


و  یــاران  تمامــی  خدمــت  دارم  ادب  ســام  عــرض 
همراهــان همیشــگی گیمفــا کــه چــه در ســایت و چــه 
در مجلــه هیــچ گاه مــا رو تنهــا نذاشــتین و همیشــه 
حمایــت شــما رو بــه همراهمــون داشــتیم کــه از ایــن 
بابــت قــدردان همتــون هســتیم. خیلــی زود نوبــت 
رســید بــه مجلــه جدیــد گیمفــا و البتــه در واقــع منظــور 
چنــد  زود  خیلــی  کــه  اســت  آن  حــرف  ایــن  اصلــی 
ــا هــم هشــت ســاله  ــی زود گیمف ــاه گذشــت و خیل م
ــرای مــا نمــی ایســتد و  شــد و زمــان، لحظــه ای هــم ب
منتظرمــان نمــی مانــد. ایــن مجلــه یــک ویژگــی خــاص 
دارد و آن هــم ایــن اســت کــه یــک هدیــه بــه مناســبت 
هشــت ســالگی گیمفاســت و یک ویژه نامه که به این 
منظــور طراحــی و نوشــته شــده اســت. گیمفــا هشــت 
ــدام در هــر ســال  ــوده و م ــان ب ــه کنارت ســال اســت ک
ســعیش بــر ایــن بــوده اســت کــه گیمرهــای ایــران را از 
ســایت هــای خارجــی در تمــام زمینــه هــا بــی نیــاز کنــد 
و خــدا رو شــکر کــه در ایــن زمینــه هــم موفــق بــوده و 
بــه لطــف حمایــت هــای شــما حــاال تبدیــل بــه برتریــن 
ــران  و باکیفیــت تریــن وبســایت تخصصــی گیــم در ای
شــده اســت کــه بزرگتریــن ناشــران و ســازندگان دنیــا 
آن را بــه رســمیت مــی شناســند و از گیمفــا حمایــت 
مــی کننــد کــه ایــن مایــه فخــر و مباهــات کاربــران 
گیمفاســت کــه در واقــع ایــن افتخــار بــه خاطــر حمایــت 
ایــن کاربــران عزیــز بــوده اســت. در واقــع اگــر گیمفایــی 
وجــود دارد کــه امــروز 8 ســاله شــود، بــه برکــت وجــود 
و حمایــت همراهانــش اســت کــه بــی شــک بهتریــن و 
وفادارتریــن کاربرهــا هســتند و تیــم گیمفــا و شــخص 
بنــده همــواره مدیونشــان هســتیم و خواهیــم بــود. 
دیگــر زیــاد صحبــت نمــی کنــم و وقتــان را نمــی گیــرم. 
در مــورد گیــم در کشــورمان هــم کــه بهتــر اســت اصــا 
صحبتــی نکنــم و وارد بحــث دالر و قیمــت شــرم آور 
بــازی هــا و انصــاف صفــر فروشــندگان بــازی در ایــران 
نشــویم و داغ دل خــودم و شــما را تــازه نکنــم. آرزو 
دارم کــه در ایــن روز انتهایــی تابســتان بــا مطالعــه 
ایــن مجلــه، مقــداری حــال و هوایتــان بهتــر شــود و بــا 
شــور و شــوق بــه اســتقبال پاییــز و ســیل بــازی هایــش 
برویــد. امیــد اســت کــه ایــن مجلــه ویــژه نامــه هشــت 
ســالگی گیمفــا موجبــات رضایــت خاطــر عزیــز شــما را 

فراهــم آورد.
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اســتودیوهای  از  یکــی   Initiative اســتودیو 
توســعه  هــدف  بــا  مایکروســافت  جدیــد 
 Xbox One بازی هــای انحصــاری بــرای کنســول
 Darrell Galagher اســت. چنــدی پیــش آقــای
مدیــر اســتودیو Intiative، اســامی افــرادی را 
کــه بــه تازگــی بــه ایــن اســتودیو پیوســته اند 
 Brian اســم  میــان  ایــن  در  کــه  کــرد  اعــام 
می خــورد. چشــم  بــه  بیشــتر   Westergaard

آقــای Westergaard کــه پیــش از ایــن تهیــه 
بخــش  و  انیمیشــن  بخــش  ارشــد  کننــده 
داســتانی در اســتودیو Santa Monica بــوده، 
نــام  وی  از   God of War خالــق  عنــوان  بــه 
بــرده می شــود. ایشــان همچنیــن ســابقه کار 
بــر روی بــازی Rise of Tomb Raider را نیــز 
 ،Brian Westergaard بــر  عــاوه  داشــته اند. 

 Annie Lohr، Blake افــراد دیگــری از جملــه
 Fischer، Christian Cantamessa، Daniel
Neuburger و Lindsey Mcqueeney از ایــن 
خواهنــد  کار   Initiative اســتودیو  بــرای  پــس 

ــرد.  ک
مایکروســافت کــه در نســل هشــتم نتوانســته 
ــب  ــل رقی ــن انحصــاری در مقاب ــد عناوی در تولی
ــن داشــته  ــرای گفت ــادی ب ــه اش حــرف زی دیرین
روســت.  روبــه  زیــادی  انتقــادات  بــا  باشــد 
Spider- چــون  بزرگــی  بازی هــای  مقابــل  در 

 Man، God of War، Horizon Zero Dawn
 Xbox One دیگــر،  بازی هــای  از  بســیاری  و 
هیــچ انحصــاری نتوانســته تولیــد کنــد و اکنــون 
در حــال پیــدا کــردن راهــی بــرای راضــی نگــه 

داشــتن کاربــران خــودش اســت. 

بــازی  جهــان  بازی هــای  از  بســیاری  هماننــد 
 The Witcher 3، The Legend of مثــل 
همینطــور  و   Zelda: Breath of the Wild
بــازی Cyberpunk، عنــوان Days Gone کــه از 
جملــه عناویــن مــورد انتظــار انحصــاری ســونی 
بــه شــمار مــی رود نیــز دارای جهانــی یــک پارچــه 

و بــدون زمــان بارگــذاری خواهــد بــود. 
 Days بــازی  محیــط  ویژگــی،  ایــن  بــر  عــاوه 
خواهــد  کاوش  قابــل  کامــا  محیطــی   Gone
بــود، بــه عبارتــی دیگــر تقریبــا هیــچ اتــاق یــا 
محیــط بســته ای در بــازی وجــود نــدارد و هیــچ 
چیــز جلــوی شــما را بــرای گشــت و گــذار در 

بــازی نخواهــد گرفــت.  محیــط 
از  ایــن روزهــا در بســیاری  را  هــر دو ویژگــی 
نشــان  ایــن  و  دیده ایــم  جهــان  بازی هــای 
از   Sony Bend جدیــد  پــروژه  کــه  می دهــد 
بازی هــای مشــابه خــود عقــب نمانــده اســت. 

بارگــذاری  اگرچــه بیشــتر عناوینــی کــه زمــان 
در طــول گشــت و گــذار در محیــط را ندارنــد، 
بــرای شــروع مجــدد زمــان طوالنــی را صــرف 
می کننــد. حــال بایــد دیــد کــه آیــا ســازندگان 
ایــن  بــرای  حلــی  راه  می تواننــد   Days Gone

موضــوع پیــدا کننــد یــا خیــر. 
آشــنایی  بــازی  ایــن  بــا  کــه  کســانی  بــرای 
اکشــن  عنوانــی   Days Gone ندارنــد،  کافــی 
و ماجرایــی جهــان بــاز اســت کــه در آن شــما 
 Deacon St. John کنتــرل شــخصیتی بــه نــام
کــه یــک جایــزه بگیــر بــوده و بــه دنبــال انگیــزه ای 
دســت  در  را  می گــردد  کــردن  زندگــی  بــرای 

گرفــت.  خواهیــد 
عنــوان Days Gone در تاریــخ 22 فوریــه ســال 
 PS4 2019 بــه صــورت انحصــاری بــرای کنســول

منتشــر خواهــد شــد. 

تهیه  کننده God of War به استودیو جدید مایکروسافت پیوست

عنوان Days Gone زمان بارگذاری نخواهد داشت

تاریخ انتشار عنوان Sekiro: Shadow Die Twice مشخص شدبا نمرات عنوان Spider – Man همراه ما باشید
یکــی از جدیدتریــن و بهتریــن بازی هایــی کــه اخیــرا بــرای کنســول 
PS4 بــه صــورت انحصــاری منتشــر شــده، Spider – Man نــام دارد. 
همان طــور کــه مطلــع هســتید عنــوان Spider – Man کــه محصــول 
اســتودیو اینســامنیامک گیمــز بــوده و اخیــرا بــا بازخوردهــای مثبتــی از 
ســوی منتقــدان رو بــه رو شــده اســت. بــه عنــوان مثــال گیــم اینفورمــر 
بــه بــازی Spider – Man نمــره فوق العــاده 9.5 از 10 را داده اســت. 
وبســایت گیــم اســپات نیــز بــا اعطــای نمــره 9 در خاصــه توضیحــات 
خــود آورده کــه بــازی اگرچــه مشــکات ریــزی دارد امــا ایــن مشــکات 
 Spider نمی تواننــد دســتاورد بــزرگ ســازندگان را زیــر ســوال ببرنــد و
Man – تجربــه فوق العــاده ای حتــی بعــد از بــه پایــان رســاندن بخــش 
داســتانی خواهــد بــود. IGN نیــز کــه یکــی دیگــر از وبســایت های 
مرجــع بــه شــمار مــی رود بــه ایــن بــازی نمــره 8.7 را داده اســت. 
عنــوان Spider – Man در متاکرایتیــک بــا متــای نهایــی 87 بــه کار 

خــود پایــان داده اســت. 

چنــدی پیــش تاریــخ دقیــق انتشــار عنــوان Sekiro: Shadow Die Twice کــه 
از همیــن االن از آن بــه عنــوان جانشــین ســری Souls نــام بــرده می شــود 
مشــخص شــد. بــازی Sekiro: Shadows Die Twice در تاریــخ 22 مــارس 
ســال 2019 ) 2 فروردیــن 1398 ( منتشــر می شــود و ایــن تاریــخ انتشــار، 
 Souls از طرفــداران ســری  اگــر  نیــز شــامل می شــود.  را  بــازی   PC نســخه

هســتید، بهتــر اســت از همیــن االن اقــدام بــه پیــش خریــد بــازی کنیــد. 
جریانــات بــازی در دوره ســنگوکو در ژاپــن رخ می دهنــد و یــک قهرمــان کــه 
اکتیویــژن او را »one – armed wolf » می نامــد از مــرگ بازگشــته تــا هــم 
جــان مــردی کــه وی را اربــاب می نامنــد نجــات دهــد و هــم دشــمن قدیمــی 
خــود را نابــود کنــد. قهرمــان بــازی کــه یــک شــبه نینجــا اســت می توانــد از 
ســاح ها و تجهیــزات مختلفــی مثــل شمشــیر و ســاح های دوربــرد اســتفاده 

کنــد. 
الزم بــه ذکــر اســت کــه Sekiro: Shadows Die Twice توســط فــرام ســافتور 

توســعه یافتــه و اکتیویــژن آن را منتشــر می کنــد.

1
بار

اخ
Ga

m
ef

a.
co

m



Devil May Cry 5 دنباله نسخه دوم خواهد بود

از انتشــار Devil May Cry 4 کــه آخریــن نســخه منتشــر شــده از ایــن 
 Devil امســال عنــوان E3 ســری اســت تقریبــا یــک دهــه می گــذرد. در
 DMC 5 تاییــد شــد و از آن زمــان اخبــار زیــادی مبنــی بــر اینکه May Cry 5
دنبالــه نســخه قبلــی خــود خواهــد بــود شــنیده می شــد. امــا طبــق آخریــن 

اخبــاری کــه از ســازندگان بــه دســتمان رســیده، ایــن چنیــن نیســت. 
مطابــق گفته هــای تهیــه کننــده عنــوان Devil May Cry 5، ایــن نســخه 
احتمــاال   Devil May Cry 2 بــود.  خواهــد  بــازی  دوم  نســخه  دنبالــه 
ضعیف تریــن نســخه ایــن مجموعــه بــوده کــه بــا انتقــادات زیــادی رو بــه 
ــازی موفــق در ذهن هــا  ــک ب ــوان ی ــه عن ــت ب رو شــد و نتوانســت در نهای
ــع پیــش درآمــدی از نســخه اول  ــز در واق ــد. نســخه بعــدی نی ــی بمان باق
ــازه زمانــی داســتان نســخه های  ــازی بــود. همانطــور کــه واضــح اســت ب ب
مختلــف Devil May Cry از قاعــده خاصــی پیــروی نکــرده و تنهــا افــرادی 
ــا داســتان  ــه کــرده باشــند ب کــه همــه نســخه های ایــن مجموعــه را تجرب
ــه ای  ــون Devil May Cry 2 دنبال ــد. تاکن ــی آشــنایی دارن ــه طــور کاف آن ب

نداشــته و اکنــون در DMC 5 شــاهد دانتــه ای پیرتــر خواهیــم بــود. 
 PS4 و PC، Xbox One در تاریخ 8 مارس 2019 برای Devil May Cry 5

منتشــر خواهد شــد. 

نمرات عنوان Shadow of The Tomb Raider مشخص شدند

بــه تازگــی نســخه دیگــری از ســری Tomb Raider منتشــر شــده و طبــق 
 Shadow of The .ــد ــازی را مــورد بررســی قــرار داده ان ــن ب معمــول منتقدی
Tomb Raider اکنــون ســومین نســخه ســه گانــه اســکوئر انیکــس بــوده 
کــه بــه نظــر می رســد نســبت بــه دو نســخه قبــل ضعیف تــر ظاهــر شــده 
اســت. اولیــن نســخه ایــن مجموعــه کــه توســط Square Enix منتشــر شــد 
در نهایــت توانســت بــا متــای 86 بــه کار خــود پایــان داد. نســخه بعــدی ایــن 
مجموعــه Rise of The Tomb Raider بــود کــه بازخوردهــای مثبــت کمتــری 
ــه لحــاظ  ــا توانســت ب ــز نهایت ــن نســخه نی ــا ای ــرده ام ــران دریافــت ک از کارب
 Rise of The Tomb .نمــره متــا موفقیــت نســخه پیشــین خــود را تکــرار کنــد
 Shadow of The .ــود ــرای یــک ســال در انحصــار مایکروســافت ب Raider ب
Tomb Raider کــه دســت کــم بــرای مدتــی، آخریــن نســخه ایــن مجموعــه 
خواهــد بــود، بــه ایــن موضــوع کــه چگونــه الرا کرافــت لقــب مهاجــم مقبــره 
را بــه خــود اختصــاص می دهــد، می پــردازد. وبســایت IGN بــا دادن نمــره 9 
بــه بــازی و همچنیــن انتقــاد از محتویــات نســبتا کــم، بــه طــور کلــی از ایــن 
ــه  ــوده اســت. دیگــر ســایت مشــهور، یعنــی گیــم اســپات ب عنــوان راضــی ب
 Shadow of بــازی نمــره 6 را داده و البتــه در خاصــه توضیحــات آورده کــه
The Tomb Raider در مجمــوع بــازی لــذت بخشــی اســت. متــای نهایــی 
ایــن عنــوان در متاکراتیــک بــرای نســخه های PC، PS4 و Xbox One بــه 

ترتیــب 81،78 و 83 اســت. 

از  بســیاری  هســتید  جریــان  در  کــه  همان طــور 
 PC بــرای Xbox One عناویــن انحصــاری ایــن نســل
 Forza Horizon 3، Quantum .ــز منتشــر شــده اند نی
چنــد  تنهــا   Sea of Thieves و   Break، Recore
نمونــه از بازی هــای پرشــماری هســتند کــه بــه غیــر 
از Xbox One، در دســترس کاربــران وینــدوز 10 نیــز 
قــرار گرفته انــد. یکــی از مــورد انتظارتریــن بازی هــای 
انحصــاری مایکروســافت Halo: Infinite بــوده امــا ایــن 
روزهــا Halo 5: Guardians توجهــات بیشــتری را بــه 
خــود جلــب کــرده بــود و دلیلــش هــم شــایعاتی مربــوط 
بــه انتشــار نســخه های رایانه هــای شــخصی آن بــود.
اگرچــه قبــا نیــز چنیــن موضوعــی تکذیــب شــده بــود، 
امــا چنــدی پیــش مایکروســافت تغییــری روی طــرح 
جلــد ایــن بــازی در آمــازون داد کــه ســبب قــوت گرفتــن 
دوبــاره شــایعات شــد. مایکروســافت در اقدامــی کــه 
 Xbox One“ ــارت ــوز مشــخص نیســت عب دلیلــش هن
 Only On“ را جایگزیــن عبــارت ”Console Exclusive
Xbox One” کــرد. در پاســخ بــه ایــن شــایعات نماینــده 
ــار  ــه ســایت CNET یــک ب مایکروســافت در پاســخی ب
دیگــر ایــن شــایعات را رد کــرده و تاکیــد کــرد کــه خبــری 
 10 وینــدوز  بــرای   Halo 5: Guardians انتشــار  از 

نخواهــد بــود. 
 Halo ــار دیگــر احتمــال انتشــار ــا وجــود اینکــه یــک ب ب
شــد،  رد   10 وینــدوز  کاربــران  بــرای   5: Guardians
بایــد دیــد آیــا بــاری دیگــر شــاهد قــوت گرفتــن چنیــن 
ــه ذکــر اســت  ــر. الزم ب ــا خی ــود ی ــم ب شــایعاتی خواهی
کــه نســخه رایــگان Ausar کــه شــامل محتویــات بخــش 
چنــد نفــره بــازی و ابزارهــای Forge اســت تنهــا نســخه 
Halo 5 بــرای رایانه هــای شــخصی بــوده و کاربرانــی 
نســخه  ایــن  بــه  می تواننــد  دارنــد   10 وینــدوز  کــه 

دسترســی داشــته باشــند. 

Halo 5 برای رایانه های شخصی منتشر نخواهد شد 
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Release Date 
April 20, 2018
Platforms
PlayStation 4
Developer(s)
SIE Santa Monica Studio
Publisher)s)
Sony Interactive 
Entertainment
Genre(s)
Action-adventure

God of War
سعید آقاباباییبه عظمت دروازه های والهاال

انتظــار  مدت هــا  از  بعــد  ســرانجام 
و  بــاره  چندیــن  دیــدن  و  انتظــار  و 
نســل  عنــوان  تریلرهــای  روزه  هــر 
هشــتمی God of War، کریتــوس در 
قالــب یــک پــدر پــای بــه ســرزمین های 
اســکاندیناوی و البتــه ســرزمین قلــب 
مــا گذاشــت و شــاهکاری کــه مدتهــا 
روبرویمــان  در  را  بودیــم  منتظــرش 
و   God of War طرفــداران  دیــدم. 
تجربــه  را  عنــوان  ایــن  کــه  کســانی 
کــرده انــد خــوب می داننــد کــه ایــن 
ســری هرگــز تنهــا یــک فرنچایــز بــازی 
اســت  نبــوده  مــا  بــرای  نــام  یــک  و 
 God و  کریتــوس  بــود.  نخواهــد  و 
بازی هــای  نمــاد  و  مظهــر   of War
جاودانه تریــن  از  یکــی  و  رایانــه ای 
آنهــا  بــا  کــه  هســتند  مــا  خاطــرات 
خاطرشــان  بــه  و  ایــم  شــده  بــازرگ 
ــن  ــا والدی ــر ب ــا در ســن پایین ت ــی ب کل

خــود جنگیــده ایــم (البتــه نــه جنــگ 
بــه شــیوه کریتــوس!( تــا برایمــان پلــی 
همــراه  بتوانیــم  و  بخرنــد  استیشــن 
انتشــار  از  قبــل  شــویم.  کریتــوس 
خیلــی   God of War جدیــد  نســخه 
اســترس داشــتیم کــه نکنــد تغییــرات 
زیــاد بــه مــذاق منتقدیــن خــوش نیایــد 
و بخواهنــد شــروع کننــد از همــان اول 
بــازی  وقتــی  ولــی  بکوبنــد،  را  بــازی 
منتشــر شــددیدیم کــه گویــا ایــن بــازی 
حتــی از تفکراتــی کــه مــا داشــتیم هــم 
مشــاهده  و  اســت  خفن تــر  خیلــی 
کردیــم کــه یکــی یکــی و پشــت ســر 
و   10 و   10 و  شــاهکار  نمــرات  هــم 
10 بــرای ایــن بــازی منتشــر می شــد و 
مــدام قنــد در دل مــا و کــوری بارلــوگ 
می تــوان  راحتــی  بــه  می شــد!  اب 
گفــت بــازی جدیــد God of War تــا بــه 
ــازی ســال  ــن ب ــه برتری ــا فاصل امــروز ب

2018 اســت و بــدون شــک یکــی از 
ــده شــدن  مهم تریــن کاندیداهــای برن
جایــزه بــازی ســال نیــز خواهــد بــود که 
احتمــاال بایــد منتظــر رقابتــش بــا غــول 
 Red راک اســتار یعنــی نســخه دوم 
Dead Redemption باشــیم. در ایــن 
مطلــب قصــد داریــم تــا بــه بررســی 
نقــاط قــوت و نقــاط ضعــف نداشــته 
ی بــازی God of War بپردازیــم و آنها 
بــرای شــما عزیــزان برشــماریم، البتــه 

و  نقــد  از  خاصه تــر  صــورت  بــه 
بررســی خیلــی کاملــی کــه در ســایت 

بــه صــورت متنــی و ویدئویــی برایتــان 
قــرار دادیــم. پــس اگــر تاکنــون بــا مــا 
میکنــم  پیشــنهاد  بوده ایــد  همــراه 
 God of بررســی  و  نقــد  ادامــه  در 

ویــژه  مجلــه  و  بنــده  بــا   War
نامــه هشــت ســالگی گیمفــا 

همــراه شــوید.
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پــدر بــودن بــرای یــک خــدا هــم 
ســخت اســت...

از  یکــی  همــواره  داســتان 
نقــاط  و  محکــم  ســتون های 
 God عطــف ســری عناویــن
در  و  اســت  بــوده   of War
موضــوع  ایــن  جدیــد  بــازی 
نیــز  همیشــه  از  بســیار 
اســت.   شــده  پررنگ تــر 

از  بســیاری  کــه   هســتم  مطمئــن 
طرفــداران ایــن ســری محبــوب، دیگــر 
داســتانی  شــاهد  خواســتند  نمــی 
کــوه  و  یونــان  خدایــان  بــه  مربــوط 
ایــن  و  باشــند  تایتان هــا  و  المــپ 
بازخوردهــای  از  کامــا  موضــوع 
بــود  مشــخص   Ascension بــازی 
کــه ایــن ســری نیــاز بــه تغییــر دارد، 
مخصوصــا وقتــی کــه یــک نســل هــم 

و  بارلــوگ  کــوری  آمدیــم.  جلوتــر 
تیــم هنرمنــدش نیــز کامــا بــه ایــن 
ایــن  و  انــد  بــوده  واقــف  موضــوع 
تغییــر  بــا  را  عمیــق  فضــای  تغییــر 
بــازی در  تــم داســتانی  ســرزمین  و 
آن اعمــال کــرده انــد تــا فضــا کامــا 
و  جدیــد  ســازی  افســانه  یــک  بــرای 
دیگــر  شــاهکار  گانــه   ۳ یــک  خلــق 
کــه  می دانیــد  حتمــا  گــردد.  فراهــم 
بــه ماننــد تمامــی المان هــای بــازی، 
بــازی  داســتانی  زمینــه  و  داســتان 
تغییــر  کامــا  نیــز  وار  او  گاد  جدیــد 
کــرده اســت و در ایــن عنــوان شــاهد 
ســرزمین های  کشــیدن  آتــش  بــه 
توســط  اســکاندیناوی   و  شــمالی 
 God of بلــه،  هســتیم.  کریتــوس 
War  از یونــان و اســطوره های یونــان 
ســرزمین های  بــه  آن،  خدایــان  و 
اســکاندیناوی آمده اســت و کریتوس 
بعــد از ســاخی یونــان و خدایانــش 
بــه ســراغ اســکاندیناوی و اســاطیرش 
هــا،  ایــن  کنــار  در  البتــه  و  آمــده 
قالــب  در  نیــز  خاص تــر  ماموریتــی 
تربیــت فرزنــد دارد. در بــازی جدیــد 
God of War شــاهد روشــن شــدن 
بخش هایــی از شــخصیت کریتــوس 
هســتیم کــه هرگــز تــا بــه حــال وی را 
از ایــن منطــر ندیــده بودیــم و شــاید 
کــه  کردیــم  نمــی  هــم  فکــر  حتــی 
اصــا کریتــوس چنیــن ابعــادی نیــز 
باشــد.  داشــته  خــود  شــخصیت  در 
 God جدیــد  عنــوان  در  واقــع  در 
کــه  موضوعــی  بیشــترین   of War
چشــم  بــه  بــازی  داســتان  مــورد  در 
می خــورد اضافــه شــدن بســیار زیــاد 
بــار احساســی بــه داســتان اســت کــه 
تاکنــون حتــی ذره ای از ایــن احســاس 
ــی ســری مشــاهده  ــن قبل را در عناوی
نکــرده ایــم و نــگاه از ایــن زاویــه جدیــد 
بــار احساســی بیشــتر در عنــوان  بــا 
موضوعــی  جنــگ،  خــدای  جدیــد 
بســیار جــذاب و قابــل تحســین اســت 
در  را  آن  خوبــی  بــه  ســازندگان  کــه 
کریتــوس  خشــونت  و  خشــم  دل 

5
سی

رر
و ب

قد 
ن

Ga
m

ef
a.

co
m



ــوس  ــن کریت ــد. همچنی ــرده ان حــل ک
ــا شــخصیت های مختلفــی  ــازی ب در ب
تعامــل دارد و ایــن تعامــات و روابــط 
مــدام  کــه کریتــوس  ایــن  در ســایه 
بــه ایــن فکــر هســت کــه چــه تاثیــری 
داســتان  دارنــد،  پســرش  روی  بــر 
بســیار عمیــق تــری را نســبت بــه قبــل 
تمامــا  و  بعــدی  یــک  شــخصیت  و 
خشــن کریتــوس رقــم می زنــد. ایــن 
ــرات گســترده و عمیــق داســتان  تغیی
بــازی یکــی از مهم تریــن نکاتــی اســت 
بــازی اعمــال شــده اســت و  کــه در 
همیــن موضــوع، یکــی از بزرگتریــن 
نقــاط قــوت بــازی جدیــد نیــز هســت. 
جدیــد  ماجراجویــی  و  داســتان 
کریتــوس در ســرزمین های شــمالی 
از عشــق و احســاس گرفتــه تــا پــدر 
بــودن و خشــم و جنــون همیشــگی 
همــراه  بــه  خــود  بــا  را  کریتــوس 
وقتــی  کــه  اینجاســت  دارد. جالــب 
مقــداری  و  می کنیــد  آغــاز  را  بــازی 
در  کامــا  می کنیــد  پیشــروی  آن  در 
می یابیــد کــه جــدا از فضــا و داســتان 
و ســرزمین بــازی، اصلی تریــن چیــزی 
اســت،  کــرده  تغییــر  بــازی  در  کــه 
نــگاه  و  کریتــوس   خــود  شــخصیت 
او هســت کــه بســیار پخته تــر شــده 

ایــن  و بهبــود یافتــه اســت و دلیــل 
هــم چیــزی نیســت جــز داشــتن یــک 
را قهرمــان خــود  پــدرش  کــه  فرزنــد 
عنــوان  ایــن  در  واقــع  در  می بینــد. 
شــخصیت  از  دیگــر  جنبــه ای  مــا 
کــه  هســتیم  شــاهد  را  کریتــوس 
ــد اســت و جــدا  ــا بســیار جدی ــرای م ب
از خشــم و جنــون و مــرگ و رنــج، مــا 
نیــز  را  کریتــوس  پدرانــه  شــخصیت 
بســیار  کــه  می نشــینیم  تماشــا  بــه 
تــک  جذابیــت دارد. کریتــوس حــاال 
تــک رفتارهــاش را در بــازی بــر اســاس 
تاثیــری روی پســرش  کــه چــه  ایــن 
می گذارنــد انجــام می دهــد و خیلــی 
بیشــتر از خــودش؛ بــه فکــر فرزنــدش 
اســت، چیــزی کــه اصــا فکــر نمــی 
کردیــم در ذات کریتــوس باشــد. در 
مجمــوع بایــد گفــت کــه ســازندگان 
زمینــه  در  هــم  بــاز  نویســندگان  و 
داســتان و شــخصیت پردازی شــگفت 
خوبــی  بــه  و  انــد  کــرده  کار  انگیــز 
زاویــه ای دیگــر از شــخصیت مرگبــار 
همــواره  کــه  را  کریتــوس  خشــن  و 
ــک شــکل او را می شــناختیم در  ــه ی ب
ایــن شــاهکار بــرای مــا بــه نمایــش در 

انــد. آورده 
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اسکاندیناوی، تبلور زیبایی بصری
عنــوان  بصــری  و  گرافیکــی  بخــش 
God of War کیفیــت فــوق العــاده ای 
دارد و یکــی از برگ هــای برنــده ایــن 
ــه وضــوح  ــردد و ب ــازی قلمــداد می گ ب
در  ســازندگان  کــه  اســت  مشــخص 
بــازی،  طــول دوره ۵ ســاله ســاخت 
روی  بــر  را  زیــادی  تمرکــز  و  وقــت 
انــد.   گذاشــته  آن  ظاهــری  کیفیــت 
جانبــه  همــه  تغییــرات  راســتای  در 
بــازی جدیــد، بخــش بصــری آن  در 
ــرات  ــل دچــار تغیی ــه قب ــز نســبت ب نی
ســاختاری و عظیمــی شــده و گرافیــک 
واقــع  بســیار  نســخه  ایــن  در  بــازی 
گرایانه تــر از قبــل هســت و ایــن بــار بــا 
ــر و نبردهــای  گرافیکــی بســیار جدی ت
ســرزمین های  بــه  تــر،  حماســی 
می رویــم  اســکاندیناوی  و  شــمالی 
ــا خــدای  ــدی را ب ــی جدی ــا ماجراجوی ت
جنــگ آغــاز نماییــم. از همــان دقایــق 
نخســتینی کــه بــازی را آغــاز می کنیــد، 
کیفیــت بصــری God of War شــما را 
شــگفت زده می کنــد و هــر چقــدر کــه 
ــد  ــد، مشــاهده می کنی ــر می روی جلوت
کــه دنیــای بــازی تــا چــه حــد زیبــا و 
فانتــزی و جــذاب طراحــی شــده  و از 
آن مهم تــر نیــز تنــوع مناطــق مختلــف 
اســت کــه در آن از محیط هــای ســرد 
شــمالی  ســرزمین های  زده  یــخ  و 
گرفتــه تــا مناطــق جنگلــی و سرســبزتر 
، رودخانــه هــا، مناطــق کوهســتانی 
بهتریــن  بــه  همــه  همــه  غارهــا   و 
ــار هــم  شــکل و ترتیــب ممکــن در کن
قــرار گرفتــه انــد تــا ترکیبــی بــی نظیــر 
لحظــه ای  حتــی  و  دهنــد  شــکل  را 

از قــدم زدن و ماجراجویــی در  هــم 
دنیــای بــازی خســته و دلــزده نشــوید. 
ــد گفــت God of War از  ــع بای در واق
هنــری  کارگردانــی  و  طراحــی  لحــاظ 
طراحــی  و  شاهکاراســت  عنوانــی 
و  شــخصیت ها  و  مراحــل  و  دنیــا 
دشــمنان ایــن بــازی در ســطح فــوق 
کارگردانــی  دارد.  قــرار  العــاده ای 
ســکانس های بــازی از لحــاظ هنــری 
بســیار هوشــمندانه اســت و زوایــای 
صحنه هــا  هنــگام  در  دوربین هــا 
بــه  بــازی  مختلــف  ســکانس های  و 
اســت  شــده  انتخــاب  عالــی  قــدری 
برابــر  چنــد  را  بــازی  هیجــان  کــه 
و جذابیــت مضاعفــی  کــرده  بیشــتر 
ــای  ــد. دنی ــق می کن ــاز ترری ــه بازیب را ب
بــازی کامــا بــر اســاس افســانه های 
اســکاندیناوی  مناطــق  و  شــمالی 
محیط هایــی  شــاهد  و  شــده  خلــق 
فــوق العــاده طبیعــی و واقــع گرایانــه 
مناطــق  بــازی هســتیم. طراحــی  در 
بــازی  کامــا منطبــق بــا فضــا و تــم 
انجــام  بــازی  جدیــد  و  داســتانی 
شــده و ایــن دنیــای زیبــا بــا انــواع و 
فــوق  دشــمنان  هیوالهــا،  اقســام 
عظیــم  موجــودات  مخــوف،  العــاده 
تحســین  طراحی هایــی  بــا  الجثــه 
نهایــت  بــی  باس هــای  برانگیــزف 
طــور  همیــن  و  خوفنــاک  و  عظیــم 
جــذاب  و  متنــوع  شــخصیت های 
پــر شــده و، نکتــه مهم تــر هــم ایــن 
بــر  فقــط  تنــوع  ایــن  کــه  جاســت 
و  نیســت  کمیــت  بــر  تکیــه  اســاس 
بــه کیفیــت تــک تــک جرییــات نیــز 
ــق آن هــا دقــت شــده اســت و  در خل

جزییــات  ریزتریــن  خلــق  در  تمرکــز 
گرافیکــی در بــازی بیــداد می کنــد. از 
 God of War  لحــاظ گرافیــک فنــی در
نیــز شــاهد عنوانــی کامــا بــا ثبــات، 
روان و مســتحکم هســتیم و هرگــز 
بــاگ  مثــل  مــواردی  وجــود  شــاهد 
از  اعــم  فنــی  گرافیــک  مشــکات  و 
افــت فریــم و مــواردی از ایــن دســت 
کیفیــت  لحــاظ  از  بــازی  نیســتیم. 
طراحــی تکســچرها، چــه از نماهــای 
دور و چــه نزدیــک فــوق العــاده عمــل 
می کنــد و شــاهد مــواردی مثــل دیــر 
لــود شــدن تکســچرها نیــز در بــازی 
و  تکنیک هــا  دیگــر  بــود.  نخواهیــد 
ســایه  قبیــل  از  بصــری  افکت هــای 
زنی هــا و عمــق دیــد مناظــر و مــواردی 
از ایــن دســت نیــز بــه بهتریــن شــکل 
اعمــال شــده  بــازی  در دل گرافیــک 
ــا هــر چــه بیشــتر شــما را غــرق  ــد ت ان
 God of War نظیــر  بــی  دنیــای  در 
ــازی  ــردازی در ب ــد. همچنیــن نورپ کنن
بســیار باکیفیــت اســت و نورپــردازی 
تــک  تــک  در  بــازی  داینامیــک 
صحنه هــای آن خیــره کننــده و واقعــی 
عمــل می کنــد و نقــش بســیار مهمــی 
را در هــر چــه زیباتــر کــردن دنیــای 
بــازی در حیــن ماجراجویــی شــما بــا 
نهایــت  در  می کنــد.  ایفــا  کریتــوس 
بــازی  و در مــورد جلوه هــای بصــری 
بایــد گفــت شــاهد عنوانــی هســتیم 
دنیایــی  خلــق  و  فنــی  منظــر  از  کــه 
زیبــا و طراحــی و کارگردانــی هنــری در 
باالتریــن ســطح قــرار دارد و شــاهد 
جلوه هــای  قدرتمندتریــن  از  یکــی 
نســل هشــتم هســتیم. در  بصــری 
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خدای جنگ، خدای گیم پلی! 
شــاخه گیــم پلــی همــان قســمتی اســت 
در  عظیــم  تغییــرات  دســتخوش  کــه 
بــازی جدیــد God of War شــده و در 
قبلــی  عناویــن  تمامــی ســاختار  واقــع 
گرفتــه  بــازی  دوربیــن  از  ســبک  ایــن 
المان هــای  و  کریتــوس  ســاح  تــا 
مختلــف  تغییــرات بســیار بزرگــی بــه 
خــود دیــده انــد و ایــن بــار کریتــوس بــه 
جــای خــراب کــردن مقــر خدایــان یونــان 
دروازه  پایه هــای  لرزانــدن  ســراغ  بــه 
همیــن  اتفاقــا  اســت.  آمــده  والهــاال 
پلــی هــم دلیــل  زیــاد گیــم  تغییــرات 
ســری  ایــن  طرفــداران  اکثــر  نگرانــی 
کــه خوشــبختانه  بــود  انتشــار  از  قبــل 
مشــخص شــد تغییــرات بــه جایــی بــوده 
حقیقــت  در  انــد.  بــوده  الزم  کامــا  و 
می توانیــم بگوییــم فقــط »خشــونت« 
ــی  ــن  قبل ــه از عناوی ــوس اســت ک کریت
بــه ســرزمین های اســکاندیناوی رســیده 
ایــن  اصلــی  ریشــه  البتــه  و  اســت 
فرنچایــز نیــز همیــن خشــونت اســت کــه 
باعــث شــده اســت هنــوز هــم شــاهد 
یــک » God of War« محــض باشــیم، 
امــا در لباســی جدیــد و نســل هشــتمی. 
معرفــی  تریلــر  اولیــن  همــان  از 

ظاهــر  کــه  بــود  مشــخص  بــازی  ایــن 
کریتــوس دســتخوش تغیبــر شــده و در 
ایــن عنــوان  شــاهد بــاال رفتــن ســن او و 
محاســن بلنــدش هســتیم تــا راحت تــر 
ــک  ــگ را در قامــت ی ــم خــدای جن بتونی
ــوان درک  ــن عن ــم در ای ــدر و یــک معل پ
کنیــم، زیــرا کــه بــرای اولیــن بــار در گیــم 
پلــی عناویــن ایــن ســری، همراهــی نیــز 
می دانیــد  حتمــا  کــه  داریــم  بــازی  در 
ــد  ــوس اســت و بای ــوس پســر کریت آترئ
حواســمان بــه او نیــز باشــد و البتــه وی 
نیــز بــه پــدرش کمــک می کنــد تــا زمانــی 
مثــل کریتــوس، یــک جنــگاور بــی نظیــر 
از  نســخه ای  در  روزی  شــاید  و  شــود 
ایــن ســری شــاهد حضــور Atreus بــه 
بــازی  باشــیم.   اصلــی  نقــش  عنــوان 
جدیــد  God of War بــر خــاف عناویــن 
خطــی  حالــت  کــه  ســری  ایــن  قبلــی 
داشــتند، ماهیتــی »نیمــه جهــان آزاد« 
قبــل  از  بیشــتر  خیلــی  اکنــون  و  دارد 
و  گــذار در محیــط   و  قابلیــت گشــت 
انجــام  و  شــخصیت ها  بــا  تعامــل 
بــازی  در  جانبــی  فعالیت هــای  برخــی 
المان هــا  ایــن  وجــود  کــه  دارد  وجــود 
شــده  بــازی  شــدن  جذاب تــر  باعــث 
نقــش  کــه  ایــن  مهم تــر  آن  از  و  انــد 
بزرگــی در بخشــیدن عمــق بیشــتر بــه 
گیــم پلــی ایــن نســخه ایفــا می کننــد. 
یــک  ماننــد  هرگــز  بــازی  ایــن  البتــه 
بــازی اکشــن نقــش آفرینــی و جهــان 
آزاد نیســت ولــی بــه ماننــد بازی هــای 
ــوده و شــما  ــی هــم کامــا خطــی نب قبل
را در پیشــبرد مســیر آزادتــر می گــذارد 
شــاخه های  در  شــما  ارتقــای  رونــد  و 
هســتیم  شــاهد  بــازی  در  را  مختلــف 
کــه تغییــری بســیار شــیرین و جــذاب 
اســت، مخصوصــا بــرای دوســت داران 
ترتیــب،  همیــن  بــه  آفرینــی.  نقــش 
بســته بــه روش بــازی کردنتــان و مقــدار 
بــازی  گشــت و گــذاری کــه در دنیــای 
بــه  کــردن  توجــه  و  می دهیــد  انجــام 
فعالیت هــای جانبــی، شــما می توانیــد 
ایــن عنــوان را بیــن حــدود 20 تــا ۳۰ 
فضــای  برســانید.  پایــان  بــه  ســاعت 
بــازی و دنیایــی کــه گیــم پلــی در آن 
ــر  ــه طــور کامــل تغیی اعمــال می شــود ب
کــرده اســت و کریتــوس از یونــان و مقــر 
ــه  ــان و تایتان هــا و کــوه المــپ، ب خدای
بــا  نبــرد  و  اســکاندیناوی  ســزمین های 
موجــودات اســاطیری آن رفتــه اســت. 
زاویــه دیــد و دوربیــن بــازی نیــز کامــا 
ــا  ــر کــرده و دیگــر آن حالــت تقریب تغیی
قبلــی  بازی هــای  پاییــن  بــه  بــاال  از 
و  نیســتیم  شــاهد  عنــوان  ایــن  در  را 
کریتــوس  پشــت  بــه  دوربیــن  اکنــون 
آمــده اســت و نماهــا و مبــارزات بــازی 
را بســیار نزدیک تــر و جذاب تــر دنبــال 
بــا توجــه  ایــن موضــوع  می کنیــم کــه 
خشــونت  و  بــازی  بــاالی  گرافیــک  بــه 
بــاالی آن، هیجــان مرگبــاری را بــه شــما 
منتقــل می کنــد. در بــازی شــما انــواع 
و اقســام نبردهــای مختلــف را بــا تنــوع 

و هیوالهــا  از موجــودات  نظیــری  بــی 
و  معمولــی  دشــمنان  از  کــه  داریــد 
و  باس هــا  مینــی  تــا  گرفتــه  کوچــک 
باس هــای عظیــم الجثــه و غــول پیکــر 
همگــی مبــارزات فــوق العــاده جــذاب 
و چالــش برانگیــزی را بــرای شــما رقــم 
می زننــد و تنــوع مبــارزات چــه از لحــاظ 
دشــمنان و چــه از لحــاظ تنــوع کمبوهــا  
بــه حــدی باالســت کــه گیــم پلــی بــازی  
را همیشــه در باالتریــن ســطح هیجــان 
نــگاه مــی دارد. مبــارزات  بــرای بازیبــاز 
God of War بــر پایــه خلــق و تشــکیل 
تمــام  بــا  العــاده  فــوق  کمبوهــای 
ــا شــده  ــن بن ــار و خونی کننده هــای مرگب
اســت و بــه ایــن شــکل نبردهــای بســیار 
ــه  ــه تجرب ــد. البت ــق می کن ــی را خل جذاب
بازی هــای قبلــی ایــن ســری کمکــی بــه 
شــما نمــی کنــد و قطعــا در ایــن بــازی 
ــا کامــا  ــی طــول می کشــد ت ــد زمان جدی
قلق مبارزات دســتتان بیاید و و بتوانید 
ــره  ای جــذاب از کمبوهــا را ایجــاد  زنجی
ــارزات  ــد. در خصــوص ســرعت مب نمایی
نســبت بــه عناویــن قبلــی ایــن فرنچایــز 
هــر  کــه  اســت  طبیعــی  گفــت  بایــد 
چقــدر دوربیــن از شــخصیت اصلــی یــک 
بــازی دورتــر باشــد ســرعت مبــارزات در 
دیــد مخاطــب بیشــتر بــه نظــر می رســد 
و بــه طــور کلــی زاویــه ســوم شــخص و 
دوربیــن پشــت شــانه، مبــارزات کندتری 
نســبت بــه عنوانــی بــا دهانــه دوربیــن 
همیــن  بــه  دارد.  ایزومتریــک  و  بازتــر 
 God of  ترتیــب هــم در بــازی جدیــد
بــه  توجــه  بــا  مبــارزات  War، ســرعت 
نزدیک تــر شــدن دوربیــن بــه کریتــوس، 
نســبت بــه قبــل پاییــن آمــده اســت. امــا 
تغییــرات  ایــن  وجــود  بــا  خوشــبختانه 
نبردهــا،  ســرعت  شــدن  کــم  حتــی  و 
نــه تنهــا کیفیــت و حماســی بــودن آن 
مبــارزات کاهــش نیافتــه اســت،  بلکــه 
حتــی بــه ســبب صحنه هــای نزدیک تــر 
و دیــدن خشــونت واضح تــر در نبردهــا، 
وزن و واقعــی گرایــی مبــارزات بیشــتر 
خشــونت  دیــدن  و  اســت  شــده  نیــز 
کریتــوس از نماهــای نزدیک تــر بســیار 
تماشــایی از کار در آمــده اســت. یکــی 
دیگــر از تغییــرات اساســی گیــم پلــی 
کریتــوس  ســاح  بــه  مربــوط  بــازی 
می شــود کــه ســاح اصلــی او در ایــن 
افســانه ای  تبــر  یــک  جدیــد،  بــازی 
ــد  ــا عاشــق آن خواهی ــه قطع هســت ک
شــد و بــه حــدی مبــارزات حماســی و 
ــی  ــم و ســاخی های ب صحنه هــای عظی
می شــود  انجــام  تبــر  ایــن  بــا  نظیــری 
کــه هــر بازیبــاز و بیننــده ای را بــه وجــد 
مــی آورد. زمانــی کــه کریتــوس ایــن تبــر 
را بــه هــر کجــا پــرت می کنــد، مجــددا 
بــه دســت خــودش بــاز می گــردد و بــا 
همیــن قابلیــت، ســازندگان کمبوهــا و 
بــی نظیــر و بســیار خشــن و  حمــات 
خونینــی را خلــق کــرده انــد کــه دیــدن 
آن هــا در بــازی فــوق العــاده هیجــان 

انگیــز اســت.  
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!! McCreary چه کردی با ما آقای
بــازی  ســاندترک  و  موســیقی  قطعــات 
ــک کار  ــدون شــک ی ــد God of War ب جدی
جاودانــه و بــی نهایــت شــنیدنی اســت کــه 
قطعــا جــزو برتریــن موســیقی های بــازی 
در ســال 2018 بــه حســاب می آیــد و بــه 
قــدری زیباســت کــه دوســت داریــد خــارج 
از بــازی هــم مــدام  بــه آنهــا گــوش فــر 
دهیــد و کیــف کنیــد. قطعــات موســیقی 
متــن بــازی در لحظــه لحظــه بــازی و هنــگام 

نبردهــای  و  مبــارزات  و  گــذار  و  گشــت 
حماســی و حتــی بخش هــای احساســی تر 
داســتان، بــی نظیــر عمــل می کننــد و بــه 
کــه هــر  زیبــا و حماســی هســتند  حــدی 
شــنونده ای را حتــی بیــرون از بــازی بــه وجد 
 Bear می آورنــد. در واقــع بایــد گفــت آقــای
McCreary، بــا ســاخت و تنظیــم ایــن اثــر 
را  یــک شــاهکار موســیقیایی  نظیــر،  بــی 

خلــق نمــوده اســت.

جانشــین   Christopher Judge
T. C. Carson شایســته  

عنــوان  God of Warیــک بــازی کامــا 
در  پرفکــت  اصطاحــا  و  نقــص  بــی 
زمینــه صداگــذاری محســوب می شــود 
و چــه در زمینــه صداگــذاری محیطــی 
شــخصیت ها  صداگــذاری  چــه  و 
بازی هــای  بهتریــن  از  یکــی  شــاهد 
صداگــذاری  ایــن  و  هســتیم  تاریــخ 
موســیقی های  کنــار  در  نقــص  بــی 
شــاهکار ســبب می شــود تــا هرچــه 
وقایــع  و  داســتان  دل  در  بیشــتر 
ــازی غــرق شــوید و احساســات هــر  ب
نماییــد.  لمــس  کامــا  را  شــخصیت 
تمــام  صداگــذاری  کار  کیفیــت 
هیوالهــا  و  بــازی  شــخصیت های 
ــرار  ــن ســطح ممکــن ق و... در باالتری
دارد و کامــا واضــح اســت کــه هــر 
شــخص بــه بهتریــن شــکل وظیفــه 

بــه  تــا  اســت  آورده  جــا  بــه  را  خــو 
بــازی در  و حــال  طــور کامــا حــس 
بازیبــاز منتقــل  بــه  آن،  هــر لحظــه 
مهم تریــن  شــک  بــدون  امــا  شــود. 
نکتــه در صداگــذاری شــخصیت های 
بــی  اجــرای  بــه  مربــوط  بــازی 
نظیــر Christopher Judge در قالــب 
ــا را از  ــی م ــه نگران ــوس اســت ک کریت
تغییــر صداپیشــه بــه صفــر رســاند و 
آن قــدر عالــی و حرفــه ای شــخصیتی 
بــا صــدای  مــا ســال هاســت  کــه  را 
 Terrence C. Carson  خــاص
می شــناخته ایــم، صداگــذاری کــرده 
اســت کــه طرفــداران ســری کامــا آن 
را می پذیریــم و انــگار کــه بــه صــورت 
ــا رونــد باالتــر رفتــن ســن  طبیعــی و ب
کریتــوس، صــدای وی جــا افتاده تــر و 

پخته تــر از قبــل شــده اســت.  
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بهترین شروع دوباره برای فرنچایز و افسانه ای که نیاز به یک تغییر بزرگ داشت و این 
تغییر بزرگ به بهترین شکل انجام گرفته است تا نه تنها به ریشه های سری لطمه 

نخورد بلکه زمینه برای یک 3 گانه بزرگ دیگر نیز فراهم گردد که این بهترین نکته مثبت 
بازی است، داستان و ماجراجویی جدید کریتوس همه چیز دارد از عشق و احساس 

تا پدر بودن و خشم و جنون، یکی از بهترین روابط بین شخصیت اصلی و همراهش 
در بازی بین کریتوس و آترئوس برقرار است، گرافیک خیره کننده و چشم نواز که هر 
بیننده ای را شگفت زده می کند، گیم پلی و مبارزات و کمبوهای بی نظر که همچنان 
خشم کریتوس را کاما در خود دارند و با این که زاویه دوربین عوض شده است ولی 

هیچ چیزی از خشونت و جنون مبارزات کم که نشده است هیچ، بلکه به خاطر کیفیت 
گرافیکی باالتر و نزدیک تر بودن صحنه ها، خیلی بیشتر از قبل نیز به چشم می آید 

و ساخی کردن دشمنان بسیار جذاب تر شده است، ساح جدید کریتوس هیچ کم و 
کسری نسبت به blade of chaos  محبوب ندارد، موسیقی در حد شاهکارترین بازی 
های تاریخ، صداگذاری بی نقص و بی نظیر شخصیت ها و بازی که سبب شده است 

اصا نبود صداگذاری قدیمی کریتوس حس نشود. بهترین نسخه فرنچایز گاد او وار تا به 
امروز که جای نسخه سوم را می گیرد.

چه به صورت یک بازی کلی و چه 
به صورت بخش بخش این بازی 

حتی یک نقص هم ندارد
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به عظمت دروازه های والهاال

عنــوان  مختلــف  بخش هــای  بررســی  از  بعــد  و  مجمــوع  در 

جدیــد God of War بایــد خیلــی خالصــه و واضــح خدمــت 

شــما عــرض کنــم کــه » God of War عنوانــی اســت کــه حتــی 

لحظــه ای درنــگ در خریــد  و تجربــه آن جایــز نیســت. و عنوانــی 

اســت کــه بــه تنهایــی ارزش خریــد پادشــاه نســل هشــتم یعنــی 

پلــی استیشــن 4 را دارد.« ایــن فرنچایــز افســانه ای قطعــا نیــاز 

بــه تغییراتــی عظیــم و انقالبــی داشــت و خوشــبختانه کــوری 

ــن شــکل  ــه بهتری ــدش در ســانتامونیکا ب ــم هنرمن ــوگ و تی بارل

ایــن تغییــرات بــزرگ را در بــازی اعمــال کردنــد تــا نــه تنهــا تمامــی 

صنعــت بــازی اعــم از منتقــدان و بازیبــازان از ایــن تغییــرات 

راضــی باشــند و آن را تحســین کننــد بلکــه کامــال بــه ریشــه های 

 God of War ســری هــم وفــادار باشــد و هنــوز هــم شــاهد یــک

باشــیم کــه ایــن در واقــع نقطــه عطــف و بزرگتریــن مزیــت ایــن 

ــا وجــود ســیل تغییــرات عظیــم،  ــازی بــزرگ اســت. در واقــع ب ب

ســاختاری و بنیــادی مخصوصــا در گیــم پلــی بــازی، هنــوز هــم 

عظمــت کریتــوس و ســری God of War کامــال مشــهود اســت 

و در رگ هــای بــازی جریــان دارد و در واقــع هنــوز هــم وقتــی 

در حــال تجربــه ایــن بــازی هســتید، کامــال حــس و حــال بــازی 

کــردن یــک عنــوان از ســری God of War را داریــد و روح ایــن 

ســری کامــال در بــازی جریــان داشــته و ریشــه های آن حفــظ 

شــده اســت. بــازی جدیــد  »God of War«یــک شــروع مجــدد 

و یــک ریبــوت بســیار هوشــمندانه )کــه البتــه ریســک باالیــی 

داشــت ولــی ایــن ریســک بــه بهتریــن شــکل جــواب داد( بــرای 

ایــن ســری محســوب می شــود و حــاال قــرار اســت تــا در همیــن 

بســتر و زمینــه جدیــدی کــه در ایــن بــازی بــه مــا معرفــی شــد، 

شــاهد عناویــن جدیدتــر و شــاید خلــق ۳ گانــه بــی تکــرار دیگــری 
باشــیم.
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در  و  کشــوری  هــر  ملتــی،  هــر 
شــهری  هــر  کوچک تــر  مقیاس هــای 
کســی  دارد.  احتیــاج  ناجــی  یــک  بــه 
حالــت  بــه  را  وضعیــت  بتوانــد  کــه 
ــن ناجــی  ــا ای ــد و عموم ســابق بازگردان
در  حداقــل  می مانــد.  ناشــناس 
زمانــی  اســت!  اینطــور  کــه  فیلم هــا 
در  غــرق   1918 ســال  در  لنــدن  کــه 
تــرس می شــود  ســکوت و تاریکــی و 
قهرمانــی  چنیــن  نبــود  شــدت  بــه 
خالــی  جــای  می کنــد.  احســاس  را 
کســی احســاس می شــود کــه بتوانــد 
کورســوی امیــدی بــرای مــردم ایجــاد 
کنــد، مردمــی کــه دســت و پــا زدنشــان 
تاخیــر  بــه  را  مرگشــان  زمــان  صرفــا 
یکپارچــه  دیگــر  شــهر  می انــدازد. 
ــن خــودش  نیســت و هرکــس از قوانی
نیــز  ضعیف ترهــا  و  می کنــد  پیــروی 
رنــج  میــان  ایــن  در  بقیــه  از  بیــش 
بیچــاره  خون آشــام های  می کشــند. 

پناهــگاه  از  فقــط می تواننــد شــب ها 
خــود خــارج شــوند و مــردم عــادی هــم 
تدابیــر  نیســتند.  بیــش  قربانی هایــی 
بــرای  را  زندگــی  شــکارچیان  امنیتــی 
مشــکل  نیــز  معمولــی  شــهروندان 
کــرده. لنــدن دیگــر نــه بــه مهنــدس 
ــه  ــه ب ــان و ن ــه خلب ــه ب ــاج دارد، ن احتی
هیــچ حرفــه دیگــری. یــا بایــد شــکارچی 
باشــید یــا خون آشــام، یــا پزشــک و یــا 
یــک شــهروند در حــال رنــج کشــیدن. 
و  رفتــه  بــاال  شــهر  بیمارهــای  آمــار 
حــال  در  غریبــی  و  عجیــب  اتفاقــات 
خون آشــام هایی  اســت.  دادن  رخ 
مرگ بارتــر  حتــی  کــه  آمده انــد  پدیــد 
از آنفلوآنــزای اســپانیایی اند. در ایــن 
دنیــای  ایــن  در  نابســامان،  شــرایط 
تاریــک و ترســناک، آیــا کســی می تواند 

نقــش یــک ناجــی را ایفــا کنــد؟ 

Release Date 
June 5, 2018
Platforms
PlayStation 4
Xbox One
Microsoft Windows
Developer(s) 
Dontnod Entertainment
Publisher)s) 
Focus Home Interactive
Genre(s)
Action role-playing

VAMPYR
محمد آریامقدمرستگاری در گروی عطش خون
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ســال  در   Vampyr دنیــای  اتفاقــات 
 Jonathan 1918 رخ می دهنــد. دکتــر
یــک  بــه  تبدیــل  اخیــرا  کــه   Reid
کــه  اســت  مصمــم  شــده  خون آشــام 
آنفلوانــزای  از  را  مردمــش  و  لنــدن 
اســپانیایی کــه جــان بســیاری را گرفتــه، 
بــازی  یــک   Vampyr دهــد.  نجــات 
داســتان محور اســت، بدیــن معنــا کــه 
داســتان  روی  بیشــتر  را  خــود  تمرکــز 
نیــز  زیــادی  حــد  تــا  و  گذاشــته  بــازی 
موفــق ظاهــر شــده اســت. زمانــی کــه 
ریــد  دکتــر  می کنیــد  شــروع  را  بــازی 
و  شــده  تبدیــل  خون آشــام  یــک  بــه 
نمی توانــد ایــن را بــاور کنــد. او بــه مــرور 
متوجــه توانایی هــای خاصــش می شــود 
ایــن توانایی هــا در جهــت منافــع  از  و 
مــردم و از بیــن بــردن عامــل بدبختــی 
اســتودیو  می کنــد.  اســتفاده  شــهر 
شــخصیتی  ریــد  دکتــر  از   Dontnod
فوق العــاده ســاخته اســت. دکتــر ریــد 
در اتفاقــات اوایــل بــازی یــک شــخص 
از  پــر  کــه  نظــر می رســد  بــه  ســردرگم 
ســوال های بــدون جــواب اســت. اولیــن 
کــه  اســت  ایــن  شــده  مطــرح  ســوال 
چــه کســی او را تبدیــل بــه یــک هیــوال 
کــرده و تــا پایــان بــازی نیــز ایــن ســوال 
شــکل های  بــه  مختلــف  افــراد  از  را 
متفاوتــی می پرســد. بــازی خیلــی خــوب 
یــک  بــه  شــدن  تبدیــل  بــرای  را  شــما 
خون آشــام در قالــب شــخصیت دکتــر 
ریــد آمــاده می کنــد. روایــت یکپارچــه 
و تقریبــا بــدون نقــص داســتان بــازی 
پشــت  میخکــوب  پایــان  تــا  را  شــما 
پلتفــرم خــود نگــه داشــته و هــر لحظــه 
جواب هــای  یافتــن  بــه  را  ریــد  دکتــر 
ریــد  دکتــر  می کنــد.  نزدیک تــر  خــود 
مــورد  در  را  اطاعاتــی  بــازی  طــول  در 
بــه  بــازی  کاراکترهــای  دیگــر  بــا  خــود 
متفــاوت  ابعــاد  و  می گــذارد  اشــتراک 
شــناخت.  خواهیــد  را  شــخصیت  ایــن 
دکتــر ریــد از شــخصیت پردازی عمیــق و 
قدرتمنــدی بهــره می بــرد و در ایــن مــورد 
نیــز کار ســازندگان حــرف نــدارد و ایــن 
قضیــه بــرای شــخصیت های دیگــر هــم 
مختلــف  کاراکترهــای  اســت.  صــادق 
بــازی نــه تنهــا از شــخصیت پردازی قــوی 
برخــوردار هســتند، بلکــه ایــن پتانســیل 
تاثیــر  تحــت  را  بازیکــن  کــه  دارنــد  را 
قــرار بدهنــد. شــما می توانیــد بــا ایــن 

کــه  برقــرار کنیــد  ارتبــاط  شــخصیت ها 
خبــر از عمیــق بــودن کاراکترهــای بــازی 
می دهــد. تمرکــز ســازندگان روی بخــش 
داســتانی بــازی بــه نفــع ایــن قســمت و 
بــه ضــرر دیگــر بخش هــای بــازی اســت. 
انتخاب هــای  بــه  توجــه  بــا   Vampyr
از  یکــی  پایــان متفــاوت دارد.   4 شــما 
نقــاط قــوت داســتان بــازی نیــز دقیقــا 
همینجاســت! شــما بــه طــور مســتقیم 
انتخــاب  را  گزینــه  یــک  نمی توانیــد 
کنیــد، بلکــه انتخاب هــای شــما در طــول 
بــازی هســتند کــه یکــی از 4 پایــان را 
برایتــان رقــم خواهنــد زد. ایــن 4 پایــان 
شــامل دو پایــان خــوش و دو پایــان بــد 
اســت و همان طــور کــه اشــاره کردیــم 
بســته بــه انتخاب هــای شــما در طــول 
برایتــان  پایــان   4 ایــن  از  یکــی  بــازی، 
تمامــی  در  پــس  خــورد  خواهــد  رقــم 
تاکیــد  می گیریــد،  کــه  تصمیماتــی 
می کنــم تمامــی تصمیماتتــان، عواقــب 

را در نظــر بگیریــد. 
در بــازی Vampyr تقریبــا هــر حرکتــی 
در  را  عواقبــی  می دهیــد  انجــام  کــه 
تــا  بــازی  اول  از  داشــت.  پــی خواهــد 
در  شــما  دســت  آن،  مرحلــه  آخریــن 
انتخاب هایتــان کامــا بــاز اســت و تنهــا 
چنــد مــورد اســتثنا وجــود دارد کــه بــازی 
شــما را وادار بــه انجــام کاری می کنــد. 
دکتــر ریــد اکنــون یــک خون آشــام اســت 
خــون  از  بایــد  شــدن  قوی تــر  بــرای  و 
نکــردن  تغذیــه  کنــد.  تغذیــه  مــردم 
ریــد  جاناتــان  بــرای  مــردم  خــون  از 
داشــت  خواهــد  پــی  در  را  مشــکاتی 
رقــم  را  شــادتر  پایانــی  عــوض  در  امــا 
ــدن خــون هــر شــخص  ــا مکی ــد. ب می زن
مقــدار مشــخصی XP دریافــت خواهیــد 
ــه اطاعــات شــما از  ــدر ک ــرد. هــر چق ک
باشــد،  بیشــتر  بــازی  شــخصیت های 
ایــن XP نیــز بیشــتر خواهــد بــود و در 
نهایــت هــم کیفیــت خــون افــراد ســالم 
بیــش از افــراد مریــض اســت. بهتریــن 
راه بدســت آوردن XP همین اســت. در 
همیــن راســتا، می توانیــد بــرای مــردم 
بــرای  کنیــد،  تجویــز  داروهایــی  بیمــار 
افــراد مختلــف کارهایــی را انجــام دهیــد 
در  کنیــد.  کشــف  را  مــردم  رازهــای  و 
واقــع NPC هــای بــازی تاثیــر مســتقیم 
شــخصیت پردازی  و  دارنــد  شــما  روی 
آن هــا نیــز جــای تعریــف و تمجیــد دارد.
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در  آفرینــی  نقــش  المان هــای 
Vampyr بــه شــما در پیشــروی بــازی 
کمــک شــایانی خواهنــد کــرد. درخــت 
مهــارت دکتــر ریــد در بــازی شــما را 
وسوســه  بیشــتر  خــون  خــوردن  بــه 
می کنــد! ایــن درخــت مهــارت شــامل 
دکتــر  کــه  ویژه ایســت  توانایی هــای 
در  تــا  کنــد  کســب  می توانــد  ریــد 
را  دشــمنان  راحت تــر  مبارزاتــش 
در  همچنیــن  بــردارد.  راه  ســر  از 
گنجایــش  می توانــد  قســمت  ایــن 
یــا  و  داده  افزایــش  را  خــود  خــون 
اســتقامت خــود را بیشــتر کنیــد. شــما 
خــون  از  بــازی  پایــان  تــا  می توانیــد 
هیچکــس تغذیــه نکنیــد منتهــی در 
ایــن صــورت، کاری بســیار دشــوار را 
ــه  ــه البت ــد داشــت ک در پیــش خواهی
می بینیــد.  پایــان  در  را  نتیجــه اش 
روی  منفــی  تاثیــر   NPC هــر  مــرگ 
ــه را بیمــار  شــهر داشــته و افــراد ناحی
می خواهیــد  اگــر  بنابرایــن  می کنــد. 
مــردم را ســالم ببینیــد بایــد از خــوردن 
کــرده  نظــر  صــرف  دیگــران  خــون 
یــا از قبــل داروهــای خــود را آمــاده 
روی  کشــتن NPC هــا  کنیــد. ضمنــا 
ــر خواهــد گذاشــت.  ــز تاثی دیگــران نی
بــه عنــوان مثــال اگــر شــریک عشــقی 
بــه  را  بــازی  از شــخصیت های  یکــی 
قتــل برســانید، NPC دیگــر بــه یــک 
شــکارچی خون آشــام تبدیــل خواهــد 

شــد.
 Dontnod بازی بازهــا  از  خیلــی 
 Life is بــازی  بــا  را   Entertainment
کــه  عنوانــی  می شناســند،   Strange

بــازی  طبیعتــا  نبــود.  اکشــن  اصــا 
ــداران  ــرای طرف ــد ب ــل LiS نمی توان مث
انتخــاب مناســبی  بازی هــای اکشــن 
 Vampyr در  بازیکنــان  باشــد. 
تجربــه خواهنــد  را  زیــادی  مبــارزات 
کــرد کــه البتــه ایــن مبــارزات خیلــی 
ــد  ــی نقــص نیســتند. شــما می توانی ب
حمــل  خــود  بــا  را  ســاح  نــوع  دو 
ارتقــا  قابــل  ســاح ها  ایــن  و  کنیــد 
دادن هــم هســتند. روی PC، بــرای 
فقــط  اســلحه هایتان  از  اســتفاده 
را  چــپ  و  راســت  کلیــک  کافیســت 
فشــار دهیــد. دشــمنان شــما اساســا 
یــا انســان هســتند یــا خون آشــام های 
دیگــر. انســان ها کــه در واقــع همــان 
هســتند  خون آشــام  شــکارچی های 
نیــز اســتفاده می کننــد.  از تفنــگ  و 
برویــد،  جلوتــر  بــازی  در  چــه  هــر 
ســطح ایــن دشــمنان بیشــتر شــده و 
برایتــان دردســرهای بیشــتری ایجــاد 
خواهنــد کــرد. گــروه دیگــری کــه بایــد 
نگــران آن هــا باشــید خون آشــام های 
در  بیشــتر  کــه  هســتند  پایــه  دون 
فاضاب هــا و نقــاط تاریــک و متروکــه 
البتــه  می کننــد.  پیــدا  حضــور  شــهر 
ایــن دســته از دشــمنان شــما وحشــی 
کافــی  توانایی هــای  از  اگــر  و  بــوده 
برخــوردار نباشــید نمی توانیــد پیــروز 
میــدان نبــرد باشــید. گروهــی دیگــر 
ــه گرگ نماهــا  ــه ب از دشــمنان شــما ک
ــوده کــه  شــبیه هســتند Vulkod هــا ب
ــا آن هــا دســت  ــازی ب ــا اواخــر ب تقریب
و پنجــه نــرم خواهیــد کــرد. گروهــی 
شــبیه  نیــز  خون آشــام ها  از  دیگــر 

ــوده و اصــا دوســت  ــه خــود شــما ب ب
تحــت  منطقــه  وارد  کســی  ندارنــد 
کنترلشــان شــود، مشــکل اینجاســت 
ــن  ــد از ای ــات بای ــه شــما گاهــی اوق ک
ــه محــل مــورد  ــا ب مناطــق رد شــوید ت
مبــارزات  اینجــا،  تــا  برســید.  نظــر 
بــازی فوق العــاده نبــوده ولــی ایــراد 
بحــث  ندارنــد.  هــم  بزرگــی  چنــدان 
تکــراری شــدن مبــارزات بیشــتر حالــت 
ســلیقه ای داشــته و بهتــر اســت آن 
بــازی  Boss هــای  نکنیــم.  مطــرح  را 
عمــل  انتظــارات  حــد  در  اصــا  امــا 
نمی کننــد. تقریبــا مبــارزه بــا تمامــی 
رئیس هــا حالتــی یکســان داشــته و 
فقــط بــه یــک اســتراتژی بــرای غلبــه بر 
داریــد. کوچک تریــن  احتیــاج  آن هــا 
تفاوتــی کــه بتــوان بــه آن اشــاره کــرد 
بــازی  تاکتیــک جنگــی غول هــای  در 
دیــده نمی شــود و در نتیجــه، بــدون 
از  را  آن هــا  خاصــی  چالــش  تجربــه 

داشــت.  برخواهیــد  رو  پیــش 
بــه غیــر از کمبوهــای اصلــی، شــما 
خاصــی  توانایی هــای  از  می توانیــد 
کــه در بخــش درخــت مهــارت کســب 
ایــن  ببریــد.  بهــره  نیــز  می کنیــد 
نیــز  یافتــن  ارتقــا  قابــل  توانایی هــا 
ــارزات  ــج مب ــد نتای هســتند و می توانن
دشــوار را بــه طــور کلــی تغییــر دهنــد. 
خــاص،  توانایی هــای  از  یکــی  مثــا 
ســاخت شــبحی از خــود و فرســتادن 
آن بــرای مبــارزه بــا دشــمنان اســت. 
تدافعــی  گاهــا  مهارت هــا  ایــن 
تهاجمــی  هــم  اوقــات  بعضــی  و 
شــهروندان  از  غیــر  بــه  هســتند. 
اصلــی 4 ناحیــه از شــهر لنــدن، شــما 
بایــد در بقیــه مــوارد اصــول مبــارزه را 
بلــد باشــید. اگــر بخواهیــد خــون یکــی 
ــد، کافیســت  از مــردم شــهر را بخوری
 Mesmerise ــت ــا اســتفاده از قابلی ب
کنتــرل ذهــن وی را در دســت گرفتــه 
و او را بــه نقطــه امنــی ببریــد و کار 
را تمــام کنیــد. از دیگــر نقــاط ضعــف 
ــه هــوش مصنوعــی  ــوان ب ــازی می ت ب
تعریــف  کــه  کــرد  اشــاره  دشــمنان 
کا  شــما  دشــمنان  نــدارد.  چندانــی 
حوصلــه  کمــی  بــا  و  هســتند  پــرت 
راه  شــدن  دیــده  بــدون  می توانیــد 

خــود را ادامــه دهیــد.
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شــخصا بــه اتمســفر یــک بــازی خیلــی 
اهمیــت می دهــم. معتقــدم بازی هایــی 
کــه بتواننــد بــا طراحی دنیــای بازی نیمی 
از حــرف خــود را بزننــد جــای تحســین 
ــد. صرف نظــر از جلوه هــای  ــراوان دارن ف
بصــری، طراحــی محیــط بــه تنهایــی یکی 
از نقــاط قــوت بــازی بــه شــمار مــی رود. 
ــدن،  ــک لن کوچــه پــس کوچه هــای تاری
خانه هــای خرابــه، دیوارهــای فرســوده 
مناطــق  بــه  کــه  باریــک  راه هــای  و 
خطرنــاک دنیــای بــازی وصــل می شــوند 
توانایــی بــه تصویــر کشــیدن تــم اصلــی 
هرآنچــه  بــازی  تــم  دارنــد.  را  بــازی 
بایــد  ســازنده  باشــد،  می خواهــد  کــه 
بتوانــد ایــن تــم را بــه تصویــر بکشــد و 
عهــده  از   Dontnod Entertainment
ایــن کار برآمــده اســت. دنیــای بــازی پــر 
از نقــاط مخوفیســت کــه شــاید فقــط 
جرئــت  خــودش  بــه  خون آشــام  یــک 
ورود بــه چنیــن نقطه هایــی را بدهــد. 
از  نمونــه ای  مثــا،  بــازی  قبرســتان 
ــردازی  ــگ پ ــن لوکیشن هاســت. رن همی
کیفیــت  بــه  هــم  بــازی  نورپــردازی  و 
گرافیــک هنــری بــازی کمــک می کنــد و 
در نهایــت خاقیــت ســازندگان باعــث 
شــده کــه Vampyr از دنیایــی تاریــک 
باشــد. در  برخــوردار  و مغمــوم کننــده 
ــد از کیفیــت نســبتا  ــا نبای ــان ام ــن می ای
شــد.  غافــل  بــازی  بافت هــای  پاییــن 
بــا محیط هــای شــادتر،  بازی هایــی  در 
ــه  اهمیــت کیفیــت تکســچرها بیشــتر ب
چشــم می خــورد ولــی بــا کمــی دقــت 
بــازی  دنیــای  کــه  می شــوید  متوجــه 
کافیســت.  جزئیــات  فاقــد   Vampyr

طراحــی صــورت کاراکترهــا خیلــی جــای 
تعریــف نــدارد. وارد خانــه افــراد مختلف 
بیشــتر  ضعــف  ایــن  می شــوید،  کــه 
نمایــان می شــود جایــی کــه مشــخص 
اســت ســازندگان روی طراحــی جزئیــات 
 Vampyr .محیــط خیلــی کار نکرده انــد
بــازی در حــد نســل  یــک  را نمی تــوان 
ــن موضــوع  ــل ای هشــتم دانســت و دلی
فقــط ضعــف گرافیــک فنیســت.  هــم 
عــاوه بــر ایــن مشــکات، باگ هایــی از 
بــازی نیــز گــزارش شــده اند کــه شــخصا 
بــه آن هــا برخــورد نکــرده ولــی ظاهــرا 

کاربــران زیــادی را آزار داده اســت. 
بــازی،  تحســین  قابــل  بخــش  دیگــر 
بــازی  موســیقی  و  صداگــذاری  بخــش 
انجــام  را  خــود  رســالت  کــه  بــوده 
طراحــی  بــازی،  داســتان  می دهــد. 
بــازی  موســیقی های  و  آن  هنــری 
همــه در یــک راســتا قــدم برمی دارنــد 
نشــان  را  ســازندگان  توانایی هــای  کــه 
ــه  می دهــد. صداگــذاری شــخصیت ها ب
نحــو احســن انجــام شــده و نمی تــوان 
بــدان گرفــت. خصوصــا  ایــراد خاصــی 
صداگــذاری خــود دکتــر ریــد و تغییــرات 
آن در حــاالت مختلــف. لحــن صــدای 
جاناتــان ریــد بــه شــکلی قابــل قبــول 
را  زیــادی  بازی هــای  می کنــد.  تغییــر 
ایــن بخــش بی دقتــی  دیــده ام کــه در 
در   Vampyr امــا  می دهنــد  خــرج  بــه 
ــرد.  ــرار نمی گی ــن دســته از بازی هــا ق ای
ســاندترک های  و  موســیقی ها  از 
گوش نــواز، احساســی و گهــگاه ترســناک 

بــازی نیــز نبایــد غافــل شــد. 

داستانی غنی و قدرتمند
اتمسفر و طراحی هنری بازی

اهمیت انتخاب ها و عواقب آن ها
موسیقی و صداگذاری بازی

ضعف هوش مصنوعی
کیفیت پایین بافت ها

مبارزه با باس ها 
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در مجمــوع Vampyr را می تــوان از تجربه هــای لذت بخــش 
و  غنــی  داســتانی  بــا  بــازی  یــک  دانســت.   2018 ســال 
شــخصیت پردازی و روایــت داســتانی قابــل قبــول کــه البتــه 
زمینــه در خــود می بینــد.  ایــن  در  را هــم  مشــکات جزئــی 
باعــث  داســتانی،  بخــش  روی  بــازی  حــد  از  بیــش  تمرکــز 
پدیــد آمــدن یــک بــازی بــا داســتانی موفــق شــده کــه البتــه 
در بقیــه بخش هــا مشــکاتی را در خــود می بینــد. بــه طــور 
کلــی روی هرچیــزی کــه بــه رســاندن مفهــوم داســتانی بــازی 
ــه  ــی ب ــوارد ســازندگان خیل ــه م ــد کار شــده و در بقی کمــک کن
خــود زحمــت نداده انــد و نتوانســته اند کــه ضعف هــای بــازی 
کــه  بــازی  گرافیــک هنــری  مثــال،  عنــوان  بــه  بپوشــانند.  را 
اتمســفر آن را بــه نمایــش می گــذارد در شــرایط مطلوبــی بــه 
ســر می بــرد و برعکــس گرافیــک فنــی بــازی نمی توانــد چنــدان 
راضی کننــده باشــد. Vampyr تجربــه ای نــو بــرای بازیکنــان بــه 
ارمغــان خواهــد داشــت و مــا را بــا دنیــای خون آشــام ها کــه 
در بازی هــای ویدئویــی مــورد کم لطفــی قــرار گرفته انــد بیشــتر 
آشــنا می کنــد. Vampyr بــرای کســانی کــه فقــط بــه بازی هــای 
Call of Duty و GTA عاقــه دارنــد اصــا انتخــاب مناســبی 
نیســت ولــی بــرای کســانی کــه از بازی هــای داســتان محــور 

لــذت می برنــد تجربــه ای بــه یــاد ماندنــی خواهــد بــود. 
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در حیطــه ی توضیحــات و بررســی ها 
ســولز  ســری  هــای  بــازی  مــورد  در 
حدیث هــای  و  حــرف  بادبــورن،  و 
اکثــر  گفــت.  می تــوان  زیــادی 
عنــوان  بــه  بازی هــا  ایــن  از  افــراد، 
بازی ســازی  عناویــن  در  شــاهکاری 
یــاد می کننــد و عــده ای نیــز هســتند 
کــه از آن هــا بــه خاطــر ســختی بیــش 
دارند.هــر  شــکایت  اندازه شــان  از 
کــدام از این هــا کــه درســت باشــد، 
ــش از  ــت بی ــد محبوبی شــما نمی  توانی
انــدازه ی ایــن ســری بازی هــا را، بــه 
هــر دلیلــی هــم کــه معــروف شــده 
ســری  اولیــن  کنیــد.  انــکار  باشــند، 
ســولز  دیمونــز  ســولز،  بازی هــای 
نــام داشــت کــه بــه نوعــی تعریــف 
کننــده ی ژانــر و هم چنیــن توصیــف 
ســری  کلــی  ویژگی هــای  کننــده ی 
بازی هایــی بــود کــه بعــد از آن عنــوان 

بــاالی  ســختی  می شــدند.  عرضــه 
هــم  بازی هــای  بــه  نســبت  بــازی 
دوره ی خــود و یــک گیم پلــی پیچیــده 
کــه همیشــه بازیکــن را درگیــر نگــه 
مــی دارد و اجــازه ی کوچکترین اشــتباه 
بــه او نمی دهــد، داســتان پیچیــده، 
تمــام  مــرگ  بــار  هــر  بــا  این کــه 
روح هــای خــود را از دســت خواهیــد 
دوبــاره  شــد  خواهیــد  مجبــور  و  داد 
بــه مکانــی کــه دفعــه ی ثبــل در آن 
مردیــد برگردیــد و آن هــا را جمــع آوری 
کنیــد وگرنــه بــرای همیشــه آن هــا را 
از دســت خواهید داد، نقشــه  پردازی 
پیچیــده و مثال هــای دیگــر؛ همــه در 
داشــته اند.  وجــود  ســولز  بازی هــای 
بــازی دیمونــز ســولز کــه  بــا این کــه 
اولیــن بــازی از ســری ســولز محســوب 
می شــد توانســت موفقیتــی هــر چنــد 
ایجــاد  ســازندگانش  بــرای  نســبی 

بــرای  اصلــی  موفقیــت  امــا  کنــد، 
از راه  فــرام ســافتور وقتــی  کمپانــی 
رســید کــه آن هــا اولیــن بــازی فرنچایــز 
یعنــی  ســولز،  دارک  خارق العــاده ی 
دارک ســولز یــک را بــه بــازار عرضــه 
کردنــد. ایــن بــازی در زمــان عرضــه، از 
هــر لحــاظ انقابــی محســوب می شــد 
و توانســت موفقیــت عظیمــی بــرای 
بیــاورد.  ارمغــان  بــه  ســازندگانش 
نســخه های بعــدی ایــن بــازی نیــز در 
ســال های بعــد عرضــه شــدند و حتــی 
بــازی بادبــورن از همیــن کمپانــی نیــز 
بعــدا عرضــه شــد کــه آن هــم موفــق 
شــد بــه درجــه ی باالیــی از محبوبیــت 
حتــی  گفــت  بتــوان  شــاید  و  برســد 
ایــن کمپانــی دوســت  از  بــازی  یــک 
نفــرت  مــورد  کــه  نبــوده  داشــتنی 
مخاطبــان قــرار بگیــرد و هــر بــار، یــک 
داده انــد.  گیمرهــا  تحویــل  شــاهکار 

Release Date 
May 25th 2018
Platforms
Microsoft Windows
PlayStation 4
Xbox One
Nintendo Switch
Developer(s) 
FromSoftware
Publisher)s) 
Namco Bandai Games
JP: FromSoftware
Genre(s)
Action role-playing

Dark Souls Remastered
مهدی رحیمیارواحی که هنوز هم سیاهند
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یــک  کــه  نیــز،  آن هــا  بــازی  آخریــن 
ــا تــم نینجایــی و ژاپنــی اســت  ــازی ب ب
و قــرار اســت در بهــار ســال بعــدی 
و  دارد  نــام  ســکیرو  شــود،  منتشــر 
بــازی  تثریبــا همــه مطمئن انــد ایــن 
نیــز، بــرگ زریــن دیگــری در در تاریــخ 
ــم خواهــد  ــن شــرکت رق افتخــارات ای
نســخه ی  یــک  پیــش،  مدتــی  زد. 
اول  نســخه ی  از  شــده  ریمســتر 
مجموعــه ی دارک ســولز منتشــر شــد 
نســبت  زیــادی  مــوارد  در  البتــه  کــه 
بــه نســخه ی اصلــی خــود پیشــرفت 
داشــته ولــی بــاز هــم جایــی را بــرای 
می گــذارد.  باقــی  خــوردن  حســرت 
بــا نقــد و بررســی نســخه ی ریمســتر 
شــده ی بــازی دارک ســولز بــا گیمفــا 

باشــید. همــراه 



اولیــن چیــزی کــه بایــد بــرای نقــد و 
بررســی بــازی توضیــح دهیــم، خــود 
اســت.  ریمســتر  کلمــه ی  معنــی 
وقتــی  بــازی  ایــن  نباشــد،  چــه  هــر 
از  شــد،  پخــش  بــار  اولیــن  بــرای 
انــواع نقطــه نظــرات مختلــف مــورد 
توانســت  و  گرفــت  قــرار  بررســی 
ــد،  کلمــه ی شــاهکار را از آن خــود کن
پــس مــا بایــد چــه چیــزی را در ایــن 
بخواهیــم  اگــر  کنیــم؟  بررســی  نقــد 

موزیــک  داســتان،  گیم پلــی،  کــه 
بــا  و دیگــر مــوارد را بررســی کنیــم، 
ــود،  ــن کار درســت خواهــد ب اینکــه ای
را  ماجــرا  همــه ی  نمی توانــد  امــا 
بایــد  مــا  بــه درســتی خاتمــه دهــد. 
یــک ریمســتر چیســت،  بدانیــم کــه 
چــرا بایــد ســراغ یــک بــازی ریمســتر 
شــده برویــم و بــا این کــه دارک ســولز 
یــک بــازی عالــی و شــاهکار اســت، اما 
آیــا نســخه ی ریمســتر شــده ی آن هــم 
یــک »ریمســتر« شــاهکار بــه حســاب 
می آیــد؟ فــرق ریمســتر بــا ریمیک، در 
ایــن اســت کــه در ریمســتر، از کدهــا 
و مــواردی کــه در بــازی اصلــی موجــود 
بــوده، تــا حــد زیــادی دوبــاره اســتفاده 
می شــود و بــا اســتفاده از آن هــا بــرای 
پایــه ی کار، مــواردی ماننــد گرافیــک 

در  می کننــد.  پیشــرفت  صــدا  و 
ــب ســازندگان اســتفاده  ــک، اغل ریمی
ــد  ــال می برن کمــی از  کدهــای اوریجین
اول  از  را  بــازی  گفــت  می تــوان  و 
کــدام  هــر  بــرای  البتــه،  می ســازند. 
از ایــن مــوارد یــک خوبــی و یــک بــدی 
وجــود دارد. در ریمســتر، خوبــی ایــن 
اســت کــه شــما می توانیــد مطمئــن 
تجربــه  داریــد  کــه  بــازی ای  باشــید 
می کنیــد، تــا حــد زیــادی شــبیه بــه 

همــان بــازی گذشــته اســت و البتــه 
بــا  چندانــی  تفــادت  بــازی  گیم پلــی 
گذشــته نداشــته اســت، پــس شــما 
ــا خیــال راحــت خاطرتــان  می توانیــد ب
تجربــه  بهتــر  کیفیتــی  بــا  این بــار  را 
کنیــد. بــدی ایــن کار هــم ایــن اســت 
ــه  کــه ممکــن اســت اگــر ســازندگان ب
ندهنــد،  انجــام  کار  کافــی  انــدازه ی 
زیــادی  حــد  تــا  نهایــی  نســخه ی 
بــه نســخه ی اصلــی بمانــد و  شــبیه 
پیشــرفت ها، محســوس نباشــند. در 
اســت  راحــت  ریمیــک، خیــال شــما 
کــه کیفیــت بافت هــا و دیگــر مــوارد 
ــه طــرز شــگفت  ــک، ب ــه گرافی از جمل
انگیــزی افزایــش پیــدا خواهــد کــرد، 
امــا ممکــن اســت هســته ی گیم پلــی 
نیــز دچــار تغییــر شــود کــه خوشــایند 

برخــی از گیمر هــای قدیمــی نباشــد. 
در هــر صــورت، فرام ســافتور گزینه ی 
ریمســتر را بــرای ایــن عنــوان انتخــاب 
کــرده و بایــد دیــد ایــن انتخــاب، در 
نهایــت بــه نفــع گیمــر تمــام شــده یــا 

بــه ضــرر آن. 
ایــن  بررســی  مــورد  مــورد در  اولیــن 
بــازی، داســتان آن اســت کــه بــه واقــع 
همــه  ایــن  گذشــت  از  پــس  حتــی 
ســال، بــا بازگشــت بــه آن، عظمــت 
آن را حــس کــردن و قســمت قســمت 
بســیار  لــذت  کــردن،  کشــف  را  آن 
باالیــی بــه بازیبــاز می دهــد. البتــه کــه 
قــرار نبــوده داســتان بــازی بــا نســخه ی 
نمــره ی  پــس  کنــد،  تغییــر  ریمســتر 
ــه گذشــته تغییــری  آن هــم نســبت ب
از  خیلــی  برخــاف  دیــد.  نخواهــد 
بازی هــا کــه داســتان خودشــان را در 
صورتتــان فــرو می کننــد و هــی مــدام 
ــگاه کــن. ایــن  ــد« ن ــه شــما می گوین ب
داســتان منــه. میگــم نــگاه کــن بــه 
داســتان مــن. توجــه کــن بــش. خیلــی 
را  رویــه  ایــن  ســولز  دارک  مهمــه.« 
شــخصی  ماننــد  و  نمی گیــرد  پیــش 
ــه  ــد شــما ب کــه برایــش فرقــی نمی کن
ــه، فقــط  ــا ن ــد ی داســتانش توجــه کنی
می گویــد »داســتانی در بــازی وجــود 
دارد. می خواهــی دنبالــش بگــردی؟ 
مــن  امــا  بگــردی.  بــروی  می توانــی 
ــو نخواهــم کــرد.«  ــه ت هیــچ کمکــی ب
بعضــی  بــرای  اســت  ممکــن  ایــن 
گویــی  داســتان  بــه  کــه  بازی بــازان 
کمــی  کرده انــد،  عــادت  سرراســت 
عــده ای  بــرای  امــا  باشــد،  ســخت 
نــو،  قضیــه ی  یــک  ماننــد  دیگــر، 
ســریعا  و  اســت  جــذاب  شــدت  بــه 
کــه  همان طــور  می کنــد.  جذبشــان 
ــد از  ــی می توانی ــه شــد، شــما حت گفت
بــدون  را برویــد،  بــازی  تــا آخــر  اول 
ایــن کــه حتــی یــک ذره از داســتان 
بــازی را بفهمیــد. حتــی در دفعــه ی 
اول بــرای مــن هــم ایــن اتفــاق افتــاد. 
نمی دانســتم  هــم  داســتان  آخــر  تــا 
فقــط  اســت.  قــرار  چــه  از  اوضــاع 
یــاروی  یــک  بایــد  کــه  می دانســتم 
خیلــی قــوی را بکشــم و وقتــی هــم 
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ایــن اتفــاق افتــاد، از این کــه خــودم 
امــا  شــدم.  متعجــب  گرفتــم  آتــش 
ــرای درک  پــس از ســاعت ها تــاش ب
منبــع  از  گرفتــن  کمــک  و  موضــوع 
بی پایــان دانــش، یعنــی اینترنــت، و 
هم چنیــن صحبت کردن هــای دوبــاره 
و دوبــاره بــا ان پــی ســی ها و شــنیدن 
ده بــاره ی هــر دیالــوگ، کــم کــم حال و 
هــوای بــازی بــه دســتم آمــد. ســال ها 
بــود.  اژدهاهــا  از  پــر  دنیــا  پیــش، 
آن هــا موجوداتــی باشــکوه و قدرتمنــد 
بودنــد کــه البتــه بــه واســطه ی پوســت 
ایــن  در  جاودانــه  قویشــان،  ســنگی 
می کردنــد.  زندگــی  تاریــک  زمیــن 
بــه  شــروع  شــعله   چنــد  روزی، 
ســوختن می کننــد و چهــار لــرد بــزرگ، 
و  آیــزاالث  جادوگــر  نیتــو،  گویــن، 
همچنیــن پیگمــی، کــه پــدر انســان اه 
آتــش  درون  از  را  روح  چهــار  بــود، 
آن هــا  کار،  ایــن  بــا  می کننــد.  پیــدا 
می کشــند  چالــش  بــه  را  اژدهایــان 
ــک اژدهــای  ــه ی ــا کمــک ســیث، ک و ب
بــدون فلــس بــود و بــه نــوع خــودش 
خیانــت کــرد، توانســتند اژدهایــان را 
ــا پــس از  ــد. حــال، دنی شکســت دهن
ســال های زیــادی کــه شــکوفا شــده 
و در ســایه ی عصــر آتــش پیشــرفت 
کــرده، دارد آرام آرام فــرو می ریــزد. 
تاریکــی و بــرزخ از همــه جــا در حــال 
نزدیــک شــدن اســت و شــعله ای کــه 
در ابتــدا بــه آن اشــاره شــد، دارد کــم 
کــم خامــوش می شــود. حــال، گویــن، 
عظیــم،  تمــدن  ایــن  تمــام  پادشــاه 
تصمیــم می گیــرد خــود را قربانــی کنــد 
تــا بتوانــد آتــش را نجــات دهــد. البته، 

بــرای مدتــی نیــز ایــن اتفــاق می افتــد. 
ــاره خامــوش می شــود  ــا آتــش دوب ام
و حــال، نوبــت ماســت کــه بــه عنــوان 
یــک انســانی کــه نمی توانــد بمیــرد، 
انتخــاب  بــه  دوبــاره  و  شــویم  بلنــد 
یــا  کنیــم  احیــا  را  آتــش  خودمــان 
ــا در تاریکــی  ــم کــه دنی مشــاهده کنی
فــرو مــی رود. البتــه، ایــن داســتانی 
بــه ســختی  کــه توضیــح داده شــد، 
حتــی ســطح ایــن اقیانــوس عمیــق را 
می خراشــد. از هــر خیانــت و اتفــاق 
ــی  ــداکاری و اتفــاق خوب ــد، از هــر ف ب
کــه بخواهیــد، در ایــن داســتان اتفــاق 
یــک فرقــه ی  می افتــد. گویــن رهبــر 
را  انســان ها  تــا  می شــود  شــیطانی 
ــه  ــد، اصــا گویــن خــودش ب مهــر کنن
ســیث  می کنــد.  خیانــت  انســان ها 
پــس از مدتــی دیوانــه می شــود، چنــد 
معلــوم  کــه  عظیم الجثــه  خزنــده ی 
زنده انــد،  اســت  مــدت  چــه  نیســت 
از مدت هــا پیــش در هــر دو طــرف 
در  تاریکــی،  و  روشــنایی  ماجــرا، 
حــال دسیســه چینــی هســتند، یــک 
ــا ســگش  ــراه ب شــوالیه ی شــجاع هم
بــرای  را  خــودش  می شــود  مجبــور 
از پخــش شــدن تاریکــی  جلوگیــری 
قربانــی کنــد و هــزاران اتفــاق ریــز و 
درشــت دیگــر، تعــداد بســیار زیــادی 
در  کــدام  هــر  کــه  ســی،  پــی  ان 
حرف هــای  مختلــف  موقعیت هــای 
ــرای گفتــن دارنــد، و هــر  ــی ب گوناگون
کــدام ماموریت هایــی دارنــد کــه بایــد 
بــا دقــت تمــام انجــام دهیــد وگرنــه 
زیــاد  مــوارد  و  شکســت می خوریــد، 
ایــن  بــر  دیگــر همــه و همــه دلیــل 

یکــی  بــازی  ایــن  کــه  هســتند 
داســتان های  پیچیده تریــن  از 

همــه ی  البتــه،  دارد.  را  ممکــن 
مــوارد داســتان نیــز بــرای شــما واضــح 
نمی شــود. نقــاط گنــگ زیــادی بــرای 

کــه  داشــت  خواهــد  وجــود  شــما 
شــما  بــرای  نیــز  بــازی  پایــان  تــا 
روشــن نخواهنــد شــد. ایــن چنیــن 

تصمیــم  کــه  اســت.  بــازی ای  نــوع 
نیــز  را  از داســتان  می گیــرد بخشــی 
بــه تخیــل خــود گیمــر واگــذار کنــد تــا 
بــا فکــر خــودش، قســمت هایی را کــه 
ــازی  دوســت دارد پــر کنــد. داســتان ب
در  بخــش  لــذت  و  پیچیــده  بــزرگ، 
هنــگام کشــف اســت و حتمــا بــه شــما 
توصیــه می شــود وقــت کافــی بــرای 
بگذاریــد.  آن  کامــل  و کشــف  فهــم 
داستانســرایی،  حیطــه ی  از  بــازی 

می گیــرد. را  کامــل  نمــره ی 
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شــاید  ســولز.  دارک  بــازی  گیم پلــی 
همیــن چهــار کلمــه، مــرا بیــش از صــد 
بــه  اگــر  ســاعت درگیــر خــودش کــرد. 
یــاد داشــته باشــید گفتــم در دفعــه ی 
ــه ایــن بــازی را انجــام مــی دادم،  اول ک
آخــرش  تــا  داســتان  فهمیــدن  بــدون 
رفتــم. خــب، دلیــل حواس پرتــی مــن، 
ایــن بــود کــه بیــش از انــدازه مشــغول 
لــذت بــردن از گیم پلــی شــاهکار ایــن 
عنــوان بــودم. ایــن کــه در هــر مبــارزه 
ــه دقــت حریفانــم را تحــت نظــر  ــد ب بای
مناســب  لحظــه ی  در  تــا  می گرفتــم 
ضربــه بزنــم، ایــن کــه اگــر حواســم نبــود 
در دو ثانیــه می توانســتند نســخه ام را 
بپیچنــد و این کــه هــر بــار کلــی تکنیــکگ 
مختلــف بــود کــه می توانســتم امتحــان 
وجــد  بــه  مــرا  همــه  و  همــه  کنــم، 
مــی آورد. سیســتم کاس بنــدی بــازی 
تفاوتــی بــا قبــل نداشــته اســت. بــازی 
هنــوز هــم از کاس هــای قبلــی بهــره 
جلوتــر  می توانیــد  البتــه  کــه  می بــرد 
داشــتید،  پیش رفــت  بــازی  در  کــه 
ــا هــم ترکیــب  کاس هــای مختلــف را ب
جادوگــر  جنگجــوی  یــک  چــه  کنیــد. 
باشــد، چــه یــک شــوالیه کــه از دســت 
ترکیب هــای  می بــرد،  بهــره  آتشــی 
بســیار زیــادی وجــود دارد کــه البتــه هــر 
کــدام بــرای خــود بــه شــدت لــذت بخــش 
هســتند. بــازی از لحــاظ فریــم ریــت، 
کــه  داشــته  خارق العــاده ی  پیشــرفت 
البتــه یکــی از تاثیــرات مهــم ریمســتر 
قبلــی،  مبــارزات  در  همینجاســت.  در 
کــه نــرخ فریــم ســی ســقف مقــداری 
بــود کــه می توانســتید داشــته باشــید، 
ــرخ  ــل افــت ن ــه دلی در بعضــی مواقــع ب
فریــم  نــرخ  کمبــود  حتــی  یــا  فریــم 
بــرای محاســبه ی درســت زمــان ضربــه 
خــوردن، می مردیــد و تمــام روح هــای 
باارزشــتان را از دســت می دادیــد. ایــن 
بــار، بــا اســتفاده از نــرخ فریــم شــصت و 
همچنیــن ثابــت بــودن آن، کنتــرل شــما 
بــر روی بازی تــان بــه مقــدار زیــادی بــاال 
رفتــه اســت و ایــن گیم پلــی را بیــش از 
می کنــد.  بخــش  لــذت  و  روان  پیــش 
البتــه، مــا داریــم در مــورد یــک گیم پلــی 

صحبــت می کنیــم کــه از ابتــدا نیــز در 
بــوده  خــوب  بســیار  و  شــاهکار  حــد 
اســت و عیــب و ایراد هــای کمــی بــرای 
می تــوان  اســت.  داشــته  کار  شــروع 
گفــت ریمســتر کننده هــا، کار خــود را در 
این جــا بــه نحــو احســنت انجــام داده انــد 
ــه کمــال رســیدن  و باعــث پیشــرفت و ب
گیم پلــی بــازی بــرای تجربــه ی امــروزی 
آنایــن  حیطــه ی  در  بــازی  شــده اند. 
هــم تغییراتــی از جملــه ی تعــداد هــم 
تیمی هــا بــه خــود دیــده کــه باعــث شــده 
تعــادل بیشــتر بــه بــازی برگــردد و حتــی 
بــا  همــراه  کــردن  بــازی  آنایــن  لــذت 
دوســتانتان، بیشــتر شــود. مــورد دیگــری 
کــه وجــود دارد کیبوردهــا و کنتــرل هــای 
بــازی اســت کــه در نســخه ی قبلــی یــک 
افتضــاح بــه تمــام معنــا بــود ولــی در 
ایــن نســخه بهبــود یافتــه و کار کــردن بــا 
آن و همچنیــن منوهــا بســیار ســاده تــر 
شــده اســت.  بــازی از حیطــه ی گیم پلــی 

نیــز نمــره ی کامــل را می گیــرد.
مــور بعــدی، گرافیــک بــازی اســت کــه 
هــدف  فریــم،  نــرخ  از  غیــر  بــه  البتــه 
اصلــی نســخه ی ریمســتر شــده ی یــک 
بگذاریــد  همــه،  از  اول  اســت.  بــازی 
بــه  مــن  کنــم.  روشــن  را  نظــورم 
هیچ وجــه فکــر نمی کنــم تغییــرات کمــی 
در گرافیــک بــازی صــورت گرفتــه اســت. 
خیــر. مطمئــن هســتم ســازندگان تمــام 
تاششــان را بــه کار گرفتــه انــد تــا بــازی 
ــه نظــر برســد. و  ــا ب ــا جــای ممکــن زیب ت
ــه طــرز قابــل  البتــه، کیفیــت بافت هــا ب
قبولــی افزایــش داشــته اســت. البتــه، 
مانــده  باقــی  نیــز  پیشــرفت  بــرای  جــا 
اســت. بــا این کــه بــازی زیبــا بــه نظــر 
می رســد، مــواردی هســتند کــه باعــث 
می شــود  گیمــر  خــوردن  ذوق  تــوی 
روح هایــی  بــه  می تــوان  آن هــا  از  کــه 
و  می شــوند  جــذب  شــما  بــه  کــه 
مصــرف  شــما  کــه  هیومنیتی هایــی 
می کنیــد اشــاره کــرد. درســت اســت کــه 
این هــا تاثیــر زیــادی در بــازی ندارنــد، 
ــن تفاوت هــای کوچــک باعــث  ــا همی ام
خــوب  و  بــازی  یــک  نامیــدن  شــاهکار 
نامیــدن دیگــری می شــوند. بــه غیــر از 
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ایــن مــوارد، کیفیــت بافت هــای بــازی 
پیــش  از  بیــش  می توانســت  نیــز 
پیشــرفت کنــد و بــرای یــک بــازی بــا 
ایــن قیمــت، کــه البتــه پایین تــر در 
کــرد،  خواهیــم  صحبــت  مــوردش 
می رســد.  نظــر  بــه  ناکافــی  کمــی 
بــازی  خــود  بــه  ایــن  اســت  گفتنــی 
بلکــه  نمی کنــد،  وارد  ضربــه ای 
شــد،  گفتــه  اول  در  کــه  همان طــور 
کــه  می کنیــم  صحبــت  داریــم  مــا 
این کــه دارک  بــا  آیــا همــراه  ببینیــم 
ســولز یــک بــازی شــاهکار هســت، آیــا 
یــک ریمســت شــاهکار هــم هســت 
خاطــر  بــه  متاســفانه  کــه  خیــر؟  یــا 
جــواب  پاییــن،  بافت هــای  کیفیــت  
خیــر بــرای ایــن ســوال در نظــر گرفتــه 
می شــود. خــارج از ایــن بحــث، دارک 
اســت.  خــوب  ریمســتر  یــک  ســولز 
خوبــی  افزایــش  بافت هــا  کیفیــت 
ثبــات  لحــاظ  از  بــازی  و  کــرده  پیــدا 
پیش تــر  نــدارد.  حــرف  فریــم  نــرخ 
گفتــه شــد کــه ایــن مهــم در تجربــه ی 
بــازی نیــز نقــش مهمــی دارد و بــه هــر 
چــه مهم تــر شــدن ایــن بــازی، کمــک 
این کــه  بــا  پــس  می کنــد.  شــایانی 
ریمســتر شــاهکار  یــک  دارک ســولز 
خــوب  ریمســتر  یــک  امــا  نیســت، 
هــر  مشــکات  تعــدادی  کــه  اســت 
چنــد ریــز دارد کــه آن را از رســیدن 
بــه پتانســیل واقعــی اش، بازمــی دارد. 
از گرافیــک هنــری شــاهکاری  بــازی 
بهــره مــی رد کــه حتــی از زمانــی کــه 
بحــث  مــورد  همیشــه  شــد،  عرضــه 
بــازی  اســت. گرافیــک هنــری  بــوده 
می خوهــاد  کــه  مواقعــی  در  چــه 
تاریــک  و  تنــگ  و  فضاهــای کوچــک 
را بــه مــا عرضــه کنــد، چــه زمانــی کــه 
می خواهــد ســازه های عظیــم خــود ا 
بــه رخ بکشــد و چــه زمانــی کــه بحــث 
باشــد، همیشــه  دشــمنان  مــورد  در 
اســت  دیوانــه وار  خاقیتــی  از  پــر 
کــه باعــث می شــود شــما همــراه بــا 
مانیتورتــان  صفحــه ی  بــه  تعجــب 
خیــره شــوید و بــا خــود بگوییــد:« مگــر 
هــر  از  بــازی  اســت؟«  ممکــن  ایــن 
لحــاظ در ایــن مهــم عالــی اســت و 
نمــره ی کامــل را نیــز در ایــن بخــش 

می گیــرد. 
بــازی در بخــش موزیــک وهم انگیــز 
و شــگفت انگیز خــود، همیشــه عالــی 
کیفیــت  افزایــش  بــا  حــال  و  بــوده 
اســت.  شــده  نیــز  عالی تــر  صــدا، 
کاراکتر هــای  دیالوگ هــای  صــدای 

کیفیــت  افزایــش  بــا  نیــز  مختلــف 
همــراه بــوده کــه واقعــا لــذت بخــش 
اســت. ایــن کــه وقتــی در بایت تــون 
ناگهــان  و  می رویــد  راه  مراقبــت  بــا 
صــدای نعــره ی یــک دشــمن بــا یــک 
چــوب بدقــواره را می شــنوید، واقعــا 
یــا  می انــدازد.  اندامتــان  بــه  لــرزه 
وقتــی در دریاچــه ی خاکســتر بــا بهــت 
و  می کنیــد  نــگاه  ســرتان  بــاالی  بــه 
ــه شــما  ــود ب ــی رمزآل ــا حالت ــک ب موزی
مقــدس  مــکان  یــک  ایــن  می گویــد 
اســت، واقعــا کلماتــی بــرای توصیــف 
ایــن حــس وجــود نــدارد. و البتــه حــاال 
افزایــش  بــا  ایــن صداهــا  تــک  تــک 
کیفیــت همــراه بــوده انــد کــه واقعــا 
عالــی اســت. بــازی از ایــن بخــش نیــز 

می گیــرد. را  کامــل  نمــره ی 
نحــوه ی  و  بــازی  قیمــت   مــورد  در 
منتشــر شــدن آن در اســتیم، کمــی 
بایــد  البتــه،  اســت.  الزم  صحبــت 
نمــره ی  در  بخــش  ایــن  کــه  بدانیــد 
بیشــتر  و  نــدارد  اثــری  بــازی  خــود 
بــه  بــازی  کــه  حاشــیه هایی  حــول 
از  اول  می چرخــد.  آورده،  وجــود 
نســخه ی  ایــن  بــاالی  قیمــت  همــه  
ریمســتر شــده اســت کــه بــه چهــل 
دالر می رســد. جالــب اســت بدانیــد 
معمــوال  شــده  ریمســتر  نســخه ی 
قیمتــی پایین تــر از ایــن مقــدار دارنــد. 
مــورد بعــدی، ایــن اســت کــه بــرای 
ــدگان نســخه ی قبلــی، کــه البتــه  دارن
اضافــه  محتویــات  تمــام  بــا  همــراه 
تخفیــف  فقــط  می شــود،  محســوب 
اســت  لحــاظ شــده  پنجــاه درصــدی 
ایــن  مواقــع  اکثــر  در  هــم  بــاز  کــه 
نســخه  کامــا رایــگان بــرای دارنــدگان 
نســخه های قبلــی عرضــه می شــود. 
این کــه  آخــر  مــورد  همچنیــن  و 
بمیــری«  تــا  شــو  »آمــاده  نســخه ی 
ــل از ایــن کاملتریــن نســخه ی  کــه قب
از  می شــد،  محســوب  ســولز  دارک 
و همــراه  حــذف شــده  اســتیم  روی 
بــا آن، مودهــای بســیار زیــادی کــه 
ســازندگان ســال های زیــادی مشــغول 
توســعه دادن بوده انــد نیــز، همــراه 
بــا آن حــذف شــده اســت. ایــن یــک 
تصمیــم عجیــب از طــرف ســازندگان 
بــوده و البتــه یبشــتر از هــر چیــزی 
بــوی پــول پرســتی می دهــد کــه البتــه 
محســوب  بــازی  ناشــر  بــه  بیشــتر 
ــن مــواردی  ــود چنی ــر ب می شــود و بهت

بــازی دیــده نشــود.  ایــن  در 

کاملتریــن  نســخه،  ایــن 
نســخه ای اســت کــه می توانیــد 
تهیــه  ســولز  دارک  بــازی  از 
هــر  بــازی،  گرافیــک  کنیــد. 
ولــی  اعــا،  حــد  تــا  نــه  چنــد 
ــی افزایــش  ــل قبول ــا حــد قاب ت
بــازی  گیم پلــی  کــرده،  پیــدا 
ــت و  ــم ثاب ــرخ فری ــا ن همــراه ب
همیشــه  از  زیباتــر  شــصت، 
بــه  شــما  می رســد.  نظــر  بــه 
بــازی  الحاقــی  بســته ی  دو 
نیــز همــراه بــا مقــدار زیــادی 
دسترســی  اضافــه  محتویــات 
خواهیــد داشــت. ایــن بــازی از 
یــک داســتان بســیار بــزرگ و 
پیچیــده و البتــه زیبــا نیــز بهــره 

می بــرد کــه همــراه بــا موزیــک 
یــک  همــه  و  همــه  عالــی، 
شــاهکار را بــا قیمیــت مناســب 
می کننــد.  تقدیــم  شــما  بــه 
برخــی  دلیــل  بــه  چنــد  هــر 
قیمت گــذاری  سیاســت های 
نمی تــوان  برانگیــز،  شــبهه 
را  نســخه  ایــن  راحــت خریــد 
بــه دارنــدگان نســخه ی قبلــی 
پیشــنهاد کــرد، امــا اگــر تاکنون 
ایــن بــازی را تجربــه نکرده ایــد، 
ــن قیمــت و  ــا ای ــه ی آن ب تجرب
بصــری  پیشــرفت  های  البتــه 
زیــاد، حتمــا بــه شــما پیشــنهاد 
ایــن شــاهکار  از  تــا  می شــود 

ببریــد. لــذت 

خالصه و نتیجه گیری

داستان عالی
گیم پلی شاهکار

نرخ فریم ثابت شصت
موزیک عالی

گرافیک هنری خارق العاده

گرافیک فنی می توانست کمی پیشرفت بیشتری به خود 
ببیند.

9.5
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 ،Activision شــرکت  ســاله  هــر  رســم  بــه 
امســال نیــز شــاهد نســخه جدیــدی از ســری 
توســط  کــه  بــود  خواهیــم   Call of Duty
Treyarch ســاخته خواهــد شــد.  اســتودیو 
بــا  تفاوت هــای مهمــی  نســخه ســری  ایــن 
بــه  مخصوصــاً  و  دارد  قبلــی  نســخه های 
دلیــل تمرکــز بســیار بیش تــر ســازنده بــر روی 
بخــش چندنفــره عنــوان متفاوتــی نســبت بــه 
نســخه های قبلــی محســوب می شــود و در 
ایــن مقالــه، قصــد بررســی دانســته هایمان 

از نســخه جدیــد ایــن ســری را داریــم.
 Black Ops IIII امــا پیــش از پرداختــن بــه
کمــی در مــورد تاریخچــه ایــن ســری توضیــح 
می دهیــم. همــان طــور کــه می دانیــد، ناشــر 
شــرکت  نســخه ها  تمامــی  در  ســری  ایــن 
ســازنده  ولــی  اســت  بــوده   Activision
ســه  ســری،  ایــن  مختلــف  نســخه های 
 Infinity Ward، Sledghammer اســتودیو 
و Treyarch هســتند کــه چنــد ســالی اســت 
یکــی  کــدام  هــر  نوبتــی،  صــورت  بــه  کــه 
می ســازد.  را  ســری  ایــن  قســمت های  از 
 Call of نــام  بــا  ســری  نســخه این  اولیــن 
اســتودیو  توســط  و   2003 ســال  در   Duty
Infinity Ward ســاخته و در ابتــدا تنهــا بــرای 
PC منتشــر شــد. ایــن نســخه بــا اســتقبال 
خوبــی چــه از طــرف منتقــدان و چــه از طــرف 
بازیکنــان مواجــه شــد و طبیعتــاً راه را بــرای 
ســاخت نســخه های جدیــد بــاز کــرد. دو ســال 

نســخه  دومیــن   ،2005 ســال  یعنــی  بعــد 
ســری بــا نــام Call of Duty II منتشــر شــد و 
پــس از آن هــر ســال شــاهد انتشــار نســخه 
جدیــدی از ایــن ســری بوده ایــم. ایــن عنــوان 
اســتقبال  بــا  خــود  قبلــی  نســخه  هماننــد 
بســیار خوبی رو به رو شــد و بخش چندنفره 
بســیار کامل تــری نیــز نســبت بــه نســخه اول 
 Call of Duty ــام ــا ن داشــت. نســخه ســوم ب
اســتودیو  کــه  بــود   Call of Duty اولیــن   3
Treyarch وظیفــه ســاخت آن را بــر عهــده 
داشــت. پــس از ایــن عنــوان تــا ســال 2010، 
ــن دو اســتودیو وظیفــه  هــر ســال یکــی از ای
نســخه  داشــت.  را  حدیــد  نســخه  ســاخت 
Modern Warfare کــه بــه اعتقــاد جمعــی 
از طرفــداران بهتریــن نســخه ســری اســت 
شــده،  ســاخته   Infinity Ward توســط  و 
در ســال 2007 منتشــر شــد و ســال بعــد، 
 Treyarch توســط   World at War نســخه 
 ،2009 ســاخته شــد. پــس از آن در ســال 
 Modern Warfare ســری  بعــدی  نســخه 
منتشــر شــده کــه جنجال هــای زیــادی نیــز بــه 
خاطــر مرحلــه No Russian آن پدیــد آمــد. 
 Call of Duty: Black در سال 2010، عنوان
کــه  شــد  ســاخته   Treyarch توســط   Ops
یکــی از جنجالی تریــن بازی هــای آن روزهــا 
نیــز بــود و حواشــی زیــادی پیرامــون داســتان 
آن شــکل گرفــت. ســال 2011 نســخه بعــدی 
Modern Warfare منتشــر شــد. ایــن عنــوان 
اســتودیو  پــای  کــه  بــود  نســخه ای  اولیــن 

ایــن  ســاخت  بــه  نیــز  را   Sledghammer
 Inifinty ســری بــاز کــرد و ایــن اســتودیو بــا
Ward در ســاخت آن همکاری داشــتند. این 
 Modern نســخه بــه نوعــی داســتان ســری
چنــد  هــر  و  رســاند  پایــان  بــه  را   Warfare
ــرای انتشــار نســخه بعــدی  ــی ب گمانه زنی های
ــی  ــده وجــود دارد ول ــن ســری در ســال آین ای
خــط  احتمــاالً  نیــز  صــورت  آن  در  طبیعتــاً 
ــری را شــاهد  ــه نســبت متفاوت ت داســتانی ب
2012 شــاهد نســخه  بــود. ســال  خواهیــم 
ماننــد  کــه  بودیــم   Black Ops ســری  دوم 
نظــر  از  یکســری حاشــیه هایی  اول  نســخه 
داســتانی نیــز در پــی داشــت. در ســال 2013 
شــاهد عرضــه Call of Duty: Ghost بودیــم 
کــه نســبت بــه ســایر بازی هــای قبلــی ایــن 
ســری، نمــرات کمتــری را دریافــت کــرد. ســال 
2014، عنــوان Advanced Warfare توســط 
ســال  در  و  شــد  ســاخته   Sledghammer
بعــد نســخه ســوم ســری Black Ops منتشــر 
 Infinite Warfare شــد. ســال 2016 نســخه
منتشــر شــد کــه فضــای بــازی را بــه آینــده 
خیلــی دور بــرده بــود امــا در عــوض ســال 
بــه  را  بــازی  دوبــاره   WWII نســخه  گذشــته 
ــد  ــی اول برگردان ــگ جهان ریشــه هایش و جن
و اکنــون امســال شــاهد پانزدهمیــن نســخه 
ســری  عنــوان  چهارمیــن  و  ســری  اصلــی 

بــود. Black Ops خواهیــم 

Call of Duty: Black Ops IIII
امیرمهدی نامجوچندنفره، استاندارد، بدون داستان 
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بــازی  کلــی  زمینــه شــیوه  در  قبلــی  نســخه های  بــه  نســبت   Black Ops 4
تغییــرات زیــادی داشــته اســت کــه هــر چنــد فقــط مربــوط بــه ایــن نســخه 
می شــوند و شــامل نســخه های بعــدی ایــن ســری نیســتند ولــی بــه هــر حــال 
جنجال هــای زیــادی روی ایــن موضوعــات ایجــاد شــده اســت. از همیــن ابتــدا و 
قبــل از بررســی گیــم پلــی ایــن نســخه، ســراغ مهم تریــن جنجــال ایــن نســخه 
می رویــم. نبــود بخــش معمــول کمپیــن تک نفــره در بــازی، بی شــک یکــی از 
بزرگ تریــن جنجال هایــی بــوده کــه تــا بــه حــال در مــورد ایــن ســری بــه وجــود 
 Black و حتــی همیــن ســری Call of Duty آمــده اســت. بــه هــر حــال فرنچایــز
Ops، نســخه هایی بــا داســتان های بســیار عالــی داشــته اند و بــر ســر داســتان 
نســخه اول ایــن ســری کــه در دوران جنــگ ســرد روایــت می شــد، جنجال هــای 
زیــادی شــکل گرفــت. یکــی از مشــخصه های اصلــی ایــن ســری، صحنه هــای 
ســینمایی فــراوان در طــول بــازی و همیــن طــور انفجارهــای عظیــم و بــزرگ در 
ایــن بخــش بــوده اســت و حتــی شــاهد فروریختــن بــرج ایفــل و انفجــار بمــب 
اتــم هــم در ایــن فرنچایــز بوده ایــم و حــال شــاهد ایــن هســتیم کــه ایــن بخــش 
در ایــن نســخه حــذف شــده اســت. قطعــاً حــذف ایــن بخــش بــه هــر دلیلــی کــه 
هســت، بــرای ایــن عنــوان نکتــه مثبتــی محســوب نمی شــود ولــی بــه هــر حــال 
ســازندگان ایــن ســری اطمینــان داده انــد کــه نســخه های بعــدی همــان رونــد 
ســنتی داســتانی را دارنــد و نبــود بخــش داســتانی قــرار نیســت در ایــن ســری 
 Black Ops 3 دائمــی باشــد و بیش تــر بــه دلیــل عــدم اســتقبال از داســتان

اســت کــه ایــن نســخه بخــش داســتانی نــدارد.
البتــه نبــود کمپیــن تک نفــره بــه ایــن معنــی نیســت کــه کاً هیــچ نــوع داســتانی 
ــازی قــرار داده شــده اند  ــازی وجــود نــدارد. تعــدادی مرحلــه تک نفــره در ب در ب
کــه پیــش زمینــه داســتانی شــخصیت های بخــش چندنفــره را تعریــف می کننــد 
 Black Ops و  Black Ops II وقایــع  بیــن  نیــز در دوره ای  زمانــی  نظــر  از  و 
ــه توانایی هــای  ــی کامــاً متکــی ب ــم پل ــن مراحــل از نظــر گی ــد. ای ــرار دارن III ق
شــخصیت انتخابــی هســتند تــا از ایــن طریــق بازیکنــان بــا شــیوه مبــارزه و 
عملکــرد ایــن شــخصیت ها نیــز بیش تــر آشــنا شــوند. البتــه بــه هــر حــال ایــن 
مراحــل نمی تواننــد جــای یــک کمپیــن داســتانی منســجم را بگیرنــد امــا بــا ایــن 
وجــود حضــور چنیــن بخشــی بهتــر از نبــود آن اســت هــر چنــد دیگــر نمی تــوان 

انتظــار یــک داســتان جنجالــی را از آن داشــت.
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بخــش چندنفــره بــازی نیــز دســتخوش تغییــرات 
مختلفــی شــده اســت. اول از همــه بــه بزرگ تریــن 
بخــش  شــدن  اضافــه  یعنــی  تغییــرات  ایــن 
Blackout می پردازیــم. بخــش Blackout حالــت 
 Call بتــل رویــال ایــن بــازی اســت و بــه ایــن ترتیــب
of Duty هــم بــا ایــن بخــش رســماً بــه مــوج بــزرگ 
از طــرف  البتــه  بتــل رویــال پیوســت.  بازی هــای 
 Battlefield 5 دیگــر رقیــب اصلــی ایــن بازی یعنــی
هــم دارای بخــش بتــل رویــال خواهــد بــود و بدیــن 
ترتیــب شــاهد رقابــت جالبــی میــان ایــن دو بــازی 
از نظــر کیفیــت ایــن بخــش خواهیــم بــود. بــه هــر 
حــال از زمــان مطــرح شــدن وجــود چنیــن بخشــی 
در بــازی و ادعاهــای ســازندگان در مــورد مســاحت 
ــی  ــان نگرانی های ــن بخــش، همچن ــاد ای بســیار زی
و  مــود  ایــن  پیاده ســازی  چگونگــی  بــر  مبنــی 
هماهنگــی آن بــا ســبک و ســیاق ایــن ســری وجــود 
داشــته اســت. بخــش آزمایــش و بتــای ایــن مــود 
از 10 ســپتامبر یعنــی 19 شــهریور آغــاز خواهــد 
شــد و هنــوز در مــورد چگونگــی پیاده ســازی دقیــق 
خــود ایــن بخــش در زمــان نــگارش ایــن مقالــه 
اطــاع دقیقــی در دســترس نیســت. بــا ایــن وجــود 
از روی تریلرهــای منتشــر شــده و صحبت هــای 
ســازندگان در مــورد ایــن بخــش اطاعاتــی هر چند 
کــم در مــورد ایــن بخــش منتشــر شــده اند. یکــی از 
ــد داشــته اند  مــواردی کــه ســازندگان روی آن تأکی
وجــود هــر ســه نــوع وســایل نقلیــه هوایــی، زمینــی 
و آبــی در ایــن بخــش اســت کــه طبیعتــاً بــا توجــه 
بــه رقبایــی کــه Call of Duty در زمینــه بتــل رویــال 
دارد، وجــود چنیــن مــواردی اصــاً دور از انتظــار 
نیســت و کامــاً ضــروری اســت. در ایــن بخــش 
 Mason نظیــر  ســری  قدیمــی  شــخصیت های 
بخــش  شــخصیت های  همچنیــن  و   Reznov و 
بررســی  هــم  را  آن  ادامــه  در  کــه  بــازی  زامبــی 

ــد. ــن بخــش حضــور دارن ــز در ای ــم نی می کنی
بــه جــز ایــن بخــش بتــل رویــال، مودهــای ســنتی 
و معمــول بخــش چندنفــره در بــازی حضــور دارنــد 
امــا چیــزی کــه آن را نســبت بــه نســخه های قبلــی 
متفــاوت می کنــد، تغییراتــی اســت کــه در گیــم 
ــر  ــن تغیی ــر ایجــاد شــده اســت. اولی ــی اث ــی کل پل
کــه مخصوصــاً مــورد اســتقبال کاربــران حرفــه ای 
بــازی قــرار گرفــت، نبــود امــکان حرکــت روی دیــوار 
برخــاف نســخه قبلــی ســری Black Ops اســت. 
ســازندگان در صحبت هــای مختلفــی کــه پیرامــون 
بخــش چندنفــره بــازی داشــته اند، بــه شــدت بــر 
 Boots) زمیــن«  روی  »چکمه هــا  عبــارت  روی 
خیــال  تــا  داشــته اند  تأکیــد   )on the Ground
طرفــداران از بابــت حــذف ویژگی حرکت روی دیوار 
کــه بــه طــور کلــی آن طــور کــه بایــد و شــاید مــورد 
نگرفــت  قــرار  بــازی  کاربــران حرفــه ای  اســتقبال 
راحــت باشــد. چنیــن سیســتمی شــاید تــا حــدودی 
ــی  ــوان Titanfall و اســتقبال خوب ــد از عن ــه تقلی ب
بــازی شــد در Black Ops 3 پیاده ســازی  از  کــه 
شــد ولــی بــه هــر حــال بــا ســبک و ســیاق معمــول 
ســری هماهنــگ نبــود. در ایــن زمینــه Titanfall بــا 
توجــه بــه ایــن کــه IP کامــاً جدیــدی بــود و دنیــای 
خــاص خــودش را چــه از نظــر داســتانی و چــه از 
ــن مــواردی  ــر چنی ــی ب ــی مبتن ــم پل ــت گی نظــر کلی
ــز از  ــاً طرفــداران نی ــود، طبیعت پیاده ســازی کــرده ب
آن اســتقبال خوبــی کردنــد امــا اصــول کلــی گیــم 
پلــی ســری Call of Duty در ابتــدا چیــز دیگــری 
بوده انــد و فضــای داســتانی نســخه های محبــوب 
شــرایطی  چنیــن  مهیــای  هیچ کــدام  نیــز  ســری 
ــازی،  ــه ب ــد و اضافــه شــدن چنیــن بخشــی ب نبودن
باعــث واکنــش منفــی بازیکنــان حرفــه ای ســری 
شــد و بــه هــر حــال در ایــن نســخه شــاهد چنیــن 

ــود. ــم ب ــزی نخواهی چی
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تغییراتــی در زمینــه نحــوه کارکــرد گلوله هــا نیــز رخ داده کــه البتــه 
خــود ســازندگان گفته انــد بــه جــز افــراد دقیــق و حرفــه ای ســری، شــاید 
خیلی هــا متوجــه آن نشــوند. سیســتم ردیابــی مســیر حرکــت ســه 
بعــدی بــازی دچــار تغییراتــی شــده و مــوارد جدیــدی نظیــر محاســبه 
افــت ارتفــاع گلولــه در اثــر گــذر زمــان در ایــن نســخه لحــاظ شــده اند 
ــی  ــه حــال در نســخه های قبل ــا ب ــد ت ــه خــود ســازندگان هــم گفته ان ک
آن قــدر مــورد توجــه قــرار نگرفتــه بودنــد. بخشــی از ایــن تغییــرات نظیــر 
 Blackout افــت ارتفــاع گلولــه بــه دلیــل ابعــاد بــزرگ نقشــه بخــش
وارد کار شــده اند و البتــه ســازندگان در ایــن مــورد اطمینــان داده انــد 
ــا ســاح آن بــه همــان شــکل معمولــی  کــه انجــام ایــن بخــش و کار ب
کــه در بازیکنــان از بخــش چندنفــره می شناســند و بــا آن آشــنا هســتند 
ــازی  انجــام می شــود و ایــن تغییــرات هــر چنــد بــرای باالنــس کــردن ب
ــازی  ــه ب ــه تجرب ــی طــوری نیســتند ک ــی آن انجــام شــده ول و واقع گرای
ــی شــوند  ــد و باعــث نارضایتــی بازیکنان ــه طــور کامــل دگرگــون کنن را ب
کــه بــه سیســتم های قدیمــی عــادت دارنــد و چنیــن موضوعاتــی را 
بیش تــر افــراد خیلــی حرفــه ای بــازی کــه مــدت زمــان بســیار زیــادی 
ایــن ســری اختصــاص داده انــد،  انجــام نســخه های مختلــف  بــه  را 
احســاس می کننــد. سیســتم عقــب نشــینی ســاح ها نیــز تغییراتــی 
داشــته و ســازندگان بــا ایجــاد ایــن تغییــرات، ســعی داشــته اند کــه 
سیســتم عقــب نشــینی ســاح را تــا حــد امــکان از حالــت تصادفــی 
خــارج کننــد و الگــوی مشــخصی بــه آن بدهنــد. بــه گفتــه آنــان در 
حالــت تصادفــی ممکــن اســت تیــر شــما بــه دلیــل همیــن حــرکات 
تصادفــی بــه شــخص خاصــی اصابــت نکنــد و هیــچ دلیلــی هــم بــرای 
راهــی  بــودن،  بــه خاطــر تصادفــی  و  نداشــته  ایــن موضــوع وجــود 
بــرای درس گرفتــن از اشــتباه قبلــی وجــود نداشــت ولــی حــال بــا الگــو 
دار کــردن ایــن سیســتم، اگــر بخواهیــد خیلــی حرفــه ای بــازی کنیــد 
می توانیــد بــا تحلیــل دقیــق ایــن الگوهــا، روی مــواردی نظیــر عقــب 
نشــینی ســاح هــم برنامــه ریــزی کنیــد و متناســب بــا ایــن کــه بعــد از 
شــلیک گلوله هــای اولیــه، ســاح بــه چــه موقعیتــی مــی رود، وضعیــت 
اولیــه ســاح را تنظیــم کنیــد. البتــه بــاز هــم بایــد تأکیــد کــرد کــه ایــن 
چنــد مــوردی کــه ذکــر کردیــم، بــرای بازیکنــان معمولــی و شــیوه بــازی 
آنــان تغییــر خاصــی را در پــی نداشــته و چنیــن تغییراتــی، صرفــاً جهــت 

ــوده اســت. بهبــود بــازی در رقابت هــای حرفــه ای ایــن عنــوان ب
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امــا بهبــود دیگــری کــه در رونــد گیــم پلــی 
سیســتم  بازگشــت  شــده،  داده  بــازی 
Specialist یــا متخصــص بــه بــازی اســت 
 Treyarch ــار در عنــوان قبلــی کــه آخریــن ب
اســتفاده  آن  از   Black Ops 3 یعنــی 
شــده بــود. اصــول اولیــه ایــن سیســتم بــر 
ایــن اســاس اســتوار اســت کــه شــما قــرار 
نیســت یــک ســرباز پایــه و ضعیــف باشــید 
و در عــوض نوعــی سیســتم کاس مشــابه 
ــی اضافــه شــده کــه  بازی هــای نقــش آفرین
در هنــگام انجــام بــازی چندنفــره، بــا انتخاب 
شــخصیت مــورد نظــر خــود کــه توانایی هــای 
ویــژه و خاصــی دارد، متناســب بــا روشــی کــه 
دوســت داریــد بــه انجــام بــازی می پردازیــد. 
یکــی از مزایــای ایــن سیســتم ایــن اســت کــه 
افــرادی کــه شــاید از نظــر هــدف گیــری و 
ســرعت عمــل نســبت بــه بعضــی از بازیکنان 
می تواننــد  دارنــد  ضعیف تــری  وضعیــت 
نقش هایــی کــه بیش تــر پشــتیبانی محــور 
)Support( هســتند را انتخــاب کننــد و در 
عیــن ایــن کــه حجــِم مبارزاتــی کمتــری بــر 
دوششــان باشــد، کمــک شــایانی بــه پیــروزی 
تیمشــان بکننــد. البتــه در کل ایــن موضــوع 
بدیــن معنــی نیســت کــه ایــن افــراد نیــاز بــه 
هیــچ نــوع ســرعت عمــل و دقتــی ندارنــد 
و  ســاح  بــا  مبــارزه  همچنــان  طبیعتــاً  و 
ســرعت عمــل بــاال در هــر بخشــی و حتــی 
ــن کاس هــا موضــوع اساســی محســوب  ای
می شــود و آن طــور نیســت کــه کاســی کاً 
بــدون نیــاز بــه اســتفاده از ســاح و ســرعت 
عمــل وجــود داشــته باشــد ولــی بــه هــر حــال 
وجــود چنیــن نقش هایــی می توانــد باعــث 
ــر  ــه کمت ــه در ایــن زمین ــرادی ک ــه اف شــود ک

ــد. ــذت ببرن ــد هــم از بــازی ل ــی دارن توانای
 Specialist تــا بــه حــال 10 متخصــص یــا
اســت  شــده  تأییــد  بــازی  بــرای  مختلــف 

 Black Ops نســخه  در  آن هــا  نفــر   6 کــه 
 Ruin، Prophet،) 3 هــم حضــور داشــتند
 )Firebreak و Battery، Seraph، Nomad
و 4 نفــر از آن هــا در ایــن نســخه بــه بــازی 
 Recon، Ajax، Torque) شــده اند  اضافــه 
قدیمــی  شــخصیت های  البتــه   .)Crash و 
هــم صرفــاً کپــی نســخه های قبلــی نیســتند 
چــه  و  ظاهــری  نظــر  از  چــه  تغییراتــی  و 
بعضــی از توانایی هــا بــه آن هــا اضافــه شــده 
اســت. مثــاً شــخصیت Ruin در ایــن نســخه 
اســت  بهره منــد   Grappling Hook یــک از 
کــه می توانــد بــا اســتفاده از آن راحت تــر در 
محیــط بــازی جابه جــا بشــود. ایــن قابلیــت 
شــخصیت  قابلیــت  شــبیه  حــدودی  تــا 
 Overwatch بــازی  در   Widowmaker
اســت؛ امــا طبیعتــاً بخــش جذاب تــر ماجــرا، 
شــخصیت های جدیــد هســتند کــه همگــی 

دارنــد. جالبــی  توانایی هــای 
از شــخصیت Torque شــروع می کنیــم. بــه 
گفتــه ســازندگان ایــن شــخصیت متخصــص 
ایــن  اســت.  حرکتــی  مســیرهای  کنتــرل 
شــخصیت می توانــد در هــر نقطــه محیــط 
موانعــی را قــرار بدهــد کــه هــم می تــوان از 
آن بــه عنــوان ســنگر اســتفاده کــرد و هــم 
ایــن کــه می تــوان مســیرهای حرکتــی گــروه 
مقابــل را محــدود کــرد. یکــی از موانــع ایــن 
ایجــاد گرمــا و  باعــث  شــخصیت می توانــد 
حریــف  شــخصیت های  دیــد  در  اعوجــاج 
نــوع دیگــری موانــع کــه در اصــل  شــود و 
ســیم خاردار هســتند باعــث می شــوند کــه 
دشــمنان حیــن عبــور از آن آســیب دیــده و از 
ســرعت حرکتشــان نیــز کــم بشــود. بــه طــور 
کلــی وظیفــه ایــن شــخصیت کنتــرل کــردن 
بــازی  در  شــخصیت ها  حرکتــی  جریــان 

اســت.
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دارد  را  متحــرک  ســپر  یــک  حکــم   Ajax شــخصیت 
بــه  او  ســپر  از  نیــز می تواننــد  تیــم  اعضــای  ســایر  و 
ایــن شــخصیت هــم  کننــد.  اســتفاده  عنــوان ســنگر 
ــد  ــا ســپر خــود ســایر افــراد را بــه عقــب بران ــد ب می توان
و هــم ایــن کــه از بخــش کوچکــی کــه روی ســپر تعبیــه 
شــده، بــه تیرانــدازی پرداختــه و بــدون کوچک تریــن 
آســیبی دشــمنان را تــار و مــار کنــد. ایــن شــخصیت 
بــه Flashbang هــم مجهــز اســت و می توانــد از آن 
ــد دشــمنان  ــردن دی ــن ب ــرای از بی ــع ضــروری ب در مواق
اســتفاده کــرده تــا در همیــن حیــن نیروهــای خــودی 

بتواننــد پشــت ســنگر مســتحکم او مخفــی شــوند.
کــه  اســمش  از  کــه  طــور  همــان   Recon شــخصیت 
مخفــف کلمــه Reconnaissance به معنای شناســایی 
ــت  مشــخص اســت، متخصــص آشــکار ســازی موقعی
دشــمنان اســت. ایــن شــخصیت قابلیت هایــی بــه نــام 
موقعیــت  کــه  دارد   Vision Pulse و   Sensor Dart
ــد.  ــم آشــکار می کن ــرای همــه اعضــای تی دشــمنان را ب
در همیــن مــورد بایــد بگوییــم کــه ایــن بــازی سیســتمی 
شــبیه Fog of War رایــج در بازی هــای اســتراتژی را 

وارد کار کــرده اســت و بخش هایــی از میــدان نبــرد کــه 
در محــدوده دیــد شــما و دیگــر اعضــای تیمتــان قــرار 
ندارنــد، روی نقشــه نیــز بــا رنــگ تاریک تــر مشــخص 
می شــوند و دشــمنانی کــه در ایــن قســمت ها باشــند، 
تــا زمانــی کــه روی محــدوده دیــد شــما قــرار نگیرنــد، 
توانایی هــای  ولــی  نمی شــوند  ظاهــر  نقشــه  روی 
شــخصیت Recon باعــث می شــود امــکان شناســایی 
موقعیــت دشــمنانی کــه در محــدوده دیــد شــخصیت ها 

ــد نیــز میســر شــود. قــرار ندارن
و  اســت  میدانــی  درمانگــر  هــم   Crash شــخصیت 
می توانــد بــه درمــان یــا تقویــت قــدرت (در اصطــاح 
ــب  ــن ترتی ــردازد. بدی Buff کــردن( نیروهــای خــودی بپ
افــرادی کــه شــاید خیلــی در مبــارزه دقیــق و ســریع 
شــخصیتی،  چنیــن  نقــش  در  می تواننــد  نباشــند 
حکــم پشــتیبانی را بــرای افــراد تیــم داشــته باشــند. 
ــن شــخصیتی  ــرای چنی ــه هــر حــال ب ــان ب ــه همچن البت
ولــی  دارد  باالیــی  اهمیــت  مبــارزه  و  تیرانــدازی  نیــز 
ــه  ــه شــخصیت هایی ک ــت نســبت ب ــن اهمی ــاً ای طبیعت

اســت. کمتــر  هســتند،  مبارزه جوتــر 
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البتــه شــاید بــا توجــه بــه چیــزی کــه از 
در   Call of Duty قبلــی  نســخه های 
نظــر داریــد، بــا خــود بگوییــد کــه مگــر 
ــه،  ــت گلول ــر بعــد از اصاب ــا اندکــی صب ب
شــخصیت اصلــی خــود بــه خــود درمــان 
بگوییــم  بایــد  جــواب  در  نمی شــود؟ 
کــه ایــن رویــه در ایــن نســخه از بــازی 
برهــم خــورده اســت و دیگــر نمی توانیــد 
بعــد از خــوردن چنــد تیــر، در گوشــه ای 
چهــار  ســه  از  بعــد  تــا  شــوید  مخفــی 
طــور  بــه  شــخصیت  ســامتی  ثانیــه، 
نســخه  ایــن  در  شــود.  بازیابــی  کامــل 
 Call of Duty هماننــد بخــش تک نفــره
رایــج ســایر  WWII، سیســتم ســامتی 
و  شــده  وارد  عنــوان  ایــن  بــه  بازی هــا 
بعــد از تیــر خــوردن از نــوار ســامتی کــم 
شــده و بــرای احیــای آن بایــد آیتم هــای 
بازیابــی ســامتی را پیــدا کنیــد و یــا ایــن 
کــه نیروهایــی درمانگــر نظیــر Crash بــه 
درمــان ســایر بازیکنــان بپردازنــد. طبیعتــاً 
ایــن تغییــر یکــی از تحــوالت پرحاشــیه 
از  بســیاری  و  اســت   Call of Duty
 Call ســری  ســنتی  سیســتم  بازیکنــان 
ــی  ــر می پســندیدند ول of Duty را بیش ت
ــه  ــه هــر حــال چنیــن سیســتمی هــم ب ب
در  بازیکنــان  همــه  شــدن  حرفه ای تــر 
خــال انجــام آن کمــک می کنــد و هــم 
مهــم  نســبتاً  تحولــی  باعــث  کــه  ایــن 
افــراد  توســط  بــازی  انجــام  نحــوه  در 
منفعانــه  حــرکات  جلــوی  و  می شــود 
را  ســامتی  خــودکار  بازیابــی  بــرای 
می گیــرد و بــا توجــه بــه انتقاداتــی کــه در 
طــول ســال ها بــه تکــراری شــدن بخــش 
می شــد،  وارد  ســری  ایــن  چندنفــره 
هــم  خیلــی  تغییراتــی  چنیــن  شــاید 
تغییراتــی  برخــاف  و  نباشــد  عجیــب 
نظیــر سیســتم ردیابــی گلولــه و عقــب 
جهــت  بیش تــر  کــه  ســاح  نشــینی 
واقع گرایانه تــر شــدن بــازی انجــام شــده 
توســط  بــازی  انجــام  شــیوه  در  ولــی 
ــن  ــا ای ــدارد، ام ــر ن ــی اث ــان معمول بازیکن
ــازی  ــر بازیابــی ســامتی در نحــوه ب تغیی
بازیکنــان معمولــی هــم اثــر گذاشــته و 
باعــث ایجــاد تنــوع در رونــد گیــم پلــی 

می شــود. ســری  ایــن 
یکــی از مــواردی کــه در نســخه آزمایشــی 
بســیاری  نظــر  بــازی  چندنفــره  بخــش 
بیش تــر  اهمیــت  بــود،  کــرده  را جلــب 
خصــوص  بــه  اســت.  تیمــی  بــازی 
 Crash نظیــر  شــخصیت هایی  حضــور 
ــه پشــتیبانی از ســایر اعضــای  ــه وظیف ک
ــه  ــی ک ــد و تغییرات ــر عهــده دارن ــم را ب تی
در سیســتم ســامتی ایجــاد شــده باعــث 
تیــم  بــا  هماهنگــی  بیش تــر  اهمیــت 
قصــد  ســازندگان  البتــه  اســت.  شــده 
در  و  ندارنــد  را  تیمــی  بــازی  تحمیــل 
 Dan ــز آقــای مــورد شــخصیت Crash نی
 Treyarch روســای  از  یکــی   Bunting

ایــن طــور گفتــه اســت:
»ایــن شــخصیت نمونــه خوبــی از ایــن 
تحمیــل  را  تیمــی  بــازی  مــا  کــه  اســت 

کمــک  بازیکنــان  بــه  بلکــه  نمی کنیــم 
می کنیــم تــا بــه یکدیگــر کمــک کننــد. هــر 
کاری کــه شــما انجــام می دهیــد بــه شــما 
نفــع می رســاند امــا اگــر شــما آن کار را به 
خوبــی انجــام دهیــد، بــه همــه بازیکنــان 

دیگــر نیــز منفعــت می رســانید.«
از ایــن مــوارد کــه بگذریــم، همــان طــور 
کــه احتمــاالً می دانیــد اولیــن نســخه ای 
از ســری Call of Duty کــه بخــش زامبــی 
داشــت، نســخه World at War ســاخته 
شــده توســط Treyarch بــود و از همــان 
زمــان نــام ایــن شــرکت بــا بخــش زامبــی 
بخــش  حضــور  طبیعتــاً  و  خــورده  گــره 
زامبــی در عنــوان جدیــد ایــن اســتودیو 
نیــز موضــوع غافلگیرکننــده ای نیســت. 
 Call of Duty امــا بخــش زامبــی ســری
همــواره داســتانی نیــز بــا خــود داشــته 
اســت و ایــن نســخه بــه جــای یــک خــط 
داســتانی از دو خــط داســتانی در ایــن 
یــک بخــش  اســتفاده می کنــد.  بخــش 
اســت   Aether داســتانی  خــط  ادامــه 
کــه از نســخه های قبلــی شــروع شــده 
تــا  داســتانی  خــط  ایــن  بــرای  اســت. 
 Voyage بــه حــال یــک نقشــه بــه نــام
اســت  شــده  طراحــی   of Despair
تایتانیــک  معــروف  کشــتی  در  کــه 
کلــه  و  ســر  دالیلــی،  بــه  و  داده  روی 
زامبی هــا در کشــتی پیــدا شــده اســت. 
داســتانی  خــط  ایــن  شــخصیت های 
قبلــی  نســخه های  از  شــخصیت  چهــار 
هســتند کــه از آن هــا بــا نــام Primis نیــز 
یــاد می شــود (شــخصیت های دمپســی، 
امــا  نیکــوالی(.  و  ریچتوفــن  تاکئــو، 
داســتانی  خــط  اصلــی  شــخصیت های 
 )Chaos) جدیــد کــه از آن بــا نــام آشــوب
یــاد می شــود، چهــار شــخصیت جدیــد 
دیگــو  شــاو،  اســکارلت،  نام هــای  بــه 
و برونــو هســتند. دو نقشــه بــرای ایــن 
اســت.  شــده  طراحــی  داســتانی  خــط 
نقشــه IX در روم باســتان قــرار دارد و 
شــخصیت ها از طریــق ســفر در زمــان 
میــدان  یــک  در  و  رفتــه  دوران  آن  بــه 
مبــارزات گادیاتــوری بایــد بــا زامبی هــا 
 Blood of رو بــه رو شــوند. نقشــه دوم
the Dead نــام دارد کــه یــادآور نقشــه 
 Black Ops II در   Mob of the Dead
ــره و  ــد آن نقشــه در جزی اســت و همانن
دارد.  جریــان  آلکاتــراز  معــروف  زنــدان 
ایــن دو خــط  نقشــه ی دیگــری جــدا از 
داســتانی بــا نــام Classified بــرای بــازی 
بازســازی  اصــل  در  کــه  شــده  طراحــی 
 Black Ops در نســخه اول Five نقشــه
ایــن  اصلی هــای  شــخصیت  اســت. 
 Primis نقشــه نیــز همــان اعضــای گــروه
از نظــر  ایــن بخــش کــه  اســت کــه در 
زمانــی از بخــش تایتانیــک دیرتــر اتفــاق 
شــناخته   Ultimis نــام  بــا  می افتــد، 
می شــوند. ایــن نقشــه تنهــا در دســترس 
کســانی اســت کــه بــازی را پیــش خریــد 
 Black Ops کــرده و یــا اقــدام بــه خریــد

بکننــد.  Pass
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ایــن نســخه از Call of Duty فــارغ از گیــم پلــی 
مــورد  در  شــکنی  ســنت  چنینــی،  ایــن  مــوارد  و 
نســخه PC نیــز داشــته اســت و برخــاف همــه 
روی  بــر  کــه  عنــوان  ایــن  قبلــی  نســخه های 
شــبکه اســتیم عرضــه شــدند، ایــن نســخه فقــط 
بــرای شــبکه Battle.net شــرکت بلیــزارد عرضــه 
شــرکت  می دانیــد،  کــه  طــور  همــان  می شــود. 
Activision Blizzard یــک هلدینــگ بــزرگ اســت 
چندیــن  و  بلیــزارد  و  اکتیویــژن  شــرکت های  کــه 
شــرکت دیگــر را شــامل می شــود. هــر چنــد ایــن 
ــه طــور کامــاً  دو شــرکت در بســیاری از بازی هــا ب
جداگانــه فعالیــت می کننــد امــا طبیعتــاً ســود هــر 
ــه نفــع دیگــری نیــز هســت و  ــا حــدی ب شــرکت، ت
دو  ایــن  بیــن  نزدیک تــری  همکاری هــای  امــکان 
وجــود دارد. از ایــن رو شــرکت اکتیویــژن تصمیــم 
 ،Steam ــه جــای پلتفــرم ــازی، ب گرفتــه کــه ایــن ب
ــرای شــبکه Battle.net عرضــه شــود. بعــد  ــا ب تنه
نیــز  بــازی  آن  ناشــر  اتفاقــاً  کــه   Destiny 2 از 
اکتیویــژن اســت، Black Ops 4 دومیــن عنوانــی 
اســت کــه علیرغــم ایــن کــه بلیــزارد در ســاخت آن 
هیــچ نقشــی نداشــته، بــرای شــبکه اختصاصــی 
کل  در  چنــد  هــر  اســت.  شــده  عرضــه  بلیــزارد 
ایــن روزهــا کــه تقریبــاً بخــش بســیار بزرگــی از 
بــازار PC متعلــق بــه شــبکه اســتیم اســت عرضــه 
نشــدن بــازی روی ایــن شــبکه، شــاید بــرای ناشــر 
یــک عنــوان ریســک نســبتاً بزرگــی باشــد و در عیــن 
شــبکه  نیــز  بازیکنــان  از  بســیاری  ترجیــح  حــال 
امــا  عــادت کرده انــد،  بــه آن  کــه  اســت  اســتیم 
بــه هــر حــال عرضــه بــازی بــرای Battle.net، هــم 
می توانــد تــا حــدودی از شــبکه اســتیم انحصــار 
زدایــی کنــد و باعــث ایجــاد رقابــت جدی تــری در 
میــان سیســتم های عرضــه بــازی PC بشــود و هــم 

 Call of Duty ایــن کــه از آن جایــی کــه فــروش
تقریبــاً بــه هــر شــکلی کــه باشــد روی هــر پلتفرمــی 
موضــوع  ایــن  اســت،  شــده  تضمیــن  تقریبــاً 
می توانــد باعــث اقبــال بیش تــر بــه ایــن شــبکه 
شــده و شــاید در آینــده بــا افزایــش مخاطبانــی 
کــه بــرای عنوانــی بــه جــز بازی هــای بلیــزارد بــه 
ایــن شــبکه می آینــد، شــاهد حضــور عناوینــی از 
ناشــرهای دیگــر بــه جــز بلیــزارد و اکتیویــژن نیــز 

باشــیم.  Battle.net شــبکه  روی 
جمع بندی نهایی:

بــا همــه مــواردی کــه گفتیــم، بــه نظــر می رســد 
جالبــی  تغییــرات   Call of Duty از  نســخه  ایــن 
ــی بخــش چندنفــره آن ایجــاد کــرده  ــم پل را در گی
اســت تــا از انتقاداتــی کــه در ایــن ســال ها نســبت 
بــه تکــراری شــدن ایــن بخــش می شــد، بکاهــد. 
 Fog نظیــر  سیســتمی  ایجــاد  نظیــر  تغییراتــی 
ســامتی  بازیابــی  سیســتم  حــذف  و   of War
بــازی  خــودکار، باعــث می شــوند کــه هــم رونــد 
جلــوی  کــه  ایــن  هــم  و  باشــد  واقع گرایانه تــر 
اســتفاده از اســتراتژی های همیشــگی و تکــراری 
این هــا  همــه  بــا  البتــه  شــود.  گرفتــه  بازیکنــان 
عــده ای  نارضایتــی  باعــث  کمپیــن  بخــش  نبــود 
خــط  دو  شــاید  ولــی  شــد  خواهــد  طرفــداران  از 
داســتانی در بخــش زامبــی و یکســری مأموریــت 
تک نفــره در مــورد پیشــینه شــخصیت های بخــش 
ــن اعتراضــات بکاهــد. در  ــا حــدی از ای چندنفــره ت
کل بــا توجــه بــه چیــزی کــه تــا بــه حــال از گیــم پلــی 
بــازی دیده ایــم، در بخــش چندنفــره می توانیــم 
انتظــار بــازی بســیار خوبــی را داشــته باشــیم و در 
ــم ســازندگان  ــا ببینی ــود ت ــد منتظــر ب ــن بای ــار ای کن
از پــس پیاده ســازی ایــده بتــل رویــال در بخــش 

نــه. یــا  برمی آینــد   Blackout
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بــوده  موضوعاتــی  از  یکــی  همیشــه  آخرالزمــان 
اســت کــه بخــش قابــل توجهــی از صنعــت گیــم 
و فیلــم و ســریال بــه ان توجــه ویــژه ای داشــته 
انــد...از terminator و walking dead در زمینــه 
فیلــم و ســریال گرفتــه تــا horizon و metro در 
خــود  آخرالزمــان  ویدیویــی.  بازیهــای  صنعــت 
حملــه  از  داراســت.  را  مختلفــی  بخش هــای 
موجــودات فضایــی گرفتــه، تــا پیشــرفت بــی رویــه 
هــوش مصنوعــی و ربات هــا و یــا وقــوع حمــات 
ــا  ــی از دو ی ــوارد محــدود ترکیب اتمــی و بعضــا در م
ــد مورد.یکــی از باســابقه ترین،پرفروشــترین و  چن
محبوب تریــن فرانچایزهــای بازی هــای ویدیوئــی بــا 
تــم پســا اخرالزمانــی، عنــوان fallout اســت. ابتــدا 
اجــازه دهیــد کمــی دربــاره ی تاریخچــه و ریشــه ایــن 
 fallout ســری صحبــت کنیــم. نســخه اول ســری
در ســال 1997 عرضــه شــد. ســبک بــازی در انــن 
زمــان بــر خــاف نســخه های ســوم و چهــارم کــه 
اکشــن نقــش افرینــی هســتند،نقش افرینــی بــود. 
ــازان  ــگاه منتقــدان و هــم بازیب ــازی هــم از ن ایــن ب
ــن بازی هــای ســال لقــب  ــوان یکــی از برتری ــه عن ب
گرفــت. نســخه دوم fallout تنهــا یــک ســال پــس 
از عرضــه نســخه اول در ســال 1998 عرضــه شــد. 
ایــن بــازی هــم در زمینــه فــروش و هــم نمــرات 
موفــق ظاهــر شــد و تنهــا ایــرادی کــه منتقــدان در 
ان زمــان بــه بــازی وارد کردنــد، عــدم پیشــرفت در 
زمینه هــای مختلــف نســبت بــه نســخه اول بــود.
پــس از عرضــه دو نســخه از ایــن ســری، تــا یــک 
ایــن ســری  از  از نســخه ای جدیــد  دهــه خبــری 
 fallout نبود(هــر چنــد دو نســخه فرعــی از ســری
انتشــار یافتند(.امــا در ســال  ایــن دهــه  در طــی 
2008 نســخه ســوم از ایــن ســری ایــن بــار توســط 
Bethesda games studio توســعه یافت(ســازنده 
نســخه های اول و دوم black isle studio بــود(. 
fallout 3 عــاوه بــر فــروش نردیــک بــه ده میلیــون 
نســخه در مقیــاس جهانــی، بســیاری از جوایــز را 
ــخ  ــوان یــک شــاهکار در تاری ــه عن ــز درو کــرد و ب نی
بازی هــای ویدئویــی خــود را بــه همــگان ثابــت کــرد. 
ــه نســخه ســوم،  بعــد از موفقیت هــای همــه جانب

هــواداران منتظــر انتشــار نســخه چهــارم بودنــد. 
انتظــار آنهــا باالخــره بعــد از هشــت ســال جــواب 
ســال  در   fallout ســری  از  چهــارم  نســخه  و  داد 
2015 عرضــه شــد. نســخه چهــارم موفقیت هــا و 
دســتاوردهای نســخه قبلــی را تکــرار کــرد و حتــی 
قبــل  نســخه  از  بهتــر  بســیار  فــروش  زمینــه  در 
عمــل کرد(فــروش نســخه چهــارم چیــز نزدیــک 15 

میلیــون نســخه اعــام شــده اســت(
و  طرفــدارن  عاقــه  دالیــل  مهم تریــن  از  یکــی 
منتقــدان بــه ایــن بــازی، خلــق دنیایــی بــزرگ و در 
عیــن حــال پرجزییــات و همچنیــن ارائــه یــک عنــوان 
تــک نفــره فــوق العــاده بــود. بــه همیــن دلیــل پــس 
از اینکــه ســاخت نســخه بعــدی رســما تاییــد شــد 
 todd ،و بعــد ار مدتــی شــایعات ضــد و نقیــض
howard گارگــردان باتجربــه و برجســته ایــن بــازی 
 ,fallout رســما اعــام کــرد نســخه بعــدی از ســری
تعــداد  بــود،  خواهــد  انایــن  تمــام  عنــوان  یــک 
قابــل توجهــی از هــواداران و طرفــدارن ایــن بــازی، 
عصبانیــت  و  خشــم  بــا  و  شــدند  نابــاوری  دچــار 
مختلــف  ســایت های  و  مجــازی  شــبکه های  در 
بــه Bethesda حملــه ور شــدند. بــرای انهــا غیــر 
ــه ســالها بــه  ــود کــه فرانچایــزی ک ــرش ب ــل پذی قاب
خاطــر خلــق دنیایــی بــزرگ و خــارق العــاده بــرای 
بخــش یــک نفــره و افایــن شــناخته شــده اســت، 
بــه یکبــاره بــه بــازی تمــام انایــن تبدیــل شــود.

ایــن اعتراضــات هیجانــی ادامــه داشــتند تــا زمانــی 
 todd howard ماننــد  ســازندگان،  از  برخــی  کــه 
را  توضیحاتــی  بردیــم،  نــام  اون  از  پیش تــر  کــه 
دربــاره ی بــازی ارائــه دادنــد.ان موقــع بــود کــه ان 
ــری داشــته و  دســته از طرفــدارن کــه تعصــب کمت
منطــق بیشــتری داشــتند، ارام تــر شــده و تصمیــم 
گرفتنــد بــه ســازندگان اعتمــاد کننــد. از جملــه ایــن 
ــاد هــاوارد  ــه صحبت هــای ت ــوان ب صحبت هــا می ت
کــه  میــزان  همــان  گفت:»بــه  کــه  کــرد  اشــاره 
طرفــداران از ایــن کــه مــا ایــن کار انجــام می دهیــم 
اوقــات  گاهــی  هــم  ما(ســازندگان(  می ترســند، 
چیزهــای  بایــد  موفقیــت  بــرای  امــا  می ترســیم. 

جدیــدی را امتحــان کنیــد«

Fallout 76
این Wasteland تمام ناشدنی...

مصطفی زاهدی
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فکــر میکنــم توضیحــات ابتدایــی همــه گفتــه شــده 
داســتان  از  مطلــب.  اصــل  ســر  برویــم  اســت. 
احتمــال  بــه  بــازی  داســتان  کنیــم.  شــروع  بــازی 
ــن  بســیار قــوی، در ســال 2076 رخ خواهــد داد. ای
بــدان معنــی اســت کــه fallout 76 از لحــاظ خــط 
نســخه های  تمامــی  از  زودتــر    )timeline)زمانــی
پیشــین کــه در قرن هــای 22،23 روایــت می شــدند، 
جریــان خواهــد داشت...ســازندگان وجــود بخــش 
کمپیــن تــک نفــره( کــه البتــه بازهــم انایــن خواهــد 
بــود( را تاییــد کــرده انــد. هــر چنــد اطاعــات زیــادی 
دســت  در  ان  و شــخصیت های  بــازی  داســتان  از 
نیســت، امــا بــا توجــه بــه کیفیــت شــخصیت پــردازی 
و روایــت داســتان در نســخه های قبلــی، می تــوان 
در نظــر گرفــت کــه نویســندگان یکبــار دیگــر یــک 

داســتان قابــل قبــول را ارائــه خواهنــد داد.
نکتــه دیگــر کــه اشــاره بــه آن خالــی از لطف نیســت، 
نســخه های  fallout 76،برخــاف  کــه  اســت  ایــن 
ــن  ــت و گرفت ــه شــما امــکان تعامــل، صحب ــی ک قبل
ماموریــت از بســیاری از npc هــا داشــتید. خالــی از 
هرگونــه NPC غیــر انســانی اســت. بدیــن معنــی 
کــه هــر شــخصیتی کــه در هــر جــای بــازی بــا ان 
برخــورد خواهیــد کــرد، یــک پلیــر واقعــی و انایــن 
اســت و شــما بــا ادم هــای واقعــی تعامــل و گفــت گــو 
ــه  ــه البت ــه هــوش مصنوعــی. ک ــد داشــت، ن خواهی
ایــن مســاله هــم دارای نــکات مثبــت و هــم منفــی 
اســت، کــه البتــه تــا زمــان انتشــار بازی،نمــی تــوان 
بــا قاطعیــت درمــورد نتیجــه ایــن اقــدام قضــاوت کــرد

ــا  ــم، ب ــد بگوی ــاء شــخصیت بای ــورد بخــش ارتق در م
 skill سیســتم  ســازندگان،  گفته هــای  بــه  توجــه 
وجــود  قبــل  نســخه های  در  کــه   perk و   point
خواهنــد  وجــود  هــم  نســخه  ایــن  در  داشــتند، 
داشــت. امــا بــه دلیــل انایــن بــودن بــازی، ایــن 
بخــش تفــاوت هایــی بــه خــود خواهــد دیــد. کــه 
البتــه بــه ایــن دلیــل کــه هــوش مصنوعــی بــه نوعــی 
ــه هــوش انســانی داده اســت، ایــن  جــای خــود را ب
امــر اجتنــاب ناپذیــر و منطقــی بــه نظــر می رســد کــه 
مثــا مهارت هــای مربــوط بــه مکالمــه و چــک و چانــه 

زدن نمــی توانــد ماننــد نســخه های قبــل باشــد.
برویــم ســراغ محیــط و دنیــای بــازی. بــر طبــق وعــده 
Bethesda,مــا شــاهد بزرگتریــن و پرجزییات تریــن 
کــه  بود.دنیایــی  خواهیــم   fallout ســری  دنیــای 

ــد از  عــاوه بزرگــی ابعــاد، ســازندگان وعــده داده ان
لحــاظ کیفیــت و جزییــات نیــز از نســخه های قبلــی 
کند.همچنیــن  کامل تــر عمــل  و  بهتــر  مراتــب  بــه 
ســازندگان در زمینــه امکانــات و آزادی عمــل مربــوط 
بــه ســاخت و تجهیــز پایــگاه، وعــده داده انــد کــه 
قــرار  بازیبــازان  دربرابــر  را  بیشــتری  گزینه هــای 
ــد  ــد کــرده ان ــد داد.همچنیــن ســازندگان تایی خواهن
که شــما پس از ســاخت و تجهیز پایگاه خود در هر 
جایــی از نقشــه(از مناطــق بــی اب و علــف گرفتــه تــا 
سرســبز( می توانیــد پایــگاه خــود را بــه مکانــی دیگــر 
منتقــل کنیــد. ویژگــی کــه بســیار جــذاب و جالــب 
بــه نظــر می رســد. هــر چنــد تــا االن ســازندگان از 
ارائــه جزییــات بیشــتر در ایــن بــاره خــودداری کــرده 
انــد. امــا بــه نوبــه ی خــود وجــود ایــن امــکان، ازادی 
ــاد  ــازان می دهد...ت ــه بازیب عمــل بســیار بیشــتری ب
هــاوارد همچنیــن در گفــت و گویــی اعــام کــرد کــه 
زنــی و رندرینــگ اجســام بســیار  نورپردازی،ســایه 
ــر از نســخه چهــارم کار شــده اســت و تغییــرات  بهت

مثبــت زیــادی بــه خــود دیــده اســت...
نکتــه قابــل توجــه دیگــر دربــاره ی محیــط و جهــان 
ــف  ــه ســاختمان ها و مناطــق مختل ــوط ب ــازی، مرب ب
اســت.در نســخه های ســوم و چهــارم fallout, مــا 
رو  روبــه  مناطقــی  و  ها،مغازه هــا  ســاختمان  بــا 
می شــدیم کــه حداقــل یــک تــا دوقــرن اســت کــه 
خالــی از ســکنه شــده انــد. امــا در ایــن نســخه ایــن 
ــن طبیعــی  ــر اســت. بنابرای مــدت زمــان بســیار کمت
اســت کــه بــا ســاختمان ها و مناطقــی متفاوت تــر 
ــل مواجــه شــویم.در مــورد مــکان  از نســخه های قب
و شــهری کــه بــازی در ان رخ میدهد،بایــد بگویــم 
بــار  ایــن   )west Virginia)غربــی ویرجینایــی  کــه 
وظیفــه میزبانــی از ایــن نســخه را بــر عهــده دارد. 
همچنیــن بــا دقــت درتریلرهــای و تیزرهــای منتشــر 
شــده، می تــوان بــه وجــود برخــی مکان هــای واقعــی 
در بــازی پــی بــرد. البتــه مــکان هایــی ایــن بــار در 
ســال2076 و بــا ســر و شــکلی بســیار متفــاوت از 

ــروز خــود. ظاهــر ام
همچنیــن Bethesda تاییــد کــرده اســت کــه فرهنگ 
و برخــی آداب و رســوم و ویژگــی هایــی کــه مربــوط 
بــه ایــن شــهر اســت (در دنیــای واقعــی(در بــازی 
وجــود خواهــد داشــت. ماننــد برخــی افســانه های 

ــی و قدیمــی... محل
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در مــورد جابــه جایــی در ایــن دنیــای وســیع 
هــم بایــد اشــاره کنــم کــه همانطــور کــه 
امــکان جابــه جایــی  حــدس زده میشــد، 
ســریع(fast travel( دربــازی وجــود خواهــد 
داشــت. البتــه وجــود وســایل نقلیــه تاکنون 

نــه تکذیــب و نــه تاییــد شــده اســت...
بــازی... پلــی  گیــم  ســراغ  برویــم  امــا  و 

باشــک متفاوت تریــن بخــش مربــوط بــه 
گیــم پلــی ســری fallout در مقایســه بــا 
بخــش  ســبک،وجود  هــم  عناویــن  دیگــر 
نســخه  یــک  باشــد.اگر  V.A.T.Sمــی 
بــه  ایــد  کــرده  تجربــه  را  ســری  ایــن  از 
ایــن سیســتم اشــنایی داریــد. بــا  خوبــی 

بخــش  ماننــد  طبــق گفتــه ســازندگان،به 
ــه هــم مــا  ــن زمین ارتقــاء شــخصیت، در ای
شــاهد تغییراتــی نســبت بــه نســخه قبلــی 
خواهیــم بــود. کارگــردان بازی،تــاد هــاوارد 
بــه ایــن نکتــه اشــاره کــرده اســت کــه ماننــد 
از  اســتفاده  هنــگام  کــه  ســوم،  نســخه 
می شــد،یا  متوقــف  سیســتم،زمان  ایــن 
ماننــد نســخه چهــارم کــه ســرعت گذشــت 
زمــان کــم می شــد، در ایــن نســخه،هنگام 
ســپری  بــه  زمــان   ،V.A.T.S از  اســتفاده 
شــدن بــه شــکل عــادی ادامــه می دهــد. 
در نــگاه اول ایــن مســأله کمــی عحیــب بــه 
ــا ســازندگان وعــده داده  نظــر می رســد، ام
انــد کــه ایــن سیســتم ماننــد نســخه های 
قبلــی لــذت بخــش و البتــه بســیار کارامــد 

خواهــد بــود
 fallout بــه . دیگــر بخــش اضافــه شــده 
دنیــای  و  شــهر  نابــودی  و  تخریــب   76
بــازی اســت.بله، درســت شــنیدید،عاوه 
ــاد کــردن مناطــق و  بــر ســاخت و ســاز و آب
ــد  ــازان می توانن پایگاه هــای مختلــف، بازیب
موشــک های اتمــی بــه پایــگاه های،مقرهــا 
و یــا هــر نقطــه ی دلخــواه دیگــر در بــازی 
ایــن  انجــام  بــرای  البتــه  کننــد.  پرتــاب 
کار،شــما بایــد ابتــدا ســیلو هایــی را پیــدا 
وجــود  درانهــا  هایــی  موشــک  کــه  کنیــد 
دارنــد کــه البتــه غیرفعــال هســتند. بــرای 
فعــال کــردن و در نتیحــه اســتفاده از ایــن 
کــردن  پیــدا  بــه  نیــاز  هــا، شــما  موشــک 
از  بعــد  کــه  داریــد.  دسترســی  کدهــای 
پیــدا کــردن ایــن کدهــا، شــما می توانیــد 
پایــگاه دشــمنانتان را روی سرشــان خــراب 
ــه نظــر  کنید!!!ایــن بخــش بســیار جالــب ب

می رســد...
اخریــن نکتــه مربــوط بــه گیــم بــازی،ازادی 
ــازی اســت. شــما  ــاز در نحــوه ب عمــل بازیب
و  کنیــد  تاســیس  پایگاهــی  می توانیــد 
افــرادی اســتخدام کنیــد و بــه بازمانــدگان 
را  مناطقــی  میتوانیــد  یــا  کنیــد.  کمــک 
بــرای مبــادالت و تجــارت ایجــاد کنیــد یــا 
حتــی گروهــی تشــکیل داده و بــه غــارت 
ــه هــر  ــا شماســت. البت بپردازید.انتخــاب ب
انتخــاب دارای عواقــب مختلفــی خواهــد 
یــا تاســیس یــک  بــر تشــکیل  بود.عــاوه 
گــروه، شــما می توانیــد عضــو هــر کــدام از 
گروه هــای موجــود در بــازی بشــوید و بــه 
بپردازیــد.از جنبــه  فعالیت هــای مختلــف 

بخــش  در   fallout 76 مختلــف  هــاب 
بســیار  یکدیگــر  بــا  بازیبــازان  تعامــات 

بــه نظــر می رســد جــذاب 
بــه  ایــی  اشــاره  اســت  خــوب  پایــان  در 
گرافیــک ایــن بــازی نیــز بکنیم.همانطــور 
وعــده  ســازندگان  گفتــم،  پیشــتر  کــه 
زنــی  تر،ســایه  گرایانــه  واقــع  نورپــردازی 
چــه  تکســچر ها  بهتــر  کیفیــت  و  بهتــر 
اند.همچنیــن  داده  را  دور  و  نزدیــک  از 
Bethesda بــه هــواداران قــول داده اســت 
تمامــی تــاش خــود را می کنــد تــا بــازی از 
لحــاظ فنــی کــم نقــص باشــد و باگ هــای 
برســد. حداقــل  بــه  ان  در  گرافیکــی 

موضوعــی کــه در نســخه های قبلــب گاه و 
بیــگاه دیــده می شــد و گاهــی باعــث ازردن 
بازیبــاز می شــد.امیدواریم کــه ســازندگان 
از پــس انجــام ایــن کار بــه خوبــی برایــد.

هــم،  بــازی  محیطــی  گرافیــک  مــورد  در 
بــه  کــه  کنــم  اشــاره  نکتــه  ایــن  بــه  بایــد 
fallout 76,بــه  دنیــای  می رســد  نظــر 
مراتــب زیباتر،سرســبزتر و خــوش و آب و 
رنگ تــر از نســخه های قبلــی باشــد. یکــی از 
مهم تریــن علــل ایــن موضــوع هــم همــان 
اشــاره  ان  بــه  قبــا  کــه  اســت  ای  نکتــه 
ســال  بــازی صدهــا  وقــوع  زمــان  کــردم. 
جلوتــر از نســخه ســوم و چهــارم اســت و 
بالطبع،خرابــی و ویرانــی، بــه نهایــت درجــه 
خــود نرســیده اســت و هنــوز انــدک مناطــق 

ابــاد دربــازی وجــود دارد
و در پایــان بــد نیســت اشــاره ای کوتــاه بــه 
موســیقی بــازی داشــته باشــم. در تریلــر 
 take me home اهنــگ  بــازی،  معرفــی 
می رســید. گــوش  بــه   country road

البتــه  و  محبــوب  زیبــا،  بســیار  اهنگــی 
دوســت داشــتنی و فــوق العاده.بــه نظــر 
می رســد بــه خاطــر جریــان داســتن بــازی در 
ویرجینیــای غربــی، اهنگهــای مختلفــی در 
ســبک کانتــری وجــود داشــته باشــند.البته 
هــر گونــه قضــاوت و نظــردادن دربــاره ی 
ــر نیســت  ــازی االن امــکان پذی موســیقی ب
و بایــد دیــد Bethesda چــه ســوپرایزهایی 
بــرای هــواداران و منتقــدان امــاده کــرده 
 Bethesda از  هــوادارن  اســت(برخی 
ســاندترک های  تــا  انــد  کــرده  درخواســت 
بــازی را همــراه بــازی یــا همــراه نســخه های 

کالکتــور ادیشــن عرضــه کنــد(
نظــر  بــه  زیبــا   fallout 76:پایانــی ســخن 
بــه  بــا  آنایــن  تمــام  می رســد.عنوانی 
کارگیــری بســیاری از المان هــا و ویژگیهــای 
ــود در بخش هــای  ــی و بهب نســخه های قبل
طرفــدارن  همــواره   Bethesda.مختلــف
را راضــی نگــه داشــته و یســیار کــم پیــش 
می ایــد کــه عنوانــی از Bethesda عرضــه 
و  منتقدیــن  اســتقبال  مــورد  و  شــود 

نگیــرد. قــرا.  بازیبــازان 
چهاردهــم  تاریــخ  در   fallout 76 بــازی 
ــر امســال منتشــر می شــود.باید دیــد  نوامب
ایــا ایــن نســخه می توانــد بــه رونــد رو بــه 
رشــد و صعــودی ســری ادامــه بدهــد یــا 
نه؟؟؟امیدواریــم کــه ایــن اتفــاق بیفتد.....
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و  محبــوب  عناویــن  ســری  شــک  بــدون 
از  یکــی   Assassin’s Creed پر طرفــدار
برتریــن فرنچایزهــای دو نســل اخیــر بازی هــای 
رایانــه ای محســوب می شــود و بــا وجــود فــراز 
از  خــود  مســیر  در  کــه  زیــادی  نشــیب های  و 
آغــاز تاکنــون داشــته اســت بــاز هــم توانســته 
بازی بــازان حفــظ  بیــن  را  خــود  تــا محبوبیــت 
تک تــک  انجــام  بــه  مجــاب  را  آن هــا  و  کــرده 
بــا ایــن کــه در  نســخه های ایــن ســری کنــد. 
ــر ایــن ســری شــاهد  برخــی نســخه های جدیدت
و  بوده ایــم  کننــده  نا امیــد  واقعــا  مشــکالتی 
نــام  اندازه هــای  و  حــد  در  نســخه ها  برخــی 
قبــول  بایــد  امــا  نشــده اند  ظاهــر  ســری  ایــن 
بــه  آن هــا  از  مــا  کــه  نســخه هایی  کــه  کــرد 

برابــر  در  تنهــا  می کنیــم  یــاد  عنــوان ضعیــف 
عناویــن قدرتمنــد خــود ایــن ســری ضعیف تــر 
عناویــن  ســایر  بــا  مقایســه  در  و  هســتند 
هم ســبک شــاید از بســیاری از آن هــا برتــر و 
و  شــیرین ترین  از  بســیاری  باشــند.  زیباتــر 
خاطــرات  و  لحظــات  ماندنی تریــن  یــاد  بــه 
بــازی مــا بــا نســخه های گوناگــون ایــن ســری 
رقــم خــورده اســت و اگــر چــه خیلــی وقت هــا 
در  را  دوســتانه ای  پــول  سیاســت  یوبیســافت 
مــورد ایــن ســری در پیــش گرفتــه اســت، امــا 
مــا بــاز هــم از تجربــه ســالیانه ایــن بــازی لــذت 
می بریــم و شــاید در تــه دلمــان از بــازی کــردن 
هــر ســاله یــک نســخه از ایــن ســری ناراضــی 
نباشــیم. فرنچایــز Assassin’s Creed دارای 

ــرای خلــق عناوینــی  ــاال ب پتانســیلی بی نهایــت ب
کــه  زیبــا و بی نظیــر اســت و در نســخه هایی 
ــد  ســازندگان از ایــن پتانســیل اســتفاده کرده ان
شــاهد خلــق یــک Masterpiece یــا بــه قــول 
بعضــی  در  ولــی  بوده ایــم  شــاهکار  خودمــان 
نســخه ها نیــز یوبیســافت از ایــن پتانســیل بهــره 
خوبــی نبــرده اســت و تجربــه ای متوســط )بــرای 
نــام ایــن ســری( و البتــه بــاز هــم لذت بخــش را 

بــرای مــا بــه ارمغــان آورده اســت.
جدیدتریــن  داریــد  اطــالع  کــه  همان طــور 
 Assassin›s نــام بــا  ســری  ایــن  از  نســخه 
قــرار  در دســت ســاخت   Creed: Odyssey
دارد و قــرار اســت تــا در پاییــز امســال )چنــد 
روز دیگــر( منتشــر شــود و ایــن بــار بــرای اولیــن 

آسمان،پهنهپروازعقابهاست..
برترین عنــــــــــــاوین رسی
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بــار شــاهد یــک اساســینز کریــد نقــش آفرینــی 
بــه صــورت رســمی خواهیــم بــود. در واقــع بــا 
ایــن کــه همیشــه ایــن ســری المان هــای پــر 
رنــگ نقــش آفرینــی را در خــود داشــته اســت 
ولــی همــواره نهایتــا یــک بــازی اکشــن ماجرایــی 
ــار بــه طــور رســمی  محســوب شــده ولــی ایــن ب
بــازی جدیــد ایــن ســری یــک بــازی اکشــن آر پــی 
جــی معرفــی شــده اســت و پــر از المان هــای 
جدیــد خواهــد بــود و ســازندگان قصــد دارنــد تــا 
تحولــی عظیــم در ایــن فرنچایــز ایجــاد کننــد. 
بــه همیــن بهانــه تصمیــم گرفتیــم تــا در مجلــه 
گیمفــا نگاهــی کلــی بــه ایــن فرنچایــز محبــوب 
بیاندازیــم و برتریــن عناویــن  ایــن ســری را بــه 
ترتیــب کیفیــت رتبه بنــدی نماییــم تــا برتریــن 

ایــن ســری مشــخص گردنــد. در  نســخه های 
ایــن لیســت تنهــا عناویــن اصلــی ســری کــه برای 
کنســول های خانگــی و PC عرضــه شــده اند  و 
ــه  ــد را ب ــز انتشــار یافته ان ــه شــکل فیزیکــی نی ب
حســاب آورده ایــم و عناویــن فرعــی و دانلــودی 
را قــرار نداده ایــم. الزم بــه ذکــر اســت کــه ایــن 
ــر اســاس نظــر نویســنده می باشــد  ــدی ب رتبه بن
دوســتان  شــما  نظــرات  کــه  اســت  ممکــن  و 
ــه نســخه های مختلــف،  ــز در خصــوص رتب عزی
متفــاوت باشــد و ترجیــح می دهیــد تــا ترتیــب 

دیگــری را شــاهد باشــید.  
از  و  نمی گیــرم  را  شــما  وقــت  ایــن  از  بیشــتر 
شــما عزیــزان و دوســتان عزیــز گیمفایــی دعــوت 
می کنــم تــا در ادامــه مطلــب شــاهد لیســت 

 Assassin›s فرنچایــز عناویــن  برتریــن 
Creed و ارائــه توضیحاتــی در خصــوص هــر 
هرچــه  تــا  باشــید  گیمفــا  مجلــه  در  نســخه 
بیشــتر ایــن ســری محبــوب و دوست داشــتنی 
را بشناســیم و بــا مــرور خصوصیــات عناویــن 
ــی شــیرین  ــز هــم خاطرات ــن فرنچای ــف ای مختل
برایمــان یــادآوری گــردد و بــا بینشــی دقیق تــر و 
تازه تــر بــه اســتقبال عناویــن بعــدی ایــن ســری 
در آینــده برویــم و یــا اگــر قصــد بــازی کــردن 
نســخه ای از ایــن ســری را داریــم بــا مطالعــه 
انتخــاب  را  خــود  بــازی  بتوانیــم  مطلــب  ایــن 
کنیــم. پــس در ادامــه ایــن مطلــب بــا بنــده و 
مجلــه ویژه نامــه هشــت ســالگی گیمفــا همــراه 

شــوید.

آسمان،پهنهپروازعقابهاست..
برترین عنــــــــــــاوین رسی

A s s a s s i n ’ s  C r e e d
سعید آقابابایی
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ASSASSIN’S CREED REVELATIONS

ASSASSIN’S CREED III

امـــــتیاز متا: 
80/100

امـــــتیاز متا: 
85/100

تاریخ انتشار: 15 نوامبر 2011
پلتفــرم مقصــد: پلــی استیشــن 3، ایکــس باکــس 360، رایانه هــای شــخصی، 

ایکــس باکــس وان، پلــی استیشــن 4

تاریخ انتشار: 30 اکتبر 2012
پلتفــرم مقصــد: پلــی استیشــن 3، ایکــس باکــس 360، رایانه هــای شــخصی، 

وی یــو

 Assassin›s Creed: عنــوان 
و  نبــود  بــدی  بــازی  Revelations واقعــا 
در  حتــی  و  بــود  نیــز  لذت بخــش  اتفاقــا 
زمــان انتشــار خــود نیــز بــر خــاف چندیــن 
ایــن ســری،  از عناویــن جدید تــر  نســخه 
اصــا دارای بــاگ و مشــکات دردرسر ســاز 
بــه نظــر می رســید.  نبــود و صیقل یافتــه 
بــر خــاف عناویــن جدید تــر ایــن ســری، 
بــازی دارای مکانیک هــای تاریــخ گذشــته 
نبــود. بــر خــاف عناویــن جدید تــر ســری، 
و  از طراحــی مراحــل کهنــه  عنــوان  ایــن 
قدیمــی شــده رنــج نمی بــرد امــا موضــوع 
 Assassin›s Creed: کــه  جاســت  ایــن 
Revelations هیــچ کاری را آن قــدر خــوب 
و کامــل انجــام نمــی داد کــه تبدیــل بــه یــک 
ســتون محکــم در بازی شــود. بــازی دارای 
نبــود  مشــخصی  کامــا  زمینــه  و  هــدف 
کارهــای  ســری  یــک  انجــام  همچنیــن  و 
مبهــم و تکــرار شــونده نیــز باعــث شــده 
بــود تــا رونــد پیشــروی در بــازی شــدیدا 
ــه قتــل برســد!  ــه وقفــه بیافتــد و حتــی ب ب
(ســاختن بمــب و دفــاع از قلعــه(. از لحــاظ 

قصــه، روایــت  و  داستان ســرایی 
کــردن  پــر  واقعــی  معنــای  بــازی  ایــن   
ــا حــد  داســتان و کــش دادن آن اســت و ت

امــکان، حرکــت از نقطــه پایانــی شــاهکاری 
بــه نــام Assassin’s Creed II را بــه تاخیــر 
 Assassin›s Creed: می انداخــت. البتــه
Revelations شایســته تقدیر نیز هســت، 
و   Ezio داســتان یکپارچه ســازی  زیــرا 
Altair را بســیار خــوب انجــام داده اســت 
جهــت  در  را  آن هــا  عالــی،  بی نهایــت  و 
رســاندن  ســرانجام  بــه  و  نتیجه گیــری 
شــروع  و   Ezio داســتان خوشــایند 
زمینه ســازی بــرای نســخه ســوم بــازی، در 
هــم تنیــده اســت . Revelations عنوانــی 
مقــداری  تنهــا  و  تنهــا  اگــر  کــه  اســت 
بیشــتر در زمینه هــای مختلــف مخصوصــا 
(البتــه  می کــرد  بهتر عمــل  گیم پلــی 
منظــور ایــن نیســت کــه اکنــون عملکــرد 
کــه  می گویــم  را  ایــن  فقــط  دارد،  بــدی 
اگــر بهتــر و بــا برنامه تــر از آن هــا اســتفاده 
و  بــود  بهتــری  خیلــی  بــازی  می شــد(، 
می توانســت  نیــز  مــا  مقالــه  در  اکنــون 
جایــگاه خیلــی بهتــری داشــته باشــد. بــه 
 Assassin›s Creed: عنــوان  هــر شــکل 
Revelations در لیســت مــا جایــگاه دهــم 
 3 تــا  بــه خــود اختصــاص داده اســت  را 
گانــه ادزیــو، هــر 3 جــزو برترین هــای ایــن 

ســری باشــند.

انتشــار  از  قبــل    Assassin›s Creed III
و روی کاغــذ بی نظیــر بــه نظــر می رســید. 
یــک تــم و زمینــه داســتانی عالــی (انقــاب 
آمریــکا(، یــک شــخصیت بــا پتانســیل بــاال 
(یــک بومــی آمریکایــی کــه درگیــر جریانــات 
دریایــی  جنگ هــای  و  آمریــکا  اســتقال 
بیــن Assassin هــا و تمپارهــا می شــود(، 
مکانیک هــای  در  اساســی  بهبودهــای 
کلــی ســری کــه بــه نظــر تاریــخ گذشــته 
ــن نقشــه در ســری  می رســیدند، بزرگ تری
و هم چنیــن کلــی کار بــرای انجــام دادن 
در بــازی. امــا بــازی در عمــل چیــز دیگــری 
از آب در آمــد و تبدیــل بــه یکــی از عناویــن 
ناامیدکننــده در ایــن ســری شــد (البتــه در 
مقایســه بــا دیگــر نســخه های ایــن ســری، 
ــا و جــذاب  ــازی زیب ــی ب ــه طــور کل ــه ب وگرن
بــود(. سیســتم راه رفتــن و دویــدن جدیــد 
بازی مشکل ســاز بــود چــون دویــدن و بــاال 
رفتــن هــر دو روی یــک دکمــه قــرار داده 
اضافــه  بــا  بــازی  مبــارزات  بودنــد،  شــده 
شــدن اســلحه های گــرم شــکل ســنگین و 
خشــکی بــه خــود گرفتــه بودنــد، طراحــی 
ــه  ــازی از تکی ــی داشــت و ب مراحــل ایرادات
بیــش از حــد بــر گــوش ایســتادن و تعقیب 
کــردن و ردیابــی کــردن رنــج می بــرد، قــدم 
ــا یــک  ــازه ب ــود ت زدن و راه رفتــن فاجعــه ب

آمــوزش ۱۰ ســاعته! و البتــه بایــد اشــاره 
کــرد کــه بــازی در زمــان انتشــار بســیار پــر 

ــود. ــاگ و مشــکل دار ب ب
 به طــور کلــی تمــام مــوارد بــه کار رفتــه 
در بــازی نیمــه کاره بودنــد و هیچ یــک از 
رفتــه  کار  بــه  مکانیک هــای  و  المان هــا 
در بــازی درســت پرداخــت نشــده بودنــد. 
شــده،  گفتــه  مــوارد  تمــام  وجــود  بــا 
Assassin›s Creed III  هم چنــان عنوانی 
اســت کــه واقعــا ارزش بــازی کــردن را دارد 
و همان طــور کــه گفتــه شــد در مقایســه 
ــف  ــن ســری ضعی ــر نســخه های ای ــا دیگ ب
جذابــی  و  زیبــا  بــازی  وگرنــه  کــرد  عمــل 
ــار  ــز در اختی ــای 85 را نی ــی مت اســت و حت
بــازی فوق العــاده  دارد. فضــا و اتمســفر 
بــازی جــزو برترین هــا در  بــود، مبــارزات 
تمــام ســری بــود و از همــه مهم تــر ایــن 
کــه مبــارزات دریایــی را بــه ایــن فرنچایــز 
آورد کــه شــاید برتریــن اتفاقــی اســت کــه 
 Assassin’s Creed ســری در  تاکنــون 
 Assassin›s Creed اســت.  داده  رخ 
زیباتریــن  و  شــاخص  عنــوان  III شــاید 
بــازی در نســل خــود نیســت امــا همیشــه 
ارزش تجربــه کــردن را دار و ایــن عنــوان 
بــه خــود  را  نهــم  مــا جایــگاه  لیســت  در 

اســت داده  اختصــاص 
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ASSASSIN’S CREED

ASSASSIN’S CREED: Rogue

امـــــتیاز متا: 
81/100

امـــــتیاز متا: 
74/100

تاریخ انتشار: 13 نوامبر 2007
پلتفرم مقصد: پلی استیشن 3، ایکس باکس 360، رایانه های شخصی

تاریخ انتشار: 11 نوامبر 2014
پلتفــرم مقصــد: پلــی استیشــن 3، ایکــس باکــس 360، رایانه هــای شــخصی، 

ایکــس باکــس وان، پلــی استیشــن 4

کــه   Assassin’s Creed اصلــی بــازی 
نقطــه  واقــع  در  و  نســخه  قدیمی تریــن 
ــز محســوب می شــود  آغازیــن ایــن فرنچای
دارای مــوارد تکــراری و اعصــاب خرد کــن 
و همچنیــن گیم پلــی محــدودی بــود امــا 
نکتــه مهــم ایــن اســت کــه وقتــی بــه زمــان 
در  کــه  می بینیــم  می نگریــم  آن  انتشــار 
آن  بــه  شــبیه  عنوانــی  هیــچ  زمــان  آن 
ایــن  بــا  وجــود نداشــت و اولیــن عنــوان 
حــال و هــوا و مکانیک هــا بــود کــه منتشــر 
ــه یــک  ــازی را تبدیــل ب می شــد و همیــن ب
تکــراری  وجــود  بــا  حتــی  کــرد.  اســطوره 
دادنــی  انجــام  کارهــای  کمبــود  و  شــدن 
اســتایل  توســط  عنــوان  ایــن  بــازی،  در 
فــرد  بــه  مخفــی کاری و کشــتن منحصــر 
المان هــای  بــر  کــه  زمــان(  آن  (در  خــود 
تاکیــد  کــردن   Assassinate واقعــی 
داشــت (جمــع آوری اطاعــات از هــدف، 
برنامه ریزی قتــل، قتــل هــدف، گریختــن 
و  روان  سیســتم  همــراه  بــه  مهلکــه(  از 
کــردن  حرکــت  و  پارکــور  خوش دســت 
ســریع و همچنیــن جــو و اتمســفر تاریخــی 
معتبــر و دقیقــا پیــاده ســازی شــده ای کــه 
در سراســر بــازی وجــود داشــت،  توانســت 

تحســین همــگان را برانگیــزد و تبدیــل بــه 
یــک ســمبل و یــک نمــاد بــرای آغــاز یــک 
فرنچایــز موفــق و منحصــر بــه فــرد گــردد.

بــازی  ایــن  مــورد  در  دیگــر  مهــم  نکتــه 
یــک  بــه  را  بــازی  کــه  بــود  آن  داســتان 
تبدیــل  زیبــا  گرافیکــی  تکنیکــی  رمــان 
کــرده بــود و در بــازار بازی هــای رایانــه ای 
در آن زمــان چیــزی شــبیه بــه آن وجــود 
نداشــت. رونــد داســتان گویی بــازی ســریعا 
بازی بــاز را غــرق در دنیــای خــود می کــرد 
و بــا بیــان داســتان دزمونــد مایلــز کــه در 
یــک ســاختمان بــه اســارت گرفتــه شــده 
تاریخــی شــده  یــک توطئــه  بــه  و متهــم 
اســت، بازی بــاز را شــیفته خــود و تشــنه تر 
بــرای ادامــه داســتان بــازی می کــرد. تجربــه 
بــازی Assassin’s Creed در حــال حاضــر 
یــک تجربــه زجــرآور اســت ولی در زمــان 
بــود  فوق العــاده  و  بی نظیــر  واقعــا  خــود 
ــازی مشــابهی نداشــت و آغــاز  کــه هیــچ ب
 Assassin›s بــود.   افســانه عظیــم  یــک 
Creed در لیســت مــا از برتریــن بازی هــای 
ــوب، موفــق شــده اســت  ــن ســری محب ای

تــا در جایــگاه هشــتم قــرار بگیــرد.

 Assassin›s Creed: بیچــاره  
Rogue! ایــن عنوان واقعــا بــازی زیبایــی 
مــورد  زیــاد  و  آورد  بدشانســی  ولــی  بــود 
 Assassin›s نگرفــت.  قــرار  توجــه 
از ۳  بــازی  آخریــن  کــه   Creed: Rogue
Assassin›s Creed III محســوب  گانــه 
وحشــتناک  هایــپ  همــراه  بــه  می شــود 
بــازی Assassin›s Creed: Unity منتشــر 
شــد و در واقــع در ایــن هایــپ غــرق شــد 
نگرفــت،  قــرار  اکثریــت  توجــه  مــورد  و 
زیبایــی  بــازی  واقعــا  کــه  ایــن  علی رغــم 
بــود. البتــه بایــد بــه ایــن اشــاره کــرد کــه 
تمــام مــواردی کــه در بــازی وجــود داشــت 
ــدون هیــچ  احساســی را کامــا مشــابه و ب
 Assassin›s بــازی  بــه  نســبت  تغییــری 
مــا منتقــل  بــه    Creed IV: Black Flag
نکتــه  هیــچ  کــه  ایــن  بــدون  می کــرد 
جدیــدی را بــه آن افــزوده باشــد و ایــن نیــز 
یکــی از دالیــل کمتــر توجــه شــدن بــه ایــن 
بــازی بــود. بســیاری از افــراد ایــن عنــوان 
را نخریدنــد چــون بــا خــود می گفتند اگــر 
کــه  می خواســتیم   Black Flag بیشــتر 
 Assassin›s Creed IV: Black خــود 
Flag را بیشــتر بــازی می کردیــم کــه واقعــا 

بــود. بی نظیــر  و  عظیــم 
اگــر بخواهیــم بــه صــورت کلــی بــه دالیــل 
 Assassin›s بــازی  نشــدن  موفــق  زیــاد 
Creed: Rogue اشــاره کنیــم بایــد گفــت: 
ضعــف  اتمســفر،  و  فضاســازی  ضعــف 
ــوان و انتشــار  ــی ایــن عن مفــرط در بازاریاب
در  هفتــم  نســل  پلتفرم هــای  روی  بــر 
حالــی کــه پلی استیشــن ۴ و ایکس باکــس 
وان در کانــون توجــه بودنــد و یــک نســخه 
جدیــد از ایــن فرنچایــز هــم بــرای نســل 
داشــت.  وجــود  زیــاد  هایــپ  بــا  هشــتم 
جذابــی  بــازی  واقعــا  چــون  شــد!  حیــف 
بــود. اگــر شانســش را داریــد حتمــا آن را 
تجربــه کنیــد مخصوصــا بــا توجــه بــه ایــن 
ــرای نســل هشــتم  کــه یوبیســافت آن را ب
بازیبــازان  تــا  اســت  کــرده  منتشــر  هــم 
جدیدتــر نیــز بتواننــد اولیــن بــار در ایــن 
ســری مقــداری هــم در نقــش یــک تمپــار 
بــازی کننــد و کمــی هــم بــا دیدگاه هــای 
 Assassin›s Creed: .آن هــا آشــنا شــوند
ــن  ــن عناوی ــا از برتری Rogue در لیســت م
قــرار  هفتــم  جایــگاه  در  ســری  ایــن 

می گیــرد.
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تاریخ انتشار: 23 اکتبر 2015
پلتفرم مقصد: : رایانه های شخصی، ایکس باکس وان، پلی استیشن 4 

می توانیــم صحبــت در مــورد ایــن نســخه را 
بــا غــر زدن و نالیــدن از باگ هــا آغــاز کنیــم 
ــد  ــز هســت امــا بیایی ــه درســت نی کــه البت
موضــوع  ایــن  همیشــه  بــرای  بــار  یــک 
زمــان  باگ هــای  تمــام  کنیــم.  تمــام  را 
(کــه   Assassin›s Creed: Unity عرضــه
ــار،  ــه کن ــون اکثرشــان رفــع شــده اند( ب اکن
ــا و فوق العــاده  ــازی واقعــا زیب ــن ب ــی ای ول
بــود و تــازه بعــد از پدیــت هایــی کــه بــرای 
اش  فنــی  مشــکات  و  باگ هــا  آمــد  آن 
جاه طلبــی  بــازی  شــد.  رفــع  کامــا  هــم 
خیــره کننــده ای داشــت، ایــن بــازی تکامــل 
طراحــی هســته و پایــه ای ســری را کــه از 
 Assassin›s دوم  بــازی  و   ۲۰۰۹ ســال 
باقــی  دســت نخورده  تقریبــا    Creed
آورد،  بــه همــراه  بــا خــود  را  بــود  مانــده 
سیســتم گیم پلــی جدیــد ایــن عنــوان در 
بــازی Co op  کــه بــه صــورت وارد شــدن/
خــارج شــدن از بــازی بــود بســیار عالــی 
بــود، زمینــه و تــم کلــی بــازی کــه در دوره 
انقــاب فرانســه رخ مــی داد بی نظیــر بــود، 
و  فوق العــاده  ســندباکس  محیــط  یــک 
وســیع در پاریــس انقابــی، و همچنیــن 
ســایر  از  متفــاوت  داســتان گویی 
 Assassin›s Creed ســری  نســخه های 
و  بزرگ تــر  درگیری هایــی  و  نبردهــا  بــا 
تاکیــد بــر اثــرات متقابــل شــخصیت اصلــی 
بــازی در داســتان. از طراحــی شــاهکار و 
ــد گذشــت کــه  ــز نبای ــز پاریــس نی نبوغ آمی
انجــام شــده  بهتریــن شــکل ممکــن  بــه 
 Assassin›s Creed: Unity  بــود. البتــه
و  می بــرد  رنــج  نیــز  زیــادی  مشــکات  از 
حتــی اگــر باگ هــا را اصــا در نظــر نگیریــم 

بــاز هــم نقشــه و سیســتم چــک کــردن 
ــده و بیــش  ــازی گیج کنن ماموریت هــا در ب
از حــد شــلوغ بــود، کمپیــن اصلــی بــازی 
طراحــی ماموریت هــای ضعیفــی داشــت و 

بــود. بــازی وحشــتناک  مخفــی کاری 
چند نفــره  بخــش  بــر  ســازندگان  تاکیــد   
و  مراحــل  طراحــی  جای جــای  در 
ــه چشــم می خــورد  ماموریت هــای بــازی ب
کــه باعــث ضعیــف شــدن بخــش تک نفــره 
فــرم  اســت  قــرار  کــه در حقیقــت  بــازی 
اصلــی Assassin›s Creed باشــد شــده 
 Assassin›s Creed: مجمــوع  در  بــود. 
Unity نیــز ماننــد اکثــر عناویــن این لیســت 
کردیــم  اشــاره  آن هــا  بــه  تاکنــون  کــه 
مخلوطــی از نــکات مثبــت و منفــی اســت. 
ــه  ــازی خــوب اســت، ب ــه در ب ــی ک چیزهای
بهتریــن شــکل خــوب اســت و عالــی کار 
جســارت  و  جاه طلبــی  (ماننــد  شــده اند 
المان هــای  تغییــر  ایجــاد  در  ســازندگان 
کهنــه ســری در ابــن نســخه( امــا از طرفــی 
دیگــر بــازی ضعف هــای بــارز زیــادی نیــز 
ولــی  کاســته اند.  آن  ارزش  از  کــه  دارد 
آن  و  اســت  شــاخص  کامــا  نکتــه  یــک 
اســت  عنوانــی  یونیتــی  کــه  اســت  ایــن 
کــه تجربــه آن (البتــه بــا اعمــال پچ هــای 
بــازی( بــه همــه عاقمنــدان ایــن ســری 
شــدیدا توصیــه می شــود و یکــی از برتریــن 
بازی هــای منتشــر شــده در ایــن فرنچایــز 
خیلــی  می توانســت  البتــه  کــه  اســت 
مشــکاتش  ولــی  باشــد  اینهــا  از  بهتــر 
اکنــون  بــازی  ایــن  تــا  داد  دســتش  کار 
در لیســت مــا جایــگاه ششــم را بــه خــود 

دهــد. اختصــاص 

 Assassin›s Creed Syndicate بــازی 
ایــن  هشــتمی  نســل  عناویــن  از  یکــی 
می شــود  محســوب  محبــوب  فرنچایــز 
کــه در اواخــر ســال 2015 منتشــر شــد و 
بازی بــازان را بــه لنــدن ویکتوریایــی و عصــر 
شــما  کــه  جایــی  بــرد.  صنعتــی  انقــاب 
از فرقــه  بــرادر و خواهــر  یــک  نقــش  در 
بایســتی  و  می گرفتیــد  قــرار  اساســین ها 
بــه ماننــد همیشــه بــا انــواع روش هــای 
می کردیــد  مبــارزه  تمپارهــا  بــا  مختلــف 
ــر  و آن هــا را در انجــام نقشــه های خــود ب
نــاکام می گذاشــتید. در  ضــد اساســن ها 
از مشــکات  کــه  یوبیســافت  بــازی  ایــن 
زمــان انتشــار نســخه یونیتــی درس گرفتــه 
بــود، اشــتباه خــود را تکــرار نکــرد و بــازی 
در زمــان النــچ کامــا روان و صیقــل یافتــه 
 Assassin›s Creed یــک شــاهد  و  بــود 
نســل هشــتمی بــا گرافیکــی چشــم نواز و 
گیم پلــی بهینــه بودیــم کــه می توانســت 

نــگاه دارد. طرفــداران را راضــی 
ایــن عنــوان تقریبــا در تمامــی بخش هــا 
اندکــی  موفــق عمــل کــرد و ضعف هــای 
نــکات  بــا  مقایســه  در  کــه  داشــت 
چشم پوشــی  قابــل  کامــا  بــازی  مثبــت 

جــذاب،  و  روان  بودند. گیم پلــی 
فنــی و هنــری  زیبــا، گرافیــک  موســیقی 
ــه همــراه  ــا ب ــی و روایــت داســتانی زیب عال
بــه  دســت  مطلــوب  شــخصیت پردازی 
از شکســت  بعــد  تــا  دادنــد  هــم  دســت 
یونیتــی (کــه تنهــا از نظــر فنــی شکســت 
ــا آپدیــت حــل می شــد(  خــورد و آن هــم ب
  Assassin›s Creed یــک شــاهد  دوبــاره 
فوق العــاده باشــیم کــه بی شــک بعــد از ۳ 
ــدون چــون و چــرای ســری،  ــر ب نســخه برت
مــکان پنجــم برترین هــا را در ایــن فرنچایــز 
بــا قاطعیــت بــه خــود اختصــاص دهــد. 
بــازی تنهــا ایــرادات کمــی در بخــش کنتــرل 
شــخصیت و کالســکه رانی داشــت و البتــه 
می تــوان  منفــی  نکتــه  یــک  عنــوان  بــه 
گفــت پیشــرفت گرافیکــی اندکی را نســبت 
بــه نســخه یونیتــی بــه خــود دیــده بــود. در 
 Assassin›s Creed Syndicate مجمــوع
عنوانــی بســیار زیبــا و جــذاب اســت کــه 
و  ســری  عاقمنــدان  بــرای  آن  تجربــه 
طرفــداران عناویــن اکشــن ماجرایــی جهــان 
ازاد باکیفیــت نیــز فوق العــاده لذت بخــش 

اســت.
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تاریخ انتشار: 16 نوامبر 2010
پلتفــرم مقصــد: پلــی استیشــن 3، ایکــس باکــس 360، رایانه هــای شــخصی، 

ایکــس باکــس وان، پلــی استیشــن 4

همیشــه و از همــان ابتــدای آغــاز بــه کار 
ــد، می دانســتیم  کــه  ســری اساســینز کری
در  ســری  ایــن  از  نســخه  یــک  باالخــره 
کشــور مصــر خواهــد بــود و البتــه دوســت 
بیافتــد.  اتفــاق  ایــن  کــه  داشــتیم  هــم 
ســرانجام در جدیدتریــن نســخه منتشــر 
شــده از ایــن فرنچایــز کــه دهمیــن بــازی 
اصلــی آن نیــز محســوب می شــود، یعنــی 
بــازی Assassin’s Creed: Origins ایــن 
موضــوع بــه واقعیــت پیوســت و شــاهد 
عنوانجذابــی بودیــم کــه مــا را بــه ســرزمین 
فراعنــه بــرد و اتفاقــا پیــش در آمــدی کلــی 
بــرای ایــن ســری نیــز محســوب می شــد و 
ــرق  ــه کار و تشــکیل شــدن ف ــاز ب ــد آغ رون
اساســین ها را بــه نوعــی ببــرای مــا بازگــو 
می کــرد و در همــه زمینه هــا نیــز موفــق 
عنــوان  بــه  آن  از  امــروز  تــا  کــرد  عمــل 
یکــی از برتریــن بازی هــای ایــن ســری یــاد 
کنیــم. حتــی منتقدیــن ســخت گیــر ایــن 
روزهــا نیــز همیــن عقیــده را داشــتند و ایــن 
بــازی موفــق شــد تــا امتیــاز متــای عالــی 85 

را بــه خــود اختصــاص دهــد. 
وقایــع بــازی در مصــر و نزدیــک بــه انتهــای 
 Ptolemaic period )49–47 BC) دوره 
رخ می دهــد و داســتان شــخصیتی بــه نــام 

 Medjay را دنبــال می کنــد کــه یــک Bayek
اســت (ایــن افــراد در ســرزمین جدیــد مصر 
بــه عنــوان نیروهــای منتخــب و برگزیــده 
پلیــس محســوب می شــدند(. در ایــن بازی 
در واقــع مــا ریشــه های آغــاز نبــرد بیــن 
ــار  ــه تمپ ــرادری اساســین ها و فرق فــرق ب
را دنبــال می کنیــم و وقایــع بســیار جذابــی 
ماننــد همیشــه،  کــه  شــاهد هســتیم  را 
بــا  زیبایــی  بــه  واقعــی  تاریخــی  وقایــع 
تمپارهــا  و  اساســین ها  خیالــی  وقایــع 
داســتان  یــک  و  اســت  شــده  ترکیــب 
باورپذیــر بــرای بازیبــاز شــکل گرفتــه اســت 
کــه کامــا واقعــی بــه نظــر می رســد. بــازی 
از داســتان عالــی، شــخصیت های عمیــق، 
گیــم  سیســتم  معرکــه،  صداگــذاری  
نظیــر مصــر  بــی  و طراحــی  پلــی عمیــق 
ای  العــاده  فــوق  بصــری  جلوه هــای  و 
ــوان گفــت  ــا می ت برخــوردار اســت و تقریب
کــرده  عمــل  عالــی  زمینه هــا  تمامــی  در 
 Assassin’s Creed: اســت. بــدون شــک
Origins یکــی از بهتریــن انتخاب هــا بــرای 
تجربــه کــردن در نســل هشــتم اســت و 
ایــن عنــوان زیبــا در لیســت مــا از برتریــن 
عناویــن ایــن ســری در جایــگاه چهــارم قــرار 

می گیــرد.

ضعیــف تریــن بازی هــای ســری اساســینز 
کریــد جــزو بهتریــن بازی هــای ســبک خــود 
هســتند و بنابــر ایــن وقتــی کــه می گوییــم 
 Assassin’s Creed یــک بــازی از فرنچایــز
خیلــی خــوب اســت، یعنــی بــا یــک عنــوان 
و  هســتیم  طــرف  شــاهکار  و  بی نظیــر 
ایــن ســری  از  بــودن یــک نســخه  خــوب 
فوق العــاده  و  عالــی  بــازی  یــک  یعنــی 
 Assassin›s مثــل  عنوانــی  هیــچ  کــه 
نشــان  را  ایــن    Creed: Brotherhood
ــی شــک یکــی از  ــه ب ــی ک نمی دهــد. عنوان
برتریــن بازی هــای جهــان آزاد تاریــخ نیــز 
هســت. ایــن بــازی کــه یــک ســال پــس از 
 Assassin’s Creed II ــام ــه ن شــاهکاری ب
منتشــر شــد تقریبــا در همــه زمینه هــا جــد 
خــود را گســترش داده بــود و ایــن کار را 
بــه شــیوه ای معقــول نیــز انجــام داده بــود، 
نســخه  ایــن  در  کــه  بهبودهایــی  یعنــی 
اعمــال شــده بودنــد بــه هیــچ وجــه بیهــوده 
نبودنــد و اتفاقــا همگــی مهــم و معنــی دار 
ــن  ــه ای ــد و باعــث شــدند تجرب و الزم بودن

ــردد.  ــازی بســیار جــذاب گ ب
تــم داســتانی جــذاب و پــر کشــش در شــهر 
بــرادری،  انجمــن  مکانیک جــذاب  رم، 
ادامــه دادن داســتان جــذاب شــخصیت 
شــخصیت  و  دشــمنان   ،Ezio  محبــوب
خانــواده   قالــب  در  عالــی  منفی هایــی 
ماموریت هــای  طراحــی  برخــی   ،Borgia
موســیقی  فرنچایــز،  ایــن  در  بی نظیــر 

العــاده  فــوق  باالنــس  و  باورنکردنــی 
که اصــا  بــازی  جانبــی  فعالیت هــای 
گویــا همگــی  و  نداشــتند  اجبــار  جنبــه ی 
بــه داســتان اصلــی بــازی متصــل بودنــد 
ــن نقــاط  ــا کوچک تری و باعــث می شــدند ت
ــا شــوق و شــوق  ــار نقشــه را ب و گوشــه کن
و ذوق جســتجو و اکتشــاف کنیــم، همــه 
عنــوان  یــک  تــا  شــدند  باعــث  همــه  و 
در  حقیقــت  در  گــردد.  خلــق  بی نقــص 
شــاید  فرنچایــز  ایــن  نســخه های  تمــام 
ایــن قوی تریــن و بهتریــن انتشــار باشــد. 
هیــچ یــک از المان هــای ایــن بــازی نقصــی 
نیــز  چند نفــره  بخــش  حتــی  و  نداشــتند 
ــدون شــک  ــود. ب ــر ب ــی و بی نظی واقعــا عال
Assassin›s Creed: Brotherhood کــه 
ــگاه ســوم قــرار دارد  در لیســت مــا در جای
هیــچ کــم و کســری بــرای قــرار داشــتن در 
ــودن  ــدارد و فقــط فرعــی ب ــز ن ــه اول نی رتب
جایــگاه  در  تــا  اســت  شــده  باعــث  آن 
ســوم قــرار بگیــرد امــا بــدون هیــچ شــک و 
تردیــدی تجربــه آن را بــه همــه بازی بــازان 
کــه  امــروز  حتــی  زیــرا  می کنــم  توصیــه 
می گــذرد  آن  انتشــار  از  ســال  چندیــن 
ــر  ــوز هــم فوق العــاده جــذاب و بی نظی هن
اســت و بهتریــن جلوه هــای ایــن فرنچایــز 
بــرای شــما نمایــش می دهــد و ارزش  را 
دارد تــا در نســخه ریمســتر شــده 3 گانــه 

ادزیــو بــه تجربــه آن بپردازیــد.
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 Assassin›s Creed IV: بــدون هیــچ تردیــدی
Black Flag ســرگرم کننده ترین نســخه در این 
فرنچایــز اســت و بزر گ تریــن دلیــل پیــروزی آن 
نیــز المان هــای چــذاب و نقش آفرینــی گونــه 
هدایــت کشــتی و نبردهــای دریایــی بی نظیــر 
بــود. ایــن عنــوان کــه داســتان یــک دزد دریایــی 
را   Edward Kenway نــام بــه   Assassin
روایــت می کنــد المان هــای ســنتی ایــن ســری 
را بــا روش خــود بــه فرمــان در آورده اســت تــا 
ــی  ــه راحت ــه ب ــه دهــد ک ــا هدی ــه م ــی را ب عنوان
ســرگرم کننده  و  لقــب جذاب تریــن  توانســته 
 تریــن نســخه ایــن ســری را بــه دســت آورد. 
 Assassin›s بخــش نبردهــای دریایــی بــازی
فعالیتــی  حکــم  بــازی  آن  در  کــه   Creed III
جانبــی را داشــت در ایــن نســخه بســط داده 
شــده اســت و ســتون فقــرات و پایــه ی اصلــی 
ــد. مســیر یابــی و  Black Flag را شــکل داده ان
ســفر در دریــا و همچنیــن مبــارزات دریایــی 
در بــازی بــا کنترلــی خاقانــه و اســتادانه بــه 
هســتند  شــما  دســترس  در  شــکل  بهتریــن 
البتــه در قســمت خــارج از کشــتی و روی  و 
زمین نیز حــرکات مختلــف مثــل راه رفتــن و 
دویــدن و مبــارزات ایــن نســخه بی نقص کار 
 Assassin›s Creed شــده اســت. همچنیــن
IV: Black Flag نقشــه ای عظیــم بــرای گشــت 
قــرار  مــا  اختیــار  در  را  اکتشــاف  و  گــذار  و 
می دهــد کــه بزرگتریــن در ایــن فرنچایــز اســت 
بــازی  یــک  از  کــه شــما  المان هایــی  تمــام  و 
بــرای  را  Assassin›s Creed می خواهیــد 

شــما بــه همــراه دارد. 
فعالیت هــای  و  کارهــا  در  کمبــودی  هیــچ 

ــا  ــدارد و تقریب ــازی وجــود ن ــی در ب انجــام دادن
بــر خــاف اکثــر نســخه های ایــن ســری، انجــام 
بــازی  بــه بدنــه اصلــی  فعالیت هــای جانبــی 
بســیار  آن هــا  دادن  انجــام  و  اســت  متصــل 
جــذاب اســت. ایــن فعالیت هــای جانبــی در 
بــازی  برتریــن بخش هــای  از  یکــی  حقیقــت 
گنــج  نیــز هســتند و شــکار وال، جســتجوی 
در جزیــره ای دور افتــاده، جســتجوی معابــد 
کشــتی های  بــه  حملــه   ،Mayan باســتانی
دیگــر و شکســت دادن آن هــا و ســپس تصــرف 
ــه خدمــت در  ــاز خــود و ب ــه مــورد نی مــواد اولی
آوردن خدمــه آن هــا بــرای کشــتی خــود، همــه 
ــازی  و همــه از جذاب تریــن بخش هــای ایــن ب
فلــگ  بلــک  البتــه  هســتند.  شــگفت انگیز 
کــه  بــود  برداشــته  نیــز  اشــتباهی  قدم هــای 
 Assassin›s همــه آن هــا مربــوط بــه بخــش
و  شــدید  تاکیــد  بودنــد.  بــازی  گونــه   Creed
و  تعقیــب  ماموریت هــای  بــر  خســته کننده 
گــوش ایســتادن و مکانیک هــای تاریخ گذشــته 
بــازی ضربــه زده انــد  بــه پیکــره  مخفــی کاری 
 Assassin›s Creed ولــی بــا ایــن وجــود نیــز
IV: Black Flag از آن هــا جــان ســالم بــه در 
می بــرد و بــا یــک روایــت داســتان شــگفت انگیز 
و درگیــر کننــده (کــه شــاید برتریــن نتیجه گیــری 
دارد(  تاکنــون  فرنچایــز  ایــن  تاریــخ  در  را 

موفــق می شــود تــا تجربــه ای منحصــر بــه 
مــا  بــرای  را  ســرگرم کننده  فــوق   و  فــرد 

بــه ارمغــان آورد تــا در لیســت مــا از 
برتریــن بازی هــای ایــن ســری نیــز 

د بــا شایســتگی جایــگاه دوم را بــه  خــو
اختصاص دهد.

خودتــان هــم خــوب می دانیــد کــه نیــازی نبــود 
شــماره اول لیســت برتریــن عناویــن فرنچایــز 
Assassin›s Creed را چــک کنیــد زیــرا همــه 
جایــگاه  در  عنوانــی  چــه  کــه  می دانیــم  مــا 
 Assassin›s Creed  2 دارد.  قــرار  نخســت 
ایــن  در  دائمــی  و  یک درخشــش یکپارچه 
فرنچایــز اســت، عنوانــی کــه هنــوز هــم پــس از 
انتشــار حــدود 10 نســخه دیگــر از ایــن ســری، 
فرمــول  و  دارد  را  تکــرار  بارهــا  و  بارهــا  ارزش 
می دانیــد  اســت.  اســتفاده  قابــل  آن  موفــق 
 Assassin›s Creed بــه چــه دلیــل؟ زیــرا کــه
II یــک شــاهکار بــی نظیــر اســت. ایــن عنــوان 
بــه راحتــی یکــی از برتریــن بازی هــای جهــان 
آزاد تاریــخ اســت کــه تاکنــون ســاخته شــده 
اســت و بــه جــای یــک نقشــه، ۳ نقشــه بــه مــا 
بــرای بــازی کــردن می دهــد کــه فضــا و حــال 
و هــوای عصــر رنســانس در ایتالیــا کامــا در 
آن هــا مشــهود اســت. همچنیــن Ezio برتریــن 
اســت  ســری  پروتاگونیســت  محبوب تریــن  و 
و دنبــال کــردن ماجراهــای او از بــدو تولــد تــا 
و  بهتریــن  انتقام، بــه  بــرای  ســفرش  پایــان 
درگیر کننــده تریــن شــکل ممکــن نوشــته شــده 
بــا قطعــات شــاهکار  بــازی  اســت. موســیقی 
بی نهایــت  و  بــود  بی نظیــر  کیــد،  جســپر 
شــنیدنی. مکانیک هــای بــازی... وای کــه چــه 
Assassin›s Creed II کامــا  مکانیک هایــی! 
بــه قــول نســخه اول و اوریجینــال بــازی وفــا 
تنهــا  اول  بــازی  گویــی  کــه  حــدی  تــا  کــرد، 
یــک دمــوی پروتوتایــپ تکنیکــی بــوده اســت 
  Assassin›s Creed II بــازی  کــه  زمانــی  تــا 

گــردد.  منتشــر  ســرانجام 
بــاال  و  دویــدن  و  رفتــن  راه  و  کــردن  حرکــت 
و  عالــی  فوق العــاده  ســاختمان ها  از  رفتــن 

مبــارزات  بــود،  شــده  طراحــی  دســترس  در 
بــازی بســیار جــذاب بــود، تکــرار بســیار زیــاد 
بســیار  طراحــی  توســط  بــازی  اول  نســخه  در 
رفــع  نســخه  ایــن  در  ماموریت هــا  متنــوع 
یــا  قتــل  رونــد  و  شــکل  بهتریــن  بــود،  شــده 
Assassination در کل ایــن ســری را در ایــن 
نســخه شــاهد بودیــم و همچنیــن تعــداد بســیار 
زیــادی ماموریــت جانبــی کــه در بدنــه بــازی حــل 
ــد و انجــام دادنشــان بســیار جــذاب  شــده بودن
و ســرگرم کننــده بــود باعــث شــده بودنــد تــا 
یــک شــاهکار شــکل بگیــرد کــه از هیــچ نظــر 
نبــود.  وارد  آن  بــر  عمــده ای  و  خــاص  ایــراد 
Assassin›s Creed II  بــه واقــع یــک تجربــه 
جادویــی بــود و طــوری بازی بــاز را در اتمســفر 
و فضــای خــود قــرار مــی داد کــه تنهــا تعــداد 

ــن کار  ــه انجــام ای ــادر ب ــن ق کمــی از عناوی
ــن  ــا بهتری ــه تنه ــازی ن ــن ب هســتند. ای

   Assassin›s Creed ســری  عنــوان 
ممکــن  (و  می باشــد  کنــون  تــا 
برتریــن  هــم  همیشــه  تــا  اســت 
باقــی بمانــد( بلکــه یکــی از برتریــن 

و  رایانــه ای  بازی هــای  هفتــم  نســل  عناویــن 
آزاد  جهــان  عناویــن  بهتریــن  از  یکــی  البتــه 
ســاخته شــده در تاریــخ بازی هــای رایانــه ای نیــز 
یــک مثــال و   Assassin›s Creed II هســت. 
الگــوی بــارز بــرای چگونــه ســاخته شــدن یــک 
بــدون  دنبالــه می باشــد و عنوانــی اســت کــه 
بایــد در لیســت  هیــچ گونــه عــذر و بهانــه ای 
باشــد  داشــته  وجــود  بازیبــازی  هــر  آرشــیو  و 
وگرنــه آن شــخص ضــرر بزرگــی کــرده اســت. 
Assassin›s Creed II بــا شایســتگی هــر چــه 
تمام تــر بــر تخــت پادشــاهی برتریــن عناویــن 

تکیــه می زنــد. ایــن ســری 
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ــا نوشــته ای در مــورد  در انتهــای ایــن مطلــب ب
 Assassin›s Creed ســری محبــوب و بــزرگ
کــه بــرای شــما عزیــزان بــه رشــته تحریــر در 

آورده ام، ژرونــده ایــن مقالــه را می بندیــم:
فلــک  بــه  ســر  ســاختمان های  بلنــدای  بــر 
و  کشــیده شــهر ســبک باالنه حرکــت می کنــم 
تــن خویــش بــر تــن آســمان می ســایم. آســمان 
قلمــرو امــن و مــرا یاری رســان اســت تــا مثــل 
عقابــی تیزپــرواز و تیزچشــم اهــداف خــود را بــر 
روی زمین نظاره گر باشــم و در کمین موقعیتی 

بــرای پــاک کــردن زمیــن از شــر یــک فاســد دیگــر 
و یــک دشــمن قســم  خــورده بمانــم. ســنتی کــه 
و  بــرادران  و  اجــدادم  مــن  از  پیــش  ســال ها 
خواهرانــم آن را بــه جــا آورده انــد و باشــد کــه تــا 
نابــودی تمامــی دشــمنان، یعــد از مــن نیــز ایــن 
مســیر ادامــه یابــد و نــام اساســین ها جاودانــه و 
تمپالرهــا در دفتــر بدنامــان تاریــخ حــک شــوند. 
آری مــا اساســین هســتیم و کیــش و آیینمــان 
ــاه،  ــل انســان های بی گن ــه قت ــل اســت امــا ن قت
بلکــه از بیــن بــردن کســانی کــه مــرگ، کمتریــن 

ملغمــه ای  در  و  آن هاســت  بــرای  مجــازات 
مــرگ  ســودای  اگرچــه  غوطه ورنــد.  فســاد  از 
بــه همــراه داریــم ولــی در راســتای نیــت خیــر 
خــود قصــد داریــم تــا زمیــن را از جــور و ظلــم و 
فســاد تمپالرهــا پــاک کنیــم، وظیفــه ای ســخت 
و طاقت فرســا کــه نیــاز بــه مبارزانــی دارد کــه 
روح خــود را نیــز در گــرو اصــول و عقایدشــان 
یــک  مــن  آری  مبــارزه می گذارنــد.  میــدان  در 
بــا  امــا  مرگــم  ســوداگر  هســتم،  اساســین 

اهدافــی درســت...
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Release Date 
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Platforms
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Xbox One
Microsoft Windows
Developer(s) 
Hazelight Studios
Publisher)s) 
Electronic Arts
Genre(s)
Action - Adventure

A Way Out
هامون معتقدیپایان سفر همیشه شیرین نیست
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فــرار از زنــدان! ســوژه ای کــه تــا کنــون 
(و  فیلم هــای  ســاخت  دســتمایه 
و  بــوده  بســیاری  بعضــا ســریال ها( 
همیشــه هــم جذابیت هــای خــاص 
محیــط  از  اســت.  داشــته  را  خــود 
همــه  حضــور  حواشــی  و  زنــدان 
جــور تبهــکار و جنایتــکار تــا بی گنــاه 
و  مراقب هــا  تــا  گرفتــه  مظلــوم  و 
نیروهــای حفاظتــی کــه اگــر چــه در 
زنــدان رئیــس بــه شــمار می رونــد امــا 
نخواهــد  و  نشــده  باعــث  امــر  ایــن 
زندانیــان  دســت  از  شــبی  کــه  شــد 
خوابــی آســوده داشــته باشــند. البتــه 
نکاتــی کــه گفتــم فقــط مخصــوص 
وگرنــه  بــود  داســتان ها  و  فیلم هــا 
چــه بســیار انســان های شــریفی کــه 
در زنــدان بــه ســر می برنــد و چــوب 
کوچکشــان  و  لحظــه ای  اشــتباهات 
ایــن  تمــام  بگذریــم!  می خورنــد.  را 

بــرای  شــده  بهانــه ای  ســوژه ها 
جــوزف  اثــر  جدیدتریــن  ســاخت 
 Brothers a فــارس کارگــردان بــازی
tale of two Sons! تــا بتوانــد بــرای 
بــه  انگشــت  را  همــه  بــار  دومیــن 
دهــان گذاشــته و شــاهکاری دیگــر 
جنــس  از  شــاهکاری  کنــد.  خلــق 
لــذت و خاقیــت! شــاهکاری کــه قــرار 
اســت چیزهــای جدیــدی بــه صنعــت 
بازی هــای ویدئویــی اضافــه کــرده و 
امضــای خــود کارگــردان را بــه همــراه 
 A کــه  عنــوان  ایــن  باشــد.  داشــته 
Way Out یــا راهــی بــه بیــرون نــام 
روایــت  بــر  عــاوه  اســت  قــرار  دارد 
فــرار دو زندانــی، داســتانی وســیع تر و 
در ابعــادی بزرگ تــر را ارائــه کنــد، کــه 
ــازی  همــه این هــا در بســتر Co-Up ب
ــا نقــد و  رخ خواهنــد داد. در ادامــه ب
بررســی ایــن عنــوان همــراه باشــید.
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شــروع  بــازی  داســتان  از  ابتــدا 
قصــه  روایتگــر  بــازی  می کنیــم. 
بــا  دو  آن  ارتبــاط  و  شــخصیت  دو 
یکدیگــر اســت. لئــو (Leo( و وینســنت 
)Vincent(! لئــو از کودکــی بــدون پــدر 
و مــادر رشــد کــرده و بــزرگ شــدن در 
یتیم خانــه و نبــودن بزرگتــر بــاال ســر 
بزهــکاری  و  جــرم  بــه  شــده  باعــث 
روی آورده و ســر از زنــدان در آورد. او 
زمانــی لــو رفــت کــه در حــال دزدیــدن 
الماســی گرانقیمــت و بــاارزش بــود. 
نقــش  اســت  قــرار  لئــو  واقــع  در 
ایفــا  را  داســتان  کله خــراب  شــخص 
کنــد. شــخصیت دیگــر داســتان یعنــی 
شــخصی  لئــو  خــاف  بــر  وینســنت 
منطقــی و آرام و بابرنامــه اســت کــه 
بیشــتر از نیــروی عقــل خــود اســتفاده 
در  بدنــی اش!  قــدرت  تــا  می کنــد 
عنــوان قبلــی فــارس یعنــی بــرادران 
بــرادر  دو  روابــط  پســر  دو  افســانه   :
بــه قــدری عمیــق و خــوب کار شــده 
در  بیشــتر  چــه  هــر  را  مــا  کــه  بــود 
نقــش و جلــد آن هــا قــرار مــی داد و 
همزادپنــداری بســیار زیــادی بــا آن هــا 
شــخصیت های  متاســفانه  داشــتیم. 
شــخصیت های  عمــق   A Way Out
بــازی قبلــی فــارس را ندارنــد. در واقــع 
ــوان گفــت شــخصیت  آن هــا آن  می ت
گونــه کــه معرفــی می شــوند، از آب 
آزادی  نیامده انــد. علــت آن هــم  در 
عملــی اســت کــه بــه بازیبــازان داده 
دو  اجبــار  بــه  بــازی  در  می شــود. 
دوســت و آشــنا بایــد بــا هــم بــه بــازی 
 PSN بپردازند (دو نفری که در شــبکه
از دوســتان هــم بــه شــمار می رونــد و 
ــا  ــه ب ــد ک ــازی فرصــت دارن آن هــا در ب
هــم صحبــت کــرده و کارهــا را تقســیم 
خواســته  طرفــی  از  فــارس  کننــد. 
و  قلــدر  شــخصیت ها  از  یکــی  کــه 
قوی هیــکل و کله خــر باشــد و دیگــری 
از  و  منطقــی!  و  آرام  و  محافظــه کار 
ــازان  طــرف دیگــر خواســته خــود بازیب
در  را  خودشــان  شــخصیت  بتواننــد 
بــازی هــم بــروز بدهنــد کــه طبیعتــا 
و  دارنــد  تناقــض  هــم  بــا  دو  ایــن 

نمی خواننــد.  هــم  بــا  جاهــا  خیلــی 
نتیجــه نهایــی هــم آن شــده کــه آن 
نمی توانیــم  شــاید  و  بایــد  کــه  جــور 
کــرده  دلســوزی  شــخصیت ها  بــرای 
کنیــم.  فــرض  خودمــان  را  آن هــا  و 
روایــت  بگذریــم  کــه  قضیــه  ایــن  از 
داســتان در A Way Out نســبتا قــوی 
و جــذاب بــوده و در تجربــه کوتــاه 6 
ســاعته بــازی بــه هیــچ عنــوان خســته 
نخواهیــم شــد و تــا آخــر داســتان را 
بــه  داســتان  کــرد.  خواهیــم  دنبــال 
می گیــرد،  اوج  شــده  شــروع  خوبــی 
ــک  ــی را وارد می ســازد و ی ــه نهای ضرب
می کنــد.  ارائــه  را  قــوی  نتیجه گیــری 
اشــکال دیگــری کــه در داســتان وجــود 
دارد آن اســت کــه، روایــت بــازی تنهــا 
داســتان ایــن دو شــخصیت اســت و 
نــه کســان دیگــر! در واقــع در بــازی 
نفــر  دو  ایــن  خانواده هــای  شــاهد 
هســتیم  آن هــا  اصلــی  دشــمن  و 
کــه هیــچ کــدام کوچکتریــن عمقــی 
در  هــم  جزییاتــی  هیــچ  و  نداشــته 
مــورد آن هــا ارائــه نمی شــود. چطــور 
می تــوان بــرای روابــط عاطفــی ایــن دو 
نفــر بــا فرزندانشــان و همسرانشــان 
اشــک ریخــت و دل ســوزاند در حالــی 
کــه چــون آن هــا را اصــا نمی شناســیم 
هیــچ حســی بــه آن هــا نداریــم. کافــی 
 Brothers a Tale ــه اســت گیمــری ک
می کنــد  بــازی  را   of Two Sons
اندکــی احســاس و دلســوزی در قلــب 
خــود داشــته باشــد تــا در پایــان متاثــر 
بــه  زار شــروع  زار  اگــر هــم  شــده و 
حیــرت  و  بهــت  در  نمی کنــد،  گریــه 
ــزی کــه می توانســت در  ــرو رود. چی ف
A Way Out هــم باشــد امــا نیســت! 
و بــا توجــه بــه ایــده محشــر بــازی و 
می تــوان  فقــط  آن  بــاالی  پتانســیل 
ایــن  تمــام  بــا  خــورد.  افســوس 
تفاســیر A Way Out نــه تنهــا بــازی 
را  تجربــه ای  در  بلکــه  نیســت  بــدی 
ارائــه می کنــد کــه شــاید هیــچ بــازی 
دیگــری ارائــه نکــرده اســت. و آن هــم 
بــر می گــردد بــه گیم پلــی بــازی کــه در 
ادامــه بــه آن پرداختــه خواهــد شــد.
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همــان گونــه کــه پیشــتر گفتــه شــد 
گیم پلــی بــازی شــامل بــازی دو نفــر 
یــا  و   Online Co-Up صــورت  بــه 
Local Co-Up خواهــد بــود بــه ایــن 
صــورت کــه اجبــارا دو دوســت بایــد 
بــازی را بــا هــم بــه پایــان برســانند! 
ــا! هــر کــدام  ــا انته ــدا ت آن هــم از ابت
بــه  را  شــخصیت  یــک  نقــش  ابتــدا 
تــا  عهــده خواهنــد گرفــت و تقریبــا 
دو  بــه  بــازی  صفحــه  بــازی  پایــان 
و  شــد  خواهــد  تقســیم  قســمت 
بــازی  بــر  عــاوه  می تواننــد  گیمرهــا 
مشــاهده  نیــز  را  رقیــب  خودشــان 
و  نفــر  دو  ایــن  هماهنگــی  کننــد. 
انجــام دادن کارهــا در بــازی جــادوی 
ــازی اســت کــه لذتــی بســیار  اصلــی ب
از  لذتــی  دارد.  همــراه  بــه  را  زیــاد 
جنــس کمــک بــه همدیگــر و پیشــروی 
در داســتان! لذتــی از جنــس دوســتی 
دنیــای  دل  در  واقعــی  ارتبــاط  و 
مجــازی! لذتــی از جنــس یــک هــدف 
داشــتن و بــرای یــک هــدف جنگیــدن! 
ــه تنهــا در بازی هــای  ــه ن ــی ک چیزهای
دیگــر، بلکــه در هیــچ مدیــوم دیگــری 
البتــه  نیســت.  قابــل مشــاهده  نیــز 
تعــاون  و  همــکاری  بــه  تنهــا  بــازی 
 A عنــوان  در  نمی شــود.  خاصــه 
بســیار  مینی گیم هــای   Way Out
همگــی  کــه  شــده  تعبیــه  زیــادی 

مثــال  بــرای  لذت بخشــند.  و  جــذاب 
گیمرهــا می تواننــد لحظــه ای از فکــر 
فــرار از زنــدان و کشــتن آنتاگونیســت 
داســتان (کــه متاســفانه بــه او هــم 
هیــچ حســی نداریــم( رهــا شــوند و 
بــا هــم دارت بــازی کننــد! یــا بــا دیگــر 
افــراد صحبــت کــرده و کمــی بــه حــرف 
و دغدغــه دیگــران گــوش کننــد. در 
قســمت کوچکــی از بــازی دو بازیبــاز 
می تواننــد در نقــش لئــو و وینســنت 
بــه مــچ انداختــن مشــغول شــوند و 
آن قــدر دکمه هــای دســته یــا کیبــورد 
یکــی  باالخــره  کــه  دهنــد  فشــار  را 
نشــان  این هــا  همــه  و  بیــاورد!  کــم 
از ذوق و خاقیــت جــوزف فــارس و 
تیــم ســازنده بــازی دارد. (خطــر شــدید 
اســپویل! اگــه تــا بــه حــال ایــن عنــوان 
را تجربــه نکرده ایــد بــه هیــچ عنــوان 
نخوانیــد  را  پاراگــراف  ایــن  ادامــه 
زیــرا لــذت تجربــه آن برایتــان نصــف 
خواهــد شــد!( در نقطــه عطــف بــازی 
متوجــه خواهیــم شــد کــه وینســنت 
تمــام  و  بــوده  مخفــی  پلیــس  یــک 
این هــا تلــه ای از پلیــس بــوده بــرای 
بــه دســت آوردن مجــدد یــک المــاس 
و از لئــو سواســتفاده شــده اســت! در 
نقــش  کــه  شــخصیتی  هنــگام  ایــن 
لئــو را داشــته از گیمــری کــه بــه جــای 
ــی شــده  ــوده ناخــودآگاه عصبان ــو ب لئ

تبدیــل  هــم  دشــمن  بــه  دو  ایــن  و 
کــه  نفــری  دو  واقــع  در  می شــوند! 
رغبــت زیــاد بــه هــم کمــک می کردنــد، 
ــه بعــد دشــمن هــم شــده  از جایــی ب
و بایــد همدیگــر را بکشــند! احساســی 
کــه در ایــن لحظــات تجربــه خواهیــد 
در  دیگــری  احســاس  هیــچ  بــا  کــرد 
قابــل  ویدئویــی  بازی هــای  دنیــای 
تجربــه نیســت! در پایــان الجــرم یکــی 
دیگــری  دســت  بــه  نفــر  دو  ایــن  از 
ــد شــد و آن گاه حــس  کشــته خواهن
و حــال طرفیــن بــازی دیدنــی خواهــد 
بــود! اگــر لئــو بمیــرد اوج نامــردی را 
کــه  کســی  بــود!  خواهیــم  شــاهد 
بــه او خیانــت شــده و همیشــه یــک 
وســیله بــوده و در پایــان هــم جــان 
بــا  و  قهرمانانــه  الاقــل  امــا  داده! 
ــه مــرگ  ــی ک ــرد! در حال شــرف می می
وینســنت می توانــد گیمــری کــه نقــش 
او را بــر عهــده داشــته بــه باالتریــن 
درجــه تلخــی برســاند! یــک خائــن کــه 
در پایــان نیــز شکســت خــورده اســت! 
از  کلــی ای  ارزیابــی  بخواهیــم  اگــر 
بایــد  باشــیم  بــازی داشــته  داســتان 
بگوییــم ایــده ای بکــر و نــاب کــه هیــچ 
عالــی  تجربــه ای  و  ندیده ایــم  کجــا 
بــه شــمار مــی رود، امــا می توانســت 
بــا عمــق و جزییــات بیشــتر، خیلــی 

خیلــی بهتــر از ایــن باشــد.
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ترکیــب  می تــوان  را  بــازی  گیم پلــی 
هــم  بــه  بی ربــط  کامــا  عنــوان  دو 
دانســت! ترکیــب بــازی قبلــی ســازنده 
 Brothers a Tale of Two یعنــی 
Sons و ســری Uncharted! از طرفــی 
شــاهد همــکاری دو نفــر بــا هــم و حــل 
کــردن پازل هــا و معماهــای بــه نســبت 
آســان بــازی هســتیم و از طرفــی هــم 
اکشــن بــازی خــواه بــا پــای پیــاده و 
ــا ســوار  ــا اســلحه ی در حــال شــلیک ب
بــر وســایل نقلیــه، یــک تقلیــد (یــا در 
بهتریــن حالــت الگوبــرداری!( بســیار 
اســت.   Uncharted ســری  از  خــوب 
البتــه تجربــه 6 ، 7 ســاعته بــازی خــود 
شــامل مراحلــی اســت کــه از تنــوع 
هیــچ   و  برخوردارنــد  زیــادی  بســیار 
نخواهنــد  خســته کننده  هــم  وقــت 
شــد. همــان طــور کــه خــود کارگــردان 
در جایــی اشــاره کــرده کــه مــن ترجیــح 
در  را  مختلفــی  تجربیــات  می دهــم 
گیم پلــی  و  دهــم  قــرار  خــود  بــازی 
تنــوع باالیــی داشــته باشــد تــا ایــن کــه 
بــر روی یــک بخــش متمرکــز شــده و 
آن را بــه بهتریــن نحــو ممکــن بســازم! 
گفتــه  پیش تــر  کــه  طــور  همــان 
ــد  ــه بای ــی ک شــد، معماهــا و پازل های
دونفــره حــل شــوند بخــش عظیمــی از 
بــازی را بــه خــود اختصــاص داده انــد. 
متاســفانه ایــن معماهــا اکثــر بیــش 
از حــد ســاده هســتند کمتــر نیازمنــد 
کــردن  امتحــان  و  فکــر  و  خاقیــت 
کــه  البتــه  مختلف انــد.  ایده هــای 
دونفــره  صــورت  بــه  آن هــا  حــل 
تقریبــا  امــا  باشــد  جــذاب  می توانــد 
بــه  کــه  نیســت  بــازی  کجــای  هیــچ 
خاطــر حــل معمایــی بــه مشــکل بــر 
ــن  ــر ای ــن ام ــل ای ــم! شــاید دلی بخوری
می خواســتند  ســازندگان  کــه  باشــد 

بیشــتر یــک فیلــم دو نفــره تعاملــی 
بســازند تــا بــازی چالشــی و ســخت! 
اشــاره  بایــد  شــد!  فیلــم  از  صحبــت 
کــرد بــه نماهــای فوق العــاده قــوی و 
شــاهکار بــازی کــه شــدیدا بــه گیم پلــی 
بــازی کمــک می کنــد و بــه خصــوص 
در صحنه هــای تعقیــب و گریــز یــک 
نمایــش  را  بی نقــص  و  نــاب  هنــر 
می گــذارد. دیــدن همزمــان دو نمــا از 
دوشــخصیت بــازی و بــازی بــا دوربیــن 
و نماهــای گیــم لذتــی را بــه همــراه 
دارد کــه بهتــر اســت خودتــان تجربــه 

نماییــد. 
بــازی چــه از منظــر هنــری  گرافیــک 
و چــه فنــی بســیار خــوب کار شــده 
هنــری  منظــر  از  البتــه  اســت. 
محیط هــای  و  مکان هــا  خوب تــر! 
بــازی همگــی بــا جزییــات بســیار بــاال 
کار شــده اند و در طراحــی هیــچ چیزی 
شــلوغ  نســبت  بــه  محیط هــای  در 
نگرفتــه!  صــورت  کــم کاری   ، بــازی 
چــه  اگــر  هــم  بــازی  فنــی  گرافیــک 
بــه کیفیــت بازی هــای AAA و غــول 
ایــن نســل نیســت، امــا کامــا قابــل 
ــه شــدت  ــه ای کــه ب ــول اســت. نکت قب
مناظــر  چشــم  می آیــد  بــه  بــازی  در 
زیبــا و چشــم نواز بــازی هســتند کــه 
(بــه ســبک  بــه خصــوص در جنــگل 
بازیبــاز  آنچارتــد!(  یعنــی  الگویشــان 
موســیقی  می آورنــد.   وجــد  بــه  را 
دو  هــر  هــم  بــازی  صدگــذاری  و 
انجــام  قبــول  قابــل  ســطحی  در 
بــه  بــازی  موســیقی های  شــده اند. 
کامــا  گریزهــا  و  تعقیــب  در  ویــژه 
می کننــد  منتقــل  را  هیجــان  حــس 
و صداگــذاری هــم کامــا حرفــه ای و 

اســت.  بی نقــص 
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دونقره بودن بازی و حل معماها و چالش ها با یکدیگر
اجبار بازی کردن با یک دوست (باید بازی کنید تا درک کنید(

دوربین و نماهای فوق العاده حرفه ای
داستان جذاب و غافلگی کننده

گرافیک فنی مناسب
تنوع باال در گیم پلی
مینی گیم های جذاب

مناظر زیبای بازی
طراحی پرجزییات و خوب اجزای محیط

عمق کم شخصیت های داستان
معماها و چالش ها اغلب ساده اند و خاقیت کمی در طراحی 

آن ها به کار رفته

8.5

+-

گفــت  بایــد  جمع بنــدی  عنــوان  بــه 
هماننــد  چــه  اگــر   A Way Out کــه 
شــاهکار قبلــی ســازنده بــازی یعنــی 
Brothers بی نقــص و کامــل نیســت، 
انــدازه جریان ســاز و  بــه همــان  امــا 
بدیــع و نــو اســت (چــه بســا بیشــتر( 
Local Co- در روزگار مــرگ عناویــن
ــا  ــه ت ــد ک ــه می کن ــه ای را ارائ Up تجرب
مدت هــا در ذهــن می ماننــد. 6 یــا 7 

ســاعت لــذت نــاب و خالــص از جنــس 
دوســتی و رقابــت! در ایــن بیــن اگــر 
کمــی  شــخصیت پردازی ها  چــه 
ضعیــف هســتند و عمــق کمــی دارنــد، 
ــا  ــج ب ــک داســتان جــذاب و مهی ــا ی ام
روایتــی پــر از غافلگیــری بــه همــراه 
گیم پلــی جدیــد و نــوی بــازی تجربــه 
بســیار خوبــی را بــرای گیمرهــا رقــم 

زد.  خواهنــد 
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Release Date 
March 27, 2018
Platforms
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Xbox One
Microsoft Windows
Developer(s) 
Ubisoft Montreal
Ubisoft Toronto
Publisher)s) 
Ubisoft
Genre(s)
Action-adventure
first-person shooter

Far Cry 5
هامون معتقدیجدال با فرقه دروغین ظلم
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اگــر در همیــن ابتــدای مقالــه بازی هــا 
کــه  عناوینــی  کلــی  دســته  دو  بــه  را 
صرفــا قــرار اســت لذت بخــش و جــذاب 
می خواهنــد  کــه  عناوینــی  و  باشــند 
بــر  و  گذاشــته  تاثیــر  گیمــر  روی  بــر 
هــر  و  شــناخت  دانــش،  معرفــت، 
چیــز دیگــری در او بیافزاینــد، تقســیم 
ــر  بنــدی کنیــم، کارمــان بســیار راحت ت

خواهــد بــود. 
عناویــن  مجموعــه  فارکــرای،  ســری 
کمپانــی  توســط  کــه  اســت  جذابــی 
و  می شــوند  عرضــه  یوبی ســافت 
همگــی در دســته  اول قــرار می گیرنــد. 
یعنــی تنهــا می خواهنــد کیــف بدهنــد 
و جــذاب باشــند و بــه تــا کنــون بهتریــن 
انجــام  را  کار  ایــن  هــم  نحــو ممکــن 
ــازی  ــد. از 14 ســال پیــش کــه ب داده ان
Far Cry عرضــه شــد تــا کنــون شــاهد 
نســخه های متعــددی بودیــم کــه البتــه 

بــه  ارتباطــی  هیــچ  آن هــا  داســتان 
یکدیگــر نداشــت. حتــی بعضــا شــاهد 
متعــددی  کامــا  اتمســفر  و  محیــط 
ــم. امــا همــه آن هــا در  در آن هــا بودی
یــک چیــز مشــترک بــودن و آن هــم 
بــود.  نــاب و لذت بخــش  یــک شــوتر 
در فضایــی  و ســوم  اول  نســخه های 
جزیــره  ماننــد پــر از جنگل های سرســبز 
جریــان داشــته اند. نســخه دوم مــا را 
و ماجراهــای  آفریقــا می بــرد  بــه دل 
نســخه  می کــرد.  روایــت  را  جذابــی 
و  کوه هــای هیمالیــا  در  هــم  چهــارم 
کشــور نپــال اتفــاق می افتــاد وعناویــن 
 Far Cry Blood و   Far Cry Primal
Dragon نیــز مــا را بــه ترتیــب بــه زمــان 
انســان های اولیــه و یــک جهــان مــدرن 

می بردنــد.  ســایبرپانکی  و 
از نســخه ســوم یعنــی Far Cry 3 کــه 
بــه اعتقــاد خیلی هــا برتریــن عنــوان 

بــه حســاب می آیــد  نیــز  ایــن ســری 
عــادت کرده ایــم کــه همــواره شــاهد 
یــک ضدقهرمــان و آدم بــده  دیوانــه و 
بی رحــم و خشــن باشــیم، تــا داســتان 
بــازی حــول کشــتن و شکســت دادن 
هــم  امــر  ایــن  بچرخــد.  شــخص  آن 
 Vaas شــخصیت  وجــود  علــت  بــه 
اصلــی  دشــمن  کــه  شــخصی  بــود. 
جــای  بــه  و  بــازی محســوب می شــد 
آن کــه بــا دیوانگــی بــی حــد و حصــر 
خــودش منفــور همــه شــود، یکــی از 
تاریــخ  شــخصیت های  محبوب تریــن 
بازی هــای رایانــه ای شــد. عــاوه بــر تــن 
صــدا و لحــن حــرف زدن و شــوخی های 
ــی هــم داشــت  بامــزه اش ظاهــر جذاب
و کارهــای عجیــب و غریــب هــم زیــاد 
انجــام مــی داد. متاســفانه در فارکــرای 
چهــار ضدقهرمــان بــازی بــه هیــچ وجــه 
و  نشــد  ظاهــر   Vaas اندازه هــای  در 
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آن  تکــرار  از  خــود  بــازی  ســازندگان 
چــه انجــام داده بودنــد عاجــز ماندنــد. 
پــس از ســاخت Far Cry Primal کــه 
حتی بودن اسم Far Cry در آن نقطه 
فرنچایــز  ایــن  بــرای  جــدی  ضعفــی 
بــه  ســازندگان  می شــد،  محســوب 
فکــر افتادنــد تــا ایــن ســری محبــوب را 
دوبــاره بــر ســر زبان هــا انداختــه و بــه 
اوج برگرداننــد. آن هــا ســعی کردنــد 
ــک آنتاگونیســت  ــه جــای ی ــار ب ــن ب ای
و  مخــوف  ایدئولــوژی  یــک  وحشــی 
آییــن  یــک  کننــد.  خلــق  خطرنــاک 
افراطــی و خشــن کــه پتانســیل بســیار 
داســتان  یــک  روایــت  بــرای  باالیــی 
خلــق  همــه  از  مهم تــر  و  جــذاب 
شــخصیت های ضدقهرمــان جــذاب و 
دوست داشــتنی دارد. بــا ایــن مقدمــه 

بــه نقــد Far Cry 5 می پردازیــم.
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جــوزف ســید شــخصیت منفــی اصلــی 
داســتان اســت. لقــب او پــدر اســت 
و بــه نوعــی رهبــر معنــوی دشــمنان 
در  بــازی  می شــود.  محســوب  بــازی 
 Montana نــام  بــه  خیالــی  شــهری 
اکثــرا  آن  افــراد  و  می افتــد  اتفــاق 
پیــرو مذهبــی بــا نــام دروازه بهشــت 
هســتند کــه جــوزف ســید رهبــر آن 
اســت و خــود را فرســتاده ای از ســوی 
بــا  می خواهــد  کــه  می دانــد  خــدا 
هــر روشــی شــده از فروپاشــی دنیــا 
او  بــرای  واقــع  در  نمایــد.  جلوگیــری 
هــدف کامــا هــر وســیله ای را توجیــه 
بــودن و  بــا همیــن بی رحــم  کــرده و 
مریــدان  توانســته  قلبــش  قســاوت 
بســیاری بــه دســت آورده و بــر آن هــا 
حکومــت کنــد. طبیعتــا در هــر جایــی 
کــه ظلمــی باشــد، گروهــی نیــز بــرای 
خواهنــد  پــا  بــه  آن  علیــه  مقاومــت 
بازی هــای  در  (حداقــل  خواســت 
ویدئویــی کــه ایــن گونــه اســت!(. در 
ایــن جــا نیــز مــا بــه عنــوان شــخصیت 
عناویــن  ماننــد  بــه  داســتان  اصلــی 
اخیــر Far Cry عضــوی ازا یــن گــروه 
مقاومــت هســتیم و هدفمــان نابــودی 
اعضــای ایــن گــروه افراطــی مخــوف 

قبلــی  عناویــن  خــاف  بــر  اســت. 
دو  نهایتــا  یــا  یــک  بــا  کــه   Far Cry
شــخصیت اصلــی منفــی طــرف بودیــم 
بیشــتری  تعــداد  بــا  عنــوان  ایــن  در 
افراطــی  آییــن  ایــن  از ســرگروه های 
طــرف هســتم. در واقــع همــان ابتــدا 
نخواهیــم  پــدر  کشــتن  دنبــال  بــه 
اطرافیــان  می بایســت  ابتــدا  و  بــود 
پایه هــای  و  داده  شکســت  را  او 
حکومــت او را سســت کنیــم تــا بــه او 
نزدیــک و نزدیک تــر شــویم. داســتان 
و  جــذاب  بســیار  روایــت  چــه  اگــر 
دوست داشــتنی  ای  شــخصیت های 
دارد، امــا هیــچ گاه از ایــن حــد فراتــر 
عمیــق  تاثیــری  نمی توانــد  و  نرفتــه 
گذاشــته و جهان بینــی افــراد را تغییــر 
دهــد. البتــه از آن جــا کــه خودش هم 
هرگــز چنیــن ادعایــی نداشــته و پیــرو 
بازی هــای قبلــی یوبــی ســافت اســت 
ــذت  ــد تنهــا و تنهــا ل کــه در آن هــا بای
ببریــم، ایــرادی بــه آن وارد نیســت. 
در واقــع اگــر هــدف دنبــال کــردن یــک 
داســتان و روایــت پرکشــش و هیجــان 
ــی از عهــده  ــه خوب باشــد Far Cry 5 ب
قبولــی  نمــره  و  برآمــده  مهــم  ایــن 

می گیــرد. 



50
سی

رر
و ب

قد 
ن

Ga
m

ef
a.

co
m

شــروع  بــازی  گیم پلــی  بــا  ابتــدا 
می کنیــم. در ابتــدای بــازی بــر خــاف 
تمامــی عناویــن دیگــر Far Cry بــا یــک 
قهرمــان ثابــت طــرف نیســتیم و قــادر 
خواهیــم بــود آن را از نظــر ظاهــری 
شــخصی  بکنیــم.  ســازی  شــخصی 
قــرار  بــازی  در  نســبتا خوبــی  ســازی 
بــا  توانســت  خواهیــم  و  شــده  داده 
داریــم  دوســت  خــود  کــه  ظاهــری 
در  چــه  و  آفایــن  حالــت  در  چــه 
بخــش آنایــن بــازی بــه تجربــه بــازی 
بپردازیــم. هســته اصلــی بــازی همــان 
چیــزی اســت کــه در عناوینــی قبلــی 
شــاهد بودیــم. تیرانــدازی و کشــتن 
یــک محیــط وحشــی و  دشــمنان در 
طبیعــی و پیشــروی در مــپ بــازی و 
دیگــر  البتــه  و قوی تــر شــدن.  قــوی 
حیوانــات  شــکار هدفمنــد  از  خبــری 
ــرای ارتقــا کیــف و وســایل شــخصی  ب
المان هــای  امــا  بــود  نخواهــد  خــود 
اضافــه  بــازی  گیم پلــی  بــه  دیگــری 
تــازه و متنــوع و  را  کــه آن  شــده اند 
نــو کرده انــد. از جملــه ایــن المان هــا 
می تــوان بــه داشــتن یــک همــراه در 
بــازی اضافــه کــرد، کــه رنــگ و بــوی 
کامــا تــازه ای بــه بــازی داده اســت. 
در  تیرانــدازی  کیفیــت  و  گان پلــی 
جــزو  همیشــه   Far Cry عناویــن 
بهترین هــای زمانــه خــود بــوده و در 
ایــن بــازی هــم همیــن طــور اســت. 
شــلیک بــا اســلحه ها طــوری اســت کــه 

کامــا احســاس می کنیــم اســلحه  ای 
بــا  تیرانــدازی  و  داریــم  دســت  در 
داســتان  آدم بدهــای  کشــتن  و  آن 
لذت بخــش اســت. ســاح های بســیار 
متنــوع و جذابــی کــه می تواننــد همــه 
ســلیقه ها را راضــی کــرده و همگــی 
ظاهرســازی  و  طراحــی  زیبایــی  بــه 
ماننــد  می تــوان  را  بــازی  شــده اند. 
عناویــن قبلــی ایــن ســری در بســیاری 
از جاهــا بــه طــور مخفــی کاری انجــام 
داد و مــپ را از دشــمنان خالــی کــرد، 
از  بســیاری  کــه  همان طــوری  امــا 
طرفــداران اعتقــاد دارنــد لــذت کشــتن 
روش هــای  بــا  دشــمنان  ســاخی  و 
بخــش  لــذت  خشــن تر  و  ســریع تر 
تــر بــوده و ایــن مــورد در ایــن عنــوان 
ــار داریــم  ــا همراه هایــی کــه در اختی ب
ــز خواهــد  ــل نی ــر از قب ــذت بخــش ت ل
بــود. ایــن عامــل وقتــی نمــود بیشــتری 
پیــدا می کنــد کــه بدانیــم متاســفانه 
ــوان  کیفیــت مخفــی کاری در ایــن عن
و  بــوده  انتظــار  حــد  از  پایین تــر 
بعضــی اوقــات دشــمنانی را مشــاهده 
می کنیــم کــه قاعدتــا بایــد مــا را ببیننــد 
کــه  اســت  گاه  آن  و  نمی بیننــد  امــا 
یــک لحظــه تــوی ذوقمــان می خــورد و 
لــذت مخفــی بــودن بــه طــوری کلــی 
گرفتــه خواهــد شــد. پــس همــان طــور 
کــه گفتــه شــد بهتــر اســت زیــاد ســراغ 
کشــتن  بــه  و  نرویــم  کاری  مخفــی 

مســتقیم دشــمنان اکتفــا کنیــم.



اســتفاده  و  حیوانــات  کــردن  رام   
لــذت  نیــز  نبردهــا  در  آن هــا  از 
و  داشــته  را  خــود  بــه  مخصــوص 
چــاره  بســیار  مبــارزات  در  می توانــد 
ســاز باشــد. همچنیــن وجــود وســایل 
جذابیــت  بــر  هــم  و  متعــدد  نقلیــه 
ــه  ــزوده اســت. البت ــازی اف ــی ب گیم پل
و  عمیق تــر  اگــر  آن هــا  هندلینــگ 
می توانســت  می شــد  کار  درســت تر 
داشــته  هــم  بیشــتری  جذابیــت 
باشــد. بــه هــر حــال چــه بهتــر بــود 

اگــر ســازندگان بــه ایــن بخــش توجــه 
بیشــتری می کردنــد تــا لــذت اســتفاده 
از ایــن وســایل بــه بیش تریــن مقــدار 
دیگــری  منفــی  نکتــه  برســد.  خــود 
گیم پلــی  مــورد  در  می تــوان  کــه 
شــدن  تکــراری  کــرد  عنــوان  بــازی 
برخــی از ماموریت هاســت کــه چیــز 
جدیــدی بــرای عرضــه ندارنــد و صرفــا 
منتقــل  دیگــر  محــل  بــه  محلــی  از 
ــادی  ــد تعــداد زی ــا بای می شــوند و تنه
دشــمن را قلــع و قمــع کنیــم. البتــه 

بــا توجــه بــه طراحــی خــوب مراحــل 
کــه  نیســت  طــور  ایــن  محیط هــا  و 
 Far از بــازی زده شــویم، امــا عنــوان
ماموریت هــای  می توانســت   Cry 5
متنوع تــر و جذاب تــری در دل خــود 

باشــد.  داشــته 
چــه  هــر  بــازی  گرافیــک  مــورد  در 
دنیــای  گفته ایــم.  کــم  بگوییــم 
کلمــه  واقعــی  معنــای  بــه  بــازی 
چشــم نواز  و  تماشــایی  و  زیبــا 
عواملــی  از  یکــی  واقــع  در  اســت. 
یــک  بــه  را   Far Cry همیشــه  کــه 
ــوان دوست داشــتنی تبدیــل کــرده  عن
طبیعــت  و  زیبــا  مناظــر  و  محیط هــا 
وحشــی چشــم نواز آن هاســت. ایــن 
عامــل در Far Cry 5 نیــز وجــود دارد، 
بــا ایــن تفــاوت کــه محیط هــای بــازی 
جنــگل  و  شــده اند  متنوع تــر  کمــی 
و  خالــص  ســبز  حالــت  آن  از  بــازی 
آمــده و حالــت طبیعی تیــر  شــاد در 
بــه خــود گرفتــه اســت. کیفیــت چمــن 
عالــی  بســیار  کوه هــا  و  درخت هــا  و 
دنیــای  در  گــذار  و  گشــت  و  اســت 
لــذت  بی نهایــت  بــازی  جهان بــاز 
بخــش اســت. چهــره شــخصیت های 
اصلــی هــم خــوب کار شــده و وســایل 
نیــز  نقلیــه و اســلحه ها و حیوانــات 
طراحــی بســیار خوبــی دارنــد. البتــه دو 
نکتــه منفــی در گرافیــک فنــی بــازی 
وجــود دارد کــه اگــر چــه بــه تجربــه 
کلــی بــازی آســیب زیــادی نمی زننــد 
بافت هــای  اولــی  دارنــد.  وجــود  امــا 
و  اشــیا  برخــی  طراحــی  در  ضعیــف 
دومــی هــم طراحــی یکســان چهــره و 
لبــاس دشــمنان بــازی اســت کــه هــر 
دو بعضــی اوقــات تــوی ذوق می زننــد 
در  می تــوان  را  بــازی  گرافیــک  امــا 

کــرد توصیــف  خــوب  مجمــوع 
موســیقی و صداگــذاری بــازی هــر دو 
هماننــد اکثــر عناویــن یوبــی ســافت 
بســیار خــوب و حرفــه ای کار شــده اند. 
ــازی چیــزی نیســت  البتــه موســیقی ب
کــه بخواهیــم در خــارج از بــازی نیــز 
بــه آن گــوش کــرده و لــذت ببریــم یــا 
همیشــه آن را در خاطــر نــگاه داریــم 
را  خــود  وظیفــه  حــال  هــر  بــه  امــا 

درســت انجــام می دهــد.
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ــاز خــود و گیم پلــی مفــرح کــه از آن انتظــار داریــم عالــی عمــل کــرده اســت. بــا گرافیــک بــه عنــوان جمع بنــدی می تــوان گفــت فارکــرای در مــواردی  ــا و طبیعــت چشــم نواز جهــان ب ــازی لذت بخــش باقــی زیب ــا پایــان ب دارنــد و گان پلــی صیقل یافتــه اش ت وجــود  نیــز  مشــکاتی  بیــن  ایــن  در  ماننــد.  Cry خواهــد توانســت طرفــداران آن را راضــی نمایــد. بی جاســت. در نتیجــه طرفــداران نســخه پنجــم فرنچایــز Far یــک بــازی کامــل بیــرون دادن کامــا در مــورد آن انتظــاری برخــی بافت هــا اشــاره کــرد. البتــه یوبی ســافت اســت و انتظــار دشــمنان هنــگام مخفــی کاری و همچنیــن کیفیــت ضعیــف کــه از جملــه آن هــا می تــوان بــه هــوش مصنوعــی ضعیــف خواهــد 

گرافیک فنی در کل خوب است
گرافیک هنری عالی و محیط های زیبا و چشم نواز

گیم پلی جذاب و دوست داشتنی 
موسیقی و صداگذاری مناسب

روایت داستان جذاب

مخفی کاری ضعیف
کیفیت پایین برخی بافت ها

مراحل و دشمنان بعضا تکراری

8.5
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در  مــا  کارهــای  تمــام  پایــان!  شــروع... 
همیــن دو کلمــه خاصــه می شــوند! دیگــر 
حــد وســطی وجــود نــدارد و آن وســط، بیــن 
نخواهــد  خاصــی  اتفــاق  نقطه هــا  همــان 
افتــاد، مطمئــن باشــید. شــروع همــان پایــان 
اســت و پایــان همــان شــروع. مســئله ایــن 
اســت کــه شــروع کنــی؛ قــوی هــم شــروع 
کنــی. مســئله ایــن اســت کــه وقتــی شــروع 
نخــوری.  نلرزنــد و ســر  پاهایــت  می کنــی، 
چــون اگــر شــروع مســیرت را اشــتباه بــروی، 
ــه  ــه یــک آرزوی احمقان ــان ب یافتــن خــط پای
را  پایــت  محکــم  بایــد  می شــود!  تبدیــل 
قــدرت  از  ســنگ ها  کــه  طــوری  بکوبــی؛ 
پاهایت به خودشــان بلرزند و دور خودشــان 
تــاب بخورنــد، و اســتخوان پایــت درد بگیرد و 
خــاک از همــه طــرف بلنــد شــود! اگــر محکــم 
شــروع کــردی، آنــگاه می توانــی بــا اطمینــان 
راه بــروی. وقتــی قــوی شــروع کنــی، قــوی 
اگــر شکســت  حتــی  می کنــی،  تمــام  هــم 
قــوی شکســت  یــک  مثــل  چــون  بخــوری! 
می خــوری و اگــر مثــل یــک قهرمــان قــوی 
شــدی!  برنــده  مطمئنــاً  خــوردی،   شکســت 

قــوی  یــا  اســت!  ســاده ای  بســیار  قانــوِن 
شــروع کــن، یــا اگــر قــوی شــروع نکــردی، از 
ــاره قــوی شــروع کــن! راک اســتار، قــوی  دوب
شــروع کــرد؛ و قــوی بــود. پاهایــش را جــوری 
بــه زمیــن می کوبانــد کــه دنیــا ناگهــان تــکان 
بــه  لحظــه  یــک  در  آدم  کلــی  و  می خــورد 
  Red Dead هــوا می رفتنــد. اینگونــه بــود کــه
شــکل گرفــت. مثــل یــک شــروع محکــم... . 
ــزرگ دیگــر! رد  ــی از شــروع های ب مثــل خیل
دد بــازی خوبــی اســت، چــون کارش را بــدون 
لــرزش آغــاز کــرد. باقــی بازی هــا هــم خــوب 
ــوان متوســط  هســتند. چــون وقتــی یــک عن
دادنــد و دیدنــد کــه پاهایشــان کمــی لرزیــد، 
ســریع بلنــد شــدند و از اول شــروع کردنــد. 
Red Dead Redemption  همیشــه مثــال 
شروع هاســت.  اینگونــه  بــرای  خوبــی 
مجموعــه خاصــی کــه پاهایــش را از همــان 
ابتــدا محکــم روی زمیــن کوبیــد و مســیرش 
ادامــه  می خواهــد  امــا،  اکنــون  رفــت.  را 
یــک  مثــل  بدهــد  ادامــه  دوبــاره  بدهــد. 
هــم  او  از  قبــل  کــه  همانگونــه  قهرمــان. 

همینطــور بــود.

حسین غزالیخطی قرمز از خون بی رنگ!

Red Dead Redemption 2
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ســال  از  بــازی  کــه  تأخیــری  از  پــس 
گذشــته داشــت، ســازندگان قــول دادنــد 
کــه دیگــر تاخیــری در کار نخواهــد بــود. 
قــرار    Red Dead Redemption بــازی 
اســت تــا در تاریــخ 4 آبــان 1397 منتشــر 
بشــود؛ یعنــی همیــن نزدیکی هــا! خــب، 
ــل از نوشــتن مقدمــه ســوم  ــد قب بگذاری
برویــم ســراغ اصل مطلــب. خودتان هم 
  Red Dead خــوب می دانیــد کــه اصــاً 
صحبت هــا  ایــن  و  معرفــی  بــه  نیــازی 
نــدارد. بــازی، پیش درآمــدی بــر نســخه 
داســتان  و  اســت،  مجموعــه  ابتدایــی 
آرتــور مــورگان را بــرای مــا بازگــو می کنــد. 
ــا آرتــور و گروهــش  جایــی کــه مــا بایــد ب
آمریــکا  روزهــای  آن  خــاص  دنیــای  در 
همــراه باشــیم. جایــی کــه آمریــکا، در 
راه گذشــت از دنیــای قدیــم بــه ســوی 
پیشــرفت و مدرنیتــه اســت. روســتاها بــه 
شــهر تبدیــل می  شــوند و مــردم، کم کــم 
ــد.  ــدم خداحافظــی می کنن ــا داس و گن ب
گــروه  از  عضــوی  مــورگان،  آرتــور 
قانون شــکن و بی رحــم داچ اســت. بــه 
اعضــای  مهم تریــن  از  یکــی  او  نوعــی 
خواهــد  او  جایگزیــن  و  داچ،  گــروه 
بدنــی  قــدرت  اســت،  بی رحــم  او  بــود. 
مهارت هایــش  و  دارد  فوق العــاده ای 
شــروع  اســت.  بی نظیــر  تیرانــدازی  در 
داســتان بــازی، در جایــی رقــم می خــورد 
یــک  در  داچ،  دارودســته  و  آرتــور  کــه 

مشــکل  دچــار  بانــک  از  بــزرگ  دزدی 
هســتند.  تعقیــب  تحــت  و  می شــوند 
مقامــات قانونــی شــهر بلــک واتــر، بــرای 
دســتگیری و یــا حتــی کشــتن آنهــا جایــزه 
بزرگــی ترتیــب داده انــد و تقریبــاً همــه 
شــهر بــه دنبــال شــما هســتند. پــس راه 
یــک  انداختــن  راه  شــک  بــدون  چــاره، 
یــک  اســت.  خــوب  پناهــگاه  و  کمــپ 
در  دســترس،  از  دور  و  خــوب  کمــپ 
جنــگل کــه بــه طــرز بی نظیــری زنــده و 
پویاســت. مثــل تمامــی نقــاط در نقشــه 
بــازی. وبســایت IGN  در فرصــت تقریبــاً 
ایــن  تجربــه  بــرای  کــه  ســاعته ای  یــک 
ــوان ارزشــمند داشــته، بارهــا و بارهــا  عن
بــه ایــن نکتــه مهــم اشــاره کــرده. دقیقــاً 
ــازی و البتــه  ــا بــودن جهــان ب همیــن پوی
امــکان تعامــل عالــی بــا بیشــتر اجــزای 
بــازی. در کمــپ قــدم بزنیــد، کنــار آتــش 
بنشــینید و بــا دوســتان و رفقــا یــک گــپ 
ــازی  دوســتانه بزنیــد، آهنــگ بخوانیــد، ب
کنیــد، برویــد ماهیگیــری، برویــد شــکار، 
 ،  GTA هماننــد ماجراجویی هایتــان در 
دســت بــه دزدی هــای خفــن بزنیــد و پــول 
پــارو کنیــد، کمــی در بارهــا بنشــینید و 
غــم روزگار فرامــوش کنیــد و کلــی کار و 
 Red Dead ًفعالیــت دیگــر کــه مطمئنــا
همیشــه  از  زیباتــر  را    Redeption 2

می دهنــد. نشــان 
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البتــه قابلیــت شــکار و برخــی از قابلیت هــای 
دیگــر در ســطح پایین تــر، بــا تجربــه نســخه 
ابتدایــی هــم به دســت می آمدنــد امــا ایــن 
بــار، خیلــی چیزهــا فــرق کــرده اســت. بــه 
بــازی  کنســول های  بیشــتر  قــدرت  لطــف 
جزئیــات  روی  بــر  دقــت  هشــتم،  نســل 
بازی هــای  همیشــگی  ویژگی هــای  از  کــه 
راک اســتار اســت، اینبــار کامل تــر از همیشــه 
نشــان می دهــد. رفتــار NPC هــا بــه طــرز 
عجیبــی عالــی اســت و بــه گفتــه IGN  بــه 
ــه  ــودن در غــرب وحشــی را ب خوبــی حــس ب
شــما می دهــد. شــرایط کمــپ نیــز بــه مــرور 
زمــان تغییــر می کنــد. مثــا هنــگام غــروب، 
می بینیــد کــه تعــدادی از افــراد بــه دنبــال 
هنــگام  یــا  و  هســتند  هیــزم  بــرای  چــوب 
شــب بســیاری دور آتــش جمــع هســتند و 
ــا نوشــیدنی  ــوه و ی ــا در حــال نوشــیدن قه ی
هســتند  خــواب  هــم  بســیاری  هســتند. 
جهــان،  پویایــی  ایــن  بــازی.  حــال  در  یــا 
زیباســت.  و  مهــم  بی نظیــری  طــرز  بــه 
در  هــم  دیگــر  بی نظیــر  نکتــه  یــک  ولــی 
بــازی وجــود دارد کــه یقینــاً خــاص اســت 
بــازی،  فرعــی  مأموریت هــای  متفــاوت؛  و 
ایــن  رایــج  بازی هــای  از  بســیاری  برخــاف 
روزهــا، هیچکــدام در قالــب میان پرده هــا و 
ــه  ــد و ب ــه صــورت نمی گیرن تکه هــای جداگان
شــکل خاصی در جریان گیم  پلی همیشــگی 
و عــادی بــازی هســتند. شــما در حــال قــدم 
را  شــما  نفــر،  یــک  ناگهــان  زدن هســتید، 
صــدا می زنــد و از شــما کمــک می خواهــد 
و ایــن شــما هســتید کــه تصمیــم می گیریــد 
نکتــه  خیــر!  یــا  کنیــد  توجــه  او  گفتــه  بــه 
جالب تــر هــم تــازه اینجاســت کــه حتــی اگــر 
شــما بــه گفته هــای فــرد توجــه کنیــد، بــازی 
هیــچ نشــانه یــا نکتــه خاصــی بــرای شــما بــه 
نمایــش درنمــی آورد و ایــن شــما هســتید کــه 
ــان مناســب  ــرد را در زم ــد خواســته آن ف بای
بــه یــاد بســپارید، برویــد و با زحمــت خودتان 

 پیــدا کنیــد و انجــام بدهیــد و بعــد برگردیــد!!!
راک اســتار در واقــع، ســعی کــرده تــا خــودش 
را بــه خوبــی از بازی هــای ایــن روزهــا دور 
کــه  متفاوتــی  ویژگی هــای  بــا  و  دارد  نگــه 
بــا واقعیــت  را  بــازی  مــرز  ارائــه می دهــد، 
بــا  رفتــار شــما  بکنــد.  از همیشــه  باریکتــر 
شــخصیت ها، بــرای همیشــه در یــاد آنهــا 
بــه دقــت حــرکات شــما  می مانــد و مــردم 
ــن حرکــت  ــه کوچکتری ــد و ب ــر نظــر دارن را زی
نامتعــارف شــما واکنــش نشــان می دهنــد. 
ــازی آنقــدر در جزئیــات دقیــق عمــل کــرده  ب
متوجــه  اســت  ممکــن  گاهــی  حتــی  کــه 
مرحلــه  یــک  شــما  روبــه روی  کــه  نشــوید 
فرعــی قــد علــم کــرده! یــک نکتــه مهمــی 
کــه در آخریــن تریلــر بــازی دیدیــم، رابطــه 
مــورگان بــا اســبش بــود! راک اســتار ایندفعــه 
بــه طــور جــدی پایــش را فراتــر از بازی هــای 
فقــط  دیگــر،  اســب ها  و  گذاشــته  قبلــی 
ــرای شــما وســیله جابه جایــی  قــرار نیســت ب
ســریع باشــند؛ بلکــه شــما بایــد بــه اســبتان 
را  او  او غــذا بدهیــد،  بــه  رســیدگی کنیــد، 
نــوازش کنیــد و حتــی در مواقــع حســاس، 
از او اســتفاده کنیــد و راهــی بــرای نجــات 
شــما  ایــن  حتــی،  گاهــی  باشــید.  داشــته 
را  کمــپ  اهالــی  غــذای  بایــد  کــه  هســتید 
باشــید.  آنهــا  کمک دســت  و  کنیــد  تامیــن 
از شــما  بــرای مثــال، گاهــی آشــپز کمــپ 
می  خواهــد کــه بــرای او کمــی شــکار کنیــد و 
گوشــت بیاوریــد و گاهــی هــم اهالــی کمــپ 
شــخصاً از شــما ایــن درخواســت را خواهنــد 
داشــت و شــما از حیوانــات مختلفــی کــه در 
نقشــه بازی هســتند اســتفاده خواهیــد کــرد. 
حیواناتــی از جملــه خرگوش هــا و پرنــدگان 
و گــوزن و آهوهــا کــه البتــه بســته بــه بــدن و 
میــزان گوشــی کــه دارنــد، بــه مــدت معینــی 
تامیــن  را  همراهانتــان  غــذای  می تواننــد 

کننــد. 
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خــاص  نوآوری هــای  شــاهد  حتــی  هــم  شــکار  در 
راک اســتار هســتیم و بنظر می رســد که راکســتار در این 
مــورد هــم کــم نگذاشــته اســت! بایــد بدانیــد کــه شــکار 
در بــازی، بــه بهتریــن حالــت خــود رد دنیــای بازی هــای 
ویدیویــی رســیده اســت. مثــا بــرای شــکار یــک گــوزن، 
ــای گــوزن  ــه پ ــر شــما ب ــا تی ــد و مث ــه ســر او نزنی ــر ب اگ
برخــورد کنــد، او بــرای مدتــی خونریــزی می کنــد و در 
 نهایــت بایــد بــه دنبالــش بدویــد تا باالخره کشــته شــود.

مهمــی  حــرف  نکنــم  فکــر  کــه،  گرافیــک  زمینــه  در 
مانــده باشــد! شــاید بیشــتر شــما تریلــر ســوم بــازی 
و  فنــی  گرافیــک  باشــید.  دیــده  را  راک اســتار  جدیــد 
هنــری بــازی، واقعــاً زبانمــان را بنــد مــی آورد و دیگــر 
چیــز عجیبــی نیســت اگــر اینطــور از کیفیــت بصــری 
بــازی بگوییــم؛ چــرا کــه راک اســتار، خــودش را بارهــا 
در بازی هــای قبــل ثابــت کــرده و واقعــاً چیــز عجیبــی 
هــم نیســت ایــن مســئله. آن نورپــردازی بی ماننــد و 
ــی  ــر عناوین ــه مثلشــان را در کمت ــده ای ک چهره هــای زن

می بینیــم.
ــادی در  ــی زی ــه اطاعــات خیل ــازی البت ــاره نقشــه ب درب
ــر  ــود اگ ــا دور از انتظــار نخواهــد ب ــم ام دســترس نداری
حــدس بزنیــم کــه نقشــه بــازی خیلــی خیلــی بــزرگ 

اســت. در ایــن میــان، چیــزی کــه مشــخص شــده، پویــا 
بــودن آب و هواســت و بیشــتر از ایــن، شــاهد تاثیــر 
ایــن آب و هــوا بــر روی گیم پلــی بــازی هســتیم. بــاران، 
بــرف، مناطــق مختلــف بــا شــرایط متفــاوت، مناطــق 
خشــک و صحرایــی، جنگل هــا و مناطــق کوهســتانی 
ــاره  ــد. درب ــه شــما می دهن ــی ب ــات متفاوت قطعــا تجربی
زیــاد  نیســت  نیــازی  بازهــم  واقعــاً  امــا،  گیم پلــی 
اســت!  مشــخص  چیــز  همــه  چراکــه  بزنیــم  حــرف 
ــه آن  راک اســتار بازهــم کاری کــرده کارســتان! شــبیه ب
چیــزی کــه در GTA V  بــا قابلیت هــای هــر کاراکتــر 
ــا  ــا نشــان می دهــد! م ــه م ــورگان ب ــار م ــن ب ــم، ای دیدی
بــازی هســتیم  در  مبــارزات  از  خــاص  نوعــی  شــاهد 
ــه نظــر می رســد. ــر از نســخه قبلــی ب  کــه خیلــی روان ت

در نهایــت بایــد بگویــم کــه، بعضــی بازی هــا هســتند کــه 
خــوب بودنشــان، یعنــی بی نظیــر بودنشــان را خیلــی 
وقــت پیــش ثابــت کردنــد و بــه قــول خودمــان، آنهــا 
شروعشــان را هــم قــوی نشــان دادنــد و قدم هایشــان 
را محکــم کوبیدنــد؛ و گاهــی وقتــی می خواهنــد یــک 
ــازی جدیــد معرفــی کننــد، بایــد یــک آبمویــه آنانــاس  ب
در دســتمان بگیریــم، و فقــط ببینیــم کــه چــه برایمــان 

ــا خیــال راحــت... . آورده انــد! ب
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 Battlefield ــه چــرا ــل بســیاری وجــود دارد ک دالی
1 نــه تنهــا نتوانســت تمــام انتظــارات را بــرآورده 
کنــد، بلکــه کــه بــه یــک بــازی شکســت خــورده 
نیــز مبــدل شــد کــه در واقــع شــاید در روز هــای 
اول همــه هایــپ وجــودش بودیــم و در شــروع 
فــروش خوبــی داشــت ولــی بــه تدریــج و حــاال 
بعــد از مــدت زیــادی از عرضــه بــازی تقریبــا اکثــر 
مــا از خریــد بــازی پشــیمانیم. در روز هــای اول و 
خصوصــا بتــای بــازی همــه چیــز خــوب بــه نظــر می 
رســید و جــدای از یکــی دو مشــکلی کــه تقریبــا در 
هــر بتایــی امــری عــادی اســت و جــای نگرانــی هــم 
ــازی نقــص دیگــری نداشــت.  ــد، ب ایجــاد نمــی کن
گرافیــک بــازی بــه شــدت بهبــود یافتــه بــود و از 
ســوی دیگــر بــازی بــه یک عنــوان 60 فریــم خالص 
بــدل شــده بــود. روان شــدن بــازی از ســوی دیگــر 
بــه گیــم پلــی آن نیــز بــه شــدت کمــک کــرده بــود 
و ایــن روان شــدن از همــان روز اول هــم بســیار 
مقــدم بــود و هــم بســیار بــه فــروش بــازی کمــک 
کــرد. بــر خــاف شــماره چهــارم کــه تجربــه اول بــر 
روی نســل جدیــد بــود کــه بــا مشــکات وحشــتناک 
بــازی  تــا ســالیان ســال غیــر قابــل  عرضــه اش 
از مشــکاتش  چنــدی  هــم  هنــوز  حتــی  و  بــود 
بــر طــرف نشــده، و نســخه Hardline کــه واقعــا 
ــازی در نظــر  ــرای آن ب ــرد را ب ــدان نب چــرا اســم می
 Hardline گوییــم  نمــی  البتــه  بودنــد،  گرفتــه 
بــازی بــدی بــود، بلکــه دقیقــا بــر عکــس عنــوان 
ــا  ــود کــه مشــابهش ب ــه ای هــم ب جالــب و خاقان
آن شــرایط تــا پیــش از آن هــم وجــود نداشــت و 
اگــر هــم عنوانــی در ســبک آن یافــت مــی شــد 
هــم نــه بخــش چنــد نفــره جذابــش را داشــت و 
نــه امکانــت بــازی را ولــی در هــر صــورت حــرف مــا 
ایــن اســت کــه بــا تمــام ایــن هــا هــارد الیــن هــر 
چیــزی بــود بــه غیــر از یــک Battlefield  و EA در 
آن روز هــا تمــام تاشــش را بــه کار بســته بــود 
کــه طــی یــک حرکــت اکتیویــژن طــور هــر شــوتری 
  Battlefield در دنیــای خــودش را بــا یــک اســم
مزیــن کنــد تــا شــاید اندکــی فروشــش بــاال تــر 
بــرود. در واقــع تنهــا دلیلــی کــه بســیاری خاطــرات 
خصوصــا  و   Modern Warfare دنیــای  عالــی 
ــار بگذارنــد و بــه ایــن ســری  شــماره دومــش را کن
عاقــه منــد شــوند همیــن رفتــار هــای احمقانــه 
ــا  ــا اســتدیو واقعــی IW ت اکتیویــژن از مشــکات ب
ــرای نبــرد هــای آینــده و  ــه ســری ب جهــت دهــی ب
دیگــر قضایــا بــود کــه توانســت نقطــه ورود خوبــی 
بــرای میــدان نبــرد باشــد تــا بتوانــد دل هــواداران 
قدیمــی COD را بربایــد و در ایــن کار هــم موفــق 
ــا  ــاگاه ب ــه ن ــود و حــاال بعــد از ســال هــا تــاش ب ب
یکــی دو حرکــت بــه شــدت منفــور دیگــر، توانســت 
نتیجــه تــاش ســال هــا تیــم هــای بــازی ســاز بــه 

خاطــر مقــداری پــول بیشــتر و خوشــحال کــردن 
ــاد دهــد.  ــر ب ســرمایه گــذاران یــک شــبه ب

درســت اســت کــه در جهــان امــروز پــول همــه چیــز 
اســت و حــرف اول و آخــر را مــی زنــد. ســرمایه 
گــذار در هــر مجموعــه ای اولیــن اولویــت را دارد 
ولــی آیــا هیــچ کســی در کل ایــن مجموعــه متوجه 
نمــی شــود کــه وقتــی دیگــر محبوبیــت نداشــته 
مشــتری  ونبــود  نــداری  مشــتری  یعنــی  باشــی 
یعنــی نبــودن پــول. بــه همیــن ســادگی EA موفــق 
ــد کــه  ــد نشــان بزن ــر چندیــن و چن ــا یــک تی شــد ب
هیــچ کــدام هــم در جهــت مثبــت نبــود و یکــی 
پــس از دیگــری ســبب آســیب و خســارت بــود. 
حــاال البتــه بــرای نســخه پنجــم بــه نظــر مــی رســد 
کــه آن هــا از اشتباهاتشــان شــاید در ظاهــر درس 
و   Microtransaction حداقــل  و  باشــند  گرفتــه 
ــی  ــد ول ــازی حــذف شــده ان ــی از ب DLC هــای پول
ــه طرفــداران  ــد پشــت ســر هــم ب اگــر ســعی نکنن
بــازی توهیــن نکننــد شــاید یــک روزی هــم باالخــره 
مــا ایــن بــازی را خریدیــم! ایــن قضیــه هــم در 
واقــع از جایــی شــروع مــی شــود کــه بــاز هــم EA و 
DICE حاظرنــد بــرای مقــداری خریــد بیشــتر بــازی 
بــه هــر ابــزاری متوســل شــوند تــا قشــر بیشــتری را 
بــه ســمت بــازی بکشــانند. بــا اعتــراض عــده ای از 
بازیبــازان کــه حــاال چــرا عکــس یــک ســرباز مونــث 
بــر روی کاور بــازی قــرار گرفتــه و واکنــش یکــی از 
تیــم ســازنده کــه حــاال وی هــم در موقعیــت بــدی 
قــرار دارد و احتمــال جدایــی وی از تیــم نیــز وجــود 
دارد کــه خطــاب بــه آن فــرد کــه گفتــه بــود کــه تــو 
هیــچ از تاریــخ نمــی دانــی و ایــن چنیــن بحــث 
هایــی، مشــخص شــد EA بــه شــدت بــه دنبــال 
ــان و خصوصــا  ــد مخاطب جــذب دســته هــای جدی
بانــوان بــرای ایــن بــازی و بــازی هــای آتــی اســت و 
بــه ســبک عنوانــی همچــون R6 کــه بــا ارائــه یکــی 
در میــان آن هــا موفــق شــد کــه گــروه هــا و ملیــت 
هــای جدیــدی را نیــز بــه ســمت بــازی خــود جــذب 
کنــد ولــی تفــاوت در آن اســت کــه حقیقــت جنــگ 
جهانــی دوم چیــز دیگــری اســت و واقعــا زنــان نیــز 
در عرصــه نبــرد هــا حظــور داشــتند ولــی در همــه 
بــر دوش  بــار اصلــی جنــگ  طــرف هــای درگیــر 
مــردان بــوده اســت و ایــن را نمــی تــوان کتمــان 
ــن یــک حقیقــت اســت، وجــود ســربازان  کــرد، ای
زن در جنــگ جالــب اســت ولــی بایــد بــا ابعــاد 
و حجــم واقعــی نیــز همگونــی داشــته باشــد. از 
ســوی دیگــر در نبــرد هــای نویــن ولــی بــر عکــس 
و نقــش زنــان بــه شــدت در حــال پــر رنــگ شــدن 
اســت و اگــر بــازی در شــرایط روز قــرار داشــت بــاز 
هــم ایــن مســئله بــه راحتــی هــر چــه تمــام تــر 

قابــل حضــم بــود.

Battlefield V
آیا EA از میدان نبرد جان سالم به در خواهد برد؟
محمدحسین باجالن
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از ســویی بــازی مجــددا قــرار اســت در حــال و هــوای 
جنــگ چهانــی جریــان داشــته باشــد و بتلفیلــد بــه 
عنــوان مجموعــه ای کــه همــه از آن انتظــار تنــوع 
فوقالعــاده در امــر تجهیــزات و ادوات جنگــی، اعــم 
زیــر  هــم  حتــی  یــا  و  دریایــی  و  زمینــی  هوایــی  از 
ســطحی را دارنــد و در نســخه پیشــین و بــا تنــوع بــه 
شــدت پاییــن در همــه چیــز ثابــت کــرد کــه دلیــل 
ایــن کــه بســیاری بــه ســراغ جنــگ اول جهانــی نمــی 
رونــد چیســت. درواقــع بــه ایــن ایــن تنــوع پاییــن در 
ــری  ــه شــخصی ســازی و تکــرار پذی ــه ب مجوعــه ای ک
دوربیــن  یــک  بــرای  بایــد  حــاال  بــود،  معــروف  بــاال 
اســلحه اضافــی یــک چالــش کامــا اضافــی را پشــت 
ــک  ــب تان ــا از ســویی سیســتم عجی ــد و ی ســر بگذاری
ــه هــر تانکــی دسترســی  هــا کــه حــاال هــر کشــوری ب
ــع  ــدک واق ــان ان ــر هم ــه دیگ داشــت، ســبب شــده ک

گرایــی بــازی نیــز از بیــن بــرود. 
ــد خــودش را  ــد شــرایط جدی ــه نســخه جدی حــاال البت
دارد و حداقــل از نظــر تجهیــزات جــای بهتــری دارد. 
زمــان  بــا همــان  هــم  هنــوز  اصلــی  البتــه مشــکل 
ــاز هــم ســازندگان تصمیــم  ــازی اســت کــه ب اجــرای ب
بــه انتخــاب یــک جنــگ جهانــی دیگــر بــرای آن گرفتــه 
انــد کــه بــه نظــر بــاز هــم خســته کننــده اســت و شــاید 
تنهــا دلیلــی کــه میــدان نبــرد بــه دنیــای مــدرن یعنــی 
جایــی کــه واقعــا بــه آن تعلــق دارد بــاز نمــی گــردد 
هــم ان باشــد کــه شــاید دیگــر هیــچ فرصتــی در آینــده 
بــرای بازگشــت بــه ایــن جنــگ هــا نباشــد ولــی فعــا 
کــه تــا بــه ایــن جــای کار بتلفیلــد بــا نبــرد های گذشــته 
کاری را کــرد کــه نــدای وظیفــه بــا جنــگ هــای آینــده 
و رســما دیگــر مــا از هــر دو آن هــا بیــزار شــده ایــم.

بــه ســنت هــر میــدان نبــرد دیگــری ایــن بــازی نیــز 
ــز خواهــد  ــره خــود تمرک ــد نف ــود چن ــر روی م ــا ب کام
داشــت و ایــن نــه تنهــا عجیــب نیســت، بلکــه بــه 
شــدت هــم عالــی اســت. تــا بــه ایــن جــا مــی دانیــم 
بــازی دقیقــا از همــان کاس هــای قدیمــی ســری 
تجهیــزات  تقریبــا همــان  کــه  کنــد  مــی  پشــتیبانی 
قدیمــی را نیــز بــا خــود حمــل خواهنــد کــرد. بــا توجــه 
بــه ایــن کــه در ایــن جــا پیــدا کــردن اســلحه هــای 
اتوماتیــک کاری بــه مراتــب راحــت تــر اســت ولــی 
احتمــاال بــاز هــم بایــد همــان ترکیــب نســخه قبلــی را 
  Assault شــاهد باشــیم کــه نیــرو هــای کاس هــای
و Scout از اســلحه هــای نیمــه اتوماتیــک و گلنگدنــی 
 Engineer هــای  کاس  و  کــرد  خواهنــد  اســتفاده 
و Support نیــز بــه همــان ســاح هــای اتوماتیــک 
کــردن  بــاز  توانایــی  کــه  دســتی و مسلســل هایــی 
ــا  ــن خــود ت ــز هســتند. همی ــد، مجه ــز دارن ــه را نی پای
بــه ایــن جــا یــک باالنــس خــوب محســوب مــی شــود 
کــه هــر کاس بــا توجــه بــه توانایــی هــای خــود و 
البتــه در  محبوبیتــش قــدرت هــای متفاوتــی دارد. 
نســخه اول ثابــت شــد کــه کــه بــا وجــود دقــت کمتــر 
و مشــکات فــراوان حیــن شــلیک، بــاز هــم کاس 
Support محبــوب تریــن کاس خواهــد بــود و بــار 
هــا بــرای شــما پیــش خواهــد آمــد کــه توســط آن هــا 

کشــته شــوید.
دیگــر چیــزی کــه در بــازی شــاهدش خواهیــم بــود 
تنــوع در وســایل نقلیــه زمینــی و هوایــی اســت کــه باز 
هــم چیــزی تــاره ای نیســت و حــاال بــا کمــک گرافیــک 
افــزوده شــده بــازی کــه بــه وســیله موتــور پــر تجربــه 
ــه دســت  ــراد فراســتبایت ب ــر ای ــن حــال پ ــی در عی ول
آمــده اســت، بســیار زیبــا تــر از همیشــه هــم بــه نظــر 
خواهــد رســید. البتــه بــاز هــم مســئله ای کــه وجــود 

دارد، باالنــس وســایل نقلیــه اســت کــه بایــد دیــد بــه 
طــور مثــال اگــر آلمانــی هــا بــه پانتــزر 4 و تایگــر 2 
مســلح شــوند، آمریکایــی هــا بــا خــود چــه بــه میــدان 
ــی در  ــر حت ــد آورد چــون هــر چــه باشــد، تایگ خواهن
نســخه اول هــم از تقریبــا تمــام خــودرو هــای ســبک 
و ســنگین اصلــی ســایر ارتــش هــای جنــگ برتــر بــود 
و حــاال بایــد دیــد کــه نیــرو هــای متفقیــن بــه تعــداد 
یــا تانــک هــای  بیشــتر تانــک مجهــز مــی شــوند و 
آزمایشــی را بــه میــدان جنــگ خواهنــد فرســتاد. از 
ــازی وجــود دارد کــه  ــی در ب ســوی دیگــر ویژگــی جالب
مــی توانیــد بــه وســیله آن از قــدرت هــای ویــژه ای 
اســتفاده کنیــد کــه تــا بــه ایــن جــا یکــی از آن هــا 
موشــک هــای V1 بــود کــه جــدای از قــدرت آن هــا 
افکــت هــای گرافیکــی فــوق العــاده هــم دارنــد کــه 
ســبب مــی شــود شــاهد بــاران V1 هــا بــر ســر میــدان 
بنــرد در بــازی باشــیم. ولــی بــاز هــم یکــی دیگــر از 
بخــش  هــای  مــود  تمــام  نبــود   EA هــای  حــال  زد 
چنــد نفــره از روز اول در بــازی اســت کــه بــازز هــم 
مــا را یکــی دو مــاه بــرای تجربــه آن هــا منتظــر نــگاه 
خواهــد داشــت و هنــوز هــم بــه نظــر نمــی رســد نــه از 
دایناســور مــود خبــری باشــد و نــه از همــکاری تیمــی.

ــدون شــک  ــازی ب ــی ب ــم پل ــه گی ــد گفــت ک در کل بای
هیــچ تفاوتــی در محتــوی و منطــق بــا شــماره اول 
نخواهــد داشــت و ایــن هــم منطقــی اســت. البتــه 
دروغ نیســت بگوییــم اگــر دلمــان بــرای حــال و هــوای 
آهســته تــر شــماره ســوم و یــا حتــی BC2 هــم تنــگ 
شــده کــه بــا وجــود ســرعت کمتــر در هــر کاری، حــس 
واقعیــت بیشــتری را بــه شــما القــا میکردنــد. البتــه 
ایــن تصمیــم بــه منظــور روان تــر کــردن بــازی و جــذب 
مخاطــب بیشــتر خصوصــا در برابــر دشــمن همیشــگی 
ایــن ســری یعنــی نــدای وظیفــه بــود کــه البتــه موفــق 
بــه جــذب تعــداد زیــادی از مخاطبــان آن خصوصــا در 
زمــان ســری بتلفیلــد 4 و نــدای وظیفــه گوســت شــد. 
ولــی واقعــا هــر چیــزی کــه مــن بــه عنــوان یــک طرفدار 
ایــن ســری، از آن میدانســتم دیگــر محــو  قدیمــی 
شــده اســت و واقعــا دیگــر بهانــه ای حداقــل بــرای 
خریــد ایــن شــماره باقــی نمانــده اســت. یکــی دیگــر از 
بــدی شــماره هــای اخیــر سیســتم واقعــا آزار دهنــده 
Levolution اســت کــه واقعــا نایــی بــرای بخــش چنــد 
نفــره بــازی نگذاشــته اســت. در ظاهــر تمــام ایــن هــا 
جالــب اســت و مثــا خــراب شــدن یــک ســاختمان 
عظیــم در بــازی یــا تغییــر در شــکل نقشــه کــه البتــه 
بــاز هــم همــه چیــز از نســخه ســوم و یــک دی ال ســی 
بــه خصــوص شــروع شــد، بــا نمــک و جالــب بــه نظــر 
مــی رســد ولــی ســازندگان بــا زیــاده روی در ایــن کار 
بــه طــور کامــل بــازی را مختــل کردنــد. تغییــر شــدید 
آب و هوایــی در طــول بــازی هــم بــی منطــق اســت و 
هــم برنامــه شــما در طــول بــازی را مختــل مــی کنــد. 
اگــر بــه طــور مثــال یــک نقشــه از ابتــدا مــه زده یــا 
ــد کــه قــرار نیســت کــه  ــی باشــد، شــما مــی دانی باران
ــا دور  ــد و ی ــه خصــوص اســتفاده کنی از یــک کاس ب
بعضــی وســایل را خــط خواهیــد کشــید. شــاید دیــدن 
ایــن مســایل یکــی دو بــار زیبــا باشــد ولــی بایــی کــه 
بــر ســر بعضــی نقشــه هــا مــی آمــد ســبب مــی شــد 
کــه بــه کل دور آن نقشــه هــا را خــط بکشــیم. حداقــل 
امیدواریــم ســازندگان در بعضــی نقشــه هــا امــکان 
غیــر فعــال ســازی ایــن قابلیــت را بــرای ســرور هــای 
اختصاصــی فعــال کنــد تــا شــاید بشــود در ارامــش بــه 
قتــل عــام خودمــان بپردازیــم و یــا ایــن کــه حداقــل بــه 

یــک شــکل منطقــی در بــازی اضافــه گــردد.
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البتــه بــازی اگــر از یــک جهــت قــرار باشــد بــه خوبــی پیشــرفت 
داشــته باشــد، آن چیــزی نیســت بــه جــز بهبــود گرافیکــی 
بــازی بــرای تمامــی کنســول هــا و رایانــه هــای شــخصی. 
ــا تمــام ایراداتــی  همیــن جــا بایــد گفــت کــه نســخه قبلــی ب
ــر روی تمامــی پلتفــرم هــای  کــه داشــت از نظــر گرافیکــی ب
موجــود واقعــا زیبــا بــود و در ایــن مســئله هــم هیــچ شــکی 
نبــود. جــدای از آن بــازی از نظــر فریــم ریــت ثابتــش هــم 
ــود و کمتــر صحنــه ای پیــش مــی آمــد کــه  قابــل ســتایش ب
بــر روی  باشــید. چــه  فریــم  افــت  شــما بخواهیــد شــاهد 
هــوا یــا روی زمیــن و در در نبــرد هــای خیابانــی ســنگین، 
ــچ  ــد هی ــوژی هــای جدی ــه ســازی هــا و تکنول ــا کمــک بهین ب
وقــت از ایــن جهــت نــا امیــد نخواهیــد شــد. حــاال تمــام ایــن 
پیشــرفت هــا را در نظــر داشــته باشــید و از ســوی دیگــر هــم 
ــان نســلی از همــان روز اول از  حــاال هــم کنســول هــای می
ــه همــراه خواهنــد داشــت و  تمــام ویژگــی هــای افــوزده را ب
البتــه کــه اوج نمایــش گرافیکــی بــازی هــم بــرای رایانــه هــای 
شــخصی محفــوظ خواهــد بــود. در هــر صــورت اگــر بــه دنبــال 
یــک بــازی بســیار زیبــا حداقــل در بعــد نمایشــی باشــید، مــی 
توانیــد مطمئــن باشــید کــه در ایــن زمینــه بــه هیــچ وجــه نــا 
ــازی را خریــداری کنیــد. ــه راحتــی ب امیــد نخواهیــد شــد  و ب

در کل بایــد گفــت امســال اصــا ســال خوبــی بــرای بتلفیلــد 
ــن  ــازی بی ــود. از یــک ســو عرضــه ب و هوادارانــش نخواهــد ب
دو عنــوان بســیار خشــن و عصبــی دیگــر بــه نــام هــای نــدای 
وظیفــه و نســخه جدیــد Red Dead ســبب شــده اســت کــه 
حــاال بازیبــازان جدیــد نیــز ســخت تــر متوجــه ایــن بــازی 
بشــوند. نتیجــه ایــن شــده اســت کــه حــاال ایــن بــازی کمتریــن 
ــد  ــه کن ــد هــای تمــام تاریــخ خــود را تجرب حــد از پیــش خری
کــه زنــگ خطــری بــرای ســران EA اســت کــه اوال بــا سیاســت 
هــای وحشــتناک خــود طیــف وســیعی از بازیبــازان را یــا از 
دســت داده انــد یــا ایــن کــه در خریــد بــازی بــه شــک انداختــه 
انــد و از ســویی نیــز واقعــا نکتــه چنــدان وحشــتناک و خاصــی 
نیــز نســبت بــه شــماره پیشــین بــرای عرضــه نــدارد کــه در 
برابــر داســتان غنــی رد دد و یــا بخــش حــاال بــه شــدت متنــوع 
ــر از همیشــه ظاهــر  ــاع ت ــی دف ــر از همیشــه COD حــاال ب ت
شــده اســت و خــود EA هــم نمــی دانــد کــه دیگــر چــه کاری 
از دســتش ســاخته اســت ولــی حــاال یــک نکتــه از همیشــه 
آشــکار تــر اســت و آن هــم فــروش بــه شــدت ضعیــف ایــن 
بــه شــدت  بــازی اســت کــه خوشــبختانه باعــث تغییــرات 
بنیادیــن در آینــده ایــن ســری و کل مجموعــه EA مــی شــود.
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امــروزه هــر ســبک و مدلــی کــه در دنیــای بازی هــای ویدیویــی وجــود دارد، نمونــه ای مشــابه در هــم موبایــل دارد. حتــی ســخت ترین بازی هــا از لحــاظ 
کنتــرل روی صفحــه کوچــک موبایــل، ماننــد بازی هــای اســتراتژیک و شــوتر اول شــخص هــم به خوبــی بــر روی ایــن پلتفــرم اجــرا شــده اند. در ایــن 
مقالــه قصــد داریــم شــما را بــا بهتریــن بازی هــای ســبک اکشــن در موبایــل آشــنا کنیــم. تعــداد بازی هــای ســاخته شــده بــرای موبایــل هرســال بیــش 
از ســال قبــل می شــود امــا متاســفانه کیفیــت آنهــا ســال بــه ســال افزایــش پیــدا نمی کنــد و در بهتریــن حالــت در جایــگاه قبلــی خــود باقــی می ماننــد. 
یکــی از ســبک های پرطرفــدار در بازی هــای ویدیویــی، بــدون شــک اکشــن اســت و در موبایــل هــم بازی هــای بســیار موفقــی در ایــن ســبک دیــده 
می شــود. بازی هــای معرفــی شــده در ایــن لیســت در زیرژانرهــای اکشــن اول شــخص )First-Person(، سوم شخص)Third-Person(،شــوتر 

مـیداننـربدکـــفدستشما
کشــن برتــر در موبایل ی ا 10 بــاز

اکشــن  برتــر  بــازی   10 لیســت  آخــر  جایــگاه  در 
ایــن  دارد.  قــرار   The Executive Game موبایــل، 
بــازی جــز آن دســته عنوان هایــی اســت کــه صرفــا 
گذاشــتن  به نمایــش  و  تکنیکــی  مســائل  به خاطــر 
یــک اکشــن عالــی، مــورد توجــه قــرار نگرفتــه اســت. 
ایــن بــازی اتفاقــا گیم پلــی بســیار ســاده و آســانی 
کنیــد.  تجربــه  را  آن  می توانیــد  به راحتــی  و  دارد 
کمــی متفاوت تــر  باعــث می شــود  کــه  مــوردی  امــا 
کــه  اســت  ایــن  باشــد،  اکشــن  بازی هــای  از ســایر 
ــر  ــای امــروز را به تصوی ــن دنی ــه صــورت نمادی ــازی ب ب
می کشــد. شــخصیت اصلــی بــازی کــه در مســیرهای 
از پیــش تعریــف شــده مــدام در حــال دویــدن اســت، 
مدیرعامــل یــک شــرکت خیالــی در یــک شــهر خیالــی 
اســت کــه بســیار بــه دنیــای امــروز شــباهت دارد. 
در ایــن دنیــا ناگهــان همــه افــراد شــرکت بــا توجــه 
ویژگی هایــی کــه دارنــد، تبدیــل بــه حیــوان می شــوند 
و ایــن حیوانــات ســد راه کســی هســتند کــه به دنبــال 
پیشــرفت و ترقــی اســت. تعریــف این گونــه داســتان، 
حیوانــی  خــوی  دادن  نشــان  و  آن  بــه  پرداختــن 
منتقدیــن  توســط  بــازی  کــه  باعــث شــد  انســان ها 
مــورد توجــه قــرار بگیــرد. همچنیــن بــازی در هفتــه 

اول عرضــه خــود در فروشــگاه iTunes اپــل، دومیــن 
شــد.  آی او اس  پرفــروش سیســتم عامل  بــازی 

بــازی به صــورت کلــی آســان بــوده و ریتــم ســریعی 
دارد. شــما در ایــن بــازی مــدام بایــد از ســاختمان ها 
در مســیرهای تعریــف شــده بــاال رفتــه و بــه ســراغ 
برویــد.  شــهر  و همچنیــن  درون شــرکت  حیوانــات 
بهترین هــا  جــز  تصویــر  کیفیــت  لحــاظ  از  بــازی 
نیســت و تجربــه متفاوتــی را ایجــاد نمی کنــد امــا از 
ــاوت دارد. شــما  لحــاظ تکنیک هــای اکشــن کمــی تف
ضربه هــای  می توانیــد   The Executive Game در 
مثــال  بــرای  کنیــد.  وارد  دشــمنان  بــه  را  متفاوتــی 
بــه  می توانیــد  خودتــان،  شــخصیت  پــا  قســمت  از 
صــورت حریــف، دســت خــود را بکشــید تــا ضربــه 
این گونــه اعمــال شــود. در لحظه هــای مبــارزه، بــازی 
کامــا مشــابه عناویــن Fighting می شــود، بــا ایــن 
تفــاوت کــه دشــمنان در پایین تریــن درجــه هــوش 
مصنوعــی و تکنیــک هســتند و در اصــل چالشــی را 
بــرای شــما ایجــاد نمی کننــد. فن هــای بــازی را بایــد از 
ــد  ــازی بدســت می آوری طریــق پول هایــی کــه درون ب

خریــداری کــرده و ســپس در بــازی پیــاده کنیــد.

در جایــگاه نهــم لیســت بــه یــک بــازی ســبک مبــارزه ای 
قدیمــی می رســیم. عنــوان Street Fighter IV کــه در 
ســال 2010 بــرای اندرویــد و آی او اس منتشــر شــد، 
همچنــان جــز بهتریــن بازی هــای ایــن ســبک بــر روی 
موبایــل اســت. ایــن بــازی همچنــان پــس از گذشــت 
هشــت، ســال بروزرســانی دریافــت می کنــد. کــپ کام 
نســخه  همچنــان  بــازی  ناشــر  و  توســعه دهنده 
چهــارم مبــارز خیابابــی را بــر روی موبایــل رهــا نکــرده 
و به تازگــی امســال نســخه Champion Edition آن 
را هــم جایگزیــن نســخه اصلــی کــرده اســت. ایــن 
اســتانداردترین  را می تــوان  مبــارزه ای  بــازی ســبک 
بــازی Fighting بــر روی موبایــل دانســت. تکنیک هــا 
و کمبوهای حســاب و کتاب شــده، سیســتم هوشــمند 
طراحــی  همــراه  بــه  شــخصیت ها،  آســیب پذیری 
هنــری و همچنیــن صداگــذاری بســیار خــوب، باعــث 
شــده کــه پــس از گذشــت ســال ها همچنــان بــازی 
تــازه و نــو به نظــر برســد. در نســخه ویــژه ای که امســال 
رونمایــی شــد، تعییــری در ماهیــت و گیم پلــی بــازی 
ایجــاد نشــده اســت و صرفــا شــخصیت های جدیــدی 
بــه آن اضافــه شــده اند. البتــه قابلیت هــای آنایــن 
کــردن بــازی و همچنیــن اســتریم کــردن مســابقات 
نســخه  ویژگی هــای  از  یوتیــوب  روی  بــر  دوســتانه 
جدیــد هســتند. Street Fighter IV عــاوه بــر بخــش 

داســتانی و تمرینــی، دارای بخــش آنایــن بــوده و 
می توانیــد بــا دوســتان و یــا ســایر بازیکنــان آنایــن 

ایــن بــازی، به رقابــت بنشــینید. 
در نسخه جدید که Street Fighter IV CE نام دارد، 
6 شــخصیت جدیــد بــرای اولیــن بــار در بــازی معرفــی 
شــدند. گیم پلــی بــازی همانطــور کــه گفتــه شــد تغییــر 
نکــرده ولــی همچنــان جــذاب و ســریع اســت. امــا بــا 
گذشــت ســال ها از عرضــه اولیــن نســخه، یــک ســری 
ایرادهــا وجــود دارد. بــرای مثــال طراحــی رابــط کاربری 
و منــوی بــازی به شــدت کهنــه و قدیمــی اســت و آدم 
ــا یــک بــازی مربــوط بــه ســگا  احســاس می کنــد کــه ب
ایــن حــد!( همچنیــن  جنســیس طــرف اســت. (در 
کلیدهــای فرضــی بــازی طراحــی خوبــی ندارنــد و واقعا 
 Street بــزرگ و بدشــکل هســتند. البتــه خوشــبختانه
و  پشــتیبانی می کنــد  از دســته جانبــی   Fighter IV
یــا  و  موبایــل  مخصــوص  دســته های  از  می توانیــد 
دســته پلی استیشــن 4 بــرای تجربــه بهتــر اســتفاده 
کنیــد. بــازی بــرای سیســتم عامل آی اواس بــه صــورت 
پولــی منتشــر شــده اســت ولــی در سیســتم عامل 
اندرویــد کاربــران می تواننــد پــس از تجربــه 3 مرحلــه 
درون برنامــه ای  پرداخــت  سیســتم  از  اســتفاده  بــا 

ادامــه بــازی را خریــداری کننــد.

توسعه دهنده:
Noodlecake Studios Inc

ناشر:
Riverman Media LLC

تاریخ عرضه:
Jul 2, 2015
سیستم عامل:

 Android, iOS, Windows
Phone

قیمت:
2.99 دالر

توسعه دهنده:
Capcom

ناشر:
Capcom

تاریخ عرضه:
Mar 10, 2010

سیستم عامل:
Android, iOS

قیمت:
4.99 دالر
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)Shooter( و مبــارزه ای )Fighting( قــرار می گیرنــد. همچنیــن بازی هــای جهان بــاز و بتل رویــال هــم در ایــن لیســت قــرار دارنــد. ماننــد هــر مقالــه 
»10 برتــر« دیگــر، از هــر ســری بــازی تنهــا یــک نســخه در لیســت قــرار گرفتــه اســت امــا توصیــه بنــده به عنــوان نویســنده ایــن اســت کــه اگــر از فــرم 
کلــی بــازی خوشــتان آمــد، حتمــا نســخه های دیگــر آن را هــم تجربــه کنیــد. بــرای تهیــه ایــن لیســت بیــش از 45 بــازی مــورد بررســی قــرار گرفتــد و در 
نهایــت ایــن 10 عنــوان، انتخــاب شــدند و طبیعتــا بســیاری از بازی هــای شــاید مهــم در لیســت جــای ندارنــد. همچنیــن رتبه بنــدی و انتخــاب بازی هــا 

کامــال بــر اســاس ســلیقه و نظــر نویســنده انجــام شــده اســت. در ادامــه بــا معرفــی بهترین هــای اکشــن موبایــل همــراه باشــید. 

مـیداننـربدکـــفدستشما
کشــن برتــر در موبایل ی ا 10 بــاز

شــخصیت هیتمــن بــر روی موبایــل هــم دو نســخه 
ســری  دارد.  عاقه منــدان  بــرای  خــوب  بســیار 
بــرای  کــه  انیکــس  اســکوئر  شــرکت   ،Go بــازی 
و همچنیــن   Hitman، Lara Croft شــخصیت های 
ســری بــازی Deus Ex طرفــدارن بســیاری دارد، جــز 
بهترین هــای ســبک پــازل و معمایــی هســتند. ایــن 
تحــت  نســخه ای   2015 ســال  در  پیش تــر  شــرکت 
بازی هــای مخفــی کاری  از ســری  را   Sniper عنــوان 
Hitman بــرای اندرویــد و آی او اس منتشــر کــرد. ایــن 
بــر روی  بازی هــای مخفــی کاری  بــازی جــز معــدود 
یک بــار  بــرای  حداقــل  آن  تجربــه  و  اســت  موبایــل 
ــه  ــه می شــود. در Hitman: Sniper 150 مرحل توصی
پیــش روی شــما بــوده و می توانیــد آنهــا را بــا بیــش 
از 15 ســاح مختلــف تجربــه کنیــد. بخــش اصلــی 
بــر  شــلیک  و  نشــانه گیری  روی  بــر  بــازی  گیم پلــی 
ایــن  در  امــا  اســت  شــده  تعییــن  روی هدف هــای 
بــازی حــرکات دیگــری ماننــد تعویــض ســریع خشــاب 
ســاح و همچنیــن تنظیــم حالــت آماده بــه کار تنفنــگ 
را نیــز بایــد انجــام دهیــد کــه جذابیــت بــازی را دو 
کارهــا  انجــام  ســرعت  همچنیــن  می کنــد.  چنــدان 
ــد در زمــان  ــد بتوانی ــوده و بای ــازی بســیار مهــم ب در ب
در  پــای  از  را  مشخص شــده  هدف هــای  مشــخص 
بیاوریــد. البتــه در مراحــل ابتدایــی شــاید بــازی کمــی 
ــر  ــازی حرفه ای ت ــه ب ــا رفته  رفت ســاده به نظــر برســد ام
شــده و یــک حرکــت اشــتباه می توانــد باعــث لــو رفتــن 

ــن دیگــر در  ــه شــود. همچنی ــک مرحل ــات ی کل عملی
مراحــل میانــی دیگــر شــاهد کاراکترهــای هــدف  ثابــت 
نیســتیم و آنهــا مــدام در مســیرهایی در حــال حرکــت 

هســتند. 
بــا اینکــه بــازی بــه صــورت غیر-رایــگان منتشــر شــده 
ســاح های  و  تجهیــزات  می توانیــد  بــاز  امــا  اســت 
جدیــدی را بــدون انجــام مراحــل از فروشــگاه بــازی 
خریــداری کنیــد. Hitman: Sniper در هنــگام عرضــه 
بــر روی اندرویــد و آی او اس 4.99 دالر قیمــت داشــت 
امــا اگــر امــروز قصــد تجربــه بــازی را داریــد می توانیــد 
دیگــر  از  کنیــد.  دریافــت  دالر  یــک  بــا  تنهــا  را  آن 
ویژگی هــای مثبــت بــازی می تــوان بــه کیفیــت تصویــر 
بــاالی آن اشــاره کــرد. طراحــی هنــری و فنــی بــازی در 
ســطح باالیــی قــرار داشــته و بســیار چشــم نواز اســت. 
ســاح ها،  و  بــازی  فضــای  بــودن  محــدود  به دلیــل 
همیــن تعــداد کــم نیــز در باالتریــن ســطح ممکــن از 
لحــاظ طراحــی هنــری قــرار دارنــد و ایــن باعــث شــده 
ــازی دیــده شــود. همچنیــن در  کــه نمــای بهتــری از ب
ــل تحســین  ــازی هــم قاب ــر، صداگــذاری ب ــار تصوی کن
اســت. بــرای یــک بــازی کــه مــدام بایــد بــا شــلیک ســر 
و کار داشــته باشــید، صــدا اهمیــت باالیــی داشــته 
و اگــر یک نواخــت و تکــراری بــود، می توانســت جــز 
نــکات منفــی بــازی به حســاب بیایــد کــه خوشــبختانه 

در Hitman: Sniper این گونــه نیســت. 

توســعه دهنده مســتقل Nekki در ســال گذشــته بــا 
 ،Shadow Fight عرضــه نســخه ســوم ســری بــازی
ــد  یکــی از ســریع ترین پیشــرفت ها را در عرضــه تولی
بــازی بــرای موبایــل داشــت. نســخه های اول و دوم 
ایــن ســری کــه در حــد یــک بــازی کوتــاه، جمع و جــور 
و ســبک مبــارزه ای (Fighting( بودنــد، اصــا در جمــع 
دســته بندی  یــک  در  موبایــل  بازی هــای  بهتریــن 
 Shadow خــاص قــرار نمی گرفتنــد ولــی نســخه ســوم
بــازی را  ایــن  بــا جهشــی عظیــم، به یک بــاره   Fight
وارد لیســت بهترین هــای ســبک مبــارزه ای بــر روی 
موبایــل کــرد. پیشــرفت تنهــا در گیم پلــی و اجــرای 
ــو طراحــی  ــازی از ن ــه ب ــود، بلک ــد نب تکنیک هــای جدی
شــده بــود. تنهــا کافــی اســت بــه حجــم 20 مگابایــت 
و 1.2 گیگابایــت، نســخه دوم و ســوم نــگاه کنیــد، 
تــا متوجــه تغییرهــا شــوید. کیفیــت طراحــی بــازی 
چــه در بخــش فنــی و چــه در بخــش هنــری، قابــل 
ــارزه ای بســیار خــوب  ــازی مب تحســین اســت و یــک ب
ــران  ــار کارب ــا تکنیک هــای فــراوان در اختی را همــراه ب
قــرار می دهــد. ایــن بــازی کــه بــا محوریــت مبــارزه بــا 
شمشــیر و ســاح های ســرد طراحــی شــده اســت، از 
 Injustice و Mortal Kombat X بیــن دو بــازی دیگــر

ــگاه انتخــاب شــده اســت. ــرای ایــن جای 2 ب
بــازی رایــگان Shadow Fight 3 دارای سیســتم ارتقــا 
پیشــرفته اســت و شــما در آن می توانیــد، لبــاس، 
و  داده  ارتقــا  را  خــود  مختلــف  پوشــش های  و  زره 
همچنیــن از فروشــگاه ســاح های جدیــدی را بــرای 
کنیــد.  آپدیــت  ســپس  را  آنهــا  و  خریــداری  خــود 
ــه  ــن اســت کــه دیگــر محــدود ب ــازی ای ــن ب ویژگــی ای
نیســتید  شــخصیت ها  پیش فــرض  قابلیت هــای 
کنیــد.  عــوض  را  آنهــا  لــوازم  همــه  می توانیــد  و 
از  کــه  مبــارزه ای  ســبک  بازی هــای  در  مثــال  بــرای 
شــخصیت های مبــارز مطــرح ماننــد، شــخصیت های 
موتــال کامبــت، دنیــای ســینمای دی ســی و مــارول 
شخصی ســازی  نمی توانیــد  می کننــد،  اســتفاده 
دلخــواه را داشــته باشــید امــا Shadow Fight 3 ایــن 
ــا خــوب  ــرار می دهــد. ام ــار شــما ق امــکان را در اختی
ویژگــی منفــی همــه بازی هــای رایــگان کــه امــروزه در 
حــال انتشــار هســتند، در ایــن بــازی هــم به چشــم 
می خــورد. پرداخــت درون برنامــه ای و خریــد لــوازم 
طریــق  از  کــه  آنهــا  کــردن  آپدیــت  یــا  و  جانبــی 
فروشــگاه درون بــازی انجــام می شــود، منفی تریــن 

می آیــد. به حســاب  بــازی  ویژگــی 

توسعه دهنده:
Square Enix Montreal

ناشر:
Square Enix

تاریخ عرضه:
Jun 3, 2015
سیستم عامل:

Android, iOS
قیمت:

0.99 دالر

توسعه دهنده:
Nekki Limited

ناشر:
Nekki Limited

تاریخ عرضه:
Nov 16, 2017

سیستم عامل:
Android, iOS

قیمت:
رایگان

Hitman: Sniper
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در ســال جــاری پــای بازی هــای ســبک جدیــد بتل رویــال 
هــم بــه موبایــل کشــیده شــد و پــس همه گیــر شــدن ایــن 
 PlayerUnknown›s Battlegrounds ــا ســبک از بــازی ب
بــر  رایانه هــای شــخصی، چندیــن توســعه دهنــده   در 
روی موبایــل، بازی هــای خــود را بــا محوریــت ایــن ســبک 
ســاخته  مهم تریــن  کردنــد.  عرضــه  موبایــل  روی  بــر 
 Rules of بــازی ،PUBG ســبک بتل رویــال تــا پیــش از
Survival بــود کــه بیــش از 10 میلیــون بازیکــن داشــت. 
توســعه دهنده ها دیگــر موبایــل،  بــازی،  ایــن  از  پــس 
ــد، بازی هــای  ــر روی سیســتم عامل اندروی به خصــوص ب
مشــابهی را ســاختند امــا پــس عرضــه نســخه رســمی 
بــازی PUBG روی موبایــل، اغلــب کاربــران بــه ســراغ 
 PUBG بــازی  موبایــل  نســخه  در  رفتنــد.  بــازی مرجــع 
شــما به همــراه ســایر افــراد آنایــن در بــازی، بایــد در یــک 
جزیــره خالــی از ســکنه، بــا اســتفاده از لــوازم و تجهیــزات 
موجــود، خــود را مســلح کنیــد و بــه ســراغ کشــتن ســایر 
افــراد بــازی برویــد. در ایــن مــدل از بــازی شــما بایــد بــرای 
حفــظ جــان خــود ســایر افــراد را کشــته و ســعی کنیــد 
نهایــی  برنــده  باشــید.  زنــده روی جزیــره  فــرد  آخریــن 
کســی اســت کــه در هــر دســت بــازی کشــته نشــود. بــازی 
هــم به صــورت تک نفــره و هــم در حالت هــای گروهــی 
دو نفــره و تیمــی چهــار نفــره قابــل بــازی اســت. ایــن 
بــازی رایــگان هــم مشــابه ســایر بازی هــا، از پرداخــت 

درون برنامــه ای پشــتیبانی کــرده و شــما می توانیــد لــوازم 
و لباس هــای مختلفــی را پیــش از ورود بــه جزیــره بــرای 

خــود خریــداری کنیــد. 
در لیســت بهتریــن بازی هــای اکشــن تنهــا یــک بــازی 
بتل رویــال انتخــاب شــد و آن هــم اولیــن ارائه دهنــده 
در  اســت.  ویدویــی  بازی هــای  دنیــای  در  ســبک  ایــن 
کنــار PUBG بــر روی موبایــل، می توانیــد بــازی دیگــری 
به نــام Fortnite Battle Royale را هــم تجربــه کنیــد. 
ارائــه  بــا   Epic Games شــرکت  فورت نایــت محصــول 
ــال  ــازی ســبک بتل روی ــوای فانتــزی در قالــب یــک ب محت
بــازی  در خــود  تکنیک هــای عامه پســند  از  اســتفاده  و 
و هــم تبلیغــات و بازاریابــی آن، توانســت مخاطبیــن 
 Fortnite بیشــتری را جــذب خــود کنــد و امــروزه ایــن
ــازی بتل رویــال عمومــی بیــن  ــوان یــک ب اســت کــه به عن
ــرای  ــون ب ــازی هم اکن افــراد شــناخته می شــود. هــر دو ب
دســترس  در  آی اواس  و  اندرویــد  سیســتم عامل های 
هســتند و می توانیــد هــر کــدام را کــه دوســت داریــد 
ــد  ــد. هــر دو ویژگی هــای خــاص خــود را دارن ــه کنی تجرب
ــا یکــی اســت. امــا اگــر  ــازی آنه امــا در اصــل سیســتم ب
دوســت داریــد بــر روی موبایــل یــک بــازی بتل رویــال 
روی  را   PUBG کنیــد،  تجربــه  را  واقعیــت  بــه  نزدیــک 

موبایــل از دســت ندهیــد. 

یکــی از ســری بازی هایــی کــه بــه صــورت اختصاصی برای 
بازی هــای موبایــل،  افزایــش ســطح کیفــی  توســعه و 
ســاخته شــده اســت، ســری بــازی Infinity Blade نــام 
دارد. ایــن مجموعــه کــه در قالــب 3 بــازی در ســال های 
2010، 2011 و 2013 منتشــر شــد، روایت گــر داســتانی 
نــام اســت. در  بــه همیــن  بــر اســاس رمانــی  خیالــی 
ایــن داســتان حماســی کــه در زمانــی نامشــخص اتفــاق 
می افتــد، خدایــی از جنــس تاریکــی و نفــرت حکومــت 
کــرده و ارتشــی زره پــوش شــامل انســان های عجیــب و 
ــار دارد  گروهــی از موجــودات مــاورا الطبیعــه را در اختی
ــه نــام Siris قصــد دارد، جلــوی  ــردی ب و در ایــن بیــن ف
آن را خــدا را بگیــرد. ایــن داســتان کامــا کلیشــه ای در 3 
قســمت بــه آن پرداختــه می شــود امــا بهتریــن قســمت 
ایــن مجموعــه، قســمت دوم اســت. در قســمت دوم 
اســت،  شــده  منتشــر   Infinity Blade II نــام  بــا  کــه 
شــاهد بیشــترین زمــان گیم پلــی و صحنه هــای مبــارزه 
زاویــه  کــه  نقش آفرینــی  اکشــن  بــازی  ایــن  هســتیم. 
در  کــه  بازی هایــی  ســایر  بــا  دارد،  سوم شــخص  دیــد 
متفــاوت  دیدیــم،  کنســول ها  و  شــخصی  رایانه هــای 
اســت. خبــری از کلیدهــای فرضــی بــرای حرکــت و پــرش 
ــه شــکل یــک فیلــم  ــازی ب و ایــن داســتان ها نیســت و ب
روایــت می شــود و شــما تنهــا در قســمت های مبــارزه 
و  بــازی  حــرکات  تمامــی  شــوید.  بــه کار  درســت  بایــد 

گفتگــو در قالــب کات ســین های ســینمایی کارگردانــی 
شــده اند و ایــن بــرای یــک بــازی موبایــل بســیار بــا ارزش 
اســت. در بازی هایــی کــه همیشــه مشــکل پرداخــت بــه 
صداگــذاری،  همچنیــن  و  شــخصیت پردازی  داســتان، 
یــک مشــکل بــوده اســت، Infinity Blade به خوبــی ایــن 
بــازی  مــوارد را به عنــوان یکــی از شــاخه های خــود در 

ــاده کــرده اســت.  پی
 )Fortnite ناشــر بــازی) Epic Games ایــن بــازی توســط
آی او اس  سیســتم عامل  بــرای  انحصــاری  به صــورت 
منتشــر شــده اســت. هــر نســخه ایــن بــازی روی هــم 
بــا  نشــان می دهــد،  کــه  دارنــد  گیگابایــت حجــم   5.3
بــازی پــر بــاری طــرف هســتیم. باالخــره بــازی تمامــا بــه 
صــورت ویدیــو نمایــش داده می شــود و شــخصیت ها 
همگــی صداگــذاری شــده اند. همچنیــن بــازی کیفیــت 
تصویــر باالیــی هــم در زمــان عرضــه خــود داشــته و بــا 
اینکــه از آخریــن نســخه آن 5 ســال می گــذرد امــا بــاز 
هــم می تــوان آن را در بیــن بهتریــن بازی هــا از لحــاظ 
 Infinity کیفیــت تصویــر قــرار داد. هر ســه قســمت بــازی
خریــداری  قابــل  دالر   20 قیمــت  بــا  هــم  روی   Blade
هســتند. الزم به ذکــر اســت کــه ایــن بــازی به صــورت 
تخصصــی بــرای دســتگاه های آی پــد شــرکت اپــل بهینــه 
شــده اســت و بهتریــن تجربــه بــازی را می توانیــد بــا ایــن 

دســتگاه داشــته باشــید. 

Madfinger هماننــد گیم الفــت یکی از توســعه دهندگان 
بازی هــای موبایــل اســت کــه ســعی در ارتقا ســطح کیفی 
بازی هــا دارد و همیشــه بازی هــای خــود را بــا یــک ســطح 
اســتاندارد مشــخص عرضــه می کنــد. پیــش از عرضــه 
ســری بــازی Shadowgun، ایــن اســتودیو ســری بــازی 
زامبی محــور Dead Trigger را عرضــه کــرده بــود. نســخه 
افســانه ها از بــازی Shadowgun جــز بهتریــن بازی هــای 
ســبک شــوتر اول شــخص بــر روی موبایــل اســت و بــرای 
آن هــم دالیــل کافــی وجــود دارد. ایــن نســخه از بــازی، 
و  دارد  را  ســاح ها  و  دشــمنان  مجموعــه  کامل تریــن 
همچنیــن از لحــاظ کیفیــت تصویــر و طراحــی فنــی هــم 
ــه جــز بهتریــن  ــن نســخه خــود بــازی، بلک نه تنهــا بهتری
موبایلــی  بازی هــای  کل  بیــن  در  تصویرهــا  کیفیــت 
مــورد  در   Shadowgun Legends داســتان  اســت. 
آینــده دور ســیاره زمیــن اســت. در ایــن ســیاره کــه دیگــر 
موجــودات فضایــی بــه آن حملــه  کرده انــد و قصــد دارنــد 
آن را مــال خــود کننــد، گروهــی از انســان ها می خواهنــد 
جلــو آنهــا را بگیرنــد. ایــن بــازی کــه کامــا فضایــی فانتــزی 
ــد بازی هــای  و در برخــی قســمت ها کمــدی دارد، همانن
نقش آفرینــی طراحــی شــده اســت. شــما در ابتــدا بایــد 
شــخصیت و یــا در ایــن نســخه، به اصطــاح یــک افســانه 
را بســازید و آن را وارد دنیــای بــازی کنیــد. شــما هماننــد 
و  ویرایــش  بــرای  مختلفــی  آپشــن های   Sims بــازی 
بــازی  شخصی ســازی کاراکتــر خــود داریــد. متاســفانه 

به صــورت رایــگان منتشــر شــده اســت و ایــن یعنــی بایــد 
منتظــر پیشــنهادهای درون برنامــه بــرای خریــد لــوازم 
ــی درون  باشــیم. به دلیــل همیــن پیشــنهادهای تبلیغات
ــن  ــازی، Shadowgun Legends فقــط به صــورت آنای ب
قابــل بــازی اســت و حتــی بخــش داســتانی کــه هیــچ 
المــان آناینــی نــدارد را هــم بایــد همــراه بــا اینترنــت 

پشــت ســر بگذاریــد. 
همان طــور کــه گفتــه شــد، گیم پلــی بــازی اول شــخص 
اســت امــا وقتــی پــس از انجــام ماموریت هــای بــازی 
شــما بــه یــک محیــط امــن کــه به نوعــی خانــه  شــما اســت 
(به نــام Hub( می رویــد، نمــای بــازی سوم شــخص شــده 
و می توانیــد به صــورت کامــل شــخصیتی کــه آن را در 
ابتــدای بــازی ســاختید را مشــاهده کنیــد. بــا اینکــه بــازی 
شــباهت بســیار زیــادی بــه بــازی Destiny دارد امــا به هــر 
حــال از لحــاظ کیفیــت تصویــر در جمــع بهترین هــای 
موبایــل قــرار می گیــرد. تنهــا کافــی اســت کــه در هنــگام 
نــگاه کنیــد. کیفیــت  اطــراف خــود  بــه  انجــام مراحــل 
بافــت  زمیــن، طراحــی عناصــر کوچــک و بــزرگ و حتــی 
شلیک شــده  تیرهــای  و  ســاح ها  محیــط،  بی اهمیــت 
واقعــا در ســطح باالیــی قــرار دارد. البتــه ایــن مــورد را 
هــم بایــد درنظــر گرفــت کــه ایــن بــازی نســبت همــه 
بازی هــای معرفــی شــده در ایــن لیســت جدیدتــر اســت 

ــی باشــد.  ــر باالی ــد دارای کیفیــت تصوی ــا بای و طبیعت
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 Grand Theft بــازی  نــدادن یکــی از نســخه های  قــرار 
Auto در لیســت بهترین بازی های اکشــن کاری ســختی 
اســت ولــی از آن ســخت تر انتخــاب رتبــه ســوم بــرای آن 
اســت. یکــی از نســخه های فرنچایــز جی تــی ای بــا نــام 
San andreas کــه عــاوه بــر ایــن کــه یکــی از باکیفیــت 
تریــن عناویــن ایــن ســری محبــوب بــه شــمار مــی رود، 
 open یــا  آزاد  جهــان  ســبک  بازی هــای  برتریــن  جــزو 
ــز  ــوان خاطره انگی ــن عن ــردد. ای ــز قلمــداد می گ world نی
یکــی از اولیــن بازی هایــی اســت کــه به صــورت کامــل بــر 
ــدون  ــورت شــد. یعنــی شــرکت ســازنده ب ــل پ روی موبای
هیــچ تغییــری بــازی را همان گونــه کــه از پیــش بــوده، بــر 
روی یــک پلتفــرم جدیــد عرضــه کــرده اســت. ایــن پــورت 
کــه همــراه بــا تســت و بررســی فــراوان، تقریبــا بی نقــص 
بــرای اندرویــد، آی او اس و وینــدوز فــون عرضــه شــده 
اســت، تجربــه ماجراجویــی در Los Santos همــراه بــا 
ــل ممکــن می ســازد. ســازنده بــازی  CJ را بــر روی موبای
بــا همــکاری توســعه دهنده   Rockstar یعنــی شــرکت
موبایــل War Drum Studios ایــن بــازی را مجــدد در 
ســال 2013 آمــاده کــرده اســت. دیگــر نوشــتن در مــورد 
 Grand داســتان بــازی تکــراری شــده اســت امــا داســتان
ــی شــروع می شــود  Theft Auto: San Andreas از جای
کــه کارل جانســون (CJ( باخبــر می شــود کــه مــادرش 
مــرده و دوبــاره بــه شــهر خــود یعنــی Los Santos بــرای 

انتقــام بــر می گــردد. تمامــی مراحــل، شــخصیت ها و 
محیــط به خوبــی بــر روی یــک بــازی موبایــل منتقــل شــده 
اســت و به راحتــی می توانیــد ســاعت ها مشــغول بــازی 

در محیــط شــوید. 
اکشــن  ســبک  بازی هــای  دســته  در  کــه  بــازی  ایــن 
سوم شــخص قــرار می گیــرد، توســط کلیدهــای فرضــی 
قــرار گرفته انــد، عمــل  کنتــرل روی صفحــه  بــرای  کــه 
حــرکات  تمامــی  به  خوبــی  بــازی  کلیدهــای  می کنــد. 
تمامــی  می توانیــد  و  داده انــد  پوشــش  را  شــخصیت 
ــا دســته کنســول نســل ششــمی خــود و  ــی کــه ب کارهای
یــا رایانــه  شــخصی انجــام می دادیــد را هــم بــا موبایــل 
انجــام دهیــد امــا خــب طبیعتــا کمــی کار بــا آن ســخت تر 
و زمــان  می بــرد تــا بــه آن عــادت کنیــد. کیفیــت تصویــر 
بــازی همان گونــه کــه در نســخه قدیمــی وجــود داشــته، 
ــه  ــن تفــاوت ک ــا ای ــل هــم به چشــم می خــورد ب در موبای
اگــر امــروز Grand Theft Auto: San Andreas را بــر 
روی تلویزیــون بــا کنســول بــازی کنیــد، متوجــه پاییــن 
بــودن کیفیــت آن می شــوید، امــا در صفحــه کوچــک 
ــر روی  ــازی ب موبایــل این چنیــن نیســت. کیفیــت فنــی ب
موبایــل مناســب اســت و مشــکلی از ایــن بابــت نخواهید 
داشــت. در مجمــوع نســخه ســوم بــازی GTA تجربــه 
بســیار خوبــی بــر روی سیســتم عامل های موبایلــی بــوده 

و تجربــه آن توصیــه می شــود.

گیم الفــت  شــرکت  بازی هــای  از  یکــی  بــه  باالخــره 
بخواهیــم  وقتــی  رســیدیم.  لیســت  در   )Gameloft(
لیســت  در  نماینــده ای  جهان بــاز  بازی هــای  بیــن  از 
انتخــاب کنیــم، تــا وقتــی GTA: San Andreas باشــد، 
نوبــت بــه ســری Gangstar گیم الفــت نمی رســد امــا در 
بیــن بازی هــای شــوتر اول شــخص، می توانــد بهتریــن 
جایگاه هــا را از آن خــود کنــد. به غیــر از ســری بازی هــای 
شــرکت،  ایــن  کمبــت  مــدرن  و  آســفالت  گنگســتر، 
 Near کــه مخفــف عبــارت N.O.V.A نــام ســری بــازی
بــازی  عنــوان  بــه  اســت،   Orbit Vanguard Alliance
دیــده  تــم علمی تخیلــی  بــا  اول شــخص  ســبک شــوتر 
در ســال  آن  نســخه  اولیــن  کــه  بــازی  ایــن  می شــود. 
2009 عرضــه شــده بــود، توانســت در جمــع بازی هــای 
موفــق اکشــن همــان ســال قــرار بگیــرد و حتــی از لحــاظ 
ــن  ــازی دیگــر ای ــک از دو ب ــن در متاکریتی ــاز منتقدی امتی
بــازی  ایــن   )94/100 (امتیــاز  باشــد.  بهتــر  مجموعــه 
ــه  ــورد هجــوم بیگانه هــا ب ــه داســتانی کلیشــه ای در م ک
زمیــن در آینــده دور را به تصویــر می کشــد، در اکشــن 
بســیار بهتــر از داســتان عمــل می کنــد. بــازی بــا ترکیــب 
 Kill Zone و Halo، Call of Duty المان هــای بازی هــای
توانســته یــک شــوتر اول شــخص مهیــج را بــرای موبایــل 
آمــاده کنــد. بــا اینکــه دو نســخه اول ایــن مجموعــه از 
لحــاظ نظــر منتقدیــن برتــر بوده انــد امــا امــروزه به دلیــل 
ســخت افزارهای  و  موبایل هــا  از  نکــردن  پشــتبانی 

آی او اس  و  اندرویــد  فروشــگاه های  در  دیگــر  جدیــد، 
قابــل دریافــت نیســتند و شــما تنهــا می توانیــد نســخه 
 N.O.V.A. .ســوم ایــن مجموعــه را دانلــود و بــازی کنیــد
ــا  ــا ت ــا اینکــه در ســال 2012 منتشــر شــده اســت ام 3 ب
به حــال چندیــن بــار بروزرســانی بــزرگ دریافــت کــرده 
اســت و کیفیــت تصویــر آن امــروزه در حــد بهترین هــا 

بــوده و ایــرادی در ایــن بخــش نــدارد.
شــوتر  بازی هــای  ســایر  هماننــد  هــم   N.O.V.A. 3
فرضــی  کلیدهــای  از  موبایــل  روی  بــر  اول شــخص 
پشــتیبانی می کنــد و مجبــور هســتید کــه بــرای تجربــه 
بــازی، بــه آنهــا عــادت کنیــد. البتــه عــادت کــردن بــه 
ــا  ــا االن ب ــن کلیدهــا کار ســختی نیســت و اگــر هــم ت ای
آنهــا مشــکل داشــته اید، بهتــر اســت زوتــر بــا تجربــه 
بازی هــای مختلــف بــه آن عــادت کنیــد، زیــرا بهتریــن 
ــرای موبایــل طراحــی  ــی کــه در ســبک اکشــن ب بازی های
شــده اند همگــی از ایــن کلیدهــا اســتفاده می کننــد و 
ــل قدیمــی  ــه دلی ــازی (ب ــن ب همــه بازی هــا مشــابه همی
بــودن( از دســته های مخصــوص موبایــل و همچنیــن 
راه  تنهــا  و  نمی کننــد  پشــتیبانی  پلی استیشــن  دســته 
بــه  الزم  پایــان  در  اســت.  آن  خــود  کلیدهــای  بــازی، 
ذکــر اســت کــه  N.O.V.A.اولیــن بــازی موبایلــی بــود 
کــه دارای بخــش Multi-Player آنایــن بــرای یــک بــازی 

بــود. شــوتر اول شــخص 

حــدس  بســیاری  ابتــدا  در  شــاید  اول.  رتبــه  امــا  و 
 Modern می زدننــد کــه رتبــه اول مربــوط بــه ســری بــازی
Combat شــرکت Gameloft باشــد. امــا انتخــاب اینکــه 
کــدام نســخه از بقیــه بهتــر اســت واقعــا کار ســختی 
اســت. نســخه دوم و چهــارم بــازی، جــز بهترین هــای 
ایــن مجموعــه بوده انــد و بــا اختــاف بســیار کــم، نســخه 
 Modern Combat 2: Black Pegasus نــام  بــا  دوم 
به عنــوان بهتریــن بــازی اکشــن موبایــل انتخــاب شــده 
اســت. ایــن بــازی کــه بــرای اولیــن بــار در ســال 2010 
منتشــر شــده اســت، مربــوط بــه دورانــی کــه مــردم بابــت 
یــک بــازی پــول پرداخــت می کردنــد و می توانســتند، هــر 
زمــان بــا هــر شــرایطی یــک بــازی کامــل را تجربــه کننــد. 
دیگــری خبــری از تکنیک هــای کوتــاه کــردن مرحلــه بــرای 
اســتفاده  پنجــم  نســخه  در  (کــه  انــرژی  کــردن  خالــی 
در  تنهــا  کــه  ویــژه  تفنگ هــای  و  بســته ها  یــا  و  شــد( 
فروشــگاه قابــل خریــداری بودننــد (مربــوط بــه نســخه 
پنجــم و چهــارم( نیســت و ایــن نســخه دوم بــازی اســت 
کــه همچنــان به عنــوان برتریــن نســخه ایــن مجموعــه از 
آن یــاد می شــود. بــا اینکــه پیشــرفت در ســطح کیفیــت 
فنــی و هنــری بــازی در نســخه چهــارم کامــا مشــهود 
بــود امــا نســخه دوم حــال و هوایــی مشــابه نســخه های 
قدیمــی Call of Duty روی موبایــل را دارد و کیفیــت 
تصویــر آن هــم آنقــدر پاییــن نیســت کــه از تجربــه بــازی 

ــد شــوید. گیم الفــت همیشــه از ســطح میانگیــن  ــا امی ن
طراحــی  کیفیــت  لحــاظ  از   – ســال  همــان  بازی هــای 
ــوده و در همــان ســال عرضــه  ــر ب ــی – باالت ــری و فن هن
 Modern Combat 2: Black Pegasus هــم،  بــازی 
بهتریــن طراحــی را داشــته اســت و تــا بــه امــروز یــک 
ارتقــا ســطح کیفیــت فنــی و  بــرای  بــزرگ  بروزرســانی 
همچنیــن یــک بروزرســانی دیگــر بــرای اضافــه کــردن 

قابلیــت Multi-Player داشــته اســت.
بــازی Modern Combat 2: Black Pegasus پــس از 
عرضــه مــورد توجــه مخاطبیــن و منتقدیــن قــرار گرفــت 
و نه تنهــا از نســخه ابتدایــی بلکــه از نســخه ســوم بــازی 
ــن  ــرای اولی ــازی ب ــن ب ــروش بیشــتری داشــت. ای هــم ف
 Call of Duty: Modern Warfare بــار مشــابه ســری 
قابلیــت بــازی بــا چنــد کاراکتــر را داشــت و همچنیــن 
آن محیط هــای  در  و  نبودنــد  ثابــت  بــازی  محیط هــای 
برفــی، شــن و طوفــان و جنگلــی طراحــی شــده بــود. 
پیشــرفت گرافیکــی بــازی هــم نســبت بــه نســخه اول 
بســیار خــوب بــود، به طــوری نســخه ســوم هــم کامــا 
بــر اســاس همیــن نســخه دوم ســاخته و طراحــی شــد. 
همانطــور کــه مطــرح شــد انتخــاب بهتریــن بیــن نســخه 
به هــر حــال  ولــی  دوم و چهــارم کمــی ســخت اســت 
نســخه  حتمــا  امــا  اســت  شــده  انتخــاب  دوم  نســخه 

چهــارم ایــن بــازی را هــم تجربــه کنیــد.  
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Detroit: Become Human
مهدی رضاییاندرویدها روح دارند

ســال ها پیــش، زمانــی کــه چنــدان ســنی 
بیــزاز  روبــات  کلمــه  از  نداشــتم، همــواره 
بــودم. دلیــل اصلــی آن هم طراحی خشــک 
و بــی روح آن هــا بــود کــه هیــچ جذابیتــی 
برایــم نداشــتند. اکنــون کــه زمــان زیــادی از 
آن روزهــا می گــذرد، روبات هــای امــروزی 
دیگــر شــباهت بســیار کمــی بــا آن چیــزی 
کــه از کلمــه روبــات در ذهنــم بــود، دارنــد. 
منعطف تــر  بســیار  روبات هــا  حــرکات 
را  تــری  متنــوع  بســیار  دســتورات  شــده، 
می پذیرنــد و کارهــا را تقریبــا بــدون نقــص 

می دهنــد.  انجــام 
تمــام ایــن تحــوالت، فقــط در عــرض 15-

20 ســال رخ داد. در ایــن مــدت ربات هــا 
بــه  کاربــرد،  کــم  و  خشــک  وســایلی  از 
تبدیــل  کاربــردی  و  پیشــرفته  موجوداتــی 
کــه کمتــر کســی می توانســت آن  شــدند 
را تصــور کنــد. حــال فــرض کنیــد از زمــان 
و  برویــم  آینــده  ســال   20 بــه  هــم  حــال 

ــر همیــن ســرعت  ــا چندبراب ربات هــا هــم ب
پیشــرفت کننــد; چــه خواهــد شــد؟ آینــده ای 
روبات هــا  آن  در  کــه  را می بینیــد  روشــن 
هــر  و  می کننــد  زندگــی  انســان ها  ماننــد 
ــرای برقــراری صلــح و راحتــی بشــریت  دو ب
در تــاش هســتند یــا آینــده ای تاریــک کــه 
می خواهنــد  و  کــرده  شــورش  اندرویدهــا 
برتــر از انســان ها زندگــی کننــد؟ شــاید هــم 
اندرویدهــا  کــه  ایــن  دلیــل  بــه  انســان ها 
جــای آن هــا را در کارخانه هــا و شــرکت ها 
بــرای  گرفته انــد قیــام کننــد. دیویــد کیــج 
ســاخت بــازی جدیــد خــود همیــن موضــوع 
اســت.  داده  قــرار  خــود  دســت مایه  را 
کــه    Detroit: Become Human عنــوان
ــا  ــم ت ــون قصــد بررســی آن را داری هــم اکن
ببینیــم Quantic Dream بعــد از 5 ســال 
از آخریــن عنوانشــان می گــذرد، چــه  کــه 
عملکــردی از خــود نشــان داده اســت. بــا مــا 

همــراه باشــید.
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  Interactive Drama اصــوال عناویــن
ــا متودهــای خــاص خــودش  ــد ب را بای
روراســت  بگذاریــد  کــرد.  بررســی 
چنیــن  از  نمی توانیــد  شــما  باشــم، 
گیم پلــی  یــک  انتظــار  عناوینــی 
باشــید،  داشــته  برانگیــز  چالــش 
ــی  ــر توجــه چندان ــد اگ ــد فکــر کنی نبای
کــه  ریــز  مــوارد  یــا  دیالوگ هــا  بــه 
گاهــا نیازمنــد دانــش نســبتا خوبــی 
از زبــان انگلیســی هســتند نداشــته 
ــاط  ــا داســتان ارتب ــی ب ــه خوب باشــید ب
ــا  ــد کــرد. موســیقی زیب ــرار خواهی برق
و صداگــذاری خــوب شــخصیت ها کــه 
ــد بازیگرهــای خوبــی هــم باشــند،  بای
یــک اصــل انکارناپذیــر و واجب در این 
کــه  بازی هاســت; اصولــی  از  دســت 
شــاید در بســیاری از بازی هــای دیگــر 
تــا ایــن حــد مهــم نیســتند و بــه آن هــا 
بــه چشــم اولویت هــای اصلــی نــگاه 
 Quantic خوشــبختانه  نمی شــود. 
اگــر  بهترین هــا(  از  یکــی    Dream
در  اســتودیوها  بهتریــن(  نگوییــم 
ســاخت عناویــن درام تعاملــی اســت 
دیویــد  بــا  متمــادی  ســال های  کــه 
دان  موســیقی  و  کارگــردان  کیــج، 
بــا  بســیار  بازی هــای  خــود  کاربلــد 
کیفیــت و راضــی کننــده ای بــه بــازار 
عرضــه کــرده اســت; بازی هایــی کــه 
در  توانســت  آن هــا  از  یکــی  حتــی 
جمــع نامزدهــای بهتریــن بــازی ســال 

ــز بســیاری هــم از  قــرار بگیــرد و جوای
آن خــود کــرد، بــازی کــه با احساســات 
ــازی کــرد و کاس درســی  همه مــان ب
بــرای دیگــر اســتودیوهای مشــتاق بــه 
ســاخت عناویــن درام تعاملــی بــود، 
نــام    Heavy Rain کــه  شــاهکاری 

داشــت.
کــه    Detroit: Become Human
 D:BH نــام  بــا  آن  از  اختصــار  بــه 
یــاد می کنیــم، ماننــد بهتریــن بــازی 
 Heavy یعنــی    Quantic Dream
و    Fahrenheit برخــاف  و    Rain
تــا  و  دارد  آرامــی  شــروع    Beyond
هــم  اش  اصلــی  جریانــات  شــروع 
  Detroit ــدارد. شــهر ــه ای ن هیــچ عجل
  ،Cyberlife کمپانــی  لطــف  بــه  کــه 
بــزرگ  اندرویدهــای  از  مملــو  حــاال 
مختلفــی  کاربردهــای  بــا  کوچــک  و 
نشــان  آرام  بســیار  ابتــدا  در  اســت، 
اندرویدهــا  از  مــردم  داده می شــود. 
کــه چــاره ای جــز مطیــع بــودن ندارنــد، 
اندرویدهــا  و  راضــی هســتند  کامــا 
موجــود  وضــع  از  اگــر  حتــی  هــم 
ناراضــی باشــند، بــه تنهایــی قــادر بــه 
انجــام تغییــری در زندگــی برده ماننــد 
خــود نیســتند. اندرویدهــا بــه حــدی 
پیشــرفته طراحــی شــده اند کــه اگــر 
قســمت  در  موجــود  آبی رنــگ    LED
تشــخیص  نبــود،  سرشــان  کنــاری 
ممکــن  غیــر  آن هــا  نبــودن  انســان 

کارهایــی  تمامــی  اندرویدهــا،  بــود. 
کــه یــک انســان معمولــی قــادر بــه 
انجامشــان هســت را بــه شــکلی بهتــر 
و بی نقص تــر انجــام داده و کم تریــن 
مشــکلی هــم بــه وجــود نمی آورنــد، 
شــدت  بــه  هــم    Detroit مــردم 
طولــی  و  کــرده  اســتقبال  آن هــا  از 
نخواهــد کشــید کــه تعــداد آن هــا از 
انســان ها هــم بیشــتر خواهــد شــد.

ایــن  درونــی  سیســتم    Cyberlife
انســان  بــه  شــبیه  هــم  را  ربات هــا 
طراحــی کــرده تــا تفاوت هــای میــان 
حداقــل  بــه  اندرویدهــا  و  بشــر 
برســد، سیســتم پمپــاژ قلــب ماننــد 
 Blue Blood یــا    Thirium 310 کــه 
بــدن  در  را  اندرویدهــا(  (خــون 
و  مــی آورد  در  چرخــش  بــه  آن هــا 
Biocomponentsهــای مختلفــی کــه 
اجــزای بــدن آن هــا را می ســازد، باعث 
سیســتم های  نظــر  از  حتــی  شــده 
تفاوت هایــی  فقــط  هــم  داخلــی 
جزئــی بــا انســان ها داشــته باشــند. 
Biocomponentبــه واســطه همیــن
هــا، ایــن اندرویدهــا حتــی می تواننــد 
و  خوشــحالی  ســرما،گرما،درد، 
بســیاری ازحس هــای دیگــر را داشــته 
باشــند. تقریبــا می تــوان گفــت ایــن 
اندرویدهــا بــه حــدی پیشــرفته اند کــه 
ــه نمونه هــای  ــن شــباهتی ب کوچکتری

ندارنــد. خــود  اولیــه 
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D:BH    داســتان 3 اندرویــد اســت 
کــه در ابتــدا ماننــد دیگــر هم نوعــان 
بــرای  پیشــرفته  برده هایــی  خــود 
چنــدان  و  هســتند  خــود  صاحبــان 
هــم از اوضــاع زندگــی خــود ناراضــی 
نیســتند، بــا ایــن تصــور کــه فقــط 
می دهنــد  انجــام  را  خــود  وظیفــه 
و برده بــودن تنهــا کاری اســت کــه 
ــه انجامــش هســتند. ایــن 3  قــادر ب
اندرویــد، مارکــوس، کانــر و کارا نــام 
دارنــد کــه البتــه داســتان کارا بیشــتر 
دوش  بــه  را  بــازی  احساســی  بــار 
اجتماعــی- بخش هــای  و  می کشــد 

سیاســی بــازی کــه پیام هــای زیــادی 
هــم دارد، بــر عهــده ی مارکــوس و 
کانــر اســت و در بخش هــای پایانــی، 
پیام هــای  ســمت  بــه  کامــا  تــرازو 
می شــود.  متمایــل  سیاســی 
  Alfred مارکــوس، بــا صاحــب خــود
کــه بــه دلیــل بیماری قلبــی، روزهای 
ــد و  ــی عمــرش را ســپری می کن پایان
یــک نقــاش حرفــه ای اســت، رابطــه 
پدری-پســری دارد و برخــاف اکثــر 
خــود  دارنــده  بــه  کــه  اندرویدهــا 
می کننــد،  نــگاه  اربــاب  چشــم  بــه 
مارکــوس بــه آلفــرد مثــل یــک پــدر 
نــگاه می کنــد و دلیــل آن هــم رفتــار 
ــا  ــرد ب ــه آلف بســیار خــوب و مهربانان
بــارزس پلیــس  یــک  اوســت. کانــر 

کاراگاه  اندرویــد  تنهــا  نوعــی  بــه  و 
بررســی  بــه  و  اســت    Detroit در 
پرونده هایــی می پــردازد کــه در یــک 
طــرف آن Deviantها(اندرویدهایــی 
فــرض  پیــش  دســتورات  از  کــه 
مرتکــب جرمــی  و  کــرده  ســرپیچی 
در  ســعی  و  هســتند  انــد(  شــده 
دســتگیری آن هــا دارد. کارا هــم یــک 
اندرویــد خدمتــکار اســت کــه توســط 
مــردی دائم الخمــر خریــداری شــده 
و وظیفــه انجــام کارهــای خانــه او را 
ــق اتفاقاتــی هــر  ــر عهــده دارد. طب ب
3 ایــن شــخصیت ها( البتــه بیشــتر 
کانــر و مارکــوس( متوجــه می شــوند 
از  بیشــتر  بســیار  توانایی هــای 
آن چیــز کــه در برنامه شــان نوشــته 
ــد و لیاقــت  آن هــا بســیار  شــده دارن
فراتــر از بــرده  بــودن صــرف اســت. 
توســط  قتــل  جــرم  بــه  مارکــوس 
پلیس دســتگیر شــده و در قبرســتان 
می شــود;  انداختــه  اندرویدهــا 
صاحبــش،  این کــه  از  بعــد  کارا 
تــا ســر حــد  Alice  را  دختــر خــود 
فــرار  خانــه  از  می زنــد  کتــک  مــرگ 
در  زود  خیلــی  دو  ایــن  و  می کننــد 
Deviant  می شــوند  اوایــل  همــان 
و همینجاســت کــه داســتان زیبــای 
آغــاز    Detroit: Become Human

می شــود.
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همانطــور کــه گفتیــم بــار احساســی 
  Kara دوش  بــر  بیشــتر  داســتان، 
اســت. او بعــد از فــرار بــا Alice  بــه 
نزدیــک  او  بــا  را  رابطــه اش  مــرور 
 Alice ــا ــد و طولــی نمی کشــد ت می کن
ــه خــود نزدیــک  را هماننــد دختــرش ب
هیچــگاه  کــه  هــم  آلیــس  ببینــد. 
و  نداشــته  مناســبی  خانــواده ی 
نچشــیده  را  خانــواده  طعــم  چنــدان 
ــک می شــود.  ــه کارا نزدی ــی زود ب خیل
صحنــات   ،Kara داســتان  طــول  در 
احساســی بســیار زیبایــی وجــود دارد 
کــه اگــر بــا دقــت داســتان را دنبــال 
کنیــد، می توانــد اشــک شــما را هــم 
ماننــد  قســمت هایی  کنــد.  ســرازیر 
و  بــازی  اوایــل  در   Find A Shelter
بــه  کــه  بــازی  پایانــی  قســمت های 
جهنــم  از  فــرار  بــرای  راهــی  دنبــال 
مهــر  نهایــت  هســتید،  دترویــت 
داده  نمایــش  دختــر  بــه  مــادر  یــک 
شــاید  کــه  واقعــی  می شــود; عشــق 
ســرانجامش هــم چیــزی جــز مــرگ 
مــادر و دختــر نباشــد، امــا لحظــه ای 
بــودن و رویایــی زیبــا  بــا هــم  بــرای 
دســت از تــاش برنمی دارنــد. معنــای 
در  را  عشــق  یــک  کامــل  و  واقعــی 

دیــد. خواهیــد  کارا  قســمت های 
بــه  از طــرد شــدنش  مارکــوس بعــد 
مــرگ  آســتانه  تــا  انســان ها  وســیله 
پیــش مــی رود، امــا بــا کمــی شــانس و 

تــاش دوبــاره بــه زندگــی برمی گــردد. 
برمی گــردد،  مــرگ  از  کــه  مارکوســی 
کمتــر شــباهتی بــا قبــل خــود نداشــته 
و سراســر تنفــر و انتقــام اســت. او از 
طریــق یکــی از اندرویدهــای در حــال 
  Jericho نــام بــه  بــا گروهــی  مــرگ 
آشــنا می شــود و بــه ســختی آن هــا 
را پیــدا می کنــد. بعــد از پیــدا کــردن 
ایــن گــروه و دیــدن عذابــی کــه هــم 
کــه  اخبــاری  و  می کشــند  نوعانــش 
کــه  اندرویــد  صدهــا  مــرگ  روزانــه 
را  هســتند  صاحبانشــان  قربانــی 
درون  از  ندایــی  می کنــد،  اعــام 
مارکــوس را بیــدار می کنــد، ندایــی کــه 
از همــان اول و بعــد از این کــه آلفــرد 
بــه او ثابــت کــرد قــدرت تفکــر دارد، 
ماننــد آتشــی زیــر خاکســتر نمایــان 
شــد و حــاال بــا شــدت تمــام شــعله ور 
مارکــوس  آزادی .  نــدای  می شــود: 
بشــر  دســت  بــرده  نمی توانــد  دیگــر 
ــد ایــن حــس را  باشــد و ســعی می کن
در دیگــر اندرویدهــا هــم بیــدار کنــد. 
ــان  ــر جری ــه کمــک Luci  کــه رهب او ب
افــراد معتبــر  بــه دیگــر  جریکوســت 
آن ثابــت می کنــد آن هــا هــم ماننــد 
انســان ها حــق زندگــی دارنــد و بایــد 
در کنــار دیگــران، آزادانــه و بــا حقــوق 

مســاوی زندگــی کننــد.
تــا حــدی متفــاوت  کانــر داســتانش 
انســان ها  بــا  او  دوســت.  ایــن  از 

توســط  بارهــا  حتــی  و  میکنــد  کار 
دیگــر افســران پلیــس مــورد تحقیــر 
دارد  اعتقــاد  امــا  می شــود،  واقــع 
و  اســت  ماشــین  یــک  فقــط  او 
برنامــه اش  کــه  همان گونــه  بایــد 
ــد و حــق انتخــاب  ــار کن ــد، رفت می گوی
ــه  ــک ک ــا همــکارش هن ــر ب ــدارد. کان ن
فوق العــاده ای  شــخصیت پردازی 
می تــوان  شــک  بــدون  را  او  و  دارد 
Companionهــای  بهتریــن  جــزء 
از لحــاظ  تاریــخ بازی هــای رایانــه ای 
شــخصیت پردازی دانســت، مــدام بــه 
ــا آســتانه  مشــکل می خــورد و بارهــا ت
قطــع  و  پرونده هــا  کــردن  مختومــه 
پیــش می رونــد. هنــک  ارتبــاط هــم 
ماموریت هــا  از  یکــی  جریــان  در 
هــم  اندرویدهــا  می شــوند  متوجــه 
ایــن  تــا  حــق زندگــی دارنــد و نبایــد 
برخــورد  آن هــا  بــا  ظالمانــه  حــد 
البتــه گذشــته هنــک در  کــه  شــود( 
آن بی تاثیــر نیســت( از ایــن جــا بــه 
بعــد، تغییــرات هنــک بــه مــرور کانــر 
را هــم تغییــر می دهــد; تــا جایــی کــه 
کانــر کــه همیشــه بــه خــودش و دیگــر 
یــک ماشــین  بــه چشــم  اندوریدهــا 
نــگاه می کــرد، در مــورد کشــتن یــک 
اندرویــد شــک می کنــد و نمی خواهــد 

بگیــرد. را  او  جــان 
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همیشــه  کاراکترهــا  شــخصیت پردازی 
در بازی های Quantic Dream  اولویت 
  Detroit اول بــوده اســت. خوشــبختانه
هــم از ایــن قاعــده مســتثنا نیســت و 
یکــی از بهتریــن شــخصیت پردازی های 
نســل هشــت را در آن شــاهدیم. حتــی 
بــرای لحظاتــی هــم شــخصیت ها حــس 
مصنوعــی بــودن بــه شــما نمی دهنــد و 
تــک تــک حــرکات و اعمالشــان در بــازی 
دلیــل احساســی یــا منطقــی دارد. کانــر 
ــوان یــک شــخصیت خشــک کــه  ــه عن ب
در  ریشــه  رفتارهایــش  بیشــتر  دلیــل 
منطــق یــا علــم دارد، کانــر بــه عنــوان 
یــک مــادر دلســوز نــه بــه آن صــورت 
آزادی اندرویدهــا برایــش مهــم اســت 
و نــه باقــی حواشــی کــه در اطرافــش 
گفتــه  اخبــار  در  یــا  می آیــد  پیــش 
 Alice می شــود، دنیــای او فقــط و فقــط
اســت و هــر کاری هــم می کنــد بــرای 
نجــات او از آمریکاســت. مارکــوس هــم 
تمــام جهانــش فقــط در آزادی خواهــی 
خاصــه شــده و حتــی در ایــن راه حاظــر 
اســت اندرویدهــای دیگــری را هــم از 
بیــن ببــرد. تمــام ایــن مــوارد بــا دقــت 
هیــچ گاه  و  شــده  کار  بــازی  در  تمــام 
شــخصیت ها  از  دوگانــه ای  رفتــار 
نخواهیــد دیــد. البتــه اشــتباه نکنیــد، 
شــخصیت ها دچــار تغییراتــی در رفتــار 
خــود بنــا بــه تحولــی کــه در آن هــا شــکل 
می گیــرد می شــوند، امــا ایــن رفتارهــا 
ــون  ــه اکن در راســتای مســیری اســت ک
در آن قــرار دارنــد. بــه عنــوان مثــال کانر 
قبــل از تبدیــل شــدن بــه Deviant(کــه 
انتخــاب آن کامــا بــا خودتــان اســت( 
هیــچ گاه حرفــی مبنــی بــر عاقــه بــه 
آزادی اندرویدهــا یــا حقــوق اندرویدهــا 
راســتای  در  فقــط  همــواره  و  نمی زنــد 
مســیر مــورد نظــرش تــاش می کنــد.

خوشــبختانه بــر خــاف Beyond ، نحوه 
دارد  خطــی  حالتــی  داســتان  روایــت 
بــه قســمت های  بــازی مــدام مــا را  و 
مختلــف زمانــی نمی بــرد و همیــن مــورد 
باعــث همــذات پنــداری بیشــتر مــا بــا 
 Detroit: می شــود.  بــازی  داســتان 
Become Human بــا آن کــه در مــورد 
نمــاد  می توانــد  امــا  اندرویدهاســت 

سال هاســت  کــه  کشــورهایی  مــردم 
واقــع  خــود  باالدســتان  ظلــم  مــورد 
می شــوند نیــز باشــد. نمــاد بــرده داری 
نویــن کــه هــم اکنــون در بیشــتر نقــاط 
جهــان هــم رواج یافتــه و روز بــه روز در 
حــال فراگیرتر شــدن اســت. دیوید کیج 
همــواره در بازی هــای خــود پیام هــای 
فوق العــاده ای  اجتماعــی  سیاســی 
 Detroit داشــته اســت، خوشــحالیم که
و  کــرده  دنبــال  را  رونــد  همیــن  هــم 
و روشــن حرف هایــش  واضــح  خیلــی 
بــه  را  فاجعــه ای   ،Detroit می زنــد.  را 
تصویــر می کشــد کــه همــه از آن آگاه 
هســتند و بــازی کــردن آن بیشــتر مــا را 

بــه حــال خــود متاســف می کنــد.
داســتان  مــورد  در  کــه  دیگــری  نکتــه 
بــا  شــما  رابطــه  دارد،  وجــود  بــازی 
بــا  کــه  شخصیت هاســت  دیگــر 
می گیــرد;   صــورت  انتخاب هایتــان 
می توانــد  کارا  مثــال،  عنــوان  بــه 
خیلــی زود بــا آلیــس دوســت شــود و 
رابطــه ای در حــد خانــواده بــا او برقــرار 
ــا  ــد ب ــد و در عیــن حــال هــم می توان کن
انتخاب هــای بــدش او را از خــود دورتــر 
 Nora و دورتــر کنــد. رابطــه مارکــوس بــا
هــم  هنــک  بــا  کانــر  و  معشــوقه اش 
همیــن حالــت را دارد و انتخاب هایتــان 
تغییــر  را  شــخصیت ها  روابــط  کامــا 
می دهــد و در سرنوشتشــان تاثیرگــذار 
شــخصیت ها  دیالوگ هــای  اســت. 
امــا  دارد،  گســترده ای  بســیار  طیــف 
بــا ایــن وجــود، هیچ کــدام هــم صرفــا 
نوشــته  عریضــه  نبــودن  خالــی  بــرای 
نشــده اند. در بدتریــن حالــت ممکــن، 
دیالوگ هــا حــاوی یــک نکتــه طنــز بــرای 
ــردن خســتگی هســتند و هــر  ــن ب از بی
دیالــوگ و جملــه ای کــه گفتــه می شــود 
اســت،  مشــخص  هــدف  یــک  دارای 
البتــه از کنایه هــای هنــک بــه کانــر هــم 
نگذریــم کــه در نــوع خــود بســیار جالــب 
اســت. بــا در نظــر گرفتــن مــوارد گفتــه 
 Detroit: Become داســتان  شــده 
Human و روایــت آن شــاهکاری اســت 
جــز  اســتودیویی  می دانــم  بعیــد  کــه 
از  می توانســت   ،  Quantic Dream

بربیایــد.  آن  پــس 
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بازی هــای  در  بــه گیم پلــی  متاســفانه 
توجهــی  چنــدان  تعاملــی،  درام 
نمی شــود و در 90 درصــد ایــن بازی هــا 
شــاهد  را  ســطحی  بســیار  گیم پلــی 
هســتیم کــه هــر کســی از عهــده  انجــام 
اســت  چنــدی  البتــه  می آیــد.  بــر  آن 
ســبک  ایــن  بازی هــای  تعــداد  کــه 
دارنــد  خوبــی  بســیار  گیم پلــی  کــه 
امیدواریــم  و  اســت  افزایــش  روبــه 
کوانتیــک دریــم هــم بــه ایــن جریــان 
QTE بپیونــدد. گیم پلــی، همچنــان بــه

خاصــه  محیــط  جســت وجوی  و  هــا 
ــار عمــق بیشــتری  می شــوند امــا ایــن ب
بیشــتری  چالــش  و  کرده  انــد  پیــدا 
بــرای شــما دارنــد. در صحناتــی هــم بــا 
وجــود آن کــه تنهــا دکمه زنــی را شــاهد 
اســتراتژیک  دســتورات  امــا  هســتیم، 
کــه  می شــوند  اضافــه   بــازی  بــه  هــم 
QTE بســیار لذت بخش اســت و باید با

هــا همزمــان دو گــروه را بــرای حملــه یــا 
دفــاع در مواقــع الزم هدایــت کنیــد. 
امیدواریــم از ایــن دســت نواوری هــا در 
بازی هــای ایــن شــرکت بیشــتر ببینیــم. 
متاســفانه ســکانس های جســت و جو، 
 Amazon بــه دلیــل قابلیتــی بــه نــام
چالــش  زیــادی  حــد  تــا   Cyberlife
خیلــی  و  داده انــد  دســت  از  را  خــود 
ویژگــی  ایــن  لطــف  بــه  اســت  بعیــد 
نخــورده  دســت  محیــط  در  را  چیــزی 
 Amazon Cyberlife بگذاریــد.  باقــی 
دیــد مخصــوص اندرویدهاســت کــه بــا 
فشــردن R2 فعــال شــده و مــوارد قابــل 
توصیــه  می شــوند.  روشــن  تعامــل 
تجربــه  یــک  داشــتن  بــرای  می کنــم 
ــن ویژگــی  ــازی، از ای ــی ب ــاب از گیم پل ن
ــار اول اســتفاده نکنیــد  ــرای ب حداقــل ب
و از بــار دوم بــه بعــد از آن بهــره ببریــد. 
گیم پلــی  در  دهنــده  آزار  مــورد  تنهــا 
 Motion درک نکــردن برخــی دســتورات
Sensor توســط بــازی اســت کــه البتــه 
امــا  می آیــد  پیــش  نــدرت  بــه  بســیار 

نیســت. هــم  چشم پوشــی  قابــل 
گیم  پلــی  بخــش  مهم تریــن  امــا 
انتخاب هــا  انتخاب هاســت.  بــازی، 
بــه بــازی شــما،DNA  می دهنــد و بــه 
فــرد   10 اگــر  آن هویــت می بخشــند. 
ــد،  ــازی را آغــاز کنن ــه طــور همزمــان ب ب
احتمــال ایــن کــه بــه 10 پایــان متفــاوت 
برایشــان  یــا مســیر داســتان  برســند، 
تفــاوت  کنــد، زیــاد اســت و دلیــل آن 
هــم انتخاب هایــی اســت کــه در مســیر 
انتخاب هــای  بیشــتر  دارنــد.  داســتان 
و  بــوده  مهــم  بســیار  بــازی  در  شــما 
کــه  حیاتــی  انتخاب هــای  از  جــدای 
بســیار  تاثیــر  بــازی  در  نکنیــد  شــک 
ســطحی  انتخاب هــای  دارد،  مهمــی 
کــه بــه نظــر مهــم هــم نیســتند نیــز بــه 
ــران و  ــط شــما بــا دیگ تدریــج روی رواب
چهــره عمومــی شــما در اجتمــاع( کــه 
مــاک بســیار مهمــی در بــازی اســت و 
رقــم می زنــد(  را  متفاوتــی  پایان هــای 
تاثیــر داشــته و در نهایــت سرنوشــت 
تغییــر  را  شــخصیت ها  و  بــازی 
می دهنــد. Flowchart، جدولــی اســت 
کــه بعــد از هــر بخــش از بــازی نمایــش 
داده شــده و از آن جــا می توانیــد تــک  
تــک انتخاب هــای خــود و نتایجشــان را 
ببینیــد و همینطــور ببینیــد دوســتانتان 
یــا دیگــر بازیبازهــا چــه انتخاب هایــی 
داشــته اند و چنــد درصــد بــه انتخــاب 
ــان  ــد. انتخاب هایت شــما نزدیــک بوده ان
را  داســتان  روایــت  مســیر  حــدی  بــه 
اســت  ممکــن  کــه  می کننــد  عــوض 
متوالــی  بــار  چندیــن  را  بــازی  وقتــی 
تجربــه کنیــد و بازهــم مــورد جدیــدی را 
ببینیــد کــه فکــرش را هــم نمی کرده اید. 
دقــت  انتخاب هایتــان  یکــی  یکــی  در 
اندرویدهــا  انقــاب  کنیــد، سرنوشــت 
در  دختــر  و  مــادر  یــک  سرنوشــت  و 
را  آن هــا  لطفــا  شماســت.  دســتان 

نجــات دهیــد!
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داستان و شخصیت پردازی فوق العاده
روایت سینمایی و منسجم
پایان های متفاوت و زیبا 

پرداختن به هر دو بعد احساسی و سیاسی_اجتماعی داستان 
به حد کافی

تعامات بیشتر و تعیین کننده تر در گیم پلی
جست و جو در بخش کانر لذت بخش است

دکمه زنی ها نقش تعیین کننده ای در گیم پلی دارند و 
دکوری نیستند

کیفیت بصری حیرت انگیز
طراحی عالی چهره ها 

فریم ریت ثابت
موسیقی زیبا و متناسب با هر بخش

صداگذاری بی نقص شخصیت ها به خصوص کانر و کارا
شخصیت های فرعی مهم و تاثیر گذار و پرداخته شده

به ندرت دستورات Motion_Sensor توسط بازی درک نمی 
شود

بخش های مارکوس فقط در یک سوم پایانی جذاب است

9

+-

بازی هــای  مــورد  در  قضــاوت  معــوال 
نمی تــوان  و  اســت  ســخت  تعاملــی، 
کســی  هــر  بــرای  را  آن  راحتــی  بــه 
قیمــت  بــا  خصــوص  بــه  کــرد;  توصیــه 
فعلــی دالر کــه تهیــه هــر بــازی بایــد بــا 

شــود.  انجــام  منطــق  و  دقــت  نهایــت 
امــا بــا ایــن وجــود، توصیــه بــه خریــد و 
محســوب  ســختی  کار   ،Detroit تجربــه 
ــی  ــا روایت نمی شــود. داســتانی شــاهکار ب
ــار یــک گرافیــک چشــم نواز و  عالــی در کن

بــرای خریــد هــر  موســیقی فوق العــاده 
ــوان  ــی اگــر آن عن ــی کافیســت، حت عنوان
داشــته  نقص هایــی  خــود  گیم پلــی  در 
یــک  از  و  بخریــد  را    Detroit باشــد. 
ببریــد. را  لــذت  نهایــت  عالــی  داســتان 

بــازی،  گیم  پلــی  بخــش  مهم تریــن  امــا 
  DNA،انتخاب هاســت. انتخاب هــا بــه بــازی شــما
اگــر  می بخشــند.  هویــت  آن  بــه  و  می دهنــد 
10 فــرد بــه طــور همزمــان بــازی را آغــاز کننــد، 
احتمــال ایــن کــه بــه 10 پایــان متفــاوت برســند، 
یــا مســیر داســتان برایشــان تفــاوت  کنــد، زیــاد 
اســت و دلیــل آن هــم انتخاب هایــی اســت کــه 
در مســیر داســتان دارنــد. بیشــتر انتخاب هــای 
از  جــدای  و  بــوده  مهــم  بســیار  بــازی  در  شــما 
انتخاب هــای حیاتــی کــه شــک نکنیــد در بــازی 
ــر بســیار مهمــی دارد، انتخاب هــای ســطحی  تاثی
کــه بــه نظــر مهــم هــم نیســتند نیــز بــه تدریــج 
روی روابــط شــما بــا دیگــران و چهــره عمومی شــما 
در اجتمــاع( کــه مــاک بســیار مهمــی در بــازی 
می زنــد(  رقــم  را  متفاوتــی  پایان هــای  و  اســت 
و  بــازی  سرنوشــت  نهایــت  در  و  داشــته  تاثیــر 
 ،Flowchart می دهنــد.  تغییــر  را  شــخصیت ها 
جدولــی اســت کــه بعــد از هــر بخــش از بــازی 
از آن جــا می توانیــد تــک   نمایــش داده شــده و 
تــک انتخاب هــای خــود و نتایجشــان را ببینیــد و 
ــا دیگــر بازیبازهــا  ــد دوســتانتان ی همینطــور ببینی
چــه انتخاب هایــی داشــته اند و چنــد درصــد بــه 
انتخــاب شــما نزدیــک بوده انــد. انتخاب هایتــان 
عــوض  را  داســتان  روایــت  مســیر  حــدی  بــه 
می کننــد کــه ممکــن اســت وقتــی بــازی را چندیــن 
بــار متوالــی تجربــه کنیــد و بازهــم مــورد جدیــدی 
نمی کرده ایــد.  هــم  را  فکــرش  کــه  ببینیــد  را 
کنیــد،  دقــت  انتخاب هایتــان  یکــی  یکــی  در 
سرنوشــت انقــاب اندرویدهــا و سرنوشــت یــک 
مــادر و دختــر در دســتان شماســت. لطفــا آن هــا 

را نجــات دهیــد!
ــی  ــچ حرف ــا هی ــازی تقریب جلوه هــای بصــری در ب
را بــرای گفتــن نمی گذارنــد و بــه شــخصه هیــچ 
در   Horizon: Zero Dawn جــز  را  عنوانــی 
ــا آن ندیــدم. کیفیــت  کنســول PS4، هم ســطح ب
بافت هــا و افکت هــای بــاران و نورپــردازی بــازی 
چیــزی فراتــر از نســل فعلــی را نشــان می دهــد و 
اگــر Detroit را کنــار بســیاری از بازی هــای ایــن 

ــت بصــری  ــد و فقــط از لحــاظ کیفی نســل بگذاری
ــان خواهــد گرفــت!  ــد خنده ت باهــم مقایســه کنی
حالــت  تغییــر  و  جزئیــات صــورت شــخصیت ها 
چهره هــا بســیار خــوب اســت و کم تریــن نقصــی 
اســت  شــگفت انگیز  نمی شــود.  دیــده  آن  در 
کــه بــا وجــود چنیــن کیفیــت بصــری،ِ D:BH  از 
رنــج نمی بــرد و حتــی در  کم تریــن افت فریمــی 
بــاز هــم فریــم  بــازی،  پایانــی  صحنــات شــلوغ 
ثابــت 30 را شــاهد هســتیم. تعریــف از گرافیــک 
ــه کنیــد و از یــک  ــان تجرب ــازی کافیســت، خودت ب

ببریــد. لــذت  گرافیــک بی نقــص و چشــم نواز 
همانطــور کــه گفتیــم، صداگــذاری و موســیقی 
جــزو  بایــد   ،Interactive Drama بازی هــای  در 
ــورد نقــش بســزایی  ــن دو م اولویت هــا باشــد. ای
و  بــازی  محیــط  بــا  بازیبــاز  همذات پنــداری  در 
ــر  شــخصیت ها خواهــد داشــت و هــر چقــدر بهت
و بــا کیفیت تــر باشــند، قطعــا درصــد موفقیــت 
تعجــب  جــای  بــود.  خواهــد  باالتــر  هــم  بــازی 
هــم   Detroit: Become Human کــه  نیســت 
ماننــد دیگــر آثــار ایــن شــرکت، از لحــاظ موســیقی 
متــن و صداگــذاری در رده ی بهتریــن بازی هــای 
نســل قــرار می گیــرد. کارگــردان بازی،دیویــد کیــج، 
خــود یــک موســیقیدان اســت و خــود روی تمــام 
قطعه هــای بــه کار رفتــه نظــارت داشــته کــه نتیجه  
گوش نــواز  و  زیبــا   ،Original قطعاتــی  هــم  آن 
اســت. اگــر تــا بــه حــال موفــق بــه تجربــه خــود 
بــازی نشــده اید، حداقــل Soundtrackهــای آن 
کنیــد. صداگــذاری شــخصیت ها هــم  گــوش  را 
باالتریــن  در  دریــم  کوانتیــک  آثــار  روال  طبــق 
ســطح قــرار دارد و حتــی شــخصیت های فرعــی 
نقــش  بــازی  در  هــم  جملــه  چنــد  حــد  در  کــه 
دارنــد، بــه بهتریــن نحــو ممکــن وظیفــه خــود را 
ــد. فقــط کافیســت قســمت پایانــی  انجــام داده ان
بــازی کــه کارا و آلیــس در تــاش بــرای فــرار از 
ــا گــوش  ــا ب ــد ت مــرز هســتند را از Youtube ببینی
خودتــان، شــاهکار کوانتیــک دریــم در صداگــذاری 

کاراکترهــا را بشــنوید.
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Release Date 
June 29, 2018
Platforms
PlayStation 4
Xbox One
Microsoft Windows
Developer(s)
Ivory Tower
Publisher)s) 
Ubisoft
Genre(s)
Racing

The Crew 2
محمدحسین باجالناین یوبیسافت باحال!!

خــوب بــاز هــم یوبــی ســافت در حــال 
مجموعــه  یــک  خلــق  بــرای  تــاش 
تماشــای  حــال  در  هــم  مــا  و  جدیــد 
تقا هــای بــی معنــی و خنــده دار آن 
هــا! چنــدان زمانــی از عرضــه نســخه 
اول عنــوان Crew نمی گــذرد کــه مثــا 
قصــد داشــت تقریبــا بــه ســبک هــر 
عنــوان دیگــری از یوبــی ســافت یــک 
یوبــی  کنــد.  تعریــف  نــو  از  را  ســبک 
بیشــتر  در  قطــع  طــور  بــه  ســافت 
جــدی  مشــکات  بــا  خــود  عناویــن 
از  هــم  عنــوان  ایــن  کــه  بــود  روبــرو 
ایــن قاعــده مســتثنی نشــد. مشــکلی 
کــه تقریبــا همــه عناویــن ایــن شــرکت 
بــا آن دســت و پنجــه نــرم می کننــد، 
آن هــا  در  محتــوی  شــدید  کمبــود 
اســت کــه ایــن بــازی هــم بــه شــدت 
مــود  در  بــازی  می بــرد.  رنــج  آن  از 
تــک نفــره خــود بــه ســرعت یکنواخــت 
می شــد و هیــچ گاه ســورپرایز جدیــد 
ــد  ــرای شــما نداشــت و در بخــش چن ب

از کمبــود وحشــتناک تر محتــوا  نفــره 
کــرد.  دریافــت  اساســی  ضربه هــای 
البتــه یوبــی ســافت بــه همیــن راحتــی 
از خیــر فرنچایز هــای خــود نمی گــذرد 
خبــر  کــه  نمی دانیــم  هــم  دیگــر  کــه 
بــد و حــاال تصمیــم  یــا  خوبــی ســت 
گرفتــه اســت کــه نســخه دوم عنوانــی 
را عرضــه کنــد کــه کمتــر کســی هــم 
 Crew 2 بــازی  اســت.  انتظــارش  در 
بــه  نســبت  خاصــی  تغییــر  واقــع  در 
نســخه اول نداشــته اســت و تمــام آن 
ایده هــای اولیــه بــار دیگــر بــه نمایــش 
گذاشــته شــده انــد و شــاید یکــی دو 
اضافــه  بــازی  بــه  هــم  جدیــد  مــورد 
آنچــه  ماننــد  دقیقــا  باشــد،  شــده 
کــه هــر ســال در عناویــن بــا عرضــه 
بــا  می بینیــم،  فیفــا  ماننــد  ســالیانه 
عناوینــی  حداقــل  کــه  تفــاوت  ایــن 
همچــون فیفــا و یــا حتــی ســری فورتــزا 
ســاالنه  عرضــه  سیســتم  دارای  کــه 
و هســته  ذات  در  حداقــل  هســتند، 

کــه  هســتند  خوبــی  بازی هــای  خــود 
واقعــا مــا را ســاعت ها ســرگرم نــگاه 
در   Crew ولــی  داشــت.  خواهنــد 
ذاتــش یــک بــازی دیگــر بــود کــه ســعی 
داشــت اندکــی از توجــه و دقــت مــا را 
نســبت بــه خــودش بربایــد و در ایــن 
ــاز هــم  کار هــم موفــق نشــد و حــاال ب
بــا نســخه دوم تــاش دیگــری داشــت 
کــه البتــه آن هــم چنــدان موفــق بــه 

نمی رســد. نظــر 
مــورد  دو  یکــی  روی  کل  در  بــازی 
ــور تبلیغتــی  ــد کــه مان بیشــتر نمی توان
یکــی دو  بکنــد و شــاید هــم همیــن 
مــورد باشــد کــه بــار ســبک جذابیــت 
اولیــن  می کشــد.  دوش  بــه  را  بــازی 
نکتــه در خصــوص بــازی نقشــه نســبتا 
بــزرگ آن اســت کــه بــه طــور مثــال در 
حرکتــی نمادیــن ســعی کــرده اســت 
ایــاالت متحــده  پهــاوری کل  بــه  کــه 
باشــد. بــه صــورت نمادیــن بــاز هــم 
تعــدادی از شــهر های اصلــی و مهــم 
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ماننــد نیــو یــورک یــا لــس انجلــس و 
دارنــد  بــازی حضــور  در  هــم  میامــی 
بــاز  و  ســاده  تــور  یــک  حداقــل  کــه 
هــم نمادیــن بــه آمریــکا، بــرای شــما 
ــر شــدن  ــرای بهت ــه ب ــود. البت خواهــد ب
شــرایط هــم حــاال تغییــر شــرایط آب 
بــه  نیــز  هوایــی و چرخــه روز وشــب 
بــازی افــزوده شــده اســت کــه شــاید 
در ظاهــر بســیار جــذاب باشــد، ولــی 
در نظــر داشــته باشــید کــه ایــن شــرایط 
و  اســت  رنــدوم  و  تصادفــی  کامــا 
دیــدن شــهر میامــی زیــر یکــی دو متــر 
بــرف چیــز چنــدان خاصــی در ایــن بازی 
نخواهــد بــود و از ســویی مثــا در ســال 
2018 زندگــی می کنیــم و چررخــه هــی 
تصادفــی آب و هوایــی دیگــر چنــدان 
عجیــب و جــذاب نیســتند. البتــه بــه 
غیــر از ایــن یکــی دو مــورد در ســایر 
مــوارد ایــن شــرایط بــه بــازی بــه شــدت 
کمــک می کننــد و حداقــل بــه آن ارزش 
مناظــر  دیــدن  بــرای  پذیــری  تکــرار 

زیبایــی ماننــد صحرایــی کــه تــازه نــم 
نــم بــاران بــه ســراغش آمــده اســت یــا 
آمــاده مســابقه  و  شــهر های خشــک 

می کنــد. کمــک  درگ، 
و  بــازی  جالــب  ویژگی هــای  از  یکــی 
در واقــع عنصــر اصلــی ســازنده بــازی 
قابلیــت انتخــاب بیــن ســه نــوع وســیله 
مختلــف بــرای ســفر در دنیــای بــازی 
اســت. اولــی بــه طــور قطــع خودرو هــا 
کــه  موتــور ســیکلت هایی هســتند  و 
بــازی  جاده هــای  واقعــی  ســلطان 
و  ســرعت  نــرخ  بهتریــن  هســتند. 
شــتاب مربــوط بــه ایــن دســته اســت. 
اوج خاقیــت و تنــوع وســایل نقلیــه 
بــازی را ایــن بخــش بــه دســت آورده 
ویژگی هــای  تمــام  تقریبــا  و  اســت 
اصلــی بــازی و بیشــتر مســابقات نیــز 
کــه  اســت  گــروه  ایــن  محــور  حــول 
بــه آن هــا خواهیــم  بــاز هــم  جلو تــر 

پرداخــت.
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کــه  هســتند  قایق هــا  دوم  دســته 
وظیفــه انجــام رقابــت در دل دریا هــا و 
دریاچه هــای بــازی را بــه عهــده دارنــد. 
تنــوع ایــن گــروه بــه طبــع بســیار کمتــر 
ایــن  و  اســت  دیگــر  گروه هــای  از 
چــون  منطقــی  بســیار  هــم  مســئله 
شــاید تنهــا تفــاوت قایق هــا در دنیــای 
واقعــی بــا یکدیگــر هــم فقــط بــر ســر 
خروجــی  قــدرت  و  موتور هــا  تعــداد 
دیگــر  واقعــا  و  اســت  کــدام  هــر 
وجــود  قایق هــا  ظاهــر  در  تفاوتــی 
در  بخواهــد  تفائــت  شــاید  و  نــدارد 
ــد  ــه وجــود بیای ــر ب قایق هــای لوکس ت
کــه در ایــن بــازی هــم جایــی ندارنــد.

البتــه دســته ســوم و جالب تــر مربــوط 
ــه  ــی اســت ک ــه هوای ــه وســایل نقلی ب
شــاید جالــب تریــن و جــذاب تریــن 
بــه  بــازی  در  نقــل  و  حمــل  ادوات 
حســاب بیاینــد. هواپیما هــا البتــه بــاز 
ــد و شــاید  ــوع کمــی بهــره می برن از تن
کمتــر از تعــداد انگشــتان دو دســت 
وجــود  تجربــه  بــرای  مختلــف  مــدل 
داشــته باشــند کــه بــه طــرز عجیبــی 
نیــز همــه بــه شــدت آهســته و خســته 
کننــده شــده انــد. در واقــع خودرو های 
ســرتر  قایق هــا  از  واظحــی  طــرز  بــه 
بــه  نیــز  هســتند و حــاال هواپیما هــا 
ــا  ــی از خــودرو آهســته و ی طــرز عجیب
در بهتریــن حالــت هــم ســرعت آن هــا 
هواپیمــا،  پاییــن  تنــوع  هســتند. 
ســرعت بــد و کــم بــودن تنــوع و تعــداد 
مراحــل از جملــه مشــکاتی اســت کــه 
بــه شــدت قــرار اســت بــا آن هــا ســر و 

ــد.  ــه بزنی کل
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تعــداد وســایل نقلیــه اندکــی کــم اســت 
زد  خواهــد  ذوق  تــوی  ســرعت  بــه  و 
ولــی یــک ویژگــی جالــب بــازی، توانایــی 
ســوییچ بیــن وســایل نقلیــه اســت کــه 
بیــن  لحظــه  هــر  در  می توانیــد  شــما 
هــر وســیله ای در بــازی جابجــا بشــوید 
کــه اوال بــا وجــود افکت هــای تصویــری 
جالــب و توانایــی تغییــر کلــی ســبک 
بــازی بســیار هیجــان انگیــز نیــز بــه نظــر 
می رســد و می تــوان متصــور بــود کــه 
ــازی مــدام در حــال  عــده بســیاری در ب
ســوییچ بیــن وســایل مختلــف باشــند. 
جالــب  ویژگــی  مــورد  ایــن  از  جــدای 
نقلیــه  وســایل  محــور  حــول  دیگــری 
انجــام  و شــاید  پیــدا نمی شــود  بــازی 
چنــد حرکــت خودســرانه و یــا چندیــن 
پــرش و کار هــای عجیــب دیگــر باشــد 
اندکــی  بــازی  بــه هیجــان  بتوانــد  کــه 
ــد. از منظــر ســرعت هــم شــاید  بیافزای
ســریع تر  اندکــی  بــازی  هواپیما هــای 
بــه نظــر برســد ولــی آن قــدر آهســته 
پــرواز می کننــد کــه در شــرایط خــارج 
از مســابقات ترجیــح خواهیــد داد کــه 
ــی جابجــا شــوید و  ــا خودروهــای زمین ب
بــا تمــام این هــا شــرایط دریا هــا هــم 

دیگــر نیــازی بــه توضیــح نــدارد.
بــه  کــرده  ســعی  البتــه  بــازی  محیــط 

ــوع  ــازی تن ــوت ب ــر نقطــه ق ــوان دیگ عن
ــوع  ــن شــهر های متن ــا بی ــی م ــی ف خوب
و فضا هــای جدیــدی باشــد تــا ســعی 
کنــد کمتــر ســبب خســته کننــده شــدن 
باشــد. تقریبــا هــر عنــوان ریســینگی 
یعــد از مدتــی خســته کننــده می شــود 
کــه  آرکیــد  بــرای عناویــن  امــر  ایــن  و 
محیــط  دنیــای  یــک  در  اســت  قــرار 
بــاز هــم جریــان داشــته باشــند هــم 
بــه مراتــب قابــل رفع تــر اســت. تنهــا 
کاری کــه بایــد انجــام دهیــد آن اســت 
کــه فقــط دنیــای بــازی را پــر کنیــد از 
چالش هــای گوناگــون و بــا گوناگونــی 
ظاهــری بــازی هــم طرفــداران را پــای 
اســت  کاری  ایــن  داریــد.  نــگاه  بــازی 
کــه ســری فورتــزا هورایــزن بــه خوبــی 
موفــق شــده اســت کــه آن را عملــی 
کنــد و از ســوی دیگــر هــم مجموعــه ای 
بــه نــام Need for Speed هــم ثابــت 
کــرده اســت کــه ایــن کار فقــط بــر روی 
کاغــذ ســاده اســت و در عمــل همــه 
ســختی کار بــه آن اســت. البتــه حــاال 
بایــد گفــت کــه ایــن بــازی تــا بــه اینجــا 
چنــدان هــم خــوب عمــل نکــرده اســت 
و محیط هــا نــه تنهــا بــه ســرعت خســته 
چالش هــای  بلکــه  می شــوند،  کننــده 
بــازی هــم بــه شــدت محــدود هســتند. 
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یــک کام  صــدا گــذاری خودرو هــا در 
نمونه هــای  روی  از  کــه  آن  وجــود  بــا 
و  انــد  نشــده  بــرداری  صــدا  واقعــی 
تعــدادی خــودرو غیــر  از ســویی هــم 
بــاز  می شــود،  یافــت  هــم  واقعــی 
هــم نســبتا قابــل قبــول اســت. البتــه 
ایــن کار خاصــی هــم نبــوده اســت و 
کســی  آنکــه  بــدون  ســازندگان  رســما 
هــم بخواهــد مدرکــی از آن هــا داشــته 
دیگــر  صــدای  از  می تواننــد  باشــد، 
از  کننــد.  بــرداری  ایــده  هــم  بازی هــا 
ــه  ــازی ب ــه موســیقی ب ســوی دیگــر البت
عنــوان یکــی از مهمتریــن المان هــای 
یــک بــازی جهــان بــاز دیگــر قابــل قبــول 
بــازی  در  کــه  اوال  نمی شــود.  حســاب 
موســیقی های  دادن  قــرار  توانایــی 
از  دیگــر  و  نــدارد  وجــود  دلخــواه 
چرخیــدن در خیابان هــای نیویــورک و 
بــا صــدای شــهرام شــبپره را بایــد بــه 
آن  دیگــر  راه  کنیــد.  فرامــوش  کلــی 
و  بــه کل  بــازی  کــه موســیقی  اســت 
ــازی قطــع  از درون تنظیمــات صــدای ب
بــا  را  خــود  دلخــواه  آهنــگ  و  کنیــد 
موبایــل پخــش کنیــد چــون حتــی بــازی 
درون خــودرو بــه شــما اجــازه خامــوش 
کــردن رادیــو را هــم نمی دهــد. البتــه 
مراجــع  از  یکــی  عنــوان  بــه  هــم  بــاز 
بخواهیــم  اگــر  ســبک،  ایــن  اصلــی 
 Forza ماننــد  عنوانــی  بــا  را  بــازی 
Horizon 3  مقایســه کنیــم هــم بایــد 
گفــت بــا وجــود دســت و پــا شکســته 
پایــه  موســیقی  ســرویس های  بــودن 
شــما  بــاز  هــم  مایکروســافت  خــود 
ایــن توانایــی را داشــتید کــه از طریــق 
مــورد  موســیقی  ابــری  ســرویس های 
عاقــه خــود را وارد بــازی کنیــد کــه بــا 
در  ســافت،  یوبــی  شــرایط  بــه  توجــه 
را  خــواب هــم چنیــن ویژگــی جالبــی 
کــرد.  نخواهیــم  مشــاهده  بــازی  در 

موجــود  موســیقی های  بــه  بازگردیــم 
از  ثابــت  ترکیبــی  همــه  کــه  بــازی  در 
ــر ســر و صدایــی هســتند  ســبک های پ
کــه واقعــا لــذت بخــش هســتند ولــی 
ــاز هــم مناســب و کافــی  از دو جهــت ب
ترک هــا  تعــداد  کــه  آن  اول  نیســتند. 
شــدت  بــه  موســیقی  ســبک  هــر  در 
محــدود اســت و دوم آن کــه بــه فــرض 
در میانه هــای جــاده هــوس موســیقی 
کاســیک بــه ســرتان بزنــد کــه بــاز هــم 
بایــد فراموشــش کنیــد و بــه یــاد بیاورید 
ایــن جــا فورتــزا نیســت کــه همــه چیــز 

حاظــر و آمــاده بــرای شــما باشــد.
بــه  نســبت  نظــر  یــک  از  بــازی  شــاید 
داشــته  پیشــرفت  پیشــین  شــماره 
باشــد کــه آن هــم در حیطــه گرافیــک 
بــه  نســبت  اســت.  بــازی  نمایشــی 
و  بافت هــا  کیفیــت  اول  نســخه 
اســت  داشــته  پیشــرفت  افکت هــا 
کــه ایــن خــود جــای تشــکر دارد. ایــن 
حیــن  در  بیشــتر  را  خــود  افکت هــا 
تغییــرات داینامیــک آب و هــوای بــازی 
نشــان می دهنــد و لــذت دو چندانــی 
بــه بــازی خواهنــد افــزود ولــی بــاز هــم 
در برابــر ســایر عاویــن حتــی عناویــن 
مولتــی پلتفــرم دیگــر ماننــد NFS هنــوز 
نشــده  پولیــش  تنهــا  نــه  بــازی  هــم 
ــا حــدی هــم از رنــگ و رو رفتــه  بلکــه ت
بــه نظــر می رســد ولــی از ســوی دیگــر 
الزم بــه ذکــر اســت کــه کنســول های 
 Super میــان نســلی بــه خاطــر ویژگــی
Sampling  و یــا حتــی رزولوشــن باالتــر 
نظــر  بــه  زیبا تــر  و  بهتــر  بســیار  خــود 
می رســند و از ســویی نیــز ایــن کیفیــت 
کمتــر ســبب شــده  اســت تــا حداقــل 
مشــکلی از بابــت فریــم ریــت در بــازی 
بســیار  هــم  بــاز  کــه  باشــیم  نداشــته 

اســت. مهم تــر 



بهبود در همه زمینه ها نسبت به شماره قبلی
نقشه بزرگ و متنوع به همراه آب و هوای داینامیک 

صداگذاری خوب
سیستم گیم پلی جالب و قابلیت تبدیل

موسیقی به هیچ عنوان راضی کننده نیست
تنوع پایین خودرو ها 

مشکات منطقی هواپیما ها
تنوع پایین مراحل

عدم وجود بخش چند نفره رقابتی

7.8

+-

در نهایــت هــم بایــد گفــت کــه Crew بــا 
وجــود  عرضــه  بــه  پــا  بســیاری  ایده هــای 
ــه همــه  ــا در رســیدن ب ــه تقریب گذاشــت ک
آن هــا هــم بــا مشــکات اساســی روبــرو 
یــک  شــاید  دوم  نســخه  حــاال  و  شــد 
ــازی اول محســوب  ــه ب پیشــرفت نســبت ب
شــود ولــی بــاز هــم هنــوز جــای کار بســیار 

اســت. تقریبــا روی هــر بخشــی از بــازی 
مقــداری  شــاید  بگذاریــم  دســتس  کــه 
دیــده  اول  نســخه  بــه  نســبت  پیشــرفت 
شــود ولــی بــاز هــم هنــوز جــای کار بســیار 
اســت و در کل بایــد گفــت کــه توصیــه بــه 
خریــد بــازی کاری ســخت اســت و اگــر هــم 
کشــته مــرده ریســینگ ها هســتید بــه نظــر 

بایــد بــه ســراغ دیگــر عناویــن برویــد چــون 
ای  کــه معجــزه  نیســت  قــرار    CREW 2
باشــد کــه عاشــقش شــوید و در بهتریــن 
حالــت عنــوان دیگــری اســت در ایــن ســبک 
ولــی اگــر واقعــا از نســخه اول لــذت بردیــد 
ایــن عنــوان، ایــن کار را بــه مراتــب بهتــر 

بــرای شــما انجــام خواهــد داد.
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شــد  اعــام  بــازی  عرضــه  زمــان  در 
کــه بــازی نیــاز بــه ارتبــاط کامــل بــه 
اینترنــت در طــول تجربــه بــازی دارد 
شــدت  بــه  را  مــا  ایــن  ســویی  از  و 
احتمــاال  کــه  ســاخت  خوشــحال 
ــز فــوق  ــرار اســت کــه تمرک ــل ق خداق
العــاده بــه همــراه کلــی مــود مختلــف 
بــرای ایــن بخــش عرضــه شــود کــه در 
کمــال نــا بــاوری بــازی در شــروع فقــط 
دارای یــک مــود ســاده همــکاری تیمــی 
بــه ســرعت هــم خســته  کــه  اســت 
ــه  ــچ! البت ــده می شــود و دیگــر هی کنن
قــرار اســت کــه بــا اپدیــت ســپتامبر 
بــازی مــود آنایــن رقابتــی نیــز بــه بازی 
افــزوده شــود ولــی بــاز هــم معلــوم 
نیســت کــه چــرا از روز اول مــا لیاقــت 
آن را نداشــته ایــم! البتــه احتمــاال بــه 
دلیــل آن کــه یوبــی ســافت بتواند بعد 
از چنــد مــاه از عرضــه بــازی بــار دیگــر 
بازیبــازان را بــه پــای بــازی بکشــاند یــا 
یــک شــوک دیگــر بــه خریــداران هــر 
چنــد انــدک بــازی وارد کنــد، دســت بــه 
ایــن اقــدام زده اســت و هیــچ دلیــل 
عاقانــه و منطقــی دیگــری بــرای آن 
وجــود  بــا  حتــی  و  نمی شــود  پیــدا 
عرضــه مود هــای آنایــن رقابتــی هــم 
بــه نظــر نمی رســد کــه تیــم ســازنده 
حوصلــه ای بــرای پشــتیبانی حســابی 
از آن داشــته باشــد و از ســویی هــم 
نــه بــازی بــازان بــه بــازی بــاز خواهنــد 
گشــت و نــه تغییــری در فــروش بــازی 

رخ خواهــد داد.



چشــمانتان را ببندیــد و یــک موزیــک بــی کام 
را  دنیایــی  ذهنتــان  در  کنیــد.  پلــی  آرام 
ایــاالت  آن  در  کــه  کنیــد  تصویرســازی 
نیســت.  بیــش  خرابــه ای  حــاال  متحــده 
ســاختمان های  بــا  کــرده  ســقوط  کشــوری 
متروکــه، جســدهای انباشــته شــده و بــوی 
کــه  کشــوری  خیابان هایــش!  در  تعفــن 
همــه نقاطــش را بــا خــون رنــگ کرده انــد و 
ســپس The Division را بــه خاطــر بیاوریــد. 
ــه  ــی کــه در ســال 2016  موفــق شــد ب عنوان
تاریــخ  بازی هــای  پرفروش تریــن  از  یکــی 

  The Division شــود.  تبدیــل  یوبی ســافت 
توانســت  انتشــار  هفتــه  اولیــن  همــان  در 
شکســته  را   Watch Dogs فــروش  رکــورد 
تاریــخ  بــازی  پرفروش تریــن  بــه  تبدیــل  و 
انتشــار  روز  اولیــن  در  فرانســوی  کمپانــی 
آن  از  می تــوان  را    The Division  . شــود 
دســت از بازی هایــی دانســت کــه علی رغــم 
متــای نــه چنــدان بــاال، طرفــداران زیــادی را 
ــازی  ــی ب ــم آخرالزمان ــرد. ت ــه خــود جــذب ک ب
در کنــار گیــم پلــی روان و گرافیــک هنــری 
فوق العــاده بــه همــراه داســتانی قابــل قبــول 

از The Division یــک بــازی دوســت داشــتنی 
یوبی ســافت  انتظــارات  مطابــق  ســاخت. 
بــازار  روانــه   The Division از  را  دنبالــه ای 
خواهــد کــرد کــه قصــد داریــم در ایــن مطلــب 
 The Division بیندازیــم.  آن  بــه  نگاهــی 
2 نــام نســخه بعــدی یکــی از بهترین هــای 
گیمــزکام  و   E3 در  کــه  اســت  یوبی ســافت 
هــم نمایش هــای نــه چنــدان پررنگــی داشــته 
ــی در ســال 2019 عرضــه  ــق اعــام قبل و طب

خواهــد شــد. 

The Division 2
محمد آریامقدمروزگار سیاه ایاالت متحده
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تقریبــا 7 مــاه از اتفاقاتی که در نیویورک 
رخ داد می گــذرد و دیگــر خبــری از آن 
ســرما و برف و شــهر یخ زده نخواهد بود. 
نوبــت بــه واشــینگتون رســیده، گروه های 
ــاالت  مختلــف قصــد تصــرف پایتخــت ای
ــد و در ایــن راه پیشــرفت  متحــده را دارن
مــردم  بیشــتر  کرده انــد.  هــم  زیــادی 
در  کمــی  عــده  تنهــا  و  کــرده   مهاجــرت 
گروهــی  مانده انــد.  باقــی  واشــینگتن 
تعدادشــان  روز  بــه  روز  کــه  مــردم  از 
کمتــر از قبــل می شــود و تنهــا و آخریــن 
ــه خــود را  امیدشــان گروهــی هســتند ک
کــه  گروهــی  The Division می نامنــد. 
تــا قبــل از تمــام ایــن اتفاقــات مردمــی 
ــون وظیفــه نجــات  ــوده و اکن ناشــناس ب
را  نشســته  گل  بــه  کشــتی  یــک  دادن 
اخیــرا  یوبی ســافت  دارنــد.  عهــده  بــر 
اطاعاتــی جامع تــر را درمــورد داســتان 
بــازی در اختیــار کاربــران گذاشــته اســت. 
 The گویــا تمرکــز داســتان نســخه دوم
Division بیشــتر روی بازمانــدگان بــوده 
و اتحــاد آن هــا را بــه نمایــش می گــذارد. 
دقیقــا برعکــس نســخه قبلــی کــه چنــد 
ســخت  شــرایط  در  را  مــردم  دســتگی 
ــم، این جــا در واشــینگتن  ــورک دیدی نیوی
ــه دســت گرفتــه و  ــردم تفنــگ ب ــه م هم
می خواهنــد وطــن خــود را نجــات دهنــد. 
پلــی  گیــم  بعــد  در   The Division
حرف هــای زیــادی بــرای گفتــن داشــت و 
کمــاکان بــا گذشــت دو ســال از انتشــار 
بــازی، ایــن عنــوان پاســخگوی نیازهایتان 
خواهــد بــود. نمی گویــم هرچیــزی امــا 
دســت کــم خیلــی از چیزهایــی کــه یــک 
شــوتر ســوم شــخص الزم دارد را در خود 
قصــد  یوبی ســافت  اســت.  گنجانیــده 
انتشــار یــک نســخه جدیــد را دارد پــس 
بــه قطعــا بایــد چیزهــای جدیــدی را هــم 
ــن  ــد. شــاید بولدتری ــازی اضافــه کن ــه ب ب
روزهــا،  ایــن   The Division 2 نکتــه 
وجــود ســه تخصــص در بــازی اســت کــه 
توجــه بســیاری را جلــب کــرده و بــه نظــر 
وجــود  می رســد.  فوق  العــاده ای  ایــده 
اجــازه  بازی بــاز  بــه  سیســتمی  چنیــن 
می دهــد تــا پــس از بــه پایــان رســاندن 
ادامــه  از  هــم  بــازی  داســتانی  بخــش 
آن ســرباز نــزد. در واقــع بــازی چالشــی 

خواهــد  شــما  روی  پیــش  را  جدیــد 
گذاشــت و وارد دنیــای دیگــری می شــود. 
میــل  بــه  را  خودتــان  تخصــص  اکنــون 
خودتــان انتخــاب کــرده و راه جدیــدی را 
در پیــش می گیریــد. ســه تخصصــی کــه 
در موردشــان صحبــت می کنیــم عبارتنــد 
و   Demolitionist، Sharpshooter از 
امتیازاتــی  کــدام  هــر  کــه   Survivalist
ــت  ــه داشــته و در نهای ــه بقی را نســبت ب
بســتگی بــه ســلیقه و مهــارت خودتــان 
دارد کــه کــدام تخصــص را ادامــه دهیــد. 
تخصــص  هــر  معرفــه  گفــت  می تــوان 
نیــز  مبــارزات  کــه در  اســت  ســاح آن 
اهمیــت باالیــی را خواهــد داشــت. صرف 
نظــر از تخصصــی کــه داریــد، تجهیــزات 
دیگــری هــم در اختیارتــان قــرار خواهنــد 
گرفــت کــه جذابیــت گیــم پلــی بــازی را دو 
چنــدان خواهنــد کــرد. طبــق صحبت های 
 The بــازی  دمــو  نســخه  کــه  افــرادی 
Division 2 را تجربــه کرده انــد، هــوش 
مصنوعــی دشــمنان ترکیــب قابــل قبولــی 
از دفــاع و حملــه اســت. آن هــا ســعی 
ــا شــما حفــظ  ــه خــود را ب ــد فاصل می کنن
امــان  در  شــلیک هایتان  از  و  کننــد 
باشــند. بی دلیــل از ســنگر خــود خــارج 
نشــده و بــی محابــا بــه ســمت شــما و 
آن هــا  نمی شــوند.  حملــه ور  یارانتــان 
نوعــی  بــه  می کننــد  ســعی  همچنیــن 
خــود را در محیــط پخــش کــرده کــه در 
مثــل  دقیقــا  بگیریــد،  قــرار  محاصــره 
 The Division 2 در   !The Division
را  دشــمنان ســعی می کننــد همــه جــا 
تســلیم  نهایــت  در  تــا  دهنــد  پوشــش 
بایــد  خاطــر  بــه همیــن  شــوید.  آن هــا 
مناســبی  اســتراتژی  از  کنیــد  ســعی 
هــم  و  خــود  هــم  تــا  باشــید  برخــوردار 
تیمتــان را برنــده میــدان مبــارزه کنیــد. 
مثــل نســخه قبلــی هــم دشــمنان قاعدتــا 
نقطــه ضعــف مشــخصی دارنــد و فقــط 
پایــان  تــا  و  کــرده  پیــدا  آنــرا  کافیســت 
اســتفاده  آن  از  درســت  بتوانیــد  بــازی 
کنیــد. پیــدا کــردن چنیــن نقطــه ضعفــی 
کار آســانی خواهــد بــود امــا اســتفاده از 
ــه کافــی  ــاال و تجرب ــد مهــارت ب آن نیازمن
شــخص  ســوم  شــوتر  بازی هــای  در 

اســت.
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بــه  از  پــس  شــما  گذشــته  نســخه  در 
اصلــی  مرحلــه  هــر  رســاندن  انجــام 
می کردیــد  پیــدا  را  جدیــدی  آیتم هــای 
و بهتــر بــود در شخصی ســازی کاراکتــر 
خــود آن هــا را بــه کار بگیریــد. از تعلقــات 
ــا ســاح های  ــه تفنــگ گرفتــه ت ــوط ب مرب
متفــاوت.  لباس هایــی  حتــی  و  جدیــد 
بــه گونــه ای تجهیــز  را  می توانیــد خــود 
مقــاوت  دشــمن  آتــش  برابــر  در  کنیــد 
بیشــتری از خــود نشــان دهیــد. تمــام 
ایــن مــوارد را در The Division 2  هــم 
می خواهیــد  اگــر  کنیــد.  رعایــت  بایــد 
بــه مشــکل جــدی برخــورد نکنیــد بایــد 
ــارزه  آیتم هایــی را کــه در میدان هــای مب
بگیریــد.  جــدی  می آوریــد  دســت  بــه 
ایــن  در  نیــز  جالــب  تغییــری  البتــه 
مــورد اعــام شــده کــه البتــه هنــوز نــه 
یوبی ســافت آن را تاییــد کــرده و نــه در 
تریلرهــا دیده ایــم. داســتان از ایــن قــرار 
اســت کــه اگــر دقــت کــرده باشــید در 
The Division آیتم هایــی کــه بــه دســت 
بــود  شــکل  بدیــن  اغلــب  می آوردیــد 
کــه یــک دشــمن را کشــته و مثــا یــک 
آن  و  می انداخــت  زمیــن  روی  اســلحه 
هــم  دیگــر  بازی هــای  برمی داشــتید.  را 
همیــن شــکل هســتند و چیــز خاصــی 
 The Division در  احتمــاال  حــاال  نبــود. 
بــود  نخواهــد  فعــال  سیســتم  ایــن   2
و بــه جــای آن، شــما پــس از پیــروزی 
عنــوان  بــه  را  آیتم هایــی  مبــارزات  در 
جایــزه از بــازی دریافــت می کنیــد. ایــن 
آیتم هــا تصادفــی بــوده و بــرای بازیکنــان 
مختلــف یکســان نخواهنــد بــود. در واقــع 
ــی کــه  ــا اســتفاده از وســایل و تجهیزات ب
در محیــط بــازی بــه دســت می آوریــد و 
توانایی هایــی کــه آنــاک می کنیــد یــک 
شــخصیت منحصــر بــه فــرد بــرای خــود 
خواهیــد ســاخت. الزم بــه ذکــر اســت 
خــاص  Skill هــای  تخصــص  هــر  کــه 
خــودش را دارد و بــه همیــن خاطــر بایــد 
بــه  کافــی  انتخــاب تخصــص دقــت  در 
خــرج دهیــد. بیشــتر شــدن نفــرات در 
 The پیشــرفت های  از  نیــز  چالش هــا 
نســخه های  بــه  نســبت   Division 2

ایــن  البتــه  می شــود.  محســوب  قبلــی 
 The Division بــه  نســبت  تنهــا  مــورد 
بــازی  بلکــه  نیســت،  پیشــرفت  یــک 
بازی هــای  از  بســیاری  از  می توانــد  را 
مشــابه جلــو بینــدازد. حــاال در چالش هــا 
8 نفــر بــه صــورت همزمــان می تواننــد 
حضــور داشــته باشــند و از بــازی لــذت 
ببرنــد. در The Division ایــن چالش هــا 
بــا چهــار نفــر نیــز جذابیــت خــاص خــود را 
داشــت و حــاال نفــرات دو برابــر شــده اند. 
ایــن طــور کــه پیداســت،8  نفــر می توانند 
ــار نفــره تقســیم شــوند. ــم چه ــه دو تی ب

همیشــه یــک بــازی اگــر بتوانــد بعــد از 
بســته های  بــا  اصلــی  نســخه  انتشــار 
کــردن  ســرگرم  تایــم  جدیــد  الحاقــی 
مــدت  بــرای  کنــد،  بیشــتر  را  بازیکــن 
خواهــد  ذهن هــا  در  طوالنی تــری 
و  می دانــد  را  ایــن  یوبی ســافت  مانــد. 
وعــده ای کــه بــه بازیکنــان داده هیجــان 
ــه صحبت هــا و  ــا توجــه ب ــز اســت. ب انگی
وعده هــای کارگــردان بــازی در کنفرانــس 
 The Division 2 یوبی ســافت،   E3
بــه   DLC ســه  انتشــار  اول  ســال  در 
داشــت.  خواهــد  اپیــزودی  صــورت 
 Julian ــازی آقــای همچنیــن کارگــردان ب
Gerighty عنــوان کــرد کــه در ســال های 
The Division 2 بســته های  بعــد هــم 
نکتــه  داشــت.  خواهــد  دیگــر  الحاقــی 
این جاســت کــه ســه DLC کــه بــه آن هــا 
بــود!  خواهنــد  رایــگان  کردیــم،  اشــاره 
شــما می توانیــد ســه داســتان متفــاوت 
را در قالــب ســه بســته الحاقــی بــدون 
پرداخــت هیــچ هزینــه اضافــی تجربــه 
سیاســت های  ببریــد.  لــذت  و  کنیــد 
 The Division یوبی ســافت در رابطــه بــا
2 احتمــاال بتواننــد فــروش و محبوبیــت 
ایــن بــازی را بیــش از حــد انتظــار بــاال 
بــر کســی پوشــیده نیســت کــه  ببرنــد. 
ســه بســته الحاقــی رایــگان آن هــم بــرای 
کــه  نیســت  چیــزی   MMO بــازی  یــک 
بتــوان بــه راحتــی آن را نادیــده گرفــت. 
حتــی ایــن موضــوع بــرای بازیکــن هــم 
بــرای  قطعــا  و  بــود  خواهــد  اقتصــادی 
یوبی ســافت هــم منفعــت زیــادی دارد.
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انتشــار  زمــان  تــا  بــازی  دشــواری  مــورد  در 
 The نمی تــوان حرفــی زد امــا می دانیــم کــه 
بــود.  نخواهــد  آســانی  بــازی   Division 2
همان طــور کــه در نســخه اول پیــروزی شــما در 
بــازی متکــی بــه تیمــی قــوی و پلیرهــای ماهر و 
بــا تجربــه بــود، در The Division 2 هم شــاهد 
همیــن رونــد خواهیــم بــود. بــاال رفتــن هــوش 
ســخت تر  معنــای  بــه  دشــمنان  مصنوعــی 
شــدن کار شــما خواهــد بــود و بایــد دقــت و 
مهــارت بیشــتری در بــازی بــه خــرج دهید. پیدا 
کــردن یــک کاور مناســب از اهمیــت باالیــی 
برخــوردار اســت و نبایــد آن را فرامــوش کنیــد. 
در The Division 2 بهتــر اســت قبــل از حملــه 
ــا گــروه خاصــی تاکتیــک خــود را  ــه منطقــه ی ب
بــا دیگــر بازیکن هــا هماهنــگ کنیــد. در مــورد 
 The Division تجهیــزات بایــد گفــت کــه در
می توانیــد  و  شــده  گســترده تر  تجهیــزات   2
شخصی ســازی  راحت تــر  را  خــود  شــخصیت 
ــازی هــم بایــد گفــت  کنیــد. در مــورد محیــط ب
کــه نســبت بــه قبــل تغییــری مهــم کــرده و 
آن هــم تغییــر فصــل اســت. دیگــر خبــری از 
خیابان هــای پوشــیده از بــرف و مردمــی کــه 
 The اتفاقــات  نیســت.  می لرزنــد  ســرما  از 
Division 2 در فصــل تابســتان رخ می دهنــد. 
فضــای بــازی البتــه قطعــا اســاس خــود را حفظ 
خواهــد کــرد و بــا محیطــی شــبه آخرالزمانــی 
رو بــه رو خواهیــم بــود. یوبی ســافت کارش را 
در طراحــی هنــری احتمــاال بــه خوبــی انجــام 
ــازی  ــی ب خواهــد داد امــا در مــورد گرافیــک فن
بایــد صبــر کــرد و بعــد از انتشــار آن نظــر داد. 
شــهر واشــینگتن نیــز مثــل نیویــورک حــال و 
هــوای خوبــی نــدارد و حالتــی متروکــه بــه خــود 
گرفتــه اســت، انــگار کــه ماه هــا یــا شــاید هــم 

سال هاســت کســی در آن ســکونت نــدارد. 
 The شــک  بــدون   TPS طرفــداران  بــرای 
انتظارتریــن  مــورد  از  یکــی   Division 2
تــا  بــود.  خواهــد   2019 ســال  بازی هــای 
در  یوبی ســافت  داریــم  اطــاع  کــه  جایــی 
کار  عظیــم  پــروژه  دو  روی  حاضــر  حــال 
و   Assassin’s Creed Odyssey می کنــد، 
The Division 2. برنامه هــای قبلــی کمپانــی 
 The Division اول  نســخه  بــرای  فرانســوی 
چــه  و  بــود  همــراه  مثبــت  بازخوردهایــی  بــا 
بــه لحــاظ اقتصــادی و چــه بــه لحــاظ فنــی، 
The Division توانســت انتظــارات را بــرآورده 
 The Division 2 قبلــی،  اطــاع  کنــد. طبــق 
مــارس ســال 2019 ) 21 اســفند مــاه (  بــرای 
منتشــر   PC و  هشــتمی  نســل  کنســول های 
خواهــد شــد و از همیــن االن نیــز توانســته 
نظــر مثبــت طرفــداران زیــادی را جلــب کنــد. 
توانســته   The Division 2 بتــای  نســخه 
ــخ یوبی ســافت را  ــام در تاری ــت ن بیشــترین ثب
ــی  ــر آنکــه رکــورد قبل ــد، جالب ت از آن خــود کن
هــم در اختیــار The Division بــود. تــا زمــان 
انتشــار The Division 2 زمــان زیــادی مانــده و 
ــزرگ  ــا بازی هــای ب ــر اســت فعــا خــود را ب بهت
قــرار  انتشــار  در صــف طوالنــی  کــه  دیگــری 
ــه  ــا توجــه ب ــد. شــاید هــم ب ــد ســرگرم کنی دارن
وضعیــت اقتصــادی ایــن روزهــا ترجیــح دهیــد 
 The بتوانیــد  تــا  کــرده  جمــع  را  خــود  پــول 

کنیــد.  خریــداری  را   Division 2
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13 Lords of the Fallen 

Lords of the Fallen مثــال بــارز بازی هایــی اســت کــه امتیــاز متــا در موردشــان بــه هیــچ وجــه قابــل اتــکا 
نیســت و بســیار ارزشــمندتر از امتیازشــان هســتند. Lords of the Fallen عنوانــی اکشــن نقش آفرینــی 

اســت کــه توســط اســتودیوهای CI Interactive و Deck 13 ســاخته شــده و در نســل هشــتم بــرای پلــی 
استیشــن 4 و ایکــس باکــس وان و رایانه هــای شــخصی منتشــر گردیــد.  بــازی نقــاط قــوت بســیار زیــادی 

دارد و تقرییــا در تمامــی بخش هــا کامــا موفــق و عالــی عمــل کــرده اســت و حتــی نــکات جدیــدی هــم نســبت 
ــازی  ــن ب ــد. در ای ــر می کن ــه آن را بســیار جذاب ت ــی ســری ســولز داراســت ک ــام خــود یعن ــع اله ــازی منب ــه ب ب

هــر چقــدر روح بیشــتری همراهتــان باشــد هنــگام مبــارزات بــا دشــمنان روح هــای بســیار بیشــتری را کســب 
می کنیــد و ایــن بــرای شــما تبدیــل بــه یــک چالــش می شــود کــه آیــا ســریع روح هــا را از تــرس از دســت رفتــن 

خــرج کنیــد و یــا آن هــا را هنــگام مبــارزات همــراه خــود ببریــد و کلــی روح بیشــتر بگیریــد، کــه ایــن سیســتم پاداش 
و جــزا بــازی را بســیار جــذاب می کنــد.

 هم چنیــن بایــد بگویــم تــا بــه امــروز در هیــچ عنــوان نقش آفرینــی، زره هــا و تجهیزاتــی بــا ابهت تــر، زیباتــر و 
جذاب تــر از زره هــای Lords of the Fallen  مشــاهده نکــرده ام و در بــازی بــه قــدری محــو  زره هــای زیبــای آن 

 Lords of the Fallen .می شــوید کــه هــر چنــد دقیقــه یــک بــار آن هــا را عــوض می کنیــد تــا از تنوعشــان لــذت ببریــد
بــدون هــر گونــه اغــراق و تعصــب، یکــی از برتریــن نقش آفرینی هایــی اســت کــه در نســل هشــتم عرضــه شــده اســت و 

بــا گرافیــک فنــی و هنــری عالــی، گیم پلــی اســتوار و محکــم، سیســتم پــاداش و جــزای ریســکی، مبــارزات کامــا جــذاب، 
زره هــا و تجهیــزات بی نظیــر و درجــه ســختی نســبتا بــاال، موفــق می شــود تــا کامــا شــما را جــذب و پــای بــازی میخ کــوب 

 Lords of ــه ــن باشــید کــه از تجرب ــه بازی هــای اکشــن نقش آفرینی مثــل دارک ســولز  هســتید مطمئ ــد ب ــد. اگرعاقمن کن
the Fallen  پشــیمان نخواهیــد شــد.

  ســبک اکشــن نقش آفرینی، یکــی از ســبک های 
بســیار پرطرفــدار در دنیــای بازی هــای رایانــه ای 
اســت و بــه شــخصه برتریــن ژانــر بــرای مــن در 
شــود.  مــی  محســوب  گیمــری ام  دوران  طــول 
قدیــم  زمــان  از  نقش آفرینــی  اکشــن  عناویــن 
ایــن ســال ها عالقمنــدان  طــی  و  امــروز  بــه  تــا 
بســیار زیــادی را در سراســر دنیــا بــه خــود جــذب 
کرده انــد و البتــه در چنــد ســال اخیــر، خوشــبختانه 
در  جــذاب  و  عمیــق  ســبک  ایــن  طرفــداران 
در  و  اســت  شــده  زیــاد  خیلــی  هــم  کشــورمان 
نســل های اخیــر بــه لطــف عرضــه عناویــن عالــی، 
ــاال  ــز حســابی خــود را در کشــور مــا ب ــر نی ــن ژان ای
کشــید و شــاهد عرضــه شــاهکارهای بی نظیــری 
مثــل ویچــر 3 و دراگــون ایــج بودیــم کــه بــازی 
دارک  مثــل  عناوینــی  کــه  البتــه  و  شــدند  ســال 
ســولز و بالدبــورن هــم در ایــن جــذب طرفــدار، 
بــر  عــالوه  داشــته اند. هم چنیــن  زیــادی  نقــش 
عرضــه بازی هــای با کیفیــت، در ســال های اخیــر 
اطــالع رســانی وســیع تر و دقیق تــر وبســایت ها و 
مجــالت مربــوط بــه بازی هــای رایانــه ای و آشــناتر 
دیگر ســبک ها  بــا  ایرانــی  باز ی بازهــای  شــدن 
مثــل اکشــن نقش آفرینی هــای غربــی بــا کیفیــت 
نیــز ســبب شــده اســت تــا بقیــه ســبک ها نیــز 
پیــدا  را  خــود  خــاص  عالقمنــدان  کشــورمان  در 
کند. بــدون شــک در ســبک اکشــن نقش آفرینــی 

ژانرهــای  ســایر  ماننــد  نیــز   Action-RPG یــا 
شــناخته  و  شــاخص  عناویــن  برخــی  مختلــف، 
نوعــی  بــه  و  عناویــن هســتند  دیگــر  از  شــده  تر 
ــار و شــاخص ســنجش در ایــن ســبک  حکــم معی
 Dark و   Witcher 3 مثــل  دارند. عناوینــی  را 
Souls و Skyrim کــه در حقیقــت ویتریــن ایــن 
ســبک محســوب مــی شــوند . هــر ســاله تعــداد 
ــن ســبک توســط اســتدیوها و  ــازی در ای ــادی ب زی
ــازار عرضــه  ــه ب کمپانی هــای مختلــف ســاخته و ب
روبــرو  نیــز  مختلفــی  بازخوردهــای  بــا  و  شــده 
می شــوند. برخــی از ســال  ها ممکــن اســت بــا فقــر 
نقش آفرینی مواجــه  اکشــن  قدرتمنــد  عناویــن 
باشــیم و برعکــس در برخــی ســال ها ممکن اســت 
اوضــاع کامــال بــر وفــق مــراد دوســت داران ایــن 
ســبک باشــد.  در ایــن مطلــب قصــد داریــم تــا بــه 
برتریــن عناویــن ســبک اکشــن نقش آفرینــی در 
تاریــخ بــازی هــای رایانــه ای اشــاره کنیــم تــا برخــی 
از بهتریــن خاطــرات طرفــداران ایــن ســبک مــرور 
شــود و کســانی هــم کــه بــا بهتریــن بازی هــای ایــن 
ــا بازی هــای  ســبک آشــنا نیســتند و می خواهنــد ب
خوبــی شــروع کننــد، می تواننــد از ایــن مطلــب و 
بازی هایــی کــه در آن معرفــی کــرده ایــم اســتفاده 
ــه  ــر را بشناســند. ب ــن ژان نمــوده و برترین هــای ای
ماننــد هــر ۱۰ برتــر دیگــری، بایــد در ابتــدای ایــن  
مطلــب خدمــت شــما عزیــزان ذکــر کنــم کــه بــازی 

هــای انتخابــی مــا در ایــن لیســت کامــال بر اســاس 
بازخوردهــای  و  -۲ نظــرات  -۱ ســلیقه شــخصی، 
جهانــی و امتیــازات متــا و -۳ ویدئوهــا و مقــاالت 
مختلفــی کــه مربــوط بــه ایــن موضــوع، منتشــر 
شــده اند، جمــع آوری و رتبه بنــدی شــده اســت. 
قطعــا بــا توجــه بــه ایــن کــه تعــداد عناویــن موفــق 
ایــن ژانــر بســیار زیــاد هســتند ممکــن اســت کــه 
ایــن  مــورد  در  متفاوتــی  بســیار  بســیار  نظــرات 
ــدی و بازی هــای آن وجــود داشــته باشــد  ــه بن رتب
و در واقــع هــر کســی بســته بــه عالقــه و ســلیقه 
ــرده اســت لیســت خــود را  ــازی ک ــه ب ــی ک و عنوان
داشــته باشــد در حالــی کــه شــاید نفــری دیگــر 
لیســت کامــال متفاوتــی داشــته باشــد. بنابرایــن 
توجــه داشــته باشــید کــه چیــزی در ایــن مطلــب 
بــه صــورت قطعــی اعــالم نشــده اســت و ماننــد 
برتــر در دنیــا، صدهــا نظــر  تمامــی مطالــب ۱۰ 
مختلــف ممکــن اســت در مــورد آن وجــود داشــته 
قطعــا  کســی  نــه  مطالبــی  چنیــن  در  و  باشــد 
درســت می گویــد و نــه کســی قطعــا غلــط. زیــرا 
کــه در ایــن جــا ســالیق شــخصی و تجربه هایــی 
کــه بازیبــاز داشــته اســت دخیــل هســتند. به شــما 
ــن  ــا مطلــب »برتری ــم در ادامــه ب پیشــنهاد می کن
بــازی  تاریــخ  در   Action-RPG ســبک  عناویــن 
هــای رایانــه ای« بــا مــن و مجلــه نوزدهــم گیمفــا 

همــراه باشــید.

اکشنهاییباقدرتآرپیجی!!
برترین عناوین اکشن نقش آفرینی 
در تـــاریخ بـــازی های رایــــانه ای
سعید آقابابایی
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The Surge

Darksiders 2

shadow of Mordor

The Surge عنوانــی اکشــن نقش آفرینــی اســت کــه در نســل هشــتم بــرای پلــی استیشــن ۴، ایکــس 
باکــس وان و رایانه هــای شــخصی منتشــر شــد و توســط اســتودیو Deck 13 ســاخته شــده اســت کــه کــه 

قبــا هــم بــا الهــام از ســری ســولز بــازی Lords of the Fallen را خلــق کــرده بودنــد کــه در شــماره قبلــی 
لیســت بــه آن پرداختیــم. جالــب اســت بدانیــد کــه در مــورد بــازی The Surge نیــز تقریبــا همــان اتفــاق بــاز 

ی قبلــی رخ داد و بــاز هــم نمــرات ایــن بــازی بــه هیــچ وجــه در ســطح کیفیتــش نیســت. The Surge از همــه 
لحــاظ نســبت بــه ســری ســولز کــه بــاز هــم منبــع الهــام آن اســت متفــاوت عمــل کــرده و چــه از نظــر گرافیکــی 

و چــه فضاســازی و دنیــای بــازی، تقلیــدی از ســری ســولز بــه شــمار نمــی رود و یــک شــخصیت کامــا مجــزا و 
منحصــر بــه فــرد دارد کــه تنهــا الهاماتــی بســیار عالــی از ســری ســولز گرفتــه و از برخــی مکانیک هــای فــوق العــاده 

آن بــه روش مخصــوص خــود اســتفاده کــرده اســت.
The Surge و نســخه کامــل آن بــه همــراه بســته الحاقــی A Walk in the Park یکــی از نقش آفرینی هــای بســیار 

 The Surge .باکیفیتــی اســت کــه در نســل هشــتم عرضــه شــده و کیفیتــش بســیار از متــای ۷۴ آن باالتــر اســت
بــا کیفیــت فوق العــاده گیــم پلــی و مبــارزات بســیار عمیــق و بی نظیــر خــود، موفــق می شــود تــا هــر بازیبــاز عاقمنــد 

بــه اکشــن نقش آفرینــی را تــا مدت هــای خیلــی طوالنــی بــا خــود همــراه کنــد و ســاعات لذت بخشــی را بــرای وی بــه 
ارمغــان بیــاورد.  اگــر ذره ای تعلــق خاطــر بــه عناویــن میازاکــی و ســولز و بادبــورن داریــد، حتــی لحظــه ای در تجربــه 

کــردن The Surge: Complete Edition شــک نکنیــد و مطمئــن باشــید کــه مدتــی بعــد داریــد پشــت ســر هــم آیتم هــا 
ــد! ــول می زنی ــد و ل ــارم می کنی را ف

پــس از موفقیــت نســخه اول بــازی دارک ســایدرز  در ســال ۲۰۱۲ بــود کــه نســخه دوم بــازی نیــز بــا 
نــام Darksiders II بــرای نســل هفتــم یعنــی پلی استیشــن ۳ و ایکس باکــس ۳۶۰ و رایانه هــای شــخصی 

توســط کمپانــی دوســت داشــتنی و فقیــد THQ  منتشــر شــد و ایــن بــازی نیــز توانســت موفقیــت نســخه 
اول بــازی را ادامــه دهــد و البتــه بــا تغییراتــی کــه بــه خــود دیــده بــود، کامــا یــک بــازی جدیــد و مجــزا نیــز بــه 

حســاب می آمــد و در حقیقــت تبدیــل بــه عنوانــی اکشــن نقش آفرینــی شــده بــود تــا یــک اکشــن ماجرایــی 
ماننــد بــازی اول. در ایــن بــازی زیبــا بــا یکــی دیگــر از 4 ســوار اخرالزمــان و بــرادر جنــگ کــه در نســخه اول 

ــر عهــده  ــازی ب ــا و جــذاب ب ــام مــرگ آشــنا شــده و کنتــرل او را در گیــم پلــی زیب ــه ن ــازی کــرده بودیــم، ب ــا او ب ب
می گرفتیــم.

ــار دارد و  ــوان را در اختی ــاز ایــن عن ــی Nordic Games  کــه امتی ــز کمپان ــد کــه در نســل هشــتم نی  حتمــا می دانی
 Darksiders تغییــر کــرده اســت، نســخه ارتقــا یافتــه و نســل هشــتمی THQ Nordic البتــه نامــش هم اکنــون بــه

II را بــه همــراه تمامــی بســته های الحاقــی عرضــه شــده، تحــت نــام Darksiders II: Deathinitive Edition منتشــر 
ــن  ــد، ای ــاب Darksiders II در نســل هفتــم محــروم کرده ای ــذت ن ــه هــر دلیلــی خــود را از چشــیدن ل ــد و اگــر ب کردن

نســخه بهترین فرصــت شــما بــه ویــژه روی کنســول ها بــرای تجربــه ایــن عنــوان بی  نظیــر اســت کــه هنــوز هــم  از 
بســیاری از عناویــن نســل هشــتمی، برتــر، زیباتــر و ســرگرم  کننده  تــر اســت، Darksiders II یــک اکشــن  نقش آفرینــی و 

هک انداســلش فوق ا لعــاده قدرتمنــد، لــذت  بخــش و ســرگرم کننده اســت و جــزو برتریــن عناویــن اکشــن  نقش آفرینــی 
ــون ســاخته شــده اند. محســوب می شــود کــه تاکن

در ســال ۲۰۱۴ بــود کــه عنوانــی منتشــر شــد کــه مــورد توجــه بســیاری از بازیبــازان و منتقــدان قــرار 
گرفــت و بــه واســطه یــک خاقیــت بــزرگ کــه ایــن روزهــا زیــاد در بازی هــا دیــده نمی شــود، همــه از آن 

بــه نیکــی یــاد کردنــد و حتــی برنــده جوایــز زیــادی نیــز در ســال ۲۰۱۴ شــد. ایــن بــازی کــه در دنیــای بــزرگ و 
 Middle-earth: Shadow of Mordor ،بی پایــان »اربــاب حلقــه هــا« و در ســرزمین میانــه جریــان داشــت

نــام داشــت کــه یــک عنــوان اکشــن نقش آفرینــی و اکشــن ماجرایــی بســیار زیبــا بــود کــه موفــق شــده بــود 
در تمامــی بخش هــای خــود اعــم از داســتان و گرافیــک و صداگــذاری و البتــه از همــه مهم تــر گیم پلــی، 

فوق العــاده عمــل کنــد. ایــن بــازی یــک سیســتم عالــی در مبــارزات خــود داشــت بــه نــام »نمســیس« کــه ســتاره 
اصلــی ایــن بــازی بــود و مــورد توجــه همــه قــرار گرفــت. ایــن سیســتم، فرماندهــان ارتــش دشــمن را از رده پاییــن 

تــا بزرگتریــن فرماندهــان بــه صــورت گروهــی نشــان مــی داد و شــما بایــد آن هــا را یکــی یکــی حــذف می کردیــد و 
یــا بــه کنتــرل خــود در می آوردیــد تــا ایــن گونــه بــه بزرگتریــن فرماندهــان دشــمن دسترســی یابیــد و نهایتــا بتوانیــد 

بــه مبــارزه نهایــی بــازی برســید.
ــاد هــم پیــش  ــن مــورد زی ــا ای ــن فرماندهــان شــما را می کشــت (کــه اتفاق ــک از ای ــود کــه اگــر هــر ی ــب اینجــا ب جال

می آمــد چــون در بــازی ممکــن بــود بــه یــک فرمانــده خیلــی قوی تــر از ســطح خــود برخــورد کنیــد(،  در رده بنــدی 
ــن موضــوع کار را در سیســتم نمســیس  ــه ای ــر می شــد ک ــا درجــه می یافــت و قدرتمندت ســازمانی ارتــش ارک هــا ارتق

بســیار حســاس کــرده بــود. داســتان زیبــای بــازی در کنــار جلوه هــای بصــری فوق العــاده آن و گیم پلــی خاقانــه و 
صداگــذاری و موســیقی عالــی ســبب شــد تــا ایــن بــازی بــه عنــوان یکــی از بازی هــای بســیار موفــق ســال ۲۰۱۴ شــناخته 

شــود و امتیــازات فوق العــاده ای را نیــز دریافــت نمایــد و نهایتــا ایــن بــازی بــا متــای ۸۷ بــه کار خــود پایــان داد تــا بــه عنــوان 
ــی شــناخته شــود. ــن اکشــن نقش آفرین ــن عناوی یکــی از برتری
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Nioh

Dragon age inquisition

Bloodborne

اکشــن  یــک  گرفته انــد،  الگــو  ســولز  ســری  از  کــه  بازی هایــی  جذاب تریــن  و  بزرگ تریــن  از  یکــی 
نقش آفرینــی فوق العــاده زیبــا بــه نــام  Nioh اســت کــه  توســط Team Ninja ســاخته و در ســال ۲۰۱۷ 

توســط کمپانــی Tecmo Koei   و Sony بــه طــور انحصــاری بــرای پلتفــرم  PlayStation 4 منتشــر گردیــد 
و البتــه مدتــی بعــد نســخه کامــل آن بــه همــراه دی ال ســی هــا در اســتیم بــرای رایانه هــای شــخصی نیــز 

منتشــر  گردیــد. Nioh پــس از انتشــار بســیار موفــق عمــل کــرد و بازخوردهــای خیلــی مثبتــی را از ســوی 
منتقــدان و طرفــداران دریافــت نمــود و نهایتــا امتیــاز متــای بســیار خــوب ۱۰۰/۸۸ را نیــز بــه خــود اختصــاص 

داد.
  اصلی تریــن دلیــل درخشــش بــازی، گیم پلــی بــی نقــص آن اســت کــه فوق العــاده عمــل می کنــد و در واقــع 

 Nioh ــز کــرده و ــوان دیگــری متمای ــازی Nioh هســتند کــه آن را از هــر عن ــی ب ــارزات، ســتاره اصل گیم پلــی و مب
را تبدیــل بــه یکــی از شــاهکارهای نســل هشــتم می کننــد. Nioh در مواقعــی حتــی یــک ســرو گــردن از ســری 

عناویــن ســولز ســخت تر اســت و بایــد خیلی خیلــی بــرای بــازی کــردن آن صبــر و اســتقامت داشــته باشــید. بدون 
شــک فرنچایــز Souls برگتریــن منبــع الهــام بــازی Nioh اســت امــا نکتــه اصلــی این جاســت کــه Nioh بارزتریــن مثــال 

از الگــو بــرداری و الهــام گرفتــن از ســری دارک ســولز بــدون کپــی کــردن و تقلیــد محــض از آن اســت و المــان هــا و 
مکانیــک هــای منحصــر بــه فــرد آن عامــل اصلــی درخشــش بــازی هســتند. ســازندگان در بــازی Nioh ســعی کــرده انــد 

تــا در هیــچ مــوردی کامــا ماننــد ســری ســولز عمــل نکننــد و بازیشــان شــخصیت منحصر بــه فــرد و مجــزای خــود را در 
تمــام زمینــه هــا حفــظ کنــد کــه در ایــن امــر کامــا نیــز موفــق بــوده انــد تــا ایــن بــازی بــه عنــوان یکــی از بهتریــن اکشــن 

نقــش افرینــی هــای تاریــخ شــناخته شــود.

زمانــی کــه  بــازی Dragon Age: Inquisition معرفــی شــد، نگرانی هــا و دغدغه هــای زیــادی بیــن 
بازیبــازان بــه وجــود آمــد و بــا توجــه بــه خاطــره بــدی کــه از نســخه دوم داشــتند از ایــن می ترســیدند کــه 

مبــادا بــاز هــم یــک عنــوان بی کیفیــت را شــاهد باشــند.  امــا بــا انتشــار بــازی اوضــاع حتــی از چیــزی کــه 
در حالــت خوشــبینانه فکــر می کردیــم هــم بهتــر پیــش رفــت و شــاهد عنوانــی بودیــم کــه جایــره برتریــن 

بــازی ســال را دریافــت کــرد.  Dragon Age: Inquisition  عنوانــی بــود در ژانــر Action RPG کــه ماننــد 
همیشــه توســط اســتودیو Bioware ســاخته شــد و کمپانــی Electronic Arts در ســال ۲۰۱۴ آن را بــه صــورت 

بیــن نســلی بــرای کنســول هــای نســل هفتمــی پلــی استیشــن ۳، ایکــس باکــس ۳۶۰ و همیــن طــور کنســول 
هــای نســل هشــتمی پلــی استیشــن ۴ و ایکــس باکــس وان در کنــار نســخه رایانــه هــای شــخصی، منتشــر کــرد. 

 RPG بــاز هــم ثابــت کــرد کــه اســتاد بــی چــون و چــرای ســبک Dragon Age Inquisition بــا ســاخت  Bioware
اســت و نشــان دادنــد کــه چگونــه مــی تــوان عنوانــی را ســاخت کــه بــا حــدود ۱۵۰ ســاعت گیــم پلــی هرگــز از آن 

خســته نشــده و حتــی گــذر زمــان را نیــز احســاس نکنیــد.
  جــادوی اصلــی عنــوان Dragon Age: Inquisition در بخــش گیم پلــی آن نمــود یافتــه اســت و قــدرت اصلــی بــازی 

را در بخــش گیــم پلــی مشــاهده مــی کنیــم. آزادی عمــل فــوق العــاده، تصمیمــات مهــم و حیاتــی، مبــارزات جــذاب 
و تاکتیکــی، شــخصی ســازی تــا ریزتریــن جزییــات حتــی بــرای تمــام شــخصیت هــای همــراه شــخصیت اصلــی، دنیــای 

بــزرگ و زیبــا بــا تنــوع محیطــی عالــی، مبــارزه بــا اژدهاهــای عظیــم و پــر ابهــت، انــواع و اقســام دشــمنان مختلــف و.... 
همــه و همــه از نکاتــی هســتند کــه Dragon Age: Inquisition از آن هــا تمــام و کمــال بهــره منــد بــود و لذتــی نــاب را 

بــه مــا هدیــه داد.  هــر چــه در ایــن بــازی جلوتــر برویــد بیشــتر غــرق در جــادوی دنیــای آن شــده و دل کنــدن از آن برایتــان 
ســخت و ســخت تــر خواهــد شــد تــا جایــی کــه بــه خــود مــی آییــد و مــی بینیــد کــه چندیــن ســاعت اســت مشــغول انجــام 

ایــن بــازی هســتید. 

برتریــن  از  یکــی  میازاکــی،  هیدتــاکا  هــا  آن  راس  در  و   From Software اســتودیو  شــک   بــدون 
اســتودیوهای ســازنده بــازی در ایــن صنعــت هســتند کــه ایــن را  بارهــا و بارهــا بــه مــا ثابــت کردنــد 

و خــود را بــه عنــوان اســاتید ســاخت اکشــن نقــش آفرینــی هــای زیبــا و ســخت و نفس گیــر معرفــی 
کرده اند. یکــی از دالیــل اثبــات ایــن موضــوع جــدا از فرنچایــز ســولز، شــاهکار بادبــورن اســت کــه در ســال 

2015 انحصــارا بــرای پــی اس 4 منتشــر شــد و موفــق کردیــد تــا امتیــاز متــای فوق العــاده ۹۲ را کســب کــرده 
و کاندیــد برتریــن بــازی ســال نیــز باشــد. بــازی Bloodborne  یکــی از بی نقــص تریــن عناوینــی اســت کــه در 

نســل هشــتم منتشــر شــده اســت و در تــک تــک بخش هــای خــود از گرافیــک و گیم پلــی گرفتــه تــا صداگــذاری 
و ... کیفیــت فــوق العــاده باالیــی دارد. بــه ماننــد همــه ایــن بخش هــا، ایــن کیفیــت در طراحــی و پیشــینه پردازی 

ــازی اســت نیز کامــا واضــح اســت و شــهر Yharnam یکــی از مخوف تریــن  شــهری کــه بســتر وقــوع اتفاقــات ب
شــهرها و محیــط  هایــی اســت کــه تــا بــه حــال بازی هــای رایانــه ای بــه خــود دیده انــد و حتــی بــا وجــود بارهــا بــازی 

کــردن  Bloodborn ، بــه هیــج وجــه محیــط بــازی و ایــن شــهر بــرای مــا خســته کننــده نمی شــود.
ــه ای دیگــر از زشــتی  ــه همــراه دارد و زاوی ــرای مــا ب ــدی ب ــه جدی ــم، بازی نکت ــه می کنی ــار Bloodborne را تجرب هــر ب

و ســیاهی و تاریکــی دنیــای خــود و البتــه زیبایــی و کیفیــت گیــم پلــی و طراحــی خــود را بــرای مــا آشــکار می کنــد. 
فضاســازی و اتمســفر بــازی بــه قــدری حزن انگیــز، تاریــک، ناامید کننــده و مــرده اســت کــه Bloodborne را تبدیــل بــه 

 Bloodborne ــا ــون کــرده اســت. کاما مشــخص اســت کــه میازاکــی قصــد داشــته ت ــوان میازاکــی تاکن ــن عن تاریک تری
را تبدیــل بــه برنــدی کامــا مجــزا از ســری ســولز کنــد کــه کامــا هــم در ایــن راه موفــق بــوده اســت. اکنــون بســیاری از 

دارنــدگان و طرفــداران پلــی استیشــن ۴ در دنیــا شــدیدا منتظــر معرفــی نســخه دوم بادبــورن هســتند و بــدون شــک 
وقتــی ایــن عنــوان معرفــی شــود،  صنعــت گیــم را بــه شــور و شــوق خواهــد اورد. بــدون شــک عنــوان شــاهکار و فــوق 

ــوان یکــی از برتریــن عناویــن اکشــن نقش  ــه عن ــه ای ب ــازی هــای رایان ــخ ب ــا و در تاری ــوب Bloodborne همــواره در دنی محب
آفرینــی شــناخته خواهــد شــد.
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Fallout 3

Diablo 3

Mass Effect 2

وقتــی نــام نقــش آفرینــی مطــرح شــود همیشــه یکــی از پرچمــداران ایــن ســبک فرنچایــز فــال آوت 
اســت کــه در طــول ســال ها بــا انــواع بازی هــای مختلــف توانســته اســت در دل بازیبــازان و عاقمنــدان 

نقش آفرینــی جــا بــاز کــرده و بــه فرنچایــزی بســیار بــزرگ و مطــرح تبدیــل گــردد.  موفق تریــن بــازی ایــن 
ســری بــدون شــک بــازی ســوم فــال آوت در نســل هفتــم اســت کــه تحســین تمــام صنعــت بــازی اعــم 

از منتقــدان و بازیبــازان را همــراه داشــت و موفــق شــد تــا امتیــازات بی نظیــری را کســب نمایــد و متــای 
فوق العــاده 93 را نیــز بــه خــود اختصــاص داد. ســازندگان Fallout 3  در بتــزدا و در راس آن هــا تــاد هــاوارد 

موفــق شــدند عنوانــی را بســازند و منتشــر کننــد کــه ســاعت ها محتــوای عالــی و عمیــق را در اختیــار مــا قــرار 
می دهــد و بــه بهتریــن شــکل مــا را ســرگرم می کنــد.

ــه  ــازی و شخصی  ســازی فوق العــاده آن، همــه و همــه ب ــی ب ــارزات عال ــا مب ــه ت ــق انتخاب هــا گرفت ــر عمی  از تاثی
شــکلی بهینــه در بــازی پیــاده شــده اند و آمــاده هســتند تــا مــا را در دنیــای آخرالزمانــی و بی رحــم Wateland غــرق 

کننــد. دنیایــی کــه گویــی در آن دیگــر اثــری از عاطفــه و مهــر و محبــت باقــی نمانــده و رفتارهــا حالتــی حیوانــی 
و تنهــا بــر اســاس غریــزه بقــا پیــدا کــرده اســت. Fallout 3 عنوانــی اســت کــه بــه واقــع بــرای طرفــداران ســبک 

ــه تنهــا هفته هــا، بلکــه  ــد یــک المــاس درخشــنده محســوب می شــود و ایــن توانایــی را دارد کــه ن نقش آفرینــی مانن
ماه هــا عاقمنــدان را ســرگرم کنــد.

 فرنچایــز Diablo کــه یکــی از عظیم تریــن و محبوب تریــن عناویــن کمپانــی بلیــزارد بــه حســاب می آیــد، 
یــک فرنچایــز اکشــن نقش آفرینــی هــک انــد اســلش و dungeon crawler محســوب می شــود کــه فــروش 

بی نظیــری در دنیــا داشــته و محبوبیــت زیــادی را بیــن عاقمنــدان نقش آفرینــی کســب کــرده اســت. بعــد از 
یــک انتظــار طوالنــی و ســخت، نســخه ســوم ایــن ســری در ســال ۲۰۱۲ عرضــه شــد کــه ایــن بــار بــرای اولیــن 

بــار ایــن ســری را بــر روی کنســول های نســل هفتــم و بعــد از آن نســل هشــتم شــاهد بودیــم کــه خبــر بســیار 
ــر روی کنســول ها  ــز ب ــت عظیمــی را نی ــود و نســخه ســوم بــازی موفقی ــدگان کنســول هــا ب ــرای دارن ــی ب خوب

کســب کــرد. بــازی Diablo 3 کــه ماننــد همیشــه در ژانــر Action RPG و Hack and Slash قــرار دارد، توســط 
 PlayStation 4, ســاخته شــد و همیــن کمپانــی آن را در نســل هفتــم و هشــتم بــرای پلتفرم هــای Blizzard

Xbox One, PlayStation 3, Xbox 360, Microsoft Windows  و Macintosh operating systems منتشــر 
کرد.  

ایــن بــازی  داســتان مبــارزه انســان های ســاکن Sanctuary و شــیاطین اعظــم کــه توســط دیابلــو (کــه آنتاگونیســت 
  Tyrael اصلــی بــازی اســت( رهبــری می شــوند را دنبــال مــی کنــد و انســان ها در ایــن بــازی توســط فرشــتگانی ماننــد

نیــز یــاری می شــوند. بدون شــک دلیــل اصلــی موفقیــت Diablo 3 قطعــا در ابتــدا گیم پلــی اســت، امــا اصــا داســتان 
را نیــز در ایــن بــازی و کا ایــن ســری نبایــد دســت کــم گرفــت، مخصوصــا بــا ویدئوهایــی کــه بــه عنــوان کات ســین هایــی 

بی نظیــر بــرای روایــت داســتان عناویــن ایــن شــرکت پخــش می شــوند و بــه طــرز عجیبــی زیبــا و بــا کیفیــت هســتند. 
ــرد و از مجمــوع ایــن بارخوردهــا نیــز نهایتــا توانســت امتیــاز  ــت ک ــاده ای را دریاف ــرات فوق الع Diablo 3 بازخوردهــا و نم

متــای رویایــی ۱۰۰/۹۰ را بــه خــود اختصــاص دهــد کــه نشــان دهنــده عنوانــی شــاهکار اســت. گیم پلــی Diablo 3 بــه طــرز 
فوق العــاده ای گســترده و اعتیــاد آور اســت و سیســتم لوتینــگ ایــن بــازی بــدون شــک یکــی از برترین هــا در تاریــخ اســت و 

هیــچ بــازی دیگــری نمی توانــد در ایــن زمینــه بــا دیابلــو رقابــت کنــد. 

در تاریــخ بازی هــای رایانــه ای خیلــی کــم ســراغ داریــم ســه گانــه ای را کــه هــر ۳ بــازی آن متــای بــاالی ۹۰ 
داشــته باشــند، امــا ۳ گانــه Mass Effect موفــق شــده اســت تــا چنیــن افتخــاری را کســب کنــد و بــازی 

اول آن بــا امتیــاز متــای ۹۱، بــازی دوم بــا متــای ۹۶ و بــازی ســوم آن بــا متــای ۹۳، یــک موفقیــت عظیــم را 
در کارنامــه یکــی از برتریــن نقش آفرینــی ســازان دنیــا یعنــی بایوویــر ثبــت کــرده اســت.  مــس افکــت 2 کــه 

 Third  در بیــن عناویــن فوق العــاده ایــن ســری بــدون شــک برتریــن بــازی بــه حســاب می آیــد. عنوانــی در ژانــر
Person Shooter RPG اســت کــه توســط اســتودیو Bioware ســاخته شــد و کمپانــی Electronic Arts آن را 

بــرای پلتفرم هــای Microsoft Windows و Xbox 360 و PlayStation 3 در ســال ۲۰۱۰ منتشــر نمــود.
در بازی هــای نقش آفرینــی همیشــه شــخصیت های محبــوب زیــادی را ســراغ داریــم کــه بــدون هیــچ شــکی 

یکــی از برتریــن، قدرتمندتریــن، جذاب تریــن و البتــه دوست داشــتنی تریــن آن هــا فرمانــده ای شــریف و بــا 
 Mass Effect در واقــع هــرگاه کــه صحبــت از ســری .Mass Effect قــدرت اســت بــه نــام فرمانــده شــپرد در ســری

می شــود بــدون شــک اولیــن کلمــه ای کــه بــه ذهــن هــر طرفــدار و بازیبــازی می رســد »فرمانــده شــپرد« در 3 گانــه 
اول ایــن ســری اســت کــه در بــازی دوم نیــز شــاهد بهتریــن حضــور وی بودیــم.  Mass Effect 2 بعــد از انتشــار از 

ــه  ــرد و همان طــور ک ــق عمــل ک ــت موف ــازان، بی ءنهای ــن و چــه از ســوی بازیب لحــاظ بازخوردهــا چــه از ســوی منتقدی
گفتــه شــد امتیــاز متــای رویایــی و شــگفت انگیز ۱۰۰/۹۶ را بــه خــود اختصــاص داد کــه نشــان دهنده یکــی از برتریــن  و 

ــدان  ــرای عاقمن ــه آن ب بی نقص تریــن بازی هــای تاریــخ اســت. Mass Effect 2 از آن دســت عناوینــی اســت کــه تجرب
ســبک نقش آفرینــی بســیار واجــب بــوده و ایــن بــازی در لیســت مــا جایــگاه چهــارم را بــه خــود اختصــاص داده اســت.
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Withcer 3 

 Demon›s از همــان ابتــدا و از زمانــی کــه بــازی ،Miyazaki  بــا خالــق توانمنــدش آقــای Souls فرنچایــز 
Souls ســاخته شــد پــای در مســیر افســانه شــدن نهــاد و بــا هــر نســخه کــه از ایــن فرنچایــز منتشــر 

شــد، شــاهد پیشــرفت بودیــم و آرام آرام ایــن ســری تبدیــل بــه یکــی از تاثیرگذار تریــن، پرطرفدارتریــن و 
ــر  جذاب تریــن فزنچایز هــای ســبک اکشــن نقش آفرینــی شــد و امضــای خــاص خــود را در ایــن صنعــت ب

جــای گذاشــت. در بیــن عناویــن ســری ســولز کــه شــامل ۴ بــازی هســتند (دیمونــز ســولز و ۳ نســخه دارک 
ســولز( باالتریــن امتیــاز متــای کســب شــده متعلــق بــه عنــوان Dark Souls II اســت که امتیــاز متــای ۱۰۰/۹۱ 

را در اختیــار دارد و البتــه بــا بســته های الحاقــی اش ارزش آن بســیار هــم باالتــر مــی رود تــا در لیســت مــا بــه 
عنــوان نماینــده ایــن ســری قــرار بگیــرد. بیــن نســخه های مختلــف بــازی دوم، نســخه نســل هشــتمی ایــن عنــوان 

بــا نــام Dark Souls II Scholar of the First Sin قطعــا بهتریــن انتخــاب محســوب می شــود و می توانیــم از آن 
بــه عنــوان بــا کیفیت تریــن عنــوان ایــن ســری تــا بــه امــروز یــاد کنیــم.

  Dark Souls II Scholar of the First Sin  در واقــع نســخه نســل هشــتمی بــازی دارک ســولز ۲ اســت  کــه هــر 
۳ دی ال ســی بی نظیــر و طوالنــی Crown of the Kings را نیــز در خــودش دارد و تبدیــل بــه کامل تریــن بــازی ایــن 

ــاز قــرار می دهــد.    ایــن  ســری شــده اســت کــه بیشــترین تعــداد باس فایت هــا و محتــوای جدیــد را در اختیــار بازیب
بــازی در ســال ۲۰۱۵ عرضــه گردیــد تــا بازیبــازان نســل هشــتم نیــز بتواننــد از تجربــه شــاهکار دارک ســولز ۲ بــه همــراه 

ــر ثانیــه لــذت  ــا ۶۰ فریــم ب ــازی کــردن ب بســته های الحاقــی ۳ گانــه بســیار پرمحتــوا، ارتقــای گرافیکــی و همیــن طــور ب
ــا دشــمنان و باس هــا، طراحــی مراحــل و محیــط و همیــن  ــه ت ــازی گرفت ــای ب ــازی در تمــام زمینه هــا از دنی ــد. ایــن ب ببرن

ــرخ فریــم ریــت  ــا ن ــکات مثبــت را ب ــازه تمــام ایــن ن ــود و ت ــار ب ــارزات و باس فایت هــا و ... یــک شــاهکار تمــام عی طــور مب
ــازی  ــر در نســل هشــتم شــوید. نســخه نســل هشــتمی ایــن ب ــازی بی نظی ــه ایــن ب ــا متوجــه لــذت تجرب ــد ت ۶۰ ترکیــب کنی

یعنــی Dark Souls II Scholar of the First Sin هــم بعــد از عرضــه توانســت تقریبــا جــا پــای بــازی اصلــی بگــذارد و امتیــاز 
متــای ۱۰۰/۸۹ را کســب نمــود. 

 ســری الدر اســکرولز  فرنچایــزی اســت کــه در طــول تاریــخ هــر گونــه موفقیتــی را کســب کــرده اســت 
و از انتخــاب بــه عنــوان بــازی ســال گرفتــه تــا ایجــاد انقــاب در ســبک نقش آفرینــی، فــروش بی نظیــر 

ــن  ــده می شــود و برتری ــن ســری دی ــده پر افتخــار ای ــوق العــاده،  همــه و همــه در پرون ــای ف ــاز مت و امتی
و قدرتمندتریــن فرنچایــزی اســت کــه Bethesda در اختیــار دارد. بعــد از انتشــار عنــوان انقابــی و بــی 

نظیــر Oblivion، بســیاری منتظــر بودنــد تــا ببیننــد نســخه پنجــم ایــن ســری بــزرگ چطــور عنوانــی خواهــد 
شــد و خوشــبختانه  عنــوان Skyrim تمــام طرفــداران و همین طــور صنعــت بــازی را شــگفت زده کــرده و 

بــه عنوانــی تبدیــل شــد کــه همــه چیــز در آن زیبــا و لذت بخــش اســت. عنوان اســکایریم کــه بــه ماننــد 
همیشــه در ژانــر Action RPG قــرار داشــت توســط Bethesda Game Studios  ســاخته شــد و در ســال ۲۰۱۱ 

توســط کمپانــی Bethesda بــرای پلتفرم هــای PlayStation 3, Xbox 360 و Microsoft Windows منتشــر 
گردیــد. البتــه می دانیدکــه در نســل هشــتم نیــز نســخه بازســازی شــده آن بــرای کنســول های نســل هشــتمی پلــی 

استیشــن ۴ و ایکــس باکــس وان و همیــن طــور مدتــی بعــد بــرای نینتنــدو ســوییچ نیــز منتشــر شــد تــا بازیبــازن ایــن 
نســل نیــز از تجربــه یکــی از برتریــن عناویــن تاریــخ محــروم نشــوند.

 بــا بــازی The Elder Scrolls V: Skyrim موفقیــت فــوق العــاده ایــن ســری بــاز هــم ادامــه یافــت و حتــی بیشــتر نیــز 
شــد و ایــن بــازی از جانــب تقریبــا تمامــی وب ســایتها و منابــع معتبــر بــه عنــوان بــازی ســال ۲۰۱۱ نیــز انتخــاب شــد و 

امتیــازات بی نظیــری را نیــز کســب نمــود کــه نهایتــا منجــر بــه کســب متــای فوق العــاده ۱۰۰/۹۶ شــد تــا اســکایریم  بــه 
عنــوان یکــی از برتریــن بــازی هــای تاریــخ شــناخته شــود. در اســکایریم بــه معنــای کامــل، همه چیــز از ریزتریــن جزییــات 

تــا المان هــای اصلــی، شــگفت انگیز و جــذاب اســت و در نهایــت، تک تــک همیــن بخش هــای کوچــک و جزییــات هســتند 
کــه بــا هــم جمــع شــده اند و شــاهکاری عظیــم را بــه نــام اســکایریم خلــق کــرده انــد کــه در لیســت مــا جایــگاه دوم را بــه خــود 

اختصــاص داده اســت، امــا کامــا شایســته جایــگاه نخســت نیــز هســت.

بــرای  بــا کیفیت تریــن حســن ختامــی اســت کــه می تــوان  The Witcher 3 Wild Hunt برتریــن و 
پایــان دادن بــه یــک ۳ گانــه تصــور کــرد. در دوره ای کــه بــازی هــای چنــد ســاعته هــم کشــش الزم 

 Witcher بــرای بــه انتهــا رســاندن را در مــا ایجــاد نمی  کننــد و محتــوای باکیفیتــی ندارنــد، عناوینــی مثــل
3 مثــل یــک المــاس هســتند و گاهــا بــا بیــش از ۲۰۰ ســاعت گیم  پلــی، مــا را وادار بــه دوبــاره یــا ســه بــاره 

تمــام کــردن بــازی می کننــد. The Witcher 3: Wild Hunt عنوانیســت در ژانــر Action RPG کــه توســط 
 Xbox One ,Microsoft ســاخته و در نســل هشــتم  بــرای پلتفرم هــای CD Project Red اســتودیو لهســتانی

Windows و Playstation 4  منتشــر شــد. Witcher 3: Wild Hunt عنوانــی اســت پــر از تصمیمــات تاثیرگــذار 
کــه در واقــع داســتان ایــن بــازی و رونــد آن، بــر پایــه  تصمیمــات شــما و عواقــب آن هــا بنــا شــده اســت. 

تصمیماتــی اغلــب خاکســتری کــه شــما را بــه فکــر کــردن مجبــور می کننــد و در پایــان منجــر بــه شــکل گیری ۳۶ 
پایــان مختلــف در بــازی خواهنــد شــد و بایــد بــا عواقــب تصمیماتــی کــه در جای جــای بــازی گرفته ایــد روبــرو شــوید.

گیم پلــی بــازی پــر از سیســتم های مختلــف و متنــوع مبــارزه اســت و در عیــن ســادگی و در دســترس بــودن، 
پیچیدگی هــای بســیاری نیــز دارد و اســتفاده از سیســتم ها و تاکتیک هــای مختلــف مبــارزات بــه خصــوص در درجــات 

بــاالی ســختی بــازی بســیار حیاتــی هســتند. بــازی The Witcher 3: Wild Hunt معنــای یــک »شــاهکار محــض« 
اســت و از لحــاظ داســتان، گرافیــک هنــری و فنــی، گیم پلــی، موســیقی و صداگــذاری، تصمیم گیــری و انتخــاب و 

ــرای  ــه ب ــز ک ــری نی ــی بی نظی ــرار دارد.  دو بســته الحاق ــن ســطح ممکــن ق ــی در باالتری همین طــور ماموریت هــای جانب
بــازی بــا نام هــای Hearts of Stone و Blood and Wine منتشــر شــدند هــر کــدام بــه انــدازه یــک بــازی کامــل، گیم پلــی 

و ماموریــت و مناطــق جدیــد در خــود دارنــد.
The Witcher 3: Wild Hunt بعــد از انتشــار از لحــاظ بازخوردهــا نیــز رویایــی عمــل کــرد و موفــق شــد تــا امتیــاز متــای ۱۰۰/۹۴ 

و لقــب برتریــن بــازی ســال ۲۰۱۵ را بــه خــود اختصــاص دهــد. The Witcher 3: Wild Hunt عنوانــی هســت کــه می توانــد 
ــد  ــازی غــرق نمای ــر و بســیار وســیع ب ــای بی نظی ــه ســاعت و گذشــت زمــان در دنی ــدون توجــه ب شــما را مدت هــا و مدت هــا ب

تــا کلــی فعالیت هــای متنــوع انجــام دهید. عناوینــی بــه ماننــد ســری Witcher بــه معنــای واقعــی کلمــه در بردارنــده مفهــوم 
احتــرام بــه مصرف کننــده هســتند و ماه  ها ســرگرم کــردن یــک گیمــر از عهــده هــر بــازی یــا هــر بازی  ســازی ســاخته نیســت.  بــازی 

The Witcher 3: Wild Hunt را می توانیــم بــه راحتــی بــه عنــوان برتریــن و باکیفیت تریــن اکشــن نقش آفرینــی کــه تــا امــروز 
ــه خــودش  ــه نخســت لیســت مــا را ب ــه رتب ــه خــود دیــده اســت معرفــی کنیــم و ایــن شــاهکار جاودان ــه ای ب تاریــخ بازی هــای رایان

اختصــاص مــی دهــد. امیدواریــم کــه عنــوان جدیــد ســی دی پراجکــت یعنــی ســایبرپانک 2077 نیــز مســیر موفقیــت و کیفیــت ایــن 
شــاهکار را ادامــه دهــد.

87
ها

ین
رتر

ب
Ga

m
ef

a.
co

m


