اجــداد  ســبک 
Tekken  یا Street Fighter هم دارد، 
همیشــه  کامبــت  مورتــال  جــای  امــا 
ویــژه بــوده اســت. یکــی از دالیــل ویــژه 
بــودن جایــگاه ایــن بــازی، خشــونت 
اغراق آمیــزی اســت کــه در جای جــایِ 
چنانچــه  می شــود.  دیــده  بــازی 
بازی هــای  خشــن ترین  از  لیســتی 
باشــیم،  داشــته  تاریــخ  کامپیوتــری 
بــدون شــک اگــر مورتــال کامبــت در 

بایــد  نگیــرد،  قــرار  هــم  اول  جایــگاه 
بــرای  باشــد.  اول  انتخاب هــای  جــزو 
مــن، مورتــال کامبــت یــادآور صــدای 
ضربــات  شکســته،  اســتخوان های 
کاراکترهــای  کشــنده،  و  مهلــک 
ــک  ــا و ی کاریزماتیــک، محیط هــای پوی
گیم پلــی بی نظیــر اســت کــه می توانــد 
صفحــه ی  پــای  ســاعت ها  را  شــما 
میخکــوب  مانیتــور  یــا  تلویزیــون 
ــه ی ایــن  ــر ایــن، کارنام ــد. عــاوه ب کن
 NetherRealm شــرکت  شــاهکارِ 
Studios بــه قــدری خــوب اســت کــه 
ــه حــال توانســته  ــا ب ــه ای ت کمتــر دنبال
شــکل  بــه  کامبــت  مورتــال  ماننــد 
پیوســته عالی باشــد. پس از نســخه ی 
Komplete Edition و شــماره ی دهــم 
ایــن بــازی، نــام مورتــال کامبــت بــاز 
زبان هــا  ســر  گذشــته  دوران  ماننــد 

Mortal Kombat 11
خون، فریاد، مبارزه
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ــه  ــد ک ــن بودن ــاد و همــه منتظــر ای افت
برنامه هــای  چــه  ســازندگان  ببیننــد 
بــرای ایــن عنــوان خشــن در نســخه ی 
بــار  ایــن  خوشــبختانه  دارنــد.  جدیــد 
 NetherRealm کــه  نکشــید  طولــی 
و  کــرد  معرفــی  را  یازدهــم  نســخه ی 
محبــوب  شــخصیت های  از  بســیاری 
در  را   Mortal Kombat X در  غایــب 

ایــن نســخه بــه بــازی برگردانــد. 
شــاید  بــازی  ایــن  یازدهــم  شــماره ی 
باشــد.  ســری  بــازی  متفاوت تریــن 
بــه  می تــوان  اغــراق  کمــی  بــا  حتــی 
ــگاه کــرد.  آن بــه چشــم یــک ریبــوت ن
بازی هــای  مکانیزم هــای  از  بســیاری 
قبلــی حــذف یــا جایگزیــن شــده اند، 
بــا  قدیمــی  کاراکترهــای  برخــی 
ظاهــری بســیار متفاوت تــر بــه بــازی 
و  ســاده  بــازی  کلیــات  برگشــته اند، 

از ســرعت گیم پلــی آن کــم شــده و 
داســتان آن ایــن بــار کمــی متفاوت تــر 
ــد  اســت. از طــرف دیگــر ایــن می توان
نویــدی باشــد بــرای کســانی کــه تــا به 
حــال ایــن ســری را بــازی نکرده انــد یــا 

فقط در دورهمی ها آن را با دوســتان 
خــود تجربــه کرده انــد، چــرا کــه اکنــون 
می تواننــد ســوار ایــن قطــار شــوند و 
ببیننــد ماجــرا از چــه قــرار اســت. در 
خواهیــم  نگاهــی  مطلــب،  ادامــه ی 
نســخه ی  جدیدتریــن  بــه  داشــت 
 Mortal Kombat 11 یعنــی  ســری، 
و بــا هــم بررســی خواهیــم کــرد آیــا 
مورتــال کامبــت بــا تغییــرات اعمــال 
ــر ســبک خــودش  ــوز هــم ب شــده، هن
حکمرانــی می کنــد یــا نــه؟ آیــا بــازی 
ســوال  های  و  دارد؟  خریــدن  ارزش 

دیگــر. بــا مــا همــراه باشــید!
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از  را  کامبــت  مورتــال  کــه  چیــزی 
هم ســبک  بازی هــای  از  بســیاری 
داســتان  می کنــد،  متمایــز  خــودش 
مهیــج و غنــی ای اســت کــه در پــس 
افــرادی  دارد.  وجــود  مبــارزه  هــر 
در  فقــط  را  کامبــت  مورتــال  کــه 
بــازی  گیم نت هــا  و  کلوب هــا 
فکــر  معمــوالً  کرده انــد، 
بــازی  ایــن  می کننــد 
نیــز ماننــد بســیاری از 
بازی هــای مبــارزه ای 
ســطحی  دیگــر 
و  اســت 
ن  ســتا ا د

عمیقــی 
 ، د ر ا نــد
بایــد  امــا 
یــم  بگو
ن  ســتا ا د
مورتــال  در 
کامبــت نقــش 
دارد.  مهمــی 
اســت  درســت 
خاطــر  بــه  کــه 
ذات  و  ســبک 
بــدون  می توانیــد  بــازی 
هــم  داســتان  دانســتن 
از آن لــذت ببریــد، امــا 
ــه ی  ــدن پس زمین خوان
و  کاراکتــر  هــر 
بــه  کــردن  گــوش 
بــازی،  داســتان 
ی  ه هــا ز ا و ر د

را  هیجــان  و  لــذت  از  جدیــدی 
برایتــان خواهــد گشــود. در مورتــال 
بــازی،  اصلــی  دشــمن   ،11 کامبــت 
  )Kronika) کرونیــکا  نــام  بــه  زنــی 
اســت کــه قابلیــت بــازی بــا زمــان را 
یازدهــم،  شــماره ی  داســتان  دارد. 
قبلــی  نســخه ی  از  پــس  ســال  دو 
قبــل  شــماره ی  در  می افتــد.  اتفــاق 
 Cassie) کیــج  کســی  کــه  دیدیــم 
را    )Shinnok) شــینوک    )Cage
موقتــاً   Earthrealm و  داد  شکســت 
پیــروز شــد. حــال سرنوشــت شــینوک 
بــرق،  و  رعــد  خــدای  در دســت های 
یعنــی رِیــدِن (Raiden( اســت. رِیــدن 
کــه ایــن بــار شــخصیتی بی رحم تــر و 
خشــن تر بــه خــود گرفتــه بــه شــینوک 
می گویــد کــه ایــن بــار دیگــر آمرزشــی 
دشــمنان  تمــام  و  داشــت  نخواهــد 
کــرد.  نابــود خواهــد  را   Earthrealm
شــینوک بــه او یــادآوری می کنــد کــه او 
نمی توانــد یــک خــدای کهــن را بکشــد 
و رِیــدن هــم ایــن کار را نمی کنــد و 
از شــکنجه های  بــه جــای آن، پــس 
فــراوان، ســر شــینوک را بــه عنــوان 
 )Liu Kang) هشــدار بــرای لیــو کنــگ
در  می فرســتد.    Netherrealm در 
ایــن میــان، ســر و کلــه ی کرونیــکا کــه 
 The Keeper) او محافــظ زمــان بــه 
ــدا می شــود.  ــد پی of Time(  می گوین
جهــان  نظــم  خــورن  هــم  بــه  از  او 
و  اســت  ناخشــنود  رِیــدن  توســط 
ســعی می کنــد بــه هــر وســیله ای کــه 
شــده نظــم و هارمونــی را بــه جهــان 

 12 در  بــازی  داســتان  برگردانــد. 
فصــل مختلــف گنجانــده شــده کــه در 
هــر کــدام از آن هــا سرگذشــت یــک 
می شــود.  روایــت  شــخصیت  دو  یــا 
برخــی از ایــن فصل هــا واقعــاً جالــب 
جــذاب  میان پرده هــای  و  هســتند 
و نســبتاً طوالنــی، بُعــد جدیــدی بــه 
ــه در نســخه های  ــازی می بخشــند ک ب
قبلــی بــا ایــن کیفیــت در بــازی وجــود 
داســتانی  تــم  همچنیــن  نداشــت. 
جوان تــر  ورژن  بــا  تــا  کــرده  ایجــاب 
برخــی از کاراکترهــای بــازی هــم آشــنا 
جایــی  بــه  کجــا  از  ببینیــم  و  شــویم 
کــه هســتند رســیده اند. فصل هایــی 
 War of the Homefront ماننــد 
کیــج  جانــی  داســتان  دربــاره ی  کــه 
 Fire and اســت،   )Johnny Cage)
ــه ی  Ice کــه داســتان دو رقیــب دیرین
بــازی یعنــی ســاب زیرو و اســکورپیون 
 Cutting the و  می کنــد  روایــت  را 
داســتان  بــه  ســری  کــه   Strings
ــاً جــذاب  ــد واقع ــدن می زن ــر رِی کاراکت
مثبت تــر  نکتــه ی  امــا  دیدنی انــد.  و 
هــر  می دانــد  خــودش  بــازی  اینکــه 
ــت  ــه نهای ــد ک فصــل را کجــا تمــام کن
بــدون اینکــه  بــرده باشــید،  لــذت را 
شــما را از هســته ی اصلــی گیم پلــی 
ــم  ــد بگوی دور کــرده باشــد. در کل بای
در  را  کارش   ،11 کامبــت  مورتــال 
روایــت یــک داســتان چنــد وجهــی بــه 
ــن شــکل ممکــن انجــام داده و  بهتری
بــا یــا بــدون در نظــر گرفتــن ســبک 

عالیســت. آن  داســتان  بــازی، 
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گیم پلــی مورتــال کامبــت 11 کمــی 
پیشــین  نســخه های  از  آهســته تر 
ســری اســت. البتــه ایــن بــه آن معنــا 
نیســت کــه لــذت و هیجــان بــازی 
پاییــن آمــده، بلکــه صرفــاً تغییــری 
اســت کــه بایــد اثــرات آن بــر روی 
گیم پلــی کلــی بــازی مــورد بررســی 
می تــوان  کــه  چیــزی  بگیــرد.  قــرار 
گفــت ایــن اســت کــه ایــن اثــر اصــاً 
منفــی نبــوده، بلکــه بــار اســتراتژیک 

بــازی را بیشــتر کــرده و محیطــی را 
بــازی بیشــتر روی  تــا  ایجــاد کــرده 
تمرکــز بنــا شــده باشــد تــا اســترس. 
گیم پلــی  بایــد  کار،  راحتــی  بــرای 
بــازی را بــه چنــد قســمت تقســیم 
کــرده و آن هــا را جداگانــه بررســی 
نمــود. بنابرایــن می خواهــم اول از 
ــم. ــازی شــروع کن ــی ب بخــش تمرین
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از  یکــی  شــاید   11 کامبــت  مورتــال 
از  مبــارزه ای  بازی هــای  کامل تریــن 
جهــت بخــش تمرینــی باشــد. بــا اینکــه 
مبــارزه ای  بازی هــای  همــه ی  تقریبــاً 
امــا  دارنــد،  خــود  در  را  بخــش  ایــن 
خــود مخاطــب اســت کــه معمــوالً آن 
را نادیــده گرفتــه و مســتقیماً بــه ســراغ 
می توانــد  کار  ایــن  مــی رود.  مســابقه 
اینکــه  اول  باشــد؛  داشــته  دلیــل  دو 
ممکــن اســت شــما یــک گیمــر حرفــه ای 
بــرای  و  نباشــید  مبــارزه ای  ســبک  در 
اینکــه بــا دوســتان تان وقــت بگذرانیــد 
بخواهیــد چنــد رانــد بازی کنیــد. طبیعی 
اســت کــه در ایــن حــال وقــت نخواهیــد 
ــه ایــن بخــش ســر زده و  ــا ب گذاشــت ت
مکانیــزم بــازی را زیــر و رو کنیــد. دوم 
اینکــه شــما وقــت زیــادی را بــا بازی های 
ترجیــح  امــا  می گذرانیــد،  مبــارزه ای 
یــاد  تجربــی  را  چیــز  همــه  می دهیــد 
ــی اســت،  ــد. اگــر مــورد شــما اول بگیری
مورتــال  نباشــید.  نگــران  بگویــم  بایــد 
11 بهتریــن مورتــال کامبتــی  کامبــت 
بــرای مخاطبیــن غیرجــدی  اســت کــه 
یــا بــه اصطــاح Casual ســاخته شــده 
اســت. کافیســت تــا جــای دکمه هــا و 
لیســت کوتاهــی از کمبوهــا را بدانیــد 
تــا بتوانیــد چندیــن و چنــد ســاعت بــا 
بــازی  بگذرانیــد.  خــوش  دوســتان تان 
حتــی یــک ســری مکانیزم هــا را نســبت 
تــا  داده  تغییــر  قبلــی  عناویــن  بــه 
کلیــات بــازی ســاده تر شــود. همانطــور 
کــه گفتــم اآلن بهتریــن وقــت اســت 
ــازان بپیوندیــد،  کــه بــه جمــع کامبــت ب
و  ســاده  مکانیزم هــای  ایــن  بــا  چــون 
داســتان جدیــد، فــرق وحشــتناکی بــا 
نخواهیــد  ایــن ســری  حرفه ای ترهــای 
دوم  دســته ی  از  اگــر  امــا  داشــت. 
حرفــه ای،  کامبت بــاز  یــک  و  هســتید 
ــا  ــه تنه ــم بخــش آموزشــی ن ــد بگوی بای
بــازی  می توانــد  بلکــه  اســت،  جــذاب 
شــخصه  بــه  کنــد.  دگرگــون  را  شــما 
در هیــچ بــازی مبــارزه ای دیگــر ندیــده 
بــه  اینقــدر  ســازندگان  کــه  بــودم 
دســت  و  باشــند  مســلط  خــود  بــازی 

ــه و همــه ی الیه هــای  مخاطــب را گرفت
گیم پلــی را برایــش بــا زبانــی ســاده و 
شــرح  کوتــاه  گیم پلی هــای  قالــب  در 
مخاطــب  بــه  احتــرام  نوعــی  دهنــد. 
واقعــاً  کــه  می زنــد  مــوج  بــازی  در 
اســت.  خوشــحال کننده  و  خوشــایند 
 11 کامبــت  آموزشــی مورتــال  بخــش 
محدودیتــی نــدارد، اگــر کســی هســتید 
کــه تــا بــه حــال ایــن بــازی را امتحــان 
نکــرده یــا کســی کــه زمــان زیــادی پــای 
گذاشــته،  بــازی  پیشــین  نســخه های 
وجــود  یادگیــری  بــرای  زیــادی  نــکات 
دارد. بــازی از کمبوهــای بســیار ســاده 
شــروع می کنــد، ســپس بــه شــما یــاد 
خودتــان  کمبوهــای  چگونــه  می دهــد 
را بســازید. بــه شــما آمــوزش می دهــد 
مناســب تر  دفــاع  بــرای  وقتــی  چــه 
اســت و چــه موقعــی بایــد حملــه کنیــد. 
همچنیــن یــاد می گیریــد چگونــه وقتــی 
اســتراتژی  شماســت،  نفــع  بــه  بــازی 
روش  همــان  و  کــرده  غالــب  را  خــود 
ضــرر  بــه  وقتــی  و  دهیــد  ادامــه  را 
بــازی را زیــر و رو کــرده و  شماســت، 
آن را بــه نفــع خــود تغییــر دهیــد. حتــی 
اســتفاده از دوربیــن، نقــاط کــور و قابــل 
دســترس آن و اســتفاده از محیــط هــم 
ــی در ایــن بخــش  ــا عمــق بســیار خوب ب
بــه شــما آمــوزش داده می شــود تــا یــک 
بــار بــرای همیشــه مورتــال کامبــت را 

کامــل یــاد بگیریــد.
از نظــر گیم پلــی کلــی یــک ســری چیزها 
از بــازی حــذف و یــک ســری چیزهــای 
اوالً  دیگــر جایگزیــن آن هــا شــده اند. 
 Mortal Kombat نــوار اســتامینا کــه در
X وجــود داشــت، در ایــن نســخه دیــده 
تغییراتــی  از  یکــی  ایــن  نمی شــود. 
اســت کــه در جهــت مینیمال تــر کــردن 
مکانیــزم بــازی صــورت گرفتــه و طــوری 
کــه عــده ی زیــادی قبــل از انتشــار بــازی 
موضــوع  آن  حــذف  می کردنــد  فکــر 
بزرگــی باشــد و بــه گیم پلــی ضربه بزند، 
این طــور نیســت. نکتــه ی قابــل توجــه 
دیگــر، دو نــواری عمــود بــر همــی اســت 
کــه در گوشــه ی تصویــر دیــده می شــود. 
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ضربــات  بــرای  نوارهــا  ایــن  از  یکــی 
دیگــری  و    )Defensive) دفاعــی 
 )Offensive) بــرای ضربــات تهاجمــی
اســت. بــه دلیــل آســیبی کــه هنــگام 
وارد  شــما  کاراکتــر  بــه  دفاعــی  بــازی 
را  مــدت  کل  نمی توانیــد  می شــود، 
کــردن حمــات حریف تــان  بــاک  بــه 
بپردازیــد و اینجاســت کــه نــوار دفاعــی 
بــه طــور  بــه کمک تــان خواهــد آمــد. 
کلــی، ایــن نوارهــا دربرگیرنــده ی تعــداد 
خاصــی از کمبوهــا، حــرکات دفاعــی و 
اســتفاده از محیــط هســتند. همچنیــن 
Combo Breakerهــا تغییــر  ماهیــت 
بــا  مشــترکی  نــوار  دیگــر  و  کــرده 
 X-Ray از  حــرف  نــدارد.   X-Ray نــوار 
از بزرگتریــن  بایــد بگویــم یکــی  شــد، 
تغییراتــی کــه در ایــن نســخه اعمــال 
شــده، حــذف نــوار X-Ray اســت. دیگــر 
ماننــد مورتــال کامبــت 9 و 10 چیــزی 
ــدارد،  ــازی وجــود ن ــام X-Ray در ب ــه ن ب
و  خشــن  انیمیشــن های  نگــران  امــا 
تکنیــک  اجــرای  هنــگام  کــه  خونینــی 
آن هــا  نباشــید،  می دیدیــد   X-Ray
همچنــان در بــازی هســتند فقــط بــه 
 11 کامبــت  مورتــال  دیگــر.  شــکلی 
 Fatal Blow سیســتم جدیــدی بــه نــام
ماننــد  دیگــر  کــه  می کنــد  معرفــی  را 
یــا  زدن  ضربــه  بــا  پیشــین  نســخه ی 
وقتــی  بلکــه  نمی شــود،  پــر  خــوردن 
آخرهــا  آن  بــه  شــما  ســامت  نــوار 
قابلیــت  ایــن  از  می توانیــد  می رســد، 
ورق  دوبــاره  و  کــرده  اســتفاده  خــود 
نفــع خــود برگردانیــد. مکانیــزم  بــه  را 
ــز  ــام Flawless Blow نی ــه ن ــدی ب جدی
ــی  ــه وقت ــه شــده ک ــازی اضاف ــن ب در ای
بی نقــص  و  موقــع  بــه  دفــاِع  یــک 
انجــام می دهیــد، شــما را در موقعیــت 
قدرتمنــد  ضدحملــه ی  یــک  اجــرای 
نیــز  بــازی  کمبوهــای  می دهــد.  قــرار 
کوتاه تــر و متنوع تــر شــده اند. در کل 
تغییراتــی کــه اضافــه شــده اند همگــی 
ــه ضــرر  ــا ب ــازی هســتند ت در خدمــت ب
آن و اکنــون گیم پلــی مورتــال کامبــت، 
ترکیبــی از همــه ی مکانیزم هــای خــوب 

اســت. لذت بخــش  و 
کامبــت  مورتــال  در  مبــارزان  لیســت 
بســیار  و  جــور  و  جمــع  لیســت   ،11
خوبــی اســت. البتــه همیشــه در هــر 

نســخه از ایــن بــازی، جــای برخــی 
چــون  اســت،  خالــی  مبــارزان 
کاراکترهــای  همــه ی  نمی شــود 
ــازی جــای داد،  ســری را در یــک ب

تــاش  ســازندگان  امــا 
تــا  را کرده انــد  خــود 

ترکیــب  بهتریــن 
را  ممکــن 

مورتــال  وارد 
مبــت  کا
و  کننــد   11
گفــت  بایــد 
هــم  موفــق 
 . ند ه ا شــد

محبوبــی  شــخصیت های  اینکــه  اول 
ماننــد کابــال (Kabal(  ، نــوب ســایبوت 
و     )Jade) ِجیــد   ،)Noob Saibot)
بــازی  بــه    )Skarlet) اســکارلت 
از  برخــی  مــدل  طراحــی  برگشــته اند. 
بســیار  کابــال  ماننــد  کاراکترهــا  ایــن 
جدیــد  اســکارلت  امــا  اســت،  عالــی 
اصــاً در حــد و اندازه ی اســکارلت قبلی 
طراحــی  کل  در  البتــه  نشــده.  ظاهــر 
کامبــت  مورتــال  در  مــدل  و  چهــره 
نســبت بــه بــازی قبلــی پســرفت داشــته 
اســکورپیون  مثــل  کاراکترهایــی  و 
را  ســابق  ابهــت  نیــز  زیــرو  ســاب  و 
ــک  ــل ارون بل ــی مث ــد. کاراکترهای ندارن
  )D’Vorah) دِوورا  و    )Erron Black)
نیــز از نســخه ی قبلــی خودشــان را بــه 
لیســت مبــارزان ایــن بــازی رســانده اند. 
ــاً  ــه قب ــی ک ــن مبارزهای ــار ای ــا در کن ام
بــه  نیــز  جدیــد  مبــارز  ســه  دیدیــم، 
لیســت اضافــه شــده اند کــه بــازی بــا 
آن هــا لذت بخــش اســت. اولــی گــراس 
اســت  کرونیــکا  افــراد  از   ،  )Geras)
کــه قابلیــت برگردانــدن زمــان را دارد. 
ــن  ــت شــاید منحصربفردتری ــن قابلی ای
قابلیتــی باشــد کــه در چنــد شــماره ی 
اخیــر بــازی بــه کاراکتــری داده شــده 
بــازی  در  زیــادی  تغییــر  می توانــد  و 
 ،)Cetrion) ایجــاد کنــد. بعــدی کتریــان
دومیــن آنتاگونیســت بــازی و یکــی از 
ــه از نظــر  ــد اســت ک باس هــای قدرتمن
ظاهــری نیــز بــه خــود کرونیــکا شــباهت 
دارد  نــام   Kollector ســومی  و  دارد 
بــوده  خزنــده  موجــودات  شــبیه  کــه 
و شــش دســت دارد و از ایــن جهــت 
ایــن  شــخصیت  دیگــر  شــیوا،  یــادآور 
ســری اســت. انیمیشــن Fatal Blow و 
فینیشــر Kollector جــزو باحال تریــن 
انیمیشــن های بــازی اســت. بــه عــاوه 
تعــداد  کاراکتــر  هــر  این هــا،  همــه ی 
زیــادی لبــاس مختلــف دارد، و وقتــی 
چهــار  ســه  منظــورم  زیــاد  می گویــم 
زیــاد  واقعــاً  تعــداد  ایــن  نیســت،  تــا 
اســت. البتــه برخــی از ایــن اســکین ها 
صرفــاً رنــگ متفاوتــی از اســکینی دیگــر 
هســتند، امــا بــاز نمی تــوان ایــن اقــدام 
تحســین  را   NetherRealm Studios
ــن چیــزی  ــاً ای ــرد. مطمئن ــرده رهــا ک نک
را  آن  طرفــداران  بیشــتر  کــه  اســت 
آن  بــه  باالخــره  و  می خواســتند 
گفتنــی  کردنــد.  پیــدا  دســت 
اســت کــه الزم نیســت ماننــد 
بــرای   Dead or Alive بــازی 
چنــد تــا اســکین بیشــتر چنــد ده 
کنیــد  خــرج  اضافــه  دالر 
بــه  ایــن پوســته ها  و 
بــازی  در  مــرور 
بــاز  برایتــان 
می شــوند یــا در 
 Krypt بخــش 
آن هــا را پیــدا 
هیــد  ا خو

کــرد.
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گذشــته  بازی هــای  در   Krypt بخــش 
در  امــکان  ایــن  و  نبــود  بــازی  قابــل 
مورتــال کامبــت 11 بــه بازیبــاز داده 
می شــود تــا بــا یــک کاراکتــر در ایــن 
 Dungeon بــازی  یــک  ماننــد  بخــش 
شــخص  ســوم  دیــد  از  و   Crawler
قــدم بزنــد و بــه رازهایــی در مــورد هــر 
کاراکتــر، آیتم هــای قابــل جمــع آوری و 
ــد.  ــدا کن ــد دســت پی پوســته های جدی
ــرای ترســاندن  حتــی روح هایــی هــم ب
داده  قــرار  بخــش  ایــن  در  شــما 
ــه جامــپ  شــده اند، پــس حواســتان ب

اســکرها هــم باشــد!
نیــز  بــازی   Klassic Tower بخــش 
بــه  نســخه  ایــن  در  را  خــودش  کار 
در  البتــه  می دهــد.  انجــام  خوبــی 
روزهــای ابتدایــی بــازی مشــکاتی در 
ســخت بودن  جملــه  از  بخــش  ایــن 
نبــودن  باالنــس  و  مراحــل  برخــی 
یــک  بــا  کــه  مبــارزات وجــود داشــت 
آپدیــت زودهنــگام از ســمت اســتودیو 
ایــن مشــکات  اکثــر   NetherRealm
حــل شــدند. در ایــن بــازی، کرونیــکا 
اســت کــه نقــش »رییــس رییس هــا« 
بــازی می کنــد و پــس از شکســت  را 
همــه ی حریف هایتــان در Tower، بــه 
 Klassic کرونیــکا خواهیــد رســید. در
Towers، محیــط هــم نقــش زیــادی 

زیــر  در  مثــاً  بایــد  و  می کنــد  ایفــا 
بــارش شــهاب ســنگ یــا یــک محیــط 
مبــارزه  بــا حریــف خــود  آتش گرفتــه 
کنیــد. بــازی در ایــن بخــش بــه شــما 
نیــز می دهــد کــه  آیتم هــای ویــژه ای 
بــه موقــع علیــه  را  می توانیــد آن هــا 

کنیــد. اســتفاده  حریفان تــان 
مورتــال کامبــت از نظــر انیمیشــن های 
بهتــر  همیشــه  از  بــازی  در  موجــود 
در  کــه  کات ســین هایی  اســت. 
بخــش داســتانی وجــود دارنــد آن قــدر 
کــه  چشــم نوازند  و  خوش ســاخت 
واقعــاً دوســت نداریــد تمــام شــوند. 
بــرای  مبــارزان  خواندن هــای  کُــری 
از  شــخصی تر  و  جذاب تــر  هم دیگــر 
 Krypt همیشــه کار شــده اند. بخــش
بــه  را  آدم  و  دارد  روانــی  گیم پلــی 
بــد  شــاید  کــه  می انــدازد  فکــر  ایــن 
 NetherRealm اســتودیوی  نباشــد 
ــازی ســوم شــخص  ــه ســاخت یــک ب ب
بــه  بــازی  رنگ هــای  کنــد.  فکــر  نیــز 
قبلــی  نســخه ی  رنگ هــای  زیبایــی 
بســیار  محیط هــای  امــا  نیســتند، 
و  شــده  اضافــه  بــازی  بــه  خوبــی 
گرافیــک فنــی بــازی نیــز از همیشــه 
بهتــر اســت. صداگــذاری شــخصیت ها 
بــه بهتریــن شــکل ممکــن انجــام شــده 
و شــخصیت شــوخ جانــی کیــج شــما را 
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مبارزه ی خوش ساخت، لذت بخش و خیره کننده.
بازگشت شخصیت های محبوب سری.

بخش داستانی غنی و خوب بازی که باعث می شود بیشتر با هر کاراکتر ارتباط برقرار کنید.
قابلیت شخصی سازی باال.

بخش آموزشی بی نقص که به شما سواد عمیقی از مکانیزم بازی می دهد.

بخش Klassic Tower کاماً باالنس 
نیست.

طراحی برخی مدل ها و رنگ بندی بازی 
پسرفت داشته.

9

+-

در ایــن بــازی جــدی واقعــاً ســر حــال 
کمــی  صوتــی  افکت هــای  مــی آورد. 
گنگ تــر شــده اند کــه باعــث می شــود 
را  قبلــی  بــازی  افکت هــای  شــخصاً 

باشــم. داشــته  دوســت  بیشــتر 
بخواهیــد  اگــر  بگویــم  بایــد  کل  در 
بهتریــن بــازی مبــارزه ای را در همیــن 
اســت  بعیــد  کنیــد،  انتخــاب  لحظــه 
 Mortal Kombat از  بهتــر  انتخابــی 

بخواهیــد  چــه  باشــید.  داده   11
داســتانی  شــکل  بــه  را  عنــوان  ایــن 
کلــوب  در  را  آن  چــه  ببریــد،  پیــش 
بــازی کنیــد و چــه آنایــن تجربــه اش 
ــت 11 ســاعت ها  ــال کامب ــد، مورت کنی
می توانــد شــما را بــا گیم پلــی روان و 
لذت بخشــش روی صندلــی میخکــوب 

کنــد.
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Release Date 
May 14, 2019
Platforms
Microsoft Windows
PlayStation 4
Xbox One
Developer(s) 
Asobo Studio
Publisher)s)
Focus Home Interactive
Genre(s)
Action-adventure
stealth
survival horror

مهدی رضایی

اگــر بخواهیــد نــام ۵ مــورد از بهتریــن 
بازی هــای عمرتــان را نــام ببریــد چنــد 
بازی  هــای تمــام آنایــن  را  مــورد آن 
می دهنــد؟  تشــکیل  داســتان  بــدون 
طوالنی تریــن  یادتــان هســت  واقعــا 
Kill Streakتــان در بازی هایــی ماننــد 
چقــدر   Overwatch یــا   COD BO3
صادقانــه  اگــر  می کنــم  فکــر  بــود؟ 
پاســخ  ســوال ها  ایــن  بــه  بخواهیــد 
مشــخص  کامــا  جواب هــا  دهیــد، 
بــه  توهیــن  قصــد  اصــا  باشــد. 
تمــام  و  ســرویس محور  بازی هــای 
آنایــن را نــدارم; اتفاقــا خــودم یکــی 
از کســانی هســتم کــه اگــر بیشــتر از 
بازی هــای داســتانی پــای ایــن عناویــن 
وقــت  هــم  کمتــر  نگذرانــم،  وقــت 
حقیقــت  امــا  نمی گــذارم.  پایــش 
ایــن اســت کــه هیــچ بــازی آناینــی 

بــرای مــا ســکانس های بــه یادماندنــی 
رقــم نمی رنــد. در هیــچ بــازی آناینــی 
عشــق،  واقعــی  معنــای  نمی توانیــد 
دوســتی، انتقــام و.. را دریابیــد; چــون 
ــد،  ــا پــای آن هــا وقــت می گذرانی صرف
کــه  مــوردی  نمی کنیــد.  زندگــی 
 A Plague خوشــبختانه در مــورد بــازی
نیســت. صــادق   Tale: Innocence

 A Plague Tale بازی ماننــد  عرضــه 
چنیــن  کــه  مــن  Innocence بــرای 
عقایــدی دارم و می دانــم بســیاری از 
گیمرهــا هــم بــا مــن موافقنــد، بســیار 
هیجان انگیــز بــود. بعــد از  مدت هــا 
داســتان محور  کتمــا  بــازی  یــک 
تصویــر  بــه  و  چالشــی  گیم پلــی  بــا 
طاعــون  تراژدیــک  داســتان  کشــیدن 
روی  را  انســان  میلیون هــا  کــه 
در  کشــاند.  بدبختــی  کام  بــه  زمیــن 

نحــوه  و  بازی نامــه  بازی هــا،  ایــن 
آخــر  و  اول  حــرف  داســتان،  روایــت 
داســتان محور  بــازی  یــک  می زنــد.  را 
بــدون پیش زمینــه و روایــت مناســب 
بــه هیــچ  موفقتــی دســت  داســتانی 
بهتریــن  اگــر  حتــی  یافــت;  نخواهــد 
دهــد.  ارائــه  را  گرافیــک  و  گیم پلــی 
این گونــه  بــرای  داســتان  واقــع  در 
Hero بازی هــا، حکــم باالنــس بــودن

دارد;  را   Online عنــوان  یــک  در  هــا 
هرچقــدر قهرمانــان یــک بــازی آنایــن 
بــا تعــادل بیشــتری در بــازی حضــور 
داشــته باشــند، حــذب بازیبــازان بــه 
آن عنــوان هــم بیشــتر خواهــد شــد. 
درســت ماننــد روایــت و داســتان در 

داســتان محور. بــازی  یــک 
در   A Plague Tale: Innocence
بازی هــای  کــه  آمــد  بــازار  بــه  حالــی 

A Plague Tale: Innocence
کودکان معصوم، قربانی خشم 
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Multi- ایــن چنینــی، آن  هــم به صــورت
Platform بســیار کمیــاب شــده اند. در 
خطــی  بازی هــای  تقریبــا  کــه  نســلی 
نایــاب شــده اند و اکثــر اســتودیوها رو 
بــه تعریــف داســتان بازی هــای خــود 
 Asobo،ــاز روآورده  انــد در یــک جهــان ب
Studio  تصمیــم بــه روایــت داســتان 
و بــازی خــود بــه صــورت خطــی گرفــت 
کــه  Focus Home Interactive هــم 
همــواره حامــی و دوســت دار بازی هــای 
تمــام آفایــن داســتانی بــوده اســت، 
و  گرفــت  عهــده  بــر  را  بــازی  نشــر 
خــوب  ایــده  یــک  کــه  شــد  این گونــه 
ــک اســتودیو  ــن توســط ی ــا جــان گرفت ب
خــاق و حمایــت یــک ناشــر قدرتمنــد، 
 A Plague Tale:  بــه بــازی زیبــا بــه نــام

شــد تبدیــل   Innocence
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 A Plague روایتــی کــه قــرار اســت در
شــاهدش   Tale: Innocence
جــای  و  بــوده  کامــا خطــی  باشــیم، 
هیــچ تغییــری نــدارد. حــال دلیلــش 
بــوده،  ســازنده  نکــردن  ریســک  چــه 
چیــز  هــر  یــا  و  بودجــه  کمبــود  چــه 
ــا یــک  دیگــری، کامــا جــواب داده و ب
حــال  عیــن  در  و  راســت  ســر  رونــد 
طــرف  موقــع  بــه  پیچیدگی هــای  بــا 
مواقــع  در  کامــا  داســتان  هســتیم. 
مناســب رونــدش تعیــر می کنــد، یــک 
شــخصیت جدید به بازی اضافه شــده 
ــات  ــام اتفاق ــا حــذف می شــود. تم و ی
و  بــوده  شــده  حســاب  کامــا  بــازی 
شــاهد یــک داســتان نســبتا بی نقــص 
چیــزی  شــخصیت پردازی،  هســتیم. 
امــروزه،  بازی هــای  از  بســیاری  کــه 
کامــا   APT:I در  بی بهره انــد  آن  از 
مناســب و پرداخــت شــده اســت; حــال 
چــه شــخصیت های فرعــی و کم تاثیــر 
حضورشــان  کــه  بگیریــم  نظــر  در  را 
 Amicia و Hugo کوتــاه اســت و چــه
بــار  درصــد   ۷۰ از  بیــش  تقریبــا  کــه 

می کشــند. دوش  بــه  را  داســتان 
و  داســتان  بــا  کامــا  بــازی  اتمســفر 
رونــد آن تطابــق دارد. یــک اتمســفر 
مــرده و ســرد کــه بــه خوبــی مظلومیــت 
یــک  بی گناهــی  اوج  و  کــودک  دو 
ــه تصویــر می کشــد. شــهر و  شــهر را ب
خانواده ای که تنها گناهشــان داشــتن 
فقــط  و  بــوده  بــی آزار  زدگــی  یــک 
می خواهنــد فرزندانشــان را از دســت 
ظالمیــن و جاه طلبیــن افراطــی قــدرت 
ــد. امــا چــه می شــود کــرد  دور نگهدارن
کــه طبیعیــت همــواره آدم هــای خــوب 
را بــه عنــوان مناســب ترین ها انتخــاب 

وقتــی  کــرد  می تــوان  چــه  نمی کنــد. 
عدالــت  طبــق  همه چیــز  همیشــه 
مطلــق  فرمانــروای  ظلــم  و  نیســت 
می شــود. خانــواده De Rune بــا وجــود 
قدرت مند هــای  از  همــواره  آن کــه 
بــه  امــا هیچــگاه رو  منطقــه بودنــد، 
ظلــم نیاوردنــد. امــا در نهایــت جــواب 
خوبی هایشــان را صدهــا بــدی و ســتم 

گرفتنــد.

داســتان بــازی ماجــرای هیجان انگیــز 
نام هــای  بــه  کــودک  دو  تراژدیــک  و 
Amicia و Hugo اســت. دو کودکــی 
کــه  آن چیــزی  از  زودتــر  خیلــی  کــه 
بــه  محکــوم  می کردنــد،  را  فکرشــان 
مســئولیت هایی  پذیــرش  و  تنهایــی 
دیگــر  چــون  شــدند  ســنگین  بســیار 
بــاالی سرشــان  را  ســایه ی خانــواده 
ــد  ــه بای ــا ک ــودک تنه ــد. دو ک نمی دیدن
بــه جــز چنــد همــراه هــم ســن و ســالی 
آن هــا  بــه  داســتان  ادامــه  در  کــه 
می پیوندنــد بایــد در برابــر تمــام دنیــا 
بایســتند; بایــد تمــام دنیــا را شکســت 

دهنــد تــا بتواننــد زندگــی کننــد.
بتوانــد   Hugo تــا  بهتــر  عبــارت  بــه 
بــا  روز  .یــک   Amicia کنــد  زندگــی 
حــال  در   Lord De Rune پــدرش 
ناگهــان  کــه  اســت  جنــگل  در  بــازی 
موجوداتــی عجیــب ســگش را بــه زیــر 
زمیــن بــرده و او را می خورنــد. مــادر 
مــدت مدیــدی  کــه   Amicia بــرادر  و 
اســت از مادر و برادرش دور اســت به 
ــه قلعــه آن هــا مــی رود  ــدر ب دســتور پ
آنجاســت  در  می گویــد;  را  اخبــار  و 
بــرادر  ســامان  نابــه  وضعیــت  کــه 
ــا دقایقــی  ــد و تنه مریضــش را می بین
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ــا آمیســیا و هوگــو تمــام  الزم اســت ت
دارایــی یکدیگــر از ایــن جهــان بی رحــم 

و کثیــف شــوند.
داســتان بــازی را تمــام و کمــال بایــد 
بفهمیــد  تــا  کنیــد  تجربــه  خودتــان 
زمینــه  در  شــاهکاری  چــه   Asobo
داستان ســرایی آفریــده اســت. از هــر 
جــای بــازی بتــوان ایــراد گرفــت، قطعــا 

داســتان جــرء آن هــا نخواهــد بــود.
بــا  مبــارزه  را  بــازی  گیم پلــی  عمــده 
ســربازان، موش هــا و حــل معماهایــی 
کــه تعدادشــان چنــدان زیــاد نیســت 
تشــکیل می دهــد. مبــارزه بــا ســربازان 
قابــل  مصنوعــی  هــوش  لطــف  بــه 
قبولشــان در درجــه Hard اصــا آســان 
نیســت و بایــد بــا احتیــاط عمــل کنیــد. 
بــرای مبــارزه بــا آن هــا می توانیــد بــا 
پرتــاب اشــیا حواسشــان را پــرت کنیــد 
آن هــا  بــه  پشــت  از  کنیــد،  فــرار  و 
نزدیــک شــوید و بــا مــاده خــواب آور از 
ســر راه برشــان داریــد و یــا بــا ســنگ و 

وســایل دیگــر آن هــا را بکشــید.
ــن  ــازی در ای ــا شماســت و ب انتخــاب ب
بــاز می گــذارد  زمینــه دســت شــما را 
کــه بــرای یــک بــازی خطــی بســیار نکته 

اســت  اینجــا الزم  در  اســت.  مثبتــی 
در  بــازی  مهــم  ایــرادات  از  یکــی  بــه 
ــی در  ــردازم; موقعیت های ــاره بپ ــن ب ای
بــازی وجــود دارنــد کــه شــما بــه ظاهــر 
آزاد هســتید و هرطــور کــه بخواهیــد 
می توانیــد دشــمنان را حــذف کنیــد، 
امــا در عمــل این گونــه نیســت و مثــا 
اگــر دشــمن را در فــان نقطــه نکشــید 
و  بــود  نخواهیــد  پیشــروی  بــه  قــادر 
مجبــور بــه بارگــذاری مجــدد بــازی از 
شــد  خواهیــد  قبلــی   Checkpoint
آزاردهنــده  بســیار  مواقعــی  در  کــه 

می شــود.
و  وســایل  از  می توانیــد  مبــارزات  در 
اســتفاده  مختلفــی  شــیمیایی  مــواد 
کنیــد. بــازی در ایــن امــر کمــی واقــع 
گرایانــه عمــل کــرده و هیــچ جــادوی 
دشــمنان  بــا  مبــارزه  بــرای  خاصــی، 
اســتفاده نخواهــد شــد و تنهــا بــه ازای 
پیشــروی  داســتان  در  کــه  مقــداری 
و  مهارت هــا  شــما  بــه  کرده   ایــد، 
تکیبــات مختلفــی داده خواهــد شــد 
کــه هــر کــدام کاربــرد خاصــی خواهنــد 
بــرای  از آن هــا،  یکــی  مثــا  داشــت. 
مخفــی کاری و خفــه کــردن دشــمنان 

ــد، یکــی  ــد آم ــه کار خواهن از پشــت ب
بــه  دشــمن  کــردن  مجبــور  بــرای 
بــه  خــود  محافــظ  و  کاه  انداختــن 
دلیــل ســوختگی زیــاد و همینطــور الی 
ایــن تنــوع در تکــراری نشــدن  اخــر. 
بــازی کمــک شــایانی خواهــد کــرد. 

رابطــه ای کــه میــان هوگــو و آمیســیا 
بــازی  گیم پلــی  در  می گیــرد،  شــکل 
هــم تاثیرگــذار خواهــد بــود. بــه عنــوان 
بــد  هوگــو  حــال  مواقعــی  در  مثــال 
می شــود و از حــال مــی رود و شــما بــه 
عــوان تنهــا عضــو خانــواده او بایــد او را 
کمــک کنیــد. مثــا بــا او ضحبــت کنیــد، 
کــول  را  او  بزنیــد،  قــدم  او  بــا  کمــی 
بگیریــد و.... بــه طــوری کــه داســتان 
و گیم پلــی بــه طــور کامــل در خدمــت 
یکدیگــر هســتند. تــا بــه حــال شــده 
تمــام هــم و غــم مبــارزات و دشــمنان 
و ارتقــا دادن خودتــان را در یــک بــازی 
فرامــوش کنیــد و تمــام فکــر و ذکرتــان 
محافظــت از کــودک معصومــی باشــد 
کــه از قضــا بــا شــما نســبت خونــی هــم 
 A Plague دارد؟ فکــر نمی کنــم. امــا
تمــام  زیبایــی  بــه   Tale Innocence

ایــن کار را انجــام می دهــد.
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معماهــای بــازی نیــز ماننــد مبــارزات 
خــوب از آب درامده انــد و بــه شــخصه 
همچــون  کوچکــی  اســتودیوی  از 
و  معماهــا  چنیــن  توقــع   Asobo
مبــارزات خــوب و کارامــدی را نداشــتم. 
معماهــای بــازی اکثــرا ســاده هســتند 
دلنشــینی  و  خاقانــه  طراحــی  امــا 
ــادری چــون  ــه معماهــای ن ــد. البت دارن
معمــای کتابخانــه هــم در بــازی وجــود 
بــه فکــر و  را واقعــا  کــه شــما  دارنــد 
گــذار وا می دارنــد. توصیــه  گشــت و 
مــن بــرای لــذت بــردن هــر چــه تمام تــر 
از بــازی، عــدم اســتفاده از راهنمــا چــه 
حــل  در  چــه  و  مبــارزات  هنــگام  در 
لــذت  ایــن صــورت  در  معماهاســت; 
بــازی و هنــر ســازندگان آن را کامــا 

کــرد. درک خواهیــد 
تنــوع دشــمنان و محیط هــا یکــی دیگــر 
از مســائلی اســت کــه بــه خوبــی بــه 
آن پرداختــه شــده اســت. دشــمنان در 
طــول 17 مرحلــه بــازی انــواع مختلفــی 
بــا  دارنــد کــه هرچنــد شــیوه مبــارزه 
روش  ســه  نهایتــا  یــا  دو  در  آن هــا 
خــاص خاصــه می شــوند، امــا باعــث 
هــر چــه بیشــتر جذاب تــر شــدن بــازی 
جنــگل  از  هــم  محیط   هــا  شــده اند. 
گــرم  و  خشــک  و  برفــی  تــا  گرفتــه 
همــه در بــازی دیــده می شــوند و تنهــا 
مــوردی کــه آرزو می کــردم ســازندگان 
آن را در بــازی بــه کار می بردند،تاثیــر 
ســرما و گرمــا در گیم پلــی بــازی بــود 
بــه  هــم  ان  وجــود  عــدم  البتــه  کــه 
ــزرگ  ــازی ب ــرای اولیــن ب ــراد ب ــه ای منزل
اســتودیو محســوب نمی شــود. ایــن 

بســیار  بــازی  تکســچرهای  کیفیــت 
خــوب اســت و هــم در کنســول ها هــم 
در PC بــه هیــچ وجــه شــاهد کــم کاری 
ســازندگان نیســتیم. کیفیــت اجــزای 
خــوب  هــم  نزدیــک  از  حتــی  محیــط 
اســت و دچــار تــاری و از ایــن دســت 
ــازی  مســائل نمی شــوند. افکت هــای ب
ــار  ــرد و غب ــرف و گ ــش و ب همچــون آت
نیــز بــه زیبایــی هــر چــه تمام تــر کار 
شــده اند و بــه خصــوص اگــر بــازی را در 
PS4 Pro انجــام دهیــد بــه اوج زیبایــی 
طراححــی  بــرد.  خواهیــد  پــی  آن هــا 
هنــری بــا ترکیــب رنگ هــای تیــره و تــار 
ــازی  ــل و اواخــر ب ــه خصــوص در اوای ب
بــه شــکل معجــزه آســایی شــما را در 
ــا  غــم دو کــودک غــرق خواهــد کــرد، ب
ــا  ــد و ب ــد خندی ــده ی آن هــا خواهی خن
ــد شــد.  ــن خواهی ــه آن هــا غمگی گری

خوشــبختانه هیــچ افــت فریمــی را بــه 
نــادر کــه  انــدک مــواردی بســیار  جــز 
بــازی  در  نمی آینــد  چشــم  بــه  اصــا 
هــزاران  اگــر  حتــی  و  نشــد  شــاهده 
مــوش و دشــمن ســرتان آوار شــوند 
هــم بــازی بــا نــرخ فریــم ثابــت خــود 
ــد کــه  ــه نمان اجــرا خواهــد شــد. ناگفت
می توانســت  دشــمنان  انیمیشــن 
ســطح بهتــری بــا توجــه بــه کیفیــت 
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بــازی داشــته باشــد. بصــری عالــی 
یــک  المان هــای  هــم  چقــدر  هــر 
در  اگــر  باشــد،  قدرتمنــد  بــازی 
موســیقی  و  صداگــذاری  بخــش 
دور  اســتاندارد  حــد  از  بســیار  بلنگــد 
 Audio ماننــد  مشــکاتی  می شــود. 
در  شــخصه  بــه  کــه   Skipping
بازی هــای بســیاری، بــه خصــوص در 
پرذیالــوگ  داســتان محور  بازی هــای 
وجــود  بــازی  در  کــردم،  مشــاهده 
نــدارد. صداگــذاری کاراکترهــا کامــا بــا 
شــخصیت پردازی آن ا همخوانــی دار 
و در بخــش Lip-sync هــم مشــکلی 
دیــده نمی شــود. موســیقی هــم کــه 
بــازی  بخش هــای  برتریــن  از  یکــی 
اســت و از همــان ابتــدا بــا موســیقی 
انــس خواهیــد گرفــت.  بــازی  منــوی 
موســیقی متــن بــازی دارای چندیــن 

و  حــال  بــا  متناســب  کامــا  قطعــه 
وجــودی  غــم  و  اســت  بــازی  هــوای 
آمیســیا و هوگو و ســیه روزی آن ها را 
بــه خوبــی بــا آن حــس خواهیــد کــرد.

یــک   A Plague Tale Innocence
فوق العــاده  محــور  داســتان  بــازی 
اســت کــه بــه تمــام طرفــداران ایــن 
واقعــی  ذات  طرفــدران  و  ســبک 
بازی هــای رایانــه ای کــه همــان هنــر و 
ســرگرمی در کنــار هــم اســت، توصیــه 
عنــوان  ایــن  تجربــه  بــا  می شــود. 
بــه روزهایــی خواهیــد رفــت کــه اوج 
و  می دیدیــم  بازی هــا  در  را  هنــر 
خبــری از مرایضــی چــون خریــد درون 
ــازی  ــن ب ــود. ای ــه ای،Skin و... نب برنام
ــر را  ــا مفهــوم هن ــازی کنیــد ت را بایــد ب

بــار دیگــر لمــس کنیــد.

داستان عالی
شخصیت پردازی خوب

آنتاگونیست مناسب
رابطه زیبای خواهر و برادری که به خوبی در حین روایت داستان لمس می شود

طراحی هنری عالی
کیفیت بصری خوب

فریم ریت ثابت
موسیقی عالی

صداگذاری مناسب
هنر خالص!

Chromatic Abbortion خاموش نمی شود 
انیمیشن دشمنان می توانست بهتر باشد

مسیر بیش از حد خطی برخی مراحل که دست و 
پای بازیباز را بیش از حد می بندد
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Release Date 
July 25, 2019
Platforms
Microsoft Windows
Nintendo Switch
PlayStation 4
Xbox One
Google Stadia
Developer(s) 
MachineGames
Arkane Studios
Publisher)s)
Bethesda Softworks
Genre(s)
First-person shooter

محمد آریا مقدم

کننده هــای  دنبــال  از  اگــر  حتــی 
چنــدان قدیمــی بازی هــای ویدئویــی 
بــه  ولفنشــتاین  اســم  هــم  نباشــید 
یــک شــوتر  گوشــتان خــورده اســت. 
محبــوب  و  موفــق  شــخص  اول 
 1981 درســال  آن  اول  نســخه  کــه 
 Castle Wolfenstein عنــوان  تحــت 
بســیار  احتمــال  بــه  شــد.  منتشــر 
زیــاد، شــما هــم تاکنــون حداقــل یــک 
تجربــه  را  مجموعــه  ایــن  از  نســخه 
کرده ایــد  و اطاعــات کافــی در رابطــه 
از  داریــد.  را  قدیمــی  فرنچایــز  ایــن 
بــه  تــا  ولفنشــتاین  اولیــن  انتشــار 
ایــن  بــرای  زیــادی  اتفاقــات  امــروز، 
مجموعــه افتــاده و کــش وقوس هــای 
ــا ایــن حــال، حتــی  فراوانــی داشــته. ب
ولفنشــتاین های  ضعیف تریــن 
خــود  طرفــداران  هــم  شــده  منتشــر 

و  حــد  در  عمومــا  و  کــرده  حفــظ  را 
اندازه هــای یــک شــوتر قابــل قبــول کار 
کــرده اســت. آخریــن نســخه منتشــر 
 Wolfenstein ،شــده از ایــن مجموعــه
Youngblood نــام دارد. یــک بــازی 30 
دالری کــه بیشــتر حالــت یــک اســپین 
آف را دارد و یــک بــازی بــا ارزش در 
ســال 2019 بــه نظــر می رســد. البتــه 
پــس از تجربــه ایــن عنــوان، متوجــه 
 Youngblood کــه  شــد  خواهیــد 
بــه  دیگــر،  نســخه های  بــه  نســبت 
نظــر کمبودهــای بیشــتری داشــته و در 
می زنــد.  لنــگ  مختلفــی  بخش هــای 
امــا در مجمــوع می تــوان بــه عنــوان 
یــک بــازی 30 دالری خــوب، روی آن 
ــا نقــد و  ــاز کــرد. در ادامــه ب حســاب ب
بررســی ایــن بــازی در خدمــت شــما 

بــود. خواهیــم 

Wolfenstein Youngblood
احساس لذت بخش نازی کشی

95
سی

رر
و ب

قد 
ن

Ga
m

ef
a.

co
m



96
سی

رر
و ب

قد 
ن

Ga
m

ef
a.

co
m



از  یکــی  می تــوان  را  بــازی  داســتان 
نقــاط ضعــف بــازی دانســت. الاقــل 
ولفشــنتاین ها،  دیگــر  بــه  نســبت 
عملکــرد  نتوانســته   Youngblood
قابــل قبولــی را بــه نمایــش بگــذارد. 
داســتان  اول  تــا  دهیــد  اجــازه 
بــه  و ســپس  را شــرح دهیــم  بــازی 
بپردازیــم.  مشــکاتش  و  ضعف هــا 
 Wolfenstein بــازی  اتفاقــات 
ــس  ــا 20 ســال پ Youngblood تقریب
 Wolfenstein II: The اتفاقــات  از 
می دهنــد.  رخ   New Colossus
بــار  ایــن  بــازی  رویدادهــای  محــل 
اصلــی  شــخصیت های  و  پاریــس 
 B.J. دوقلوهــای   ،Youngblood
جســیکا  نام هــای  بــا   Blazkowicz
در  کــه  چیــزی  هســتند.  ســوفیا  و 
اوایــل بــازی متوجــه می شــوید، ایــن 
اســت کــه B.J. Blazkowicz احتمــاال 
جســیکا  پــس  اســت.  پاریــس  در 
گذاشــته  فرانســه  بــه  پــا  ســوفیا  و 
آغــاز  را  خــود  ماجراجویی هــای  و 
می کننــد. عــاوه بــر تــاش بــرای پیــدا 
ــدر، جســیکا و ســوفیا ســعی  ــردن پ ک
دارنــد تــا در ایــن مســیر ضربه هــای 
جبــران ناپذیــری را هــم بــه نازی هــا 

کننــد. وارد 
بــازی  داســتان  در  کــه  ایــده ای 
کار  بــه   Wolfenstein Youngblood
ــدی نیســت. ایــن  ــده ب ــه، اصــا ای رفت
ــن مجموعــه پتانســیل داشــتن  ــه ای ک
یــک  دارد،  هــم  را  بهتــر  ایده هــای 
ــی،  ــه طــور کل ــی ب بحــث جداســت ول
را  بازیکــن  نمی توانــد  بــازی  شــروع 
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دلســرد کنــد. منتهــی زمانــی کــه بحــث 
شــخصیت پــردازی بــه میــان می آیــد، 
هیــچ  دیگــر  یانگ بــاد  ولفنشــتاین 
حرفــی بــرای گفتــن نــدارد. حتــی بــه 
عنــوان یــک اســپین آف هــم در ایــن 
ایــن  و  کــرده  عمــل  ضعیــف  زمینــه 
عملکــرد ضعیــف، ضربــه مهلکــی را بــر 
پیکــره بــازی وارد می کنــد. ضعــف در 
و  درســت  پروتاگونیســت  دو  طراحــی 
حســابی بیشــتر بــرای افــرادی ملمــوس 
نســخه های  دیگــر  قبــا  کــه  می شــود 
نــه  کرده انــد.  تجربــه  را  ولفنشــتاین 
ــازی در  تنهــا پروتاگونیســت ها، بلکــه ب
طراحــی یــک آنتاگونیســتی کــه در حــد 
ایــن مجموعــه باشــد هــم نــاکام مانــده. 
شــاید هــم واقعــا ایــن نســخه، قصــد 
نداشــته کــه روی داســتان بــازی تمرکــز 
نتیجــه  خــب  باشــد.  داشــته  زیــادی 
ــازی  هــم مشــخص اســت و داســتان ب
کاستی هاســت.  و  کــم  و  ایــراد  از  پــر 
ــد  ــن مــوارد، می توانی ــه تمــام ای حــال ب
خســته کننده شــدن روایــت داســتان و 
مــوارد ایــن چنینــی را هــم اضافــه کنیــد.

گان پلــی ولفنشــتاین از قدیــم زبانــزد 
بــوده و اصــا یکــی از دالیــل محبوبیــت 
اســت.  همیــن  هــم  مجموعــه  ایــن 
اگــر   Wolfenstein Youngblood

و  لذت بخــش  اثــر  یــک  بــه  تبدیــل 
مانــدگار بــرای شــما شــود، قطعــا یکــی 
از اصلی تریــن عوامــل گان پلــی عالــی 
ایــن بــازی اســت. اگــر داســتان بــازی 
نســبت بــه قبــل افــت زیــادی داشــته 
بــازی  روی  کامــا  موضــوع  ایــن  و 
تاثیــر منفــی می گــذارد، امــا در بحــث 
 Youngblood گیم پلــی بــه طــور کلــی
بــه انتظــارات پاســخ مثبــت  توانســته 
در  موجــود  ســاح های  تعــداد  دهــد. 
ایــن بــازی چنــدان زیــاد نیســت، امــا 
تعــداد  همیــن  بــا  دشــمنان  کشــتن 
ســاح آن قــدر لــذت بخــش و شــیرین 
اســت کــه حتــی فکــر تنــوع ســاح هــم 
بــه ذهنتــان خطــور نخواهــد کــرد. بماند 
کــه تنــوع ســاح های بــازی هــم چنــدان 
بد نیســت و ســعی شــده از کاس های 
بــازی  در  ســاح هایی  مختلــف، 
گنجانــده شــوند. همچنیــن ســاح های 
بــازی قابــل شخصی ســازی هســتند و 
هــم بــه لحــاظ ظاهــری و هــم بــه لحــاظ 
کاربــردی می تواننــد زیباتــر و مرگ بارتــر 
شــوند. اســتفاده از المان هــای نقــش 
یانگ بــاد  ولفنشــتاین  در  آفرینــی 
کامــا محســوس اســت. ایــن المان هــا 
در بحــث شخصی ســازی، بــه جذابیــت 

کمــک می کننــد. بــازی 
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ســاح ها  شخصی ســازی  مــورد  در 
ــه دادن توضیحــات  ــاج ب احتمــاال احتی
اضافــه نباشــد. مثــل دیگــر بازی هــا، 
همــه چیــز در منــوی شخصی ســازی 
واضــح اســت و خوشــبختانه خبــری از 
آزاردهنــده  و  بیهــوده  پیچیدگی هــای 
هــر  شــما  ســاح های  نیســت.  هــم 
خودشــان  خــاص  ویژگی هــای  کــدام 
ــه همیــن خاطــر، احتمــاال  ــد و ب را دارن
از بیشــتر ســاح های بــازی اســتفاده 
درســتش  کــه  الحــق  کــرد.  خواهیــد 
هــم همیــن اســت! بــه شــما توصیــه 
ــازی کشــی  ــذت ن ــی ل ــه حت ــم ک می کن
از  را  بــازی  ســاح های  از  یکــی  بــا 
بــازی  ســاح های  ندهیــد.  دســت 
فایــر  نظیــر  مــواردی  در  کــدام  هــر 
ریــت، دمیــج، دقــت و حتــی کنتــرل 
ــه همیــن  ــا هــم متفــاوت هســتند. ب ب
ــا ســاح هایی ســر و کار  ــل شــما ب دلی
خواهیــد داشــت کــه هــر کــدام نقــاط 
ــد.  ضعــف و قــوت خــاص خــود را دارن
بــه لطــف سیســتم شخصی ســازی کــه 
در بــازی گنجانــده شــده نیــز می توانیــد 
تغییراتــی را روی اســلحه خــود اعمــال 
کنیــد تــا بتوانیــد راحت تــر کارتــان را بــا 

آن ســاح انجــام دهیــد.
بــازی  بــزرگ  مشــکات  از  یکــی 
ولفنشــتاین یانگ بــاد، ضعــف هــوش 
ایــن  اســت.   دشــمنان  مصنوعــی 
 Co Op بــازی  یــک  واقــع  در  نســخه 
اســت امــا خــب اگــر بــه صــورت آفایــن 
بــه تجربــه ایــن بــازی بپردازیــد، همــراه 
شــما هــوش مصنوعــی خواهــد بــود. 
ــر منفــی  ــازی تاثی ــه ب قطعــا روی تجرب
نکتــه  می گــذارد.  هــم  را  خــودش 
هــوش  وضعیــت  کــه  جاســت  ایــن 

مصنوعــی همــراه شــما در حالتــی کــه 
قبــول  قابــل  چنــدان  باشــید  آفایــن 
نیســت. امــا AI دشــمنان شــما در یــک 
کام افتضــاح اســت! همیشــه هــوش 
نــکات  از  یکــی  مــن  بــرای  مصنوعــی 
مهــم در کیفیــت و جذابیــت یــک بــازی 
ــراف کــرد  ــد اعت ــه شــمار مــی رود. بای ب
بــه  یانگ بــاد،  ولفنشــتاین  در  کــه 
طــور کلــی هــوش مصنوعــی دشــمنان 
تعطیــل  خودمانــی،  اصطــاح  بــه 
ترتیبــی  بــه  بــازی  مراحــل  اســت! 
ــد  طراحــی شــده اند کــه شــما می توانی
خــود  کار  هــم  مخفیانــه  صــورت  بــه 
طراحــی  بحــث  در  ببریــد.  پیــش  را 
مراحــل و لــول دیزایــن، ولفنشــتاین 
توانســته  و  نکــرده  کار  بــد  یانگ بــاد 
بازیکنــان  کــه  باشــد  چیــزی  همــان 
کــه  شــرطی  بــه  دارنــد.  را  انتظــارش 
تجربــه  را  واقعــی   co op یــک  شــما 
کنیــد و یارتــان هــم هــوش مصنوعــی 
نباشــد، می توانیــد از تــک تــک مراحــل 
ــه همــان  ــد. البت ــذت ببری ــازی ل ــن ب ای
طــور کــه اشــاره شــد، هــوش مصنوعــی 
اصــا  و  دارد  شــما ضعــف  دشــمنان 

ایــن قضیــه شــد.  نمی تــوان منکــر 
اســتفاده از المان هــای نقــش آفرینــی 
ســاح هایتان  ســازی  شــخصی  بــه 
محــدود نمی شــود. بــازی یــک سیســتم 
ارتقــا ســطح یــا Level-up را در خــود 
بــازی  هــر  مثــل  اســت.  گنجانــده 
یانگ بــاد  ولفنشــتاین  در  دیگــری، 
هــم بــه ازای کارهــای مثبتــی کــه در 
دنیــای بــازی انجــام می دهیــد، امتیــاز 
XP دریافــت کــرده و در نهایــت پــس 
از رســیدن بــه مقــدار خاصــی از ایــن 
ــدا  ــازات، ســطح شــما افزایــش پی امتی
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می کنــد. بدیــن ترتیــب دیگــر شــما 
قــادر نیســتید تــا بــا هــر دشــمن و 
در هــر ســطحی بــه راحتــی بــه پیــکار 
بپردازیــد. حقیقــت ایــن اســت کــه 
طرفــداران قدیمــی ایــن مجموعــه، 
بــا  سیســتمی  چنیــن  بــه  احتمــاال 
ایــن وســعت، در بــازی خــود بــه ایــن 
راحتی هــا عــادت نکننــد ولــی خب در 
مجمــوع، ســازندگان در پیاده ســازی 
نکرده انــد.  کار  بــد  سیســتم  ایــن 
البتــه مشــکات ریــزی هــم در ایــن 
میــان دیــده می شــود کــه می تــوان 
بــاال  کــرد.  پوشــی  آن هــا چشــم  از 
بــا  مســاوی  شــما  ســطح  رفتــن 
برخــورداری از توانایی هــای خاصــی 
مبــارزات  در  می تواننــد  کــه  بــوده 
بــه نفــع شــما مــورد اســتفاده قــرار 
بگیرنــد. بــه جــز ایــن، طبیعتــا دیگــر 
بــاال رفتــن ســطح، مثــل  امتیــازات 
دیگــر بازی هــا بــوده و نیــاز نیســت 
کــه در موردشــان توضیــح اضافــه ای 

داده شــود. 
 Wolfenstein بــه  وقتــی 
Youngblood بــه عنــوان یــک بــازی 
نــگاه می کنیــم کــه در ســال 2019 
منتشــر شــده، حقیقتــا نمی توانیــم 

کنیــم.  تحســین  را  بــازی  گرافیــک 
ــادی هــم  ــن حــال، انتق ــه در عی البت
بــه آن وارد نیســت. بــازی در برخــی 
مــوارد توانســته فوق العــاده ظاهــر 
شــود کــه مثــال بــارز آن گان پلــی 
بازیســت. در برخــی مــوارد هــم مثــل 
حرفــی  هیــچ  نتوانســته  داســتان، 
بــرای گفتــن داشــته باشــد. گرافیــک 
بــازی امــا چــه بــه لحــاظ هنــری و 
ــی اســت.  ــی، خنث ــه لحــاظ فن چــه ب
بازی هــای  در  فرانســه  و  پاریــس 
زیــادی بــه تصویــر کشــیده شــده اند. 
The Saboteur و Battlefield 4 در 
هســتند  نمونه هایــی  حاضــر  حــال 
ــن  ــا ای ــه شــخصا در ذهــن دارم. ب ک
ــد یــک پاریــس  حــال اگــر می خواهی
 Assassin’s ببینیــد،  را  واقعــی 
می کنــم!  توصیــه  را   Creed Unity
در  هــا،  صحبــت  ایــن  از  گذشــته 
ایــن   ،Wolfenstein Youngblood
شــهر بــه خوبــی بــه تصویــر کشــیده 
پاریــس  معمــاری  اســت.  شــده 
قابــل قبــول اســت ولــی در حــدی 
انگشــت  بخواهیــم  کــه  نیســت 
اقتضــای  بــه  بمانیــم.  دهــان  بــه 
پاریــس در  بــازی و مجموعــه،  تــم 

منحصــر  نوعــی  بــه  ولفنشــتاین 
ــد و  ــرد هــم طراحــی شــده. نق ــه ف ب
بررســی کــه می خوانیــد مربــوط بــه 
ایــن  شــخصی  رایانه هــای  نســخه 
ــازی  ــن ب ــازی اســت. نســخه PC ای ب
فنــی  مشــکات  بــا  خوشــبختانه 
بــه  نمی کنــد.  نــرم  پنجــه  و  دســت 
باگ هــای  از  خبــری  صــورت،  آن 
وحشــتناک و تعییــن کننــده نیســت 
و کیفیــت بافت هــا نیــز در وضعیــت 
همــان  می بــرد.  ســر  بــه  مناســبی 
ــر  ــد، ولفنشــتاین پ طــور کــه می دانی
اتفاقــات  و  انفجــار  و  تیرانــدازی  از 
افکت هــای  روی  اســت.  مشــابه 
صوتــی و بصــری بــازی هــم بــه خوبی 
کار شــده اســت. ایــن موضــوع در 
ملمــوس  خیلــی  انفجارهــا  مــورد 
ایــن  می آیــد.  چشــم  بــه  و  اســت 
طــور کــه بــه نظــرم می آیــد، یانــگ 
بــاد می توانســت بــازی بهینه تــری 
باشــد ولــی خــب در مجمــوع، ایــن 
نیســت  چشــمگیر  خیلــی  موضــوع 
بازیکــن  اســت  ممکــن  اصــا  و 
متوجــه آن هــم نشــود. صداگــذاری 
بــازی،  ســاح های  فوق العــاده 
صداگــذاری  مطلــوب  وضعیــت 

افکت هــای  همچنیــن  و  کاراکترهــا 
صوتــی جانبــی هــم باعــث می شــوند 
بحــث  در  بتوانــد  ولفنشــتاین  تــا 
نمــره  نیــز  و موســیقی  صداگــذاری 

بگیــرد. قبولــی 
 Wolfenstein شــک  بــدون 
بهتریــن  از  یکــی   Youngblood
ــن مجموعــه نیســت.  نســخه های ای
ایــن  در  ســازندگان  کــه  تغییراتــی 
کرده انــد،  ایجــاد  آف  اســپین 
نفــع  بــه  اوقــات  گاهــی  می توانــد 
بــازی تمــام شــده و در برخــی مــوارد 
ــا وجــود  ــاز را آزار دهــد. ب هــم بازی ب
فــراوان  کاســتی های  و  مشــکات 
مقایســه  قابــل  غیــر  همچنیــن  و 
ایــن  موفــق  نســخه های  بــا  بــودن 
 Youngblood کمــاکان  مجموعــه، 
 30 از  فراتــر  حتــی  مبلغــی  ارزش 
دالر را هــم دارد. اســپین آفــی کــه 
شــوتر  طرفــداران  بــرای  می توانــد 
از  یکــی  بــه  تبدیــل  شــخص،  اول 
بازی هــای لــذت بخــش ســال 2019 

شــود. 
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بازی اول Layers of Fear با داستان 
پلــی  گیــم  هــای  المــان  و  جــذاب 
ــازی  خــوش دســتی کــه در داســتان ب
تنیــده شــده بودنــد، یــک بــازی جــذاب 
ســبک وحشــت و یــک عنــوان داســتان 
محــور عالــی بــود و بــا روش خــاص 
خــود، ترســی روانــی را در وجــود مــا 
نهادینــه مــی  کــرد. اکنــون در نســل 
هشــتم Layers of Fear 2  نیــز کــه 
توســط اســتودیو لهستانی Bloober و 
 Layers of ــازی پــس از ســاخت دو ب
 Observer و بــازی ســایبرپانک  Fear
ســاخته شــده اســت، بــرای کنســول 
ایکــس  و   ۴ استیشــن  پلــی  هــای 
ــه هــای  باکــس وان و همینطــور رایان
عاقمنــدان  دســترس  در  شــخصی 
قــرار گرفتــه اســت و قصــد داریــم در 
ایــن مطلــب بــه بررســی آن بپردازیــم. 
در ادامــه ایــن مقالــه بــا مجلــه گیمفــا 

ــراه شــوید. هم
قدرتمندتریــن  روایــت  و  داســتان    
 Layers of Fear 2 هــای   بخــش 
ــع نقطــه عطــف آن  هســتند و در واق
محســوب مــی شــوند.  داســتان بــازی 
بــه معنــای واقعــی چنــد الیــه اســت و 
بــا ایــن کــه نســخه اول هــم داســتان 
از  نســخه  ایــن  ولــی  داشــت  عالــی 
نظــر عمــق داســتان بســیار کامــل تــر و 
جــذاب تــر اســت و مــدام بــا ماجراهــا 
و ســورپرایزهای جدیــدی روبــرو مــی 
تحســین  قابــل  موضــوع  شــوید. 
اینجاســت کــه بــا وجــود ایــن کــه بــازی 
ــوان  ــه عن دوم از همــه نظــر نســبت ب
ــی  ــرده اســت ول نخســت پیشــرفت ک
بــه کلیــت و ریشــه هــای داســتانی آن 
وفــادار مانــده اســت و بــاز هــم در ایــن 
نســخه شــاهد ماجــرای یــک هنرمنــد 
ــازی دچــار  ــع ب هســتیم کــه طــی وقای

ــه  ــون مــی شــود و رو ب ــی از جن حاالت
ــر  دیوانگــی مــی رود، حــاال چــه بازیگ
از  صحبــت  نقــاش!  چــه  و  باشــد 
خطــی  چنــد  بگذاریــد  شــد.  بازیگــر 
از تــم اصلــی داســتان بــازی بگویــم. 
 Layers of Fear شخصیت اصلی در
2 کــه شــما کنتــرل وی را بــر عهــده 
داریــد یــک بازیگــر مشــهور هالیــوودی 
اســت کــه توســط یــک کارگــردان کــه 
همیشــه بــه عجیــب و غریــب بــودن 
مشــهور بــوده اســت بــرای یــک فیلــم 
یــک  در  وقایعــش  اســت  قــرار  کــه 
کشــتی روی اقیانــوس رقــم بخــورد، 
دعــوت مــی شــود تــا در فیلــم ایفــای 
مــی  حتمــا  خــب  امــا   ، کنــد  نقــش 
دانیــد کــه داســتان و وقایعــی کــه در 
ایــن کشــتی مرمــوز و مخــوف انتظــار 
ایــن بازیگــر هالیــوودی و شــما را مــی 
تــر  پیچیــده  و  فراتــر  خیلــی  کشــند 

Release Date 
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سعید آقابابایی در الیه های ترس و جنون 
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بــازی در یــک فیلــم  و تاریــک تــر از 
هســتند و البته در کنار این داســتان، 
نیــز  را  خــط هــای داســتانی دیگــری 
(ماننــد  کنیــم  مــی  دنبــال  بــازی  در 
ــن قدیمــی  ــن از حاضری ماجــرای دو ت
بــرادر  و  یــک خواهــر  یعنــی  کشــتی 
وانمــود  کــه  جیمــز  و  لیلــی  نــام  بــه 
مــی کــرده انــد دزد دریایــی هســتند(. 
ایــده حرکــت تدریجــی یــک هنرمنــد 
بــه ســمت جنــون و  قــرار گرفتــن در 
یــک کشــتی بــا کارگردانــی عجیــب و 
غریــب و دیوانــه همــراه یــک داســتان 
و پیشــینه مرمــوز و هیوالهایــی کــه 
مثــا  و  زننــد  مــی  پرســه  کشــتی  در 
دارنــد نقششــان را در فیلــم ایفــا مــی 
ــد،  بســیار بســیار جــذاب اســت .  کنن
هــر چــه جلوتــر مــی رود مــی فهمیــد 
کــه نــه تنهــا یــک چیــز، بلکــه خیلــی 
ــگار درســت نیســتند و کلــی  چیزهــا ان

راز کهنــه و عجیــب از افــراد قدیمــی 
حاضــر در ایــن کشــتی مــی خواهنــد 
ــه  ــد و شــما را ب ــر آورن از دل آن ســر ب
جنــون بکشــانند. درســت اســت کــه بــا 
توجــه بــه تجربــه نســخه اول قطعــا از 
ایــن بــازی نیــز انتظــار داســتانی عالــی 
را داشــتم ولــی بــاز هــم تــا حــدودی 
از زیبایــی و جذابیــت روایــت داســتان 
Layers of Fear 2 ســورپرایز شــدم 
موفقیــت   طــرز  بــه  داســتان  زیــرا 
آمیــزی شــما را درگیــر خــود می کنــد 
داســتان  یــک  معــروف  قــول  بــه  و 
زیرپوســتی بــا ترســی از نــوع درونــی 
ماننــد نســخه اول اســت.  در مجمــوع 
 Layers of بایــد گفــت داســتان بــازی
Fear 2  کــه بــه طــرز شــگقت  انگیــزی 
تاریــک و جذاب اســت، برجســته ترین 
بخــش بــازی و قلــب تپنــده آن اســت.
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وحشــت  ســبک  عناویــن  موفقیــت 
المــان  بــا  مســتقیم  طــور  بــه  بقــا 
صوتــی(  همــراه  (بــه  بصــری  هــای 
کــه  چــه  آن  زیــرا  اســت  ارتبــاط  در 
بازیبــاز مــی بینــد و مــی شــنود بایــد 
اســترس  وی  بــه  و  بترســاند  را  وی 
ــا بتوانیــم بگوییــم یــک  منتقــل کنــد ت
بــازی ســبک وحشــت رســالت خــود 
را بــه درســتی انجــام داده اســت. و 
در غیــر ایــن صــورت یــک بــازی موفــق 
ــه  ــدا ب ســبک وحشــت نیســت. در ابت
تریــن عوامــل  از مهــم  یکــی  ســراغ 
ــازی ســبک وحشــت  بصــری در یــک ب
یعنــی نورپــردازی مــی رویــم.  حتمــا 
ارزش  و  اهمیــت  کــه  دانیــد  مــی 
نورپــردازی در عناویــن وحشــت، چنــد 
برابــر عناویــن دیگــر ســبک هاســت 
و ســازندگان Layers of Fear 2 کــه 
بــه خوبــی ایــن را مــی دانســته انــد بــه 
بهتریــن شــکل ممکــن از افکــت هــای 
ــردازی در راســتای القــای بیشــتر  نورپ
حــس وحشــت و تعلیــق بــه دنیــای 
انــد و شــاهد  کــرده  اســتفاده  بــازی 
کیفیتــی  بــا  و  ای  حرفــه  نورپــردازی 
 Layers of Fear 2 بــازی  هســتیم. 
ــی  ــه ایرادات ــازی نخســت ک برخــاف ب
از نظــر ثبــات اجــرا و گرافیــک فنــی و 
تکســچرهای ضعیــف داشــت، بســیار 
بهینــه و باثبــات اجــرا مــی شــود و در 
طــول زمــان تجربــه ایــن عنــوان هرگــز 
شــاهد مشــکات فنــی مثــل بــاگ و 

افــت فریــم نبــودم. عــاوه بــر طراحــی 
کشــتی  محیــط  عالــی  العــاده  فــوق 
کیفیــت  نظــر  از  بــازی،  دنیــای  و 
تشــکیل  هــای  بافــت  و  تکســچرها 
هــم  جــذاب  محیــط  ایــن  دهنــده 
Layers of Fear 2 یک عنوان بســیار  
باثبــات بــا گرافیکــی شــارپ و بهینــه 
شــده اســت تــا تــا تمــام تمرکــز بازیبــاز 
روی غرق شــدن در محیط و داســتان 
در  هــا  محیــط  تنــوع  باشــد.  بــازی 
عالــی  بســیار    Layers of Fear 2
اســت و مخصوصــا ایــن موضــوع از 
آن جهــت بیشــتر بــه چشــم مــی آیــد 
کــه مــدام شــاهد تغییــرات در دنیــای 
و  ای  لحظــه  صــورت  بــه  اطرافتــان 
تغییــر شــکل محیــط هــا هســتید کــه 
لحــاظ  از  بــازی  شــوند   مــی  ســبب 
بــرای  را  جذابیتــش  و  تنــوع  بصــری 
بــوی  و  رنــگ  و  نمایــد  حفــظ  شــما 
نگیــرد.  خــود  بــه  را  شــدن  تکــراری 
 Layers of Fear طراحــی هــای هنری
2 بســیار زیبــا و کامــا مناســب فضــا و 
اتمســفر ایــن بــازی انجــام شــده انــد. 
ســازندگان و طراحــان هنــری هنرمنــد 
بــازی Layers of Fear 2 موفــق شــده 
انــد تــا بــه بهتریــن شــکل، ایــده گفتــه 
شــده را بــا طراحــی هنــری جــذاب و 
جلــوه هــای بصــری بــا کیفیــت پیــاده 
عناویــن  برتریــن  از  یکــی  و  کننــد 
ســبک وحشــت در ایــن نســل را رقــم 
بــازی  بزننــد. محیــط هــای مختلــف 

مخصوصــا در بخــش هایــی از کشــتی 
بســیار مخــوف و اســترس زا طراحــی 
شــده انــد و حتــی محیــط هــای خالــی 
آن قــدر فضاســازی فــوق العــاده ای 
ایجــاد  و  وحشــت  باعــث  کــه  دارنــد 
حــس نــا امنــی مــی شــوند. طراحــی 
و خلــق آیتــم هــا و جزییــات اطــراف 
فــوق  واقعــا  بــازی  دنیــای  در  شــما 
العــاده عالــی و پرجزییــات و باکیفیــت 
صــورت گرفتــه اســت و هــر آیتمــی کــه 
مــی بینیــد (چــه آن هایــی کــه مــی 
توانیــد بــا آن هــا تعامــل کنیــد و چــه 
بــا دقــت  آیتــم هــای ثابــت( بســیار 
و زیبــا طراحــی و خلــق شــده انــد و 
دارنــد. در مجمــوع  باالیــی  گرافیــک 
 Layers of ســازندگان  گفــت  بایــد 
بــا  را  جــذاب  تمــی  و  ایــده   Fear 2
جلــوه هــای بصــری و گرافیــک زیبــا در 
کنــار فضاســازی فــوق العــاده، ترکیــب 
کــرده انــد و حــس تــرس را بــه خوبــی 

بــه بازیبــاز منتقــل مــی کننــد.
  در ایــن ســال هــا ســاختن و خلــق 
در ســبک  باکیفیــت  فیلــم  یــا  بــازی 
اســت  ســختی  کار  بســیار  وحشــت 
زیــرا کــه هــر روزه بــا افزایــش ایــن 
محصــوالت دارد ترســاندن بازیبــازان 
و بیننــدگان ســخت تــر و ســخت تــر 
مــی شــود و بــه همیــن دلیــل خلــق 
 Layers of Fear 2 مثــل  عنوانــی 
تــرس  بتوانــد  کــه   ۲۰۱۹ ســال  در 
جــان  بــه  را  دلهــره  و  وحشــت  و 
مخاطبــش بیانــدازد خیلــی دشــوار و 
قابــل تحســین اســت. داشــتن یــک 
ایــده جــذاب بــرای یــک بــازی رایانــه 
تنهــا  وحشــت  ژانــر  در  هــم  آن  ای 
یــک  در  بایــد  و  اســت  قضیــه  آغــاز 
فضــا و محیــط مناســب و صحیــح از 
لحــاظ بصــری و ســاختار گیــم پلــی 
در  کــه  وحشــت  ژانــر  شــود.  پیــاده 
نســل هــای گذشــته معمــوال همــواره 
در  بــود،  بقــا  وحشــت  صــورت  بــه 
ســال  هــای اخیــر و بــا انتشــار پرتعــداد 
عناویــن ترســناک فاقــد اکشــن، بــه 
ــر  ــل لمــس  ت ــر و قاب نوعــی انســانی  ت
و باورپذیرتــر شــده اســت و در واقــع 
ترســی اســت کــه بــرای یــک انســان 
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اســلحه  نــه  کــه  مــا  مثــل  معمولــی 
دوره  کمانــدوی  یــک  نــه  و  داریــم 
دیــده هســتیم بســیار قابــل همــذات  
پنــداری  تــر اســت. در ایــن نــوع بــازی 
هــا توجــه بــه محیــط اطــراف و فــرو 
رفتــن در داســتان و وقایعــی کــه در 
اصلــی  هــدف  دارنــد  جریــان  بــازی 
ــازی و ســازندگان آن اســت و قصــد  ب
دارنــد تــا بــا یــک داســتان و روایــت 
از  اســتفاده  بــا  و  تاریــک  و  جــذاب 
جلــوه هــای صوتــی و بصــری جــذاب، 
 on اصطاحــا  لحظــه  هــر  را  شــما 
toe نــگاه دارنــد و اســترس و تنــش 
درونــی را بــه شــما منتقــل نماینــد و 
 jump هــای  بــا صحنــه  هــم  گاهــی 
زده  را شــدیدا هیجــان  scare شــما 
هــای  بــازی  نــوع  ایــن  البتــه  کننــد. 
بازخوردهــای  از  جــدا  اکشــن،  فاقــد 
تــرس  و  انــد  گرفتــه  کــه  مناســبی 
آســیب  واســطه  بــه  کــه  خالصــی 
پذیــر بــودن بازیبــاز در بــازی بــه وی 
ــر منفــی هــم  ــد، تاثی منتقــل کــرده ان
ــد،  ــازان داشــته ان ــی از بازیب روی خیل
وحشــت  بــا  کــه  کســانی  مخصوصــا 
بقــا و اکشــن در کنــار وحشــت عــادت 
کــرده انــد. از لحــاظ نــوع ترســی کــه 
بــازی بــه بازیبــاز منتقــل مــی کنــد بایــد 
بگویــم بــازی Layers of Fear 2 گاهــا 
و در مــواردی معــدود، از تــرس هــای 
ــا  رایــج تــر و واکنــش هــای ناگهانــی ی

JumpScare نیــز اســتفاده مــی کنــد 
ولــی در کل تــرس در ایــن بــازی یــک 
حالــت مرمــوز و خــاص دارد و ماننــد 
بــازی هــای ترســناک ســطحی نیســت 
و بیشــتر طبیعــت psychological یــا 
بــه وجــود  روانــی دارد کــه آرام آرام 
بایــد  اینجــا  نفــوذ می کنــد. در  شــما 
بــه یــک نکتــه منفــی از گیــم پلــی ایــن 
و دنیــای  اشــاره کنــم. محیــط  بــازی 
و   Layers of Fear 2 خطــی  کامــا 
کمبــود المــان هــای متنــوع گیــم پلــی 
ســبب مــی شــود تــا پــس از یــک بــار، 
دیگــر هیــچ دلیــل خاصــی بــرای دوباره 
بــازی کــردن نداشــته باشــید و در واقع 
بــازی خاصیتــی بــه نــام ارزش تکــرار 
ــدارد. حــاال  ــوا ن ــوع محت را از لحــاظ تن
برویــم بــه ســراغ برتریــن المــان گیــم 
بــدون شــک مهــم  بــازی.  ایــن  پلــی 
تریــن و برتریــن قابلیــت و المــان گیــم 
را  آن  کــه   Layers of Fear 2 پلــی 
یونیــک و بســیار جــذاب کــرده اســت، 
دســتکاری و بــازی بــا محیــط اطــراف 
شماســت و در کســری از ثانیــه و در 
یــک چشــم بــه هــم زدن مــی بینیــد که 
ــد  ــی مــی کن ــان تغییرات ــای اطرافت دنی
و شــاید اصــا چیــزی کــه مــی بینیــد 
دروغ اســت و ایــن تغییــرات ناگهانــی 
دنیــای اطرافتــان واقعــا ایــن بــازی را 
بــی نهایــت جــذاب کــرده اســت و هــر 
لحظــه حتــی در یــک محیــط آرام هــم 
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نــگاه  شــما را کامــا آمــاده واکنــش 
ممکــن  لحظــه  هــر  زیــرا  دارد  مــی 
اســت همــه چیــز در اطرافتــان تغییــر 
در  کــه  حالتــی  مثــل  دقیقــا  کنــد، 
نســخه اول ایــن ســری و همچنیــن 
دمــوی شــاهکار P.T شــاهد بودیــم. 
ــط  ــر در محی ــن المــان جــذاب تغیی ای
واقعــا کار هوشــمندانه ای از ســوی 
ــا  ــه کامــا ب ــوده اســت ک ســازندگان ب
ــب  ــد و جال ــازی مــی کن ذهــن شــما ب
در  مثــا  شــاید  کــه  بدانیــد  اســت 
یــک بخــش یــا یــک محیــط از بــازی 
فکــر کنیــد هیــچ دربــی وجــود نــدارد 
هــم  ایــد  آمــده  آن  از  کــه  دربــی  و 
دیگــر نیســت، ولــی در آن اتــاق یــک 
ــه  ــد از زاوی درب هســت کــه فقــط بای
ــد آن را  ــا بتوانی ــده شــود ت خاصــی دی
پیــدا کنیــد. همیــن موضــوع تغییــرات 
ــای  لحظــه ای و دســتکاری کــردن دنی
اطــراف شــما، در مواقعــی باعــث مــی 
کــه  ایــن  بــا  کنیــد  حــس  کــه  شــود 
کامــا در یــک بــازی خطــی هســتید 
ولــی مقــداری حــال و هــوای گشــت و 
ــد کــه  ــر را داری گــذار در دنیایــی بزرگت
درســت پیــاده کــردن چنیــن مکانیکــی 
در یــک عنــوان ســبک وحشــت، واقعــا 
ــز اســت و ســازندگان  تحســین برانگی
کاری بسیار عالی و باکیفیت را انجام 
ذکــر  بــه  الزم  همچنیــن  انــد.  داده 
ــط  ــازی و محی ــای ب اســت کــه کل دنی
هــای آن، درون کشــتی نیســتند زیــرا 
هیجــان  العــاده  فــوق  تغییــرات  بــا 
انگیــز و جــذاب و لحظــه ای در دنیــای 
اطرافتــان در طــول بــازی ممکن اســت 
کــه مثــا  درون یــک راهــرو در کشــتی 
در حــال رفتــن هســتید و یــا از یــک 
در  ناگهــان  و  شــوید  مــی  وارد  درب 
مــی یابیــد کــه رفتــه ایــد بــه محیطــی 
بــازی  معماهــای  کشــتی.  از  بیــرون 
جــذاب  چنــدان   Layers of Fear 2
نیســتند زیــرا خیلــی ســاده هســتند 
و اصــا بــرای رد کرنشــان بــه مشــکل 
نمــی خوریــد یــا بــه فکــر کــردن زیــادی 
نیــاز نداریــد و اغلــب شــامل انجــام 
ــک درب و  ــاز کــردن ی ــرای ب ــک کار ب ی
مــواردی از ایــن دســت هســتند کــه بــا 

توجــه بــه کیفیــت بســیار بــاالی بــازی 
در تمــام زمینــه هــا، جــا داشــت کــه 
شــاهد معماهــای بســیار کامــل تــر و 
عمیــق تــری باشــیم تــا بــاز هــم ارزش 
بــازی از ایــن کــه هســت نیــز باالتــر 
بــرود (البتــه بایــد بــه ایــن هــم اشــاره 
کنــم کــه ایــن طــور نیســت کــه صــد 
ایــن طــور  بــازی  در صــد معماهــای 
عــدد معمــای  دو  یکــی  زیــرا  باشــند 
نســبتا جــذاب و یونیــک هــم داریــم(. 
بــه هــر شــکل ایــن معماهــای زیــادی 
بــا محیــط خطــی  ترکیــب  در  ســاده 
بــازی  تــا  انــد  شــده  ســبب  بــازی 
حــرف خاصــی در »تنــوع گیــم پلــی« 
هــا  وقــت  خیلــی  و  باشــد  نداشــته 
وزن خــودش را کامــا روی داســتان 
کــه  بیانــدازد  اش  معرکــه  روایــت  و 
البتــه داســتان و روایــت هــم موفــق 
مــی شــوند ایــن بــار را خیلــی وقــت هــا 
 Layers بــه دوش بکشــند. در بــازی
of Fear 2 همــان طــور کــه قبــل تــر 
هــم اشــاره شــد، هــم شــاهد تــرس 
روانــی و درونــی در تــک تــک لحظــات 
و  داســتان  و  اتمســفر  واســطه  بــه 
از  هــم  و  هســتیم  آن  فضاســازی 
تــرس  رایــج  و  نرمــال  هــای  صحنــه 
 Jump Scare یــا  ای  لحظــه  هــای 
هــا بهــره منــد مــی شــویم، امــا نکتــه 
مثبــت اینجاســت کــه حتــی همیــن 
صحنــه هــای کلیشــه ای تــرس هــای 
لحظــه ای کــه امــروز در  دنیــای بــازی 
هــا و فیلــم هــا پــر اســت نیــز در بــازی 
و  خــوب  بســیار   Layers of Fear 2
ــا تکــراری و  ــه تنه ــه جــا هســتند و ن ب
قابــل عــادت نمــی شــوند بلکــه زمــان 
بنــدی بســیار بســیار خوبــی دارنــد و 
باعــث مــی شــود تــا ابــدا لــوث نشــوند 
و همیشــه جذابیتشــان را بــرای شــما 
ــز  ــه نی ــد کــه در ایــن زمین حفــظ نماین
دارد.  تحســین  جــای  ســازندگان  کار 
در Layers of Fear 2 شــاهد وجــود 
هــم  مختلــف  هــای  پایــان  برخــی 
هایــی  بخــش  در  گاهــا  و  هســتید 
بگیریــد  تصمیماتــی  بایــد  بــازی  از 
مــی  قلمــداد  مهــم  و  حیاتــی  کــه 
شــوند و روی بــر آینــد و پایانــی کــه 

گیریــد  مــی  داســتان  ایــن  از  نهایتــا 
تاثیرگــذار هســتند، البتــه تعــداد ایــن 
و  هســتند  کــم  خیلــی  تصمیمــات 
جــوری نیســت کــه ارزش تکــرار بــازی 

را بــاال ببرنــد.
مــی رســیم بــه قســمت صوتــی بــازی! 
 Layers ofتــرک ســاند  و  موســیقی 
ــن  ــا و کامــا مناســب ای Fear 2 ، زیب
محیــط  بــا  دقیقــا  و  اســت  عنــوان 
اتمســفر خــاص آن تطابــق  و  بــازی 
و هماهنگــی دارد. پــر واضــح اســت 
کــه ســازندگان موســیقی بــازی کامــا 
فضــا و حــس و حــال بــازی و داســتان 
و  انــد  کــرده  درک  را  آن  اتمســفر  و 
را  بــازی  بــا  مطابــق  کامــا  قطعاتــی 
compose کــرده انــد کــه در خیلــی 
مــوارد بــه صــورت ریــز و زیــر پوســتی 
احســاس نــا امنــی و وحشــت را بــه 
شــما منتقــل مــی کننــد در حالــی کــه 
ایــن  متوجــه  خودتــان  اصــا  شــاید 
موضــوع نباشــید. صداگــذاری عنــوان 
Layers of Fear 2  نیــز در یــک کام 
بهتریــن  بــه  و  اســت  العــاده  فــوق 
شــکل نقشــش را در راســتای هــر چــه 
ــردن  ــر ک ــر و وحشــت انگیزت جــذاب ت
بــازی  ایفــا مــی کنــد، مخصوصــا در 
ترکیــب بــا افکــت هــا و جلــوه هــای 
بصــری بــی نظیــر بــازی هنــگام تغییــر 
صداگــذاری  شــما.  اطــراف  محیــط 
پیشــگی شــخصیت  محیطــی، صــدا 
بــه  بــازی  موســیقی  قطعــات  و  هــا 
عمــق  و  بــازی  دل  در  عالــی  قــدری 
الیــه هــای آن پنهــان شــده انــد کــه 
گویــی جــزو جدانشــدنی محیــط بــازی 
هســتند و دلهــره را بــه معنــای واقعــی 
کننــد.  مــی  بــه شــما منتقــل  کلمــه 
از  اســتفاده  بــا  بــازی  صداگــذاری 
جلوه هــای صوتــی محیطــی ظربــف، 
شــما را بــه دل دنیــای بــازی می بــرد 
و البتــه گاهــی نیــز بــا اســتفاده خــوب 
و بــه موقــع از ســروصداهایی بلندتــر 
و خــاص، کامــا موفــق می شــود کــه 
حس آشــفتگی و پریشــانی را به شــما 
منتقــل کــرده و حــس آرامشــتان را 
بــه هــم بریــزد. از صــدای بــاز و بســته 
کــردن  صحبــت  تــا  هــا  درب  شــدن 
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داستان فوق العاده زیبا که به واسطه روایت جذابی که دارد ارزشش 
چند برابر شده و حسابی ذهن را درگیر خود می کند و بدون شک مهم 

ترین نقطه قوت بازی است که سبب شده این عنوان به یک انتخاب 
عالی برای عاقمندان به داستان بازی ها تبدیل شود، طراحی هنری و 
فضاسازی فوق العاده بازی که کاما شما را غرق در داستان بازی می 
کند، طراحی زیبا و چشم نواز محیط کشتی که عاوه بر زیبایی بصری 

سبب شده است تا بازیباز حس تعلیق و وحشت بیشتری را حس 
کند وقتی می بیندد در محیطی است که تا کیلومترها اطرافش فقط 

اقیانوس است و بس، تغییرات لحظه ای دنیای بازی که بدون شک مهم 
ترین المان گیم پلی است و حسابی ذهن شما را درگیر خود می کند و 

استرس زاست، استفاده بیشتر از ترسی درونی و ذهنی نسبت به صحنه 
های jump scare که سبب شده است عنوانی عمیق و باکیفیت را در 

سبک وحشت شاهد باشیم (البته صحنه های  jump scare نیز داریم(، 
صداگذاری معرکه بازی

محیط و دنیای کاما خطی بازی و کمبود المان 
های متنوع گیم پلی سبب می شود تا پس از 

یک بارع دیگر هیچ دلیلی برای دوباره بازی کردن 
نداشته باشید و بازی چیزی به نام ارزش تکرار 
ندارد، معماهایی که زیادی ساده هستند و در 

ترکیب با محیط خطی بازی سبب شده اند تا بازی 
حرف خاصی در گیم پلی نداشته باشد و خیلی 

وقت ها وزن خودش را کاما روی داستان و 
روایت معرکه اش بیاندازد  

8.1

+-

باالتریــن  در  بــازی  هــای  شــخصیت 
ســطح ممکــن قــرار دارنــد. از بهتریــن 
ــازی صــدای معرکــه و  نــکات روایــت ب
کــه  اســت  بــازی  راوی  العــاده  فــوق 
ــوان ارزش  ــه ایــن عن ــه کلــی ب یــک تن
بخشــیده اســت و بــا بهتریــن دیالــوگ 
ممکــن  صداگــذاری  بهتریــن  و  هــا 
و  کنــد  مــی  برقــرار  ارتبــاط  شــما  بــا 
زیــر پوســتتان مــی رود تــا در هــر ۵ 
مرحلــه یــا act بــازی، صــدای وی را 
در کشــتی مــرده و عجیــب و وحشــت 
انگیــز آن بشــنوید. ایــن راوی در واقــع 
همــان کارگردانــی اســت کــه شــما را 
بــه کشــتی  بــازی در فیلمــش  بــرای 

دعــوت کــرده اســت. 
 Layers of گفــت   بایــد  نهایــت  در 
Fear 2 عنوانــی اســت کــه حــرف هــای 
زیــادی بــرای گفتــن دارد. ســازندگان 
بــا   Bloober اســتودیو  در  بــازی 
Layers of Fear 2 نشــان داده انــد 
کــه دیگــر مــی تــوان بــا اطمینــان از آن 
ــوان یکــی از اســتودیوهای  ــه عن هــا ب
خبــره و ماهــر در خلــق عناویــن ســبک 
 Layers of وحشــت نــام بــرد. بــازی
Fear 2  یــک تجربــه جــذاب و تاریــک 

حــدودا هشــت ســاعته اســت کــه در 
زمینــه گرافیــک، صداگــذاری، داســتان 
و روایــت آن فــوق  العــاده عمــل مــی 
 کنــد و ســازنده ایــن نــکات عالــی را بــا 
یــک المــان گیــم  پلــی جــذاب (تغییــر 
لحظــه ای دنیــای بــازی( ترکیــب کــرده 
اســت و عنوانــی بــا اتمســفر بســیار 
آورده  پدیــد  یونیــک  جــوی  و  گیــرا 
اســت کــه سرشــار اســت از معانــی 
بــا  مختلــف.  و  عمیــق  مفاهیــم  و 
بــازی  بگویــم  توانــم  مــی  اطمینــان 
Layers of Fear 2 یکــی از برتریــن و 
خــاص  تریــن عناویــن ســبک وحشــت 
اســت در ســال هــای اخیــر اســت و 
بــازی اول (البتــه بهتــر از  بــه ماننــد 
آن( حــس تــرس و وحشــتی کــه بــه 
بــه  بازییــاز منتقــل مــی  کنــد شــبیه 
فقــط  اغلــب،  کــه  عناوینــی  دیگــر 
ناگهانــی  و  ســطحی  هــای  وحشــت  
را بــه همــراه دارنــد نیســت. اگــر بــه 
شــنیدن یــک داســتان و روایــت عالــی 
در محیطــی وهــم انگیــز و اســترس 
 Layers زا عاقمنــد هســتید تجربــه
of Fear 2  یکــی از برتریــن انتخــاب 

هایتــان اســت.
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خانه ی امن خالقیت
برترین بازی های مستقل ســال ۲۰۱۹

Barotrauma یــک بــازی شــبیه ســاز چندنفــره ی آنایــن دو بعــدی غــرق شــدن در فضاســت. بلــه، اســتودیو های فیک فیــش 
و آندرتــو، توســعه دهنــدگان ایــن عنــوان، ســاخته خــود را دقیقــاً بــا همیــن جملــه توصیــف کرده انــد. در ایــن بــازی، یــک تیــم 
حداکثــر ۱۶ نفــره بایــد بــرای عبــور از آب هــای خطرنــاک زیــر ســطح یــخ زده ی Europa،یکــی از قمر هــای ســیاره ی مشــتری، بــا 
یکدیگــر همــکاری کننــد. هــر شــخص بایــد مســئولیت یکــی از بخش هــای زیردریایــی را بــر عهــده بگیــرد؛ از کاپیتــان و افســر 
ــه  ــوال ب ــال، هی ــرای مث ــادی رخ خواهــد داد؛ ب ــات زی ــرق و مکانیک هــا. در طــول ســفر، اتفاق ــا مهندســان ب ــه ت ــی گرفت امنیت
زیردریایــی حملــه می کننــد و شــما مجبــور می شــوید از ســاح ها بــرای دور کــردن آن هــا اســتفاده کــرده و همچنیــن آســیب ها 
و خســارت های وارد شــده بــه بدنــه را تعمیــر کنیــد. عــاوه بــر ایــن، امــکان دارد کــه خدمــه بیمــار شــوند، سیســتم های 
زیردریایــی از کار بیافتنــد و حتــی آتــش ســوزی رخ دهــد. حــاال تصــور کنیــد کــه تمــام ایــن مشــکات بــه طــور همزمــان ظاهــر 

شــوند؛ در ایــن مواقــع شــاهد یــک گیم پلــی دیوانــه  وار خواهیــم بــود.

بــازی The Sojourn کــه توســط توســعه دهنــدگان خــود بــه چیــزی مــا بیــن Portal و Journey توصیــف شــده، عنوانــی اول 
شــخص معمایــی  اســت کــه بازی بــازان را در اتاق هایــی قــرار می دهــد کــه حــول محــور فضــا و زمــان جریــان دارنــد. در ایــن 
ــر  ــا آن هــا پل هــای شکســته را تعمی ــد ب ــه شــما قدرت هایــی می دهــد کــه می توانی ــی ب ــال تاریــک جادوی اتاق هــا، یــک پورت
ــل  ــا برداشــتن هــر قــدن تحلی ــا نیســت و ب ــن جــادو بی انته ــا ای ــد، ام ــک مجســمه عــوض کنی ــا ی ــا جــای خــود را ب کــرده و ی
 The Sojourn مــی رود. پــس بــرای عبــور از یــک پــل، شــما بایــد مناســب ترین و بهینه تریــن راه را پیــدا کنیــد. اســتایل هنــری
 The بســیار زیبــا بــوده و مشــاهده ی رونــد بازســازی محیــط بــازی نیــز بشــدت تحســین برانگیــز اســت. حــال بایــد دیــد کــه آیــا

Sojourn می توانــد ایــن خاقیــت را در تمــام بخش هــای بــازی نیــز ارائــه دهــد یــا خیــر.

اســتودیوی ســیموگو بــا عرضــه ی بازی هایــی نظیــر Year Walk و Device 6، رزومــه ی قدرتمنــدی را بــرای خــود ثبــت کــرده 
و ظاهــراً عنــوان Sayonara: Wild Hearts نیــز قــرار اســت تــا در میــان بهترین هــای ایــن توســعه دهنده قــرار بگیــرد؛ یــک 
 Wild Hearts .تکــراری دیگــر Guitar Hero بــازی ریتــم محــور کــه بیشــتر شــبیه یــک موزیــک ویدئــوی تعاملــی اســت تــا یــک
ــی از صحنه هــای دکمــه  ــازی کــه شــامل ترکیب ــی ب ــری گیم پل ــن اســتایل هن ــاً بی نقــص اســت؛ ای دارای یــک اســتایل تقریب
ــا انیمیشــن های فــوق العــاده ی آن ترکیــب کــرده و کاری می کنــد کــه جلوه هــای بصــری نقــش  زنــی و اکشــن می شــود را ب

بیش تــری را در ارائــه ی تجربــه ای هیجــان انگیــز داشــته باشــند.

Neo Cab یــک بــازی داســتان محــور اســت کــه در آینــده جریــان دارد. در دنیایــی کــه همــه چیــز بــه صــورت خــودکار انجــام 
می شــود، شــما نقــش آخریــن راننــده ی انســان یــک ســرویس حمــل و نقــل را ایفــا خواهیــد. بــه عنــوان Lina، شــخصیت 
اصــی بــازی، شــما بایــد مســافران را ســوار کــرده، احساســات خــود را کنتــرل کنیــد و بــرای بدســت آوردن امتیــاز پنــج ســتاره 
هــر کاری انجــام دهیــد. در نظــر گرفتــن هزینه هــای مربــوط بــه ســوخت ماشــین و همچنیــن دیگــر اتفاقــات غیــر منتظــره 
ماننــد جریمــه شــدن، بخشــی از چالش هــای ایــن بــازی محســوب می شــوند. ایجــاد تعــادل در نیاز هــای خــود نیــز کار ســختی 
ــرای کســب در آمــد بیشــتر،  ــد ب ــا ایــن کــه ترجیــح می دهی ــد ی ــود شــرایط فیزیکــی خــود اســتراحت می کنی ــرای بهب اســت. ب
مســافرین بیشــتری را بــه مقصــد برســانید؟ آیــا بــرای کســب امتیــاز بــاال و راضــی کــردن مشــتری،  نظــرات و احساســات خــود 
ــرای  ــد؛ ب ــر دهن ــد شــرایط را تغیی ــه می توانن ــی هســتند ک ــا بخشــی از تصمیمات ــوارد تنه ــن م ــد گرفــت؟ ای ــده خواهی را نادی

مثــال، اگــر افســردگی داشــته باشــید، نمی توانیــد بــه خوبــی بــا مشــتری ارتبــاط برقــرار کنیــد. 
عــاوه بــر راضــی کــردن مشــتری ها و کســب درآمــد، بایــد بدانیــد کــه Lina بــه تازگــی وارد شــهر شــده و در حــال آشــنایی بــا 
 Lina ــد می شــود، زندگــی ــه طــرز مرمــوزی ناپدی ــی کــه دوســتش ب ــای اطــراف خــود اســت. امــا زمان ــوژی و دنی فســاد تکنول
حســابی تغییــر می کنــد. ایــن بــازی کــه بــرای عــرض در ســال جــاری برنامه ریــزی شــده اســت، قصــد دارد تــا اهمیــت انســانیت 

و  همچنیــن مشــکاتی کــه ممکــن اســت در یــک دنیــای تحــت کنتــرل هــوش مصنوعــی رخ دهنــد، بپــردازد. 

 Franz Kafka اســتودیوی لهســتانی آویــد ورکــس در حــال ســاخت یــک عنــوان ســکو بــازی معمایــی براســاس داســتان کوتــاه
اســت. شــما کنتــرل فروشــنده ای بــه نــام Gregor Samsa را برعهــده داریــد؛ شــخصی کــه پــس از بیــدار شــدن متوجــه 
می شــود کــه بــه یــک حشــره تبدیــل شــده اســت. در حالــی کــه Samsa مشــغول مواجــه بــا ایــن فاجعــه اســت، شــما بایــد 
از موانــع قــرار گرفتــه در دنیــای عــادی و فانتــزی عبــور کنیــد. بــازی بــه طــور عمــدی بــرروی حــس طنــز و وضعیــت عجیــب و 
احمقانــه ی Samsa تمرکــز می کنــد. البتــه اگــر در بخشــی از بــازی گیــر کــرده و بــه مشــکل بخوریــد، می توانیــد بــا اســتفاده 
از یــک دوربیــن بــه خصــوص کــه نقطــه ی دیــد شــما را تغییــر می دهــد، مســیر های جدیــدی را کشــف کنیــد. در نهایــت بایــد 

اشــاره کنیــم کــه ایــن بــازی یــک تجربــه ی نســبتاً کوتــاه پنــج تــا شــش ســاعته اســت. 

Sayonara: Wild Hearts

The Sojourn

Neo Cab

Metamorphosis

Barotrauma

10
7

ها
ین

رتر
ب

Ga
m

ef
a.

co
m



برترین بازی های مستقل ســال ۲۰۱۹

در دنیــای امــروز بــازی هــای ویدئویــی، عناویــن مســتقل نقــش بســیار حیاتــی و مهمــی را ایفــا مــی کننــد و یکــی از چــرخ دنــده 
هــای اصلــی گرداننــده صنعــت گیــم هســتند کــه هنــوز خالقیــت را زنــده نگــه داشــته انــد و بــه بازیســازان بــا اســتعداد، مجــال 
شــناخته شــدن بــدون ســرمایه هنگفــت مــی دهنــد. در ایــن عرصــه نیــز ماننــد تمــام حــوزه هــا، برتریــن هــا و ضعیــف تریــن هــا 
وجــود دارنــد و امــروز صحبــت مــا در مــورد برتریــن هاســت، البتــه در ســال ۲۰۱۹. در واقــع مــی خواهیــم نگاهــی بــه برتریــن 
عناویــن مســتقلی کــه در ســال ۲۰۱۹ منتشــر شــده یــا خواهنــد شــد بیاندازیــم و شــما را بــا ایــن عناویــن باکیفیــت بیشــتر آشــنا 

کنیــم. بــا مجلــه گیمفــا همــراه شــوید.

ســاخته ی بعــدی خالقــان Canabalt، یــک بــازی گروهــی اســتراتژی  اســت کــه از بازی بــازان می خواهــد تــا در آمریــکای 
آخرالزمانــی ســفر کــرده و در ایــن دنیــای خطرنــاک زنــده بماننــد. هــر مرحلــه بــا الگوریتــم ســاخته می شــود؛ پــس هــر ســفر 
شــما منحصــر بــه فــرد خواهــد بــود. برخــاف بســیاری از بازی هــای اســتراتژی نوبتــی،  در عنــوان Overland، نبــرد بایــد آخریــن 
راه شــما باشــید. در  واقــع شــما بایــد از دشــمنان دوری کــرده و در عیــن حــال بــه جمــع آوری منابــع بپردازیــد. در طــول مســیر، 
ــا بازمانــدگان بیشــتری مواجــه می شــوید کــه می تواننــد بــه گــروه شــما نیــز ملحــق شــوند. شــب ها شــما بایــد مســیر  شــما ب
خــود را  بــا اســتفاده از منــور و جنراتــور بــرق روشــن کنیــد. البتــه بایــد در نظــر داشــته باشــید کــه جنراتور هــا صــدای زیــادی 

تولیــد کــرده و هیوال هــا را بــه ســمت شــما می کشــانند.  

بــا یــک لحــن طنــز عالــی، یــک اســتایل هنــری جــذاب کــه از ســری Ren and Stimpy الهــام گرفتــه شــده اســت و یــک حلقــه ی 
گیم پلــی درگیــر کننــده کــه شــامل رســیدن بــه رتبه هــای باال تــر می شــود،Dead End Job عنوانــی اســت کــه بایــد آن را در 
نظــر داشــته باشــید. شــما در واقــع یــک شــکارچی روح هســتید کــه در  Ghoul-B-Gone کار می کنیــد. همان طــور کــه از 
نامــش مشــخص اســت، شــما اشــباح و موجــودات مختلــف را جمــع آوری می کنیــد. در ابتــدا شــما بــه عنــوان یــک ورودی 
ــا شکســت  ــد کــرد. ب ــازی، عنوان هــای شــغلی بهتــری را دریافــت خواهی ــا پیشــرفت در ب ســاده اســتخدام می شــوید، امــا ب

دادن دشــمنان و نجــات دادن مــردم، امتیــاز و دســتمزد شــما نیــز افزایــش پیــدا خواهــد کــرد. 
محیط هــای بــازی بــا الگوریتــم ســاخته شــده و شــامل دفتر هــا، رســتوران ها، پارک هــا و… می شــوند. هــر اســتیج دارای 
 Dead.هــا و آیتم هــای ســامتی اســت کــه پــس از شکســت دادن دشــمنان و تکمیــل اهــداف ظاهــر می شــوند Power-Up
End Job از سیســتم بــدون وقفــه ی Co-Op نیــز بهــره می بــرد؛ پــس هــر وقــت کــه خواســتید، می توانیــد یکــی از دوســتان 

خــود را نیــز وارد دنیــای عجیــب بــازی کنیــد.

Totally Reliable Delivery Service از ترکیــب  فیزیــک خنــده دار و یــک تجربــه ی دیوانــه وار و شــلوغ Co-Op تشــکیل 
شــده اســت. در ایــن بــازی شــما بایــد بــا کمــک دوســت خــود، بســته های مختلــف را جا به جــا کنیــد. کنترل هــای ایــن عنــوان 
کــه عمــداً بــا بی دقتــی طراحــی شــده اند، ســبب می شــوند تــا شــاهد موقعیت هــا و اتفاقــات غیــر منتظــره و ســرگرم کننــده 
باشــید. بــرای انتقــال ســریع تر بســته ها بــا حداقــل میــزان آســیب، شــما می توانیــد از وســایل نقلیــه اســتفاده کنیــد. امــا در 
نظــر داشــته باشــید کــه حتــی حســاب شــده ترین اســتراتژی ها نیــز ممکــن اســت بــه فاجعه هــای خنــده داری تبدیــل شــوند.

عنوانــی را تصــور کنیــد کــه بــه شــما اجــازه می دهــد بــا لگــد در هــا را بــاز کــرده و دشــمنان را بــه هــم بکوبیــد، گلوله هــا را بــه 
ســمت دشــمنان بازگردانیــد و بــه طــور کلــی، هــر چیــزی کــه در مقابــل خــود می بینیــد را در تنهــا چنــد ثانیــه نابــود کنیــد. ایــن 
همــان ایــده ی بــازی Katana Zero اســت؛ یــک عنــوان فوق العــاده ی دو بعــدی اکشــن کــه حــاال بــرروی رایانه هــای شــخصی 
 Hotline و کنســول نینتنــدو ســوییچ  در دســترس قــرار دارد. بازی بــازان بایــد بــا عبــور از اتاق هــای مختلــف، بــه ســبک
Miami بــا لشــکری از دشــمنان روبــه رو شــوند. هــر چــه کــه بیشــتر در بــازی پیشــرفت کنیــد، اتاق هــا نیــز طوالنــی و طوالنی تــر 
 Katana Zero ،می شــوند و تنهــا یــک اشــتباه کافــی اســت تــا مجبــور شــوید کــه کار خــود را از ابتــدا آغــاز کنیــد. عــاوه بــر ایــن
از یــک سیســتم انتخــاب دیالــوگ جالــب نیــز اســتفاده می کنــد. در برخــی مــوارد یــک انتخــاب می توانــد جــان شــما را نجــات 
داده یــا ایــن کــه ماموریــت را بــه کلــی نابــود کنــد. پــس از قبــل از هــر انجــام هــر کاری بایــد بــه عواقــب آن خــوب فکــر کنیــد.

طرفــداران بازی هــای Drawful و Draw Something بــه زودی می تواننــد یــک عنــوان چندنفــره ی دیگــر را تجربــه کننــد. ایــن 
بــازی دونفــره ی رقابتــی، افــرادی کــه ادعــا می کننــد نقاش هــای خوبــی هســتند را در مقابــل یکدیگــر قــرار می دهــد تــا برخــی 
ــه  ــر Mona Lisa ،Starry Night ،The Scream ،La Danse و The Whistler’s Mother را ب ــری نظی ــار هن از مهم تریــن آث
وســیله ی مــوس یــا صفحــه ی لمســی بازســازی کننــد. از آن جایــی کــه ایــن افــراد بایــد آثــار هنــری را در مــدت زمــان مشــخصی 
جعــل کننــد، نتایــج بدســت آمــده بســیار عجیــب و خنــده دار خواهنــد بــود. مشــاهده ی بازی بازانــی کــه قصــد دارنــد ایــن آثــار 
را بــا عجلــه بازســازی کننــد، ســرگرم کننــده اســت و بــازی نیــز بــا اســتفاده از مقایســه ی پیکســلی، مشــخص می کنــد کــه چــه 

کســی نقاشــی بهتــری را کشــیده اســت.  
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