


ایــن داســتان »یــک ســال دیگــر هــم چــه زود گذشــت« 
از همــه  لــوث شــده و  هــم واقعــا دیگــه تکــراری و 
عجیــب تــرش اینجاســت کــه انــگار هــر ســال کوتــاه 
بــه  تــر مــی شــود از ســال قبلــی! ســال ۱۳۹۷ نیــز 
پایــان رســید ولــی حکایــت همچنــان بــرای مــا گیمرهــا 
باقیســت. ســال ۹۷ ســال خوبــی بــرای گیــم بــود و 
کلــی بــازی عالــی و شــاهکار عرضــه شــدند  و گیمرهــا 
در  وضعیــت  خوشــبختانه  البتــه  کردنــد.  ســیراب  را 
ــوده  ــه همیــن شــکل ب ــر همیشــه ب چندیــن ســال اخی
اســت و هــر ســال کلــی بــازی بــی نظیــر عرضــه مــی 
بــود، چــون  تــر  شــوند امــا امســال مقــداری خــاص 
بــازی ســالش خیلــی محبــوب بــود و شــاهد بازگشــت 
قدرتمندانــه کریتــوس کبیــر و God of War بودیــم. 
همچنیــن در کنــار ایــن بــازی، شــاهکارهای بــی نظیــر 
 A.C و   Red Dead Redemption 2 مثــل  دیگــری 
Odysssy و Spiderman نیــز عرضــه شــدند و کلــی 
لذتشــان را بردیــم. ســال ۹۸ نیــز بــه نظــر مــی رســد 
کــه دورنمــای خیلــی خوبــی دارد و اگــر کمــی خــوش 
شــانس باشــیم و بــازی هــا تاخیــر نخورنــد و تاریــخ 
شــاهد  شــود،  مشــخص  امســال  بــرای  انتشارشــان 
بــود.  بــازی عالــی در ســال ۹۸ هــم خواهیــم  کلــی 
امــا از تمــام ایــن هــا کــه بگذریــم تنهــا موضــوع مهــم 
»لــذت بــردن از بــازی کــردن« اســت و بــس. مهــم 
نیســت چــه ســبکی بــازی مــی کنیــد و بــازی قدیمــی 
اســت یــا جدیــد، مهــم ایــن اســت کــه بــا آن کیــف 
کنیــد و تــا مــی توانیــد از بــازی کــردن لــذت ببریــد و 
در دنیایــی کــه دوســت داریــد گشــت و گــذار کنیــد. 
مــا هــم مثــل هــر ســال کنــار شــما هســتیم و ســال 
۹۸ را نیــز بــا ایــن هدیــه ویــژه گیمفــا بــه شــما عزیــزان 
شــروع مــی کنیــم. مجلــه گیمفــا ویــژه نامــه نــوروز 
ســال ۱۳۹۸ اختصاصــا بــرای شــما و بــه عنــوان عیــدی 
گیمفــا تــدارک دیــده شــده اســت و زحمــت کل تیــم 
ــان  ــدوارم کــه مــورد رضایت ــا را در خــود دارد. امی گیمف
قــرار بگیــرد. در انتهــا ســال ۱۳۹۸ را بــه شــما عزیــزان 
و گیمفایــی هــای دوســت داشــتنی تبریــک عــرض مــی 

کنــم و آرزوی بهتریــن هــا را برایتــان دارم.
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مدتــی پیــش اســتودیو Turn 10 بــه وضــوح اعــام کــرد کــه فعــا 
ــدی از ســری Forza Motorsport در دســت توســعه  نســخه جدی
ــر روی پشــتیبانی از  ــز ســازندگان ب ــدارد و فعــا همــه تمرک ــرار ن ق
Forza Motorsport 7 اســت. بــا ایــن وجــود، بــه تازگــی اســتودیو 
ســازنده اعــام کــرده کــه دنبالــه FM7 در دســت ســاخت قــرار دارد.

 Forza عنــوان  کــه  کــرد  تاییــد  رســما   Forza ســری  کارگــردان 
Motorsport 8 در مراحــل اولیــه توســعه قــرار دارد. همچنیــن 
طرفــداران بایــد بداننــد کــه در ســال جــاری احتمــاال نســخه جدیــدی 
از ایــن ســری منتشــر نخواهــد شــد. همچنیــن احتمــال مــی رود 
کــه Forza Motorsport 8 بــازی مایکروســافت بــرای نســل آینــده 

باشــد.

Resident Evil 2 Remake کــه  بــازی موفــق  از  پــس 
ســوی  از  العــاده ای  فــوق  بازخوردهــای  بــا  توانســت 
کاربــران و منتقدیــن همــراه شــود، کــپ کام ایــن بــار بــا 

اســت.  درخشــیده  خــوش   Devil May Cry 5
سیســتم مبــارزات بــازی بیشــترین چیــزی بود که ازســوی 
منتقدیــن مــورد تحســین قــرار گرفتــه اســت. گرافیــک 
ــه اســت  ــز مــورد اســتقبال منتقدیــن قــرار گرفت ــازی نی ب
و بــه نظــر می رســد کــه بــازی در ایــن بخــش کمبــودی 
احســاس نمی کنــد. اســتفاده از موســیقی های مناســب 
و شــنیدنی حیــن مبــارزات نیــز از نــکات مثبــت بــازی بــه 
نهایــت  در   Devil May Cry 5 عنــوان  مــی رود.  شــمار 
 PC، توانســت بــا متاهــای 89، 88 . 86 بــه ترتیــب بــرای

Xbox One و PS4 بــه کار خــود پایــان داد. 

در میــان انحصاری هــای پرشــمار و موفــق ســونی در 
نســل هشــتم، Horizon: Zero Dawn را می تــوان 
بــه یــک جواهــر تشــبیه کــرد. نقــش آفرینــی جهــان 
بــازی کــه بــدون شــک یکــی از بهتریــن بازی هــای 
ســال 2017 بــود و بــه لطــف داســتانی پــر مفهــوم 
و گیــرا، جلوه هــای بصــری فــوق العــاده و همچنیــن 
سیســتم مبــارزات بــی نقــص طرفــداران پرشــماری را 

پیــدا کنــد. 
اکنــون گزارشــات حاکــی از فــروش فــوق العــاده ایــن 
 Guerilla Games بــازی هســتند. روئیــس اســتودیو
فــروش  کــه  کــرد  تاییــد   ،Horizon بــازی  ســازنده 
جهانــی ایــن بــازی طــی دو ســال گذشــته پــا فراتــر 
از 10 میلیــون گذاشــته اســت. رقمــی کــه بــرای یــک 

ــه نظــر مــی رســد. ــازی انحصــاری قابــل قبــول ب ب
 Horizon: Zero همــان طــور کــه اشــاره شــد بــازی
نهایــت  در  و  شــد  منتشــر   2017 ســال  در   Dawn
89 دســت پیــدا  العــاده  بــه متــای فــوق  توانســت 
ــر از دیگــر  ــازی همچنیــن توانســت باالت ــد. ایــن ب کن
رقیبــان، بــه عنــوان بهتریــن بــازی ســال 2017 از دیــد 

گیمفــا انتخــاب شــود. 

استودیو Turn 10 تایید کرد: Forza Motorsport 8 در 
مراحل اولیه توسعه قرار دارد

نقدها و نمرات Devil May Cry 5 منتشر شدند

فروش عنوان Horizon: Zero Dawn از مرز 
10 میلیون نسخه عبور کرد
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خالق سری Dead Space دوست دارد دنباله ای جدید از این 
مجموعه را بسازد

نقدها و نمرات بازی Anthem منتشر شدند

آخریــن نســخه ســری Dead Space در فوریــه ســال 2013 منتشــر شــد و 
از نظــر فــروش نتوانســت انتظــارات EA را بــرآورده کنــد. 

بــا وجــود ایــن کــه طرفــداران اشــتیاق زیــادی بــه ســاخت و توســعه نســخه 
و  ناشــر  آرتــز،  الکترونیــک  امــا  دارنــد،   Dead Space بــازی  از  جدیــدی 
صاحــب امتیــاز ایــن مجموعــه واکنشــی بــه ایــن درخواســت طرفــداران 
 Dead نشــان نــداده و بــه نظــر می رســد کــه عاقــه ای بــه ســاخت یــک
Space جدیــد نــدارد. چنــدی پیــش آقــای Glen Schofield خالــق ایــن 
مجموعــه، تاییــد کــرد کــه عاقــه فراوانــی بــرای ســاخت یــک نســخه جدیــد 
از ایــن مجموعــه محبــوب را دارد. آقــای شــوفیلد کــه دیگــر بــا EA همــکاری 
 Dante’s Inferno، نمی کنــد همچنیــن ســابقه کار بــر روی بازی هــای چــون

Battlefield Hardline و چنــد نســخه از ســری Star Wars را دارد. 
در حــال حاضــر آقــای شــوفیلد بــا هیــچ شــرکت مطرحــی همــکاری نمی کنــد 
ــن مــرد  ــاره ای ــد شــاهد حضــور دوب ــه زودی بای ــه نظــر می رســد کــه ب ــا ب ام
در صنعــت بــازی ســازی باشــیم. اطاعاتــی از پــروژه بعــدی شــوفیلد در 
دســت نیســت امــا احتمــال مــی رود کــه بــازی بعــدی وی نیــز تمــی ترســناک 

و تخیلــی داشــته باشــد.

یکــی از جنجالی تریــن و بحــث برانگیزتریــن بازی هــای چنــد مــاه اخیــر، 
انتشــار عنــوان Anthem بــود کــه بــا بازخوردهــای ضــد و نقیضــی رو بــه 
 Anthem ،رو شــد. بــا وجــود مشــکات فــراوان در زمینه هــای مختلــف
موفــق شــد بــه پرفــروش تریــن بــازی بریتانیــا طــی یکــی دو هفتــه بعــد 

از انتشــار بــازی تبدیــل شــود.
در نقدهــای ایــن بــازی، بیشــتر منتقــدان از تجربــه ضعیــف بخــش 
و  گرافیکــی  مشــکات  کرده انــد.  انتقــاد  آن  یکنواختــی  و  داســتانی 
ناپایــداری بــازی هــم از جملــه نقــاط ضعــف Anthem بوده انــد کــه 
البتــه ســازندگان بــا انتشــار بــه روز رســان های مختلــف تــا حــد زیــادی 
ــه  ــوان ب ــز می ت ــازی نی ــد. از نقــاط قــوت ب ایــن مشــکل را رفــع کــرده ان
ــو و جــذاب و همچنیــن موســیقی های شــنیدنی  اســتفاده از ایــده ای ن
آن اشــاره کــرد. در نقــد و بررســی اختصاصــی گیمفــا نیــز، طراحــی 
هنــری و مکانیک هــای پــرواز و مبــارزات مــورد تحســین واقــع شــده انــد. 
متــای کنونــی بــازی در متاکرایتیــک 60، و نمــره بــازی از دیــد وبســایت 

ــا 7 اســت.  گیمف

بــر تاییــد شــدن  چنــدی پیــش خبــر جدیــدی مبنــی 
بــرای   Halo: The Master Chief Collection بــازی 
PC منتشــر شــد. در ادامــه بــا جزئیــات ایــن خبــر در 

خدمــت شــما خواهیــم بــود.
خبــر خــوش بــرای کاربــران رایانه هــای شــخصی، در 
دســترس بــودن بــازی در اســتیم و فروشــگاه رســمی 
ــن کالکشــن  ــن ای ــود. همچنی مایکروســافت خواهــد ب
شــود.  مــی  شــامل  نیــز  را   Halo: Reach بــازی 
ــه صــورت  ــوب ب ــن ســری محب ــف ای نســخه های مختل
 60 ثابــت  4K و فریــم ریــت  بــا رزولوشــن  جداگانــه 
 Brian منتشــر خواهنــد شــد. در ضمــن آقــای PC بــرای
Jarrard تاییــد کــرد کــه بازیکنــان تمــام نســخه های 
نخواهنــد  اختیــار  در  همزمــان  صــورت  بــه  را  بــازی 
زمانــی  بازه هــای  در  نســخه ها  ایــن  بلکــه  داشــت، 

متفاوتــی منتشــر خواهنــد شــد. 
همچنیــن آقــای Jarrard رســما تاییــد کــرد که اســتودیو 
ــا اســتودیوهایی  Industries 343 در حــال همــکاری ب
مثــل Ruffian Games ) ســازنده Crackdown 2 ( و 
Splash Game ) ســازنده بــازی Dirty Bomb ( بــرای 
بازدهــی بهتــر بــازی کالکشــن خــود بــر روی رایانه هــای 

شــخصی اســت.

Halo: The Master Chief Collection رسما 
برای رایانه های شخصی تایید شد
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Release Date 
February 15, 2019
Platforms
Microsoft Windows
PlayStation 4
Xbox One
Developer(s) 
Ubisoft Montreal
Publisher)s(
Ubisoft
Genre(s)
Action-adventure
first-person shooter

سعید آقابابایی

ایــن  بایــد  مطلــب  ایــن  ابتــدای  در 
 Far Cry:  موضــوع را مطــرح کنــم کــه
اســت  عناوینــی  جــزو   New Dawn
کــه نشــان مــی دهنــد مــی شــود از 
یــا  دنبالــه  عنوانــی  بــزرگ،  نــام  یــک 
ــازی  فرعــی ســاخت و کاری کــرد کــه ب
ــادار باشــد  ــه ریشــه هایــش وف هــم ب
کــه  باشــد  داشــته  تغییراتــی  هــم  و 
بــازی را جــذاب تــر کنــد. عنوانــی کــه 
چــون شــماره دار و اصلــی نیســت، آن 
ــرات  ــدر انتظــار نمــی رفــت کــه تغیی ق
شــدید و ... نســبت بــه بــازی پنجــم 
داشــته باشــد امــا ســازندگان موفــق 
کامــا  تغییراتــی  هــم  تــا  انــد  شــده 
کــه  کننــد  ایجــاد  بــازی  در  تاثیرگــذار 
ــد  ــر نماین ــوع ت ــاز متن ــرای بازیب آن را ب
ــادار  ــام فارکــرای وف ــه ن و هــم کامــا ب
کــه  هســتید  مطلــع  حتمــا  بماننــد. 

مدتــی   Far Cry: New Dawn بــازی
پلــی  بــرای  یوبیســافت  توســط  قبــل 
و  وان  باکــس  ایکــس   ،۴ استیشــن 
رایانــه هــای شــخصی منتشــر شــده 
اســت و قصــد داریــم تــا ایــن عنــوان را 
ــزان  ــرای شــما عزی از تمامــی جهــات ب
ــر  ــا بتوانیــد راحــت ت بررســی نماییــم ت
در مــورد خریــد یــا عــدم خریــد ایــن 
پــس  نماییــد.  گیــری  تصمیــم  بــازی 
 Far اگــر بــه هــر طریقــی بــه عنــوان
Cry: New Dawn  عاقمنــد هســتید 
و مــی خواهیــد بیشــتر در مــورد ایــن 
کنــم  مــی  پیشــنهاد  بدانیــد،  بــازی 
تــا در ادامــه مطلــب نقــد و بررســی 
بــازی Far Cry: New Dawn بــا مجلــه 

گیمفــا همــراه شــوید.

Far Cry: New Dawn
بازگشتی لذتبخش به هوپ کانتی 
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 Far Cry: New بــازی  مــن  اعتقــاد  بــه 
Dawn نتوانســته اســت از لحــاظ داســتانی 
در ســطح عناویــن قبلــی ایــن ســری عمــل 
کنــد کــه همگــی شــخصیت هایــی فــوق 
العــاده و داســتان و روایــت عالــی داشــتند 
هــای  آنتاگونســت  برتریــن  از  برخــی  و 
آنهــا  در  را  ای  رایانــه  بــازی هــای  تاریــخ 
دیــده ایــم. داســتان، روایــت و شــخصیت 
پــردازی همــواره یکــی از بهتریــن بخــش 
هــای عناویــن فارکــرای بــوده انــد و رونــد 
روایــت داســتان و شــخصیت هــا همیشــه 
انــد و همیشــه  بــوده  مناســب و جــذاب 
بــازی هــای ایــن ســری توانایــی ایــن کــه 
خــود  بــه  داســتانی  لحــاظ  از  را  بازیبــاز 
جــذب کــرده و او را عاقمنــد بــه فهمیــدن 
اختیــار  در  دارنــد،  نــگاه  داســتان  ادامــه 
بســیار  هــای  شــخصیت  و  انــد  داشــته 
جــذاب و فــوق العــاده ای را نیــز مخصوصــا 
در قالــب آنتاگونیســت هــای ایــن ســری 
 Far Cry: New شــاهد بــوده  ایــم، ولــی
Dawn در ایــن زمینــه و در خلــق و روایــت 
هــای  شــخصیت  و  عالــی  داســتان  یــک 
قدرتمنــد  هــای  آنتاگونیســت  و  عمیــق 
چنــدان موفــق عمــل نکــرده اســت و در 
از لحــاظ  نیســت.  ســطح عناویــن قبلــی 
 Far Cry: داســتانی،  شــالوده  و  زمینــه 
و  دنیــا  اســاس  بــر  کامــا   New Dawn
حتــی برخــی شــخصیت هــای اصلــی بــازی 
پنجــم بنــا شــده اســت، فقــط زمانــش فــرق 
دارد کــه اکنــون بــه بعــد از یــک فاجعــه 
آخرالزمانــی رفتــه اســت و بــرای نخســتین 
آخرالزمانــی  صــورت  بــه  را  فارکــرای  بــار 
 Far Cry: داســتانی  وقایــع  بینیــم.  مــی 
New Dawn هفــده ســال بعــد از اتفاقــات 
نســخه پنجــم رقــم مــی خــورد. بعــد از ایــن 
کــه یــک انفجــار هســته ای کــه از آن بــا نام 
»the Collapse« یــاد مــی شــود دنیــا را 
ویــران کــرده اســت، نجــات یافتــگان ســعی 
در ایــن دارنــد کــه دوبــاره جامعــه ای را در 
Hope County برپــا کننــد. ایــن جامعــه 
گروهــی  توســط  مــداوم  طــور  بــه  نوپــا 
ســازمان یافتــه از دزدان و غارتگــران بــه 
نــام Highwaymen کــه توســط دو خواهــر 
ــری  ــو رهب ــام هــای میکــی و ل ــه ن ــو ب دوقل
شــما  شــوند.  مــی  تهدیــد  شــوند،  مــی 
 Thomas بــه عنــوان یــک عضــو از گــروه
Rush کــه ســعی دارنــد نظــم و صلــح را 

بیــن  از  کننــد قصــد  برقــرار  در ســرزمین 
را  آدمکــش  غارتگــران  گــروه  ایــن  بــردن 
ابتــدای  ولــی مطابــق معمــول در  داریــد 
شکســت  آن  آغازیــن  ســکانش  و  بــازی 
ســختی مــی خوریــد و بــه شــکلی از مهلکــه 
نجــات پیــدا مــی کنیــد و ســپس بایــد از 
صفــر شــروع کــرده تــا نهایتــا بتوانیــد ایــن 
ــی  ــن راه کل ــد و در ای ــن ببری گــروه را از بی
وقایــع مختلــف رقــم مــی خــورد و یکــی از 
نکاتــی کــه در بخــش داســتان و روایــت 
مثبــت اســت، شــخصیت هــای آشــنایی 
اســت کــه در ایــن رونــد ماقــات مــی کنیــد 
شــاهد  را  خوبــی  ســورپرایزهای  گاهــا  و 
ــن  ــی ای هســتیم. آنتاگونیســت هــای اصل
بــازی یعنــیMickey  و  Lou بــه نظــر بنــده 
اصــا در ســطح جــوزف ســید یــا همــان 
و  نیســتند  پنجــم  بــازی  در   The Father
درســت اســت کــه ســازندگان ســعی کــرده 
انــد بــاز هــم یــک حالــت جنــون همیشــگی 
ــرار  ــن ســری ق را در آنتاگونیســت هــای ای
ــاگان  دهنــد ولــی جنونــی کــه در واس و پ
خیلــی  ایــم  دیــده  ســید  حــوزف  و  میــن 
در  اتفاقــا  و  اســت   بهتــر  و  باورپذیرتــر 
بهتریــن شــخصیت  هــم  نســخه  همیــن 
بــازی همــان جــوزف ســید اســت کــه بــا وی 
دیــدار خواهیــد کــرد، البتــه او نیــز تغییرات 
زیــادی کــرده اســت.  در واقــع بایــد بگویــم 
ــز نمــی توانیــد آنطــور کــه بایــد  شــما هرگ
ــرار  ــاط برق ــن دو خواهــر ارتب ــا ای و شــاید ب
باشــید.  داشــته  را دوســت  آنهــا  و  کنیــد 
البتــه ایــن را هــم بایــد در نظــر داشــت کــه 
Far Cry: New Dawn یــک اســپین آف بــا 
فاصلــه زمانــی یــک ســال از بــازی پنجــم 
اســت و نــه یــک نســخه اصلــی ســری بــا 
چنــد ســال زمــان ســاخت.  بایــد بگویــم 
ســازندگان تصمیــم جالبــی گرفتــه انــد کــه 
بــه آخرالزمــان  Far Cry: New Dawn را 
را  فارکــرای  بــار  نخســتین  بــرای  و  ببرنــد 
آف  اســپین  زیــرا  کننــد،  پســاآخالزمانی 
ــا  ــن کارهــا هســتند و قطع هــا جــای همی
ایــن دنیــای آخرالزمانــی خیلــی جــذاب تــر 
از ایــن اســت کــه مــی خواســتیم دوبــاره 
در همــان دنیــای تکــراری بــازی پنجــم و 
در همــان فضــا کــه ســاعت هــا آن را در 
نوردیــده بودیــم، بــازی کنیــم و کامــا همــه 

چیــز برایمــان تکــرار شــود.
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 Far Cry: New بــه اعتقــاد مــن بــازی
لحــاظ  از  اســت  نتوانســته   Dawn
داســتانی در ســطح عناویــن قبلــی ایــن 
ســری عمــل کنــد کــه همگــی شــخصیت 
و  داســتان  و  العــاده  فــوق  هایــی 
از  برخــی  و  داشــتند  عالــی  روایــت 
برتریــن آنتاگونســت هــای تاریــخ بــازی 
هــای رایانــه ای را در آنهــا دیــده ایــم. 
ــردازی  ــت و شــخصیت پ داســتان، روای
ــن بخــش هــای  همــواره یکــی از بهتری
رونــد  و  انــد  بــوده  فارکــرای  عناویــن 
هــا  شــخصیت  و  داســتان  روایــت 
همیشــه مناســب و جــذاب بــوده انــد 
ســری  ایــن  هــای  بــازی  همیشــه  و 
لحــاظ  از  را  بازیبــاز  کــه  ایــن  توانایــی 
ــه خــود جــذب کــرده و او را  داســتانی ب
عاقمنــد بــه فهمیــدن ادامــه داســتان 
نــگاه دارنــد، در اختیــار داشــته انــد و 
شــخصیت هــای بســیار جــذاب و فــوق 
العــاده ای را نیــز مخصوصــا در قالــب 
ــن ســری شــاهد  آنتاگونیســت هــای ای
 Far Cry: New Dawn بــوده  ایــم، ولی
روایــت  و  خلــق  در  و  زمینــه  ایــن  در 
یــک داســتان عالــی و شــخصیت هــای 
عمیــق و آنتاگونیســت هــای قدرتمنــد 
نکــرده اســت و  چنــدان موفــق عمــل 
از  نیســت.  قبلــی  عناویــن  ســطح  در 
 Far ،لحــاظ زمینــه و شــالوده داســتانی
اســاس  بــر  کامــا   Cry: New Dawn
دنیــا و حتــی برخــی شــخصیت هــای 
اصلــی بــازی پنجــم بنــا شــده اســت، 
فقــط زمانــش فــرق دارد کــه اکنــون بــه 
بعــد از یــک فاجعــه آخرالزمانــی رفتــه 
اســت و بــرای نخســتین بــار فارکــرای 
را بــه صــورت آخرالزمانــی مــی بینیــم. 
 Far Cry: New Dawn وقایع داســتانی
هفــده ســال بعــد از اتفاقــات نســخه 
پنجــم رقــم مــی خــورد. بعــد از ایــن کــه 
بــا  یــک انفجــار هســته ای کــه از آن 
نــام »the Collapse« یــاد مــی شــود 
نجــات  اســت،  کــرده  ویــران  را  دنیــا 
کــه  دارنــد  ایــن  در  ســعی  یافتــگان 
 Hope County دوبــاره جامعــه ای را در
ــه طــور  ــا ب ــن جامعــه نوپ ــد. ای ــا کنن برپ
ســازمان  گروهــی  توســط  مــداوم 
نــام  بــه  غارتگــران  و  دزدان  از  یافتــه 
Highwaymen کــه توســط دو خواهــر 
دوقلــو بــه نــام هــای میکــی و لــو رهبری 
مــی شــوند، تهدیــد مــی شــوند. شــما 
 Thomas بــه عنــوان یــک عضــو از گــروه
Rush کــه ســعی دارنــد نظــم و صلــح را 
در ســرزمین برقــرار کننــد قصــد از بیــن 
بــردن ایــن گــروه غارتگــران آدمکــش را 
داریــد ولــی مطابــق معمــول در ابتــدای 
بــازی و ســکانش آغازیــن آن شکســت 
از  بــه شــکلی  و  مــی خوریــد  ســختی 
مهلکــه نجــات پیــدا مــی کنیــد و ســپس 
بایــد از صفــر شــروع کــرده تــا نهایتــا 
بتوانیــد ایــن گــروه را از بیــن ببریــد و 
در ایــن راه کلــی وقایــع مختلــف رقــم 
در  کــه  نکاتــی  از  یکــی  و  خــورد  مــی 
بخــش داســتان و روایــت مثبــت اســت، 
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شــخصیت هــای آشــنایی اســت کــه 
و  کنیــد  مــی  ماقــات  رونــد  ایــن  در 
گاهــا ســورپرایزهای خوبــی را شــاهد 
آنتاگونیســت هــای اصلــی  هســتیم. 
 Lou و     Mickeyیعنــی بــازی  ایــن 
ــده اصــا در ســطح جــوزف  ــه نظــر بن ب
ســید یــا همــان The Father در بــازی 
کــه  اســت  و درســت  نیســتند  پنجــم 
ســازندگان ســعی کــرده انــد بــاز هــم 
در  را  جنــون همیشــگی  حالــت  یــک 
قــرار  ایــن ســری  آنتاگونیســت هــای 
و  واس  در  کــه  جنونــی  ولــی  دهنــد 
پــاگان میــن و حــوزف ســید دیــده ایــم 
و  اســت   بهتــر  و  باورپذیرتــر  خیلــی 
اتفاقــا در همیــن نســخه هــم بهتریــن 
ــان جــوزف ســید  ــازی هم شــخصیت ب
اســت کــه بــا وی دیــدار خواهیــد کــرد، 
نیــز تغییــرات زیــادی کــرده  او  البتــه 
شــما  بگویــم  بایــد  واقــع  در  اســت.  
بایــد  کــه  آنطــور  توانیــد  نمــی  هرگــز 
ارتبــاط  خواهــر  دو  ایــن  بــا  شــاید  و 
برقــرار کنیــد و آنهــا را دوســت داشــته 
باشــید. البتــه ایــن را هــم بایــد در نظــر 
 Far Cry: New Dawn کــه  داشــت 
یــک اســپین آف بــا فاصلــه زمانــی یــک 
ــه یــک  ــازی پنجــم اســت و ن ســال از ب
بــا چنــد ســال  اصلــی ســری  نســخه 
زمــان ســاخت.  بایــد بگویــم ســازندگان 
 Far انــد کــه  تصمیــم جالبــی گرفتــه 
آخرالزمــان  بــه  را   Cry: New Dawn
ببرنــد و بــرای نخســتین بــار فارکــرای 
را پســاآخالزمانی کننــد، زیــرا اســپین 
آف هــا جــای همیــن کارهــا هســتند و 
ــای آخرالزمانــی خیلــی  قطعــا ایــن دنی
مــی  کــه  اســت  ایــن  از  تــر  جــذاب 
دنیــای  همــان  در  دوبــاره  خواســتیم 

تکــراری بــازی پنجــم و در همــان فضــا 
نوردیــده  در  را  آن  هــا  ســاعت  کــه 
بودیــم، بــازی کنیــم و کامــا همــه چیــز 

برایمــان تکــرار شــود.
گویــا نقــش آفرینــی کــردن اساســین 
ــه یوبیســافت چســبیده اســت  کریــد ب
و حــاال کــم کــم فارکــرای هــم نقــش 
ــه  ــه مــن ن ــه البت ــی مــی شــود ک آفرین
تنهــا ناراضــی نیســتم بلکــه خیلــی هــم 
ایــن آر پــی  از  تــا باشــد  خوشــحالم! 
 Far Cry: !جــی هــای بــزرگ و عالــی
New Dawn  عنوانــی در ژانــر شــوتر 
اول شــخص و اکشــن ماجرایــی جهــان 
المــان هــای پرتعــداد نقــش  بــا  آزاد 
ــد  ــاز مــی توان ــه بازیب ــی اســت ک آفرین
در دنیــای بــزرگ آن بــه صــورت کامــا 
آزادانــه بــه صــورت پیــاده یــا بــا وســایل 
نقلیــه گوناگــون گشــت و گــذار کنــد و 
ماموریــت هــای مختلــف انجــام دهیــد 
و با افراد گوناگون آشــنا شــود و پایگاه 
ــد. شــما بایســتی در  ــح کن ــی را فت های
اول بــازی و بعــد از بخــش ابتدایــی، 
شــخصیت خــود را از لحــاظ ظاهــری 
کامــا شــخصی ســازی کنیــد و رنــگ 
پوســت و لبــاس و ... را بــه دلخــواه 
خــود انتخــاب نماییــد کــه کلــی انتخــاب 
ــرای شــخصی ســازی  هــای گوناگــون ب
در اختیــار شماســت و خیلــی آیتــم هــا 
را نیــز )اعــم از لبــاس و ســاح و..( مــی 
توانیــد بــا خــرج کــردن اعتبــار فارکــرای 
)کــه بــا پــول واقعــی مــی خریــد( بــه 
دســت بیاوریــد کــه البتــه اصــا واجــب 
و الزم نیســتند و تــازه خیلــی از اینهــا 
را بــا واحــد پولــی داخــل بــازی )کــه در 
ایــن عنــوان اتانــول اســت( هــم مــی 
توانیــد آزاد کنیــد. کلــی المــان هــای 
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جدیــد و بخــش هــای متنــوع در گیــم 
پلــی بــازی وجــود دارنــد کــه خیلــی از 
ــل  ــازی تبدی ــد هســتند و ب ــا جدی آنه
ــازی  ــی کامــا متفــاوت از ب ــه عنوان ب
قبلــی کــرده انــد و انــگار شــاهد یــک 
شــوتر اول شــخص نقــش آفرینــی 
مثــل بردرلنــدز هســتیم. از اضافــات 
جــذاب گیــم پلــی بــازی مــی تــوان بــه 
ماموریــت هــای Expedition اشــاره 
کــرد کــه خــود اینهــا یــک زمــان خیلــی 
زیــادی را بــا محتــوای جدیــد بــرای 
شــما بــه همــراه دارنــد و شــاهد ۷ 
ماموریــت در ایــن شــاخه هســتیم 
ســختی  درجــه   ۳ کــدام  هــر  کــه 
خیلــی  لحظــات  و  دارنــد  مختلفــی 
مــی  خلــق  شــما  بــرای  را  جذابــی 
کننــد. در ایــن ماموریــت هــا بایــد 
برویــد و از دل یــک پایــگاه دشــمن 
کــه ممکــن اســت یــک کشــتی باشــد 
ویــران شــده،  بــازی  یــک شــهر  یــا 
یــک محمولــه ارزشــمند را برداریــد 
و ســپس زنــده بمانیــد تــا هلیکوپتــر 
برســد و قبــل از ایــن کــه دشــمنان 
هلیکوپتــر را منفجــر کننــد یــا شــما را 
بکشــند فــرار کنیــد. شــما مــی توانیــد 
کمپیــن و بخــش داســتانی بــازی را 
بــه تنهایــی یــا در کنــار یــک همــراه در 
 cooperative multiplayer بخــش 
انجــام دهیــد کــه بــدون شــک تجربــه 
کــردن بــازی بــا دوســتان بــه صــورت 
کــواپ لــذت خیلــی خیلــی بیشــتری 
و  هــا  پایــگاه  بایــد  بــازی  در  دارد. 
خانــه هــای امــن را در سراســر نقشــه 
آزاد کنیــد و بــه دســت آوریــد کــه در 
ایــن پایــگاه هــا قابلیــت انجــام انــواع 
کارهــا مثــل ســاختن ســاح و خریــد 

و فروش پوســت حیوانات و ســاخت 
ــد ماشــین هــا و هلیکوپترهــا  و خری
و... را داریــد کــه مشــابه بــازی پنجــم 
کــه  اینجاســت  تفــاوت  امــا  اســت 
اکنــون مــی توانیــد ایــن پایــگاه هــا و 
خانــه هــای امــن خــود را بــا درجــات 
باالتــر ارتقــا دهیــد و قــوی تــر کنیــد 
کــه ایــن موضــوع یــک ســری پیــش 
انجــام  بایســتی  کــه  دارد  نیازهــا 
دهیــد و برخــی ماموریــت هــای الزم 
را بــه پایــان برســانید. در بــازی انــواع 
وسایل نقلیه را در اختیار دارید و از 
انــواع ماشــین هــای کوچــک و بــزرگ 
بــازی  در  و...  موتــور  و  هواپیمــا  و 
وجــود دارنــد کــه مــی توانیــد ســوار 
آن هــا شــده و در جــای جــای نقشــه 
بــازی رفــت و آمــد کنیــد. همچنیــن با 
انجــام Expedition هــا مــی توانیــد 
بیــن پایــگاه هــای امــن خــود ســفر 
ســریع نیــز انجــام دهیــد. در بــازی 
بــه ماننــد نســخه پنجــم سیســتم بــه 
کارگیــری و اســتخدام کــردن نفــرات 
مختلــف یــا »Guns for Hire« نیــز 
وجــود دارد کــه مــی توانیــد ایــن کار 
را بــا افــراد محلــی و یــک ســری افــراد 
خــاص بــا قابلیــت هــای ویــژه انجــام 
دهیــد تــا در مبــارزات بــه کمــک شــما 
بیاینــد. هــر کــدام از ایــن مبارزیــن 
همــراه، توانایــی هــا و قابلیــت هــا 
ــه خــود را  و شــخصیت مخصــوص ب
 Far Cry: ــد. ماهیگیــری نیــز در دارن
New Dawn بــه ماننــد نســخه پنجــم 
وجــود دارد کــه بــازی را جــذاب تــر 
مــی کنــد و تنــوع جالبــی بــه حســاب 
مــی آیــد و یــک ســری چالــش هــای 
خــاص را بــرای شــما بــه همــراه دارد. 

بــا ایــن کــه ماننــد بــازی پنجــم شــاهد 
باالیــی  و  خــوب  هــوش مصنوعــی 
و  هســتیم  دشــمنان  اکثریــت  در 
دوره  را  شــما  خــوب  خیلــی  آنهــا 
مــی کننــد، ولــی بــاز هــم مشــکاتی 
واقعــا  کــه  مصنوعــی  هــوش  در 
گاهــی عجیــب و مســخره هســتند 
کنیــم مخصوصــا  مــی  را مشــاهده 
هــای  المــان  از  اســتفاده  هنــگام 
بــه  بــازی  گان پلــی  کاری.  مخفــی 
بســیار  جذابیــت  همیشــه  ماننــد 
و  شــلیک  مکانیســم  دارد.  باالیــی 
بهتریــن  بــه  بــازی  در  هدف گیــری 
یــک  شــکل  خوش دســت ترین  و 
بــازی اول شــخص انجــام می شــود 
و  از مبــارزات بــازی حســابی لــذت 
هــر  بــا  شــلیک  بــرد.   خواهیــد 
را  خــودش  خــاص  حــس  ســاحی 
هــای  تفــاوت ســاح  کامــا  و  دارد 
لمــس  را  مبــارزات  در  مختلــف 
ــه شــرایط  ــد بســته ب ــد و بای مــی کنی
مناســب  هــای  ســاح  از  مختلــف 
بــرای  ســرد  هــای  ســاح  حتــی  یــا 
مبــارزات نزدیــک اســتفاده نماییــد. 
ــارزات جــذاب  ــوع ســاح هــا و مب تن
نقــاط  تریــن  مهــم  از  یکــی  بــازی، 
قــوت Far Cry: New Dawn اســت 
و شــاهد یکــی از برتریــن بــازی هــای 
نســل هشــتم  اول شــخص  شــوتر 
در ایــن زمینــه هســتیم. هــر لحظــه 
در بــازی ممکــن اســت تــا ناگهــان 
ارزشــمند  آیتمــی  یــا  و  یــک ســاح 
هیجــان  لحظــات  کــه  کنیــد  پیــدا 
بــرای شــما  را در مبــارزات  انگیــزی 
خلــق مــی کننــد.  در بــازی از رایفــل 
و شــات گان گرفتــه تــا پیســتول و 

هــای  ســاح  همینطــور  و  ریوولــور 
و  نارنجــک  ماننــد  دســتی  منفجــره 
هــای  ســاح  البتــه  و  مولوتــوف  
مختلــف مبــارزات نزدیــک را بــرای از 
پــای در آوردن دشــمنان در اختیــار 
داریــد )برخــی ســاح هــای جدیــد 
البتــه  کــه  انــد(  هــم اضافــه شــده 
در ایــن بــازی، ســاح هــا و تمامــی 
ــزات )حتــی ماشــین هــا  دیگــر تجهی
و ...( همگــی دارای رنــک و درجــه 
ــا  ــی ت هســتند و از درجــه ۱ و معمول
درجــات باالتــر بــا رنــگ هــای طایــی 
را شــاهد هســتیم کــه بایــد بــا انجــام 
فعالیــت هایــی قابلیــت اســتفاده از 
تجهیــزات رده باالتــر را کســب کنیــد 
و نمــی توانیــد در اول بــازی از یــک 
اســتفاده  باالتــر  یــا   ۲ رده  ســاح 
کنیــد. در مجمــوع و در مــورد بخــش 
 Far Cry: گیــم پلــی بــازی بایــد گفــت
New Dawn عنوانیســت بــا قابلیــت 
هــا،  پایــگاه  آپگریــد  و  ارتقــا  هــای 
میزهــای ســاخت ســاح و تجهیــزات 
ــزات از  ــدی تجهی مختلــف، درجــه بن
معمولــی تــا عالــی بــر اســاس رنــگ، 
درجــه بنــدی حیوانــات از معمولــی 
)نــه  یافتــه  جهــش  حیوانــات  تــا 
مثــل فــال آوت البتــه!( و قدرتمنــد 
کــه در ابتــدای بــازی بــا یــک ضربــه 
تقریبــا شــما را مــی کشــند، انــواع 
و اقســام ماموریــت هــای اصلــی و 
فرعــی و گنــج یابــی، ماموریــت هــای 
Expedition، صحبــت بــا شــخصیت 
هــای مختلــف و تشــکیل یــک گــروه 
ــه شــما و  ــرای کمــک ب ــن ب از متحدی
آفرینــی  نقــش  هــای  المــان  کلــی 

ــر. دیگ
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ــم  ــد بگوی ــازی بای در مــورد موســیقی ب
قطعــات  کــه  رســد  مــی  نظــر  بــه 
و  زیباتــر  پنجــم  نســخه  موســیقی 
باکیفیــت تــر از ایــن عنــوان بودنــد کــه 
البتــه خــب واقعــا هــم طبیعــی اســت 
ــا  ــی و شــماره دار ب ــک نســخه اصل و ی
چندیــن ســال زمــان ســاخت بایــد بــا 
عنوانــی کــه یــک ســال بعــد از انتشــار 
بــازی پنجــم عرضــه شــده و یــک بــازی 
اســپین آف اســت از لحــاظ کیفیــت 
باشــد.  داشــته  تفــاوت  موســیقی 
ــا  ــب ب ــازی اغل ــن ب موســیقی هــای مت
حــال و هــوای آن همخوانــی دارنــد و 
بــا داســتان و دنیــای بــازی و فضــای 
آن تطابــق نســبتا خوبــی برقــرار کــرده 
انــد امــا نــه از آن موســیقی هایــی کــه 
دلتــان بخواهــد در خــارج از بــازی نیــز 
بــه تنهایــی بــه آن ها گوش بدهید. در 
واقــع بایــد گفــت ســازندگان موســیقی 
را  خــود  کار    Far Cry: New Dawn
ــد  ــول انجــام داده ان ــل قب نرمــال و قاب
و نمــی تــوان از موســیقی هــای بــازی 
ضعیــف  ســاندترک  یــک  عنــوان  بــه 
ــی  ــان ســاندترک ب ــی آنچن ــرد ول ــاد ک ی
ــی را هــم شــاهد  ــه یادماندن ــر و ی نظی
نیســتیم. صداگــذاری هــای محیطــی 
بــا  و  دقــت  بــا  بســیار  بــازی همگــی 
کیفیــت در بــازی شــنیده مــی شــوند 
و صداهــای مختلــف و صــدای شــلیک 

ســاح هــا و.. کامــا در رونــد بیشــتر 
غــرق کــردن بازیبــاز در دل بــازی موثــر 
واقــع مــی شــوند.در مورد صداپیشــگی 
شــخصیت هــا بایــد گفــت صرفــا در 
ــازی  بخــش »صداپیشــگی«، شــاهد ب
بســیار بــا کیفیتــی هســتیم کــه اگــر 
دیالــوگ هــا و شــخصیت پــردازی هــای 
نیــز داشــت، بســیار کیفیــت  بهتــری 
چشــم  بــه  بیشــتر  صداگــذاران  کار 
 Lou و Mickey مــی آمــد. صداگــذاری
 Leslie و Cara Ricketts کــه توســط
انجــام  شــکل  بهتریــن  بــه   Miller
گرفتــه اســت امــا متاســفانه ان قــدر 
نچســب  خواهــر  دو  ایــن  شــخصیت 
اســت کــه ایــن صداگــذاری عالــی هــم 
ــه  ــل ب نتوانســته اســت آن هــا را تبدی
قدرتمنــد  و  عالــی  هایــی  شــخصیت 
دیگــر  تمامــی  صداگــذاری  نمایــد. 
شــخصیت هــا نیــز بــه خوبــی انجــام 
شــده و صداپیشــگان افــرادی مختلــف 
بــازی بــه خوبــی از پــس انجــام وظیفــه 
خــود بــر آمــده انــد، امــا بــه ماننــد نکتــه 
ای کــه بــرای دو انتاگونیســت اصلــی 
کــردم  عــرض  شــما  خدمــت  بــازی 
شــخصیت هــای ضعیــف و نچســب 
ایــن  حتــی  کــه  انــد  شــده  باعــث 
صداگــذاری خــوب هــم نتوانــد آن هــا 
را در نظــر بازیبــاز دلپذیرتــر و جــذاب 

ــوه دهــد.  ــر جل ت
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ایده بردن دنیای فارکرای برای اولین بار به فضای آخرالزمانی در یک بازی اسپین آف، 
خاقیت جالب و جذابی است، گرافیک بی نهایت چشم نواز بازی و طراحی مراحل زیبا و  

رنگ بندی های زنده و بی نظیر، دیدن هوپ کانتی که کلی خاطره از آن در بازی پنجم داریم 
با روکشی از آخرالزمان بسیار جذاب و لذتبخش است و اصا حال و هوای دنیایی تکراری 
را ندارد و کاما متفاوت است، المان های جذاب گیم پلی و مبارزات و اضافه کردن برخی 

قابلیت های نقش آفرینی و المان های جدید در سیستم لوتینگ بازی و  سیستم رنک ساح 
ها حال و هوای تازه ای به بازی بخشیده است، سورپرایزهایی خوب از دیدن برخی شخصیت 

های آشنا در بازی، یک اسپین آف کامل و عالی با محتوای بسیار مناسب و اضافات جذاب

داستان و روایت نه چندان جذاب و قابل 
قبول برای یک بازی فارکرای، آنتاگونیست 

های ضعیف و نچسب در عنوانی که 
آنتاگونیست هایش همواره جزو برترین 

شخصیت های منفی تاریخ بوده اند، 
سایر شخصیت های بازی  هم اصا به 

یادماندنی و پرداخت شده نیستند، برخی 
مشکات کوچک هوش مصنوعی 8.5

+-

 Far Cry: در نهایــت بایــد بگویــم
New Dawn عنوانــی اســت کــه 
از  خوبــی  بــه  تــا  توانســته  کامــا 
بــرای  الزم  هــای  المــان  تمامــی 
تبدیــل شــدن بــه یــک شــوتر اول 
شــخص جــذاب و نســل هشــتمی 
اســتفاده کــرده و عنوانــی جــذاب 
اختیــار  در  را  انگیــز  هیجــان  و 
بازیبــازان و طرفــداران قــرار دهــد. 
حتمــا مــی دانیــد کــه در بــازی هــای 
اســپین آف معمــوال همــان بنــای 
بــازی اصلــی قبلــی ســری را شــاهد 
الســت  آنچارتــد  )مثــل  هســتیم 
مقــدار  تنهــا  شــاید  کــه  لگســی( 
خــودش  بــه  را  تغییــرات  کمــی 
 Far Cry: در  ولــی  باشــد  دیــده 
New Dawn بــا ایــن کــه اصــول 
کلــی همــان اصــول و پایــه فارکــرای 
۵ اســت، تغییــرات یــا بهتــر اســت 
بگویــم  تغییــرات  کلمــه  جــای  بــه 
»اضافــات« خیلــی خیلــی زیــادی 
را شــاهد هســتیم کــه بــازی را در 
جدیــد  کامــا  عنــوان  یــک  ســطح 
 Far انــد.   بــرده  پیــش  اصلــی  و 
نســخه  یــک   Cry: New Dawn
اســپین آف و فرعــی اســت امــا نــه 
تنهــا چیــز زیــادی از عناویــن اصلــی 
ســری کــم نــدارد بلکــه در برخــی 
مواقــع از نظــر المــان هــای گیــم 

پلــی برتــر هــم هســت. در واقــع 
تمــام   Far Cry: New Dawn
پنجــم  نســخه  نظیــر  بــی  نــکات 
شــخصیت  و  داســتان  از  )غیــر 
هــای عالــی( را دارد و  کلــی هــم 
بــه  جدیــد  اضافــات  و  هــا  المــان 
تــا  اســت  افــزوده  آن  پلــی  گیــم 
شــاهد یــک تجربــه کامــا متفــاوت 
از بــازی پنجــم و یــک بــازی کامــل 
و پرمحتــوا باشــیم و ذره ای حــس 
ــر  ــا دســت ندهــد و فک ــه م ــرار ب تک
جدیــد  بــازی  یــک  داریــم  کنیــم 
تجربــه  را  ســری  ایــن  از  اصلــی 
مــی کنیــم. یوبیســافت کــه یکــی از 
برتریــن کمپانــی هــای صنعــت گیــم 
ســرگرم  مفهــوم  »درک  لحــاظ  از 
بــزرگ«  بــازی  یــک  بــودن  کننــده 
کــه  داد  نشــان  دیگــر  بــار  اســت 
چطــور مــی شــود یــک بــازی جهــان 
آزاد جــذاب و بســیار ســرگرم کننــده 
عنــوان  یــک  اگــر  حتــی  ســاخت، 
اســپین آف بــا زمــان ســاخت کــم و 
ــازی قبلــی ســری باشــد.  ــه ب ــر پای ب
گرافیــک چشــم نــواز، رنــگ بنــدی 
فــوق العــاده، دنیایــی زیبــا و جذاب 
ــری، گرافیــک  از لحــاظ طراحــی هن
گیــم  ثبــات،  بــا  و  قدرتمنــد  فنــی 
و  اضافــات  و  بســیار متنــوع  پلــی 
المــان هــای جدیــد نقــش آفرینــی 

نســبت بــه بــازی پنجــم، گان پلــی و 
ــدازی بســیار خــوش  سیســتم تیران
دســت و لذتبخــش و تنــوع عالــی 
ســاح هــا، همــه و همــه دســت بــه 
 Far Cry: دســت هــم داده انــد تــا
New Dawn تبدیــل بــه عنوانــی 
شــود کــه بــه راحتــی بتوانــم تجربــه 
آن را بــه تمامــی بازیبــازان عاقمنــد 
بــه ایــن ســری و ســبک شــوتر اول 
شــخص پیشــنهاد کنــم و از آن بــه 
کــه  ببــرم  نــام  بــازی  یــک  عنــوان 
کامــا ارزش خریــد و تجربــه کــردن 
 Far Cry: New داراســت.   را 
بــه  وفــادار  عنوانــی  هــم   Dawn
ریشــه هــای ســری محســوب مــی 
شــود و هــم بــه انــدازه کافــی المــان 
هــای جدیــد بــرای متنــوع تــر کــردن 
بــازی و متمایــز کــردن آن از نســخه 
هــای قبلــی را در اختیــار دارد و از 
لحــاظ میــزان و تنــوع محتــوا نیــز 
بــه عنــوان یــک بــازی اســپین آف 
کــرده  عمــل  نظیــر  بــی  فرعــی  و 
اســت و هیــچ چیــزی از یــک نســخه 
نــدارد.  کــم  دار  شــماره  و  اصلــی 
را خــوب  یوبیســافت کار خــودش 
را  عنوانــی  بــاز هــم  و  اســت  بلــد 
واقعــی  معنــای  بــه  کــه  ســاخته 
قابــل تحســین و لذتبخــش اســت. 
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Release Date 
March 23, 2017
Platforms
Microsoft Windows
Xbox One
Android
iOS
PlayStation 4
Developer(s) 
PUBG Corporation 
Bluehole
Publisher)s(
PUBG Corporation
Genre(s)
Battle royale

محمد آریامقدم

افــزون  روز  محبوبیــت  نمی تــوان 
ــال در عصــری کــه  بازی هــای بتــل روی
بــه ســر می بریــم را انــکار کــرد. نــه تنهــا 
ایــران، بلکــه در تمــام دنیــا بتــل  در 
رویال هــا بــه طــرز نجومــی، طرفــداران 
زیــادی پیــدا کرده انــد. اگرچــه هنــوز 
فرامــوش  داســتانی  بازی هــای 
 2018 ســال  همیــن  در  و  نشــده اند 
 God of War، Spider عناوینــی چــون
 Man، Assassin’s Creed Odyssey
از   Red Dead Redemption 2 و 
بوده انــد  داســتانی  بازی هــای  جملــه 
موفقیت هــای  بــه  توانســته اند  کــه 
زیــادی برســند. عاقــه بــازی بــازان بــه 
بازی هــای بتــل رویــال هــم منطقــی 
نمی تــوان  و  اســت  احتــرام  قابــل  و 
فورتنایــت  مثــل  بازی هایــی  لــذت  از 
ســادگی ها  ایــن  بــه  پابجــی  یــا 

 PlayerUnknown’s بــازی  گذشــت. 
 PUBG یــا بــه اختصــار Battleground
در ابتــدا در ســال 2017 بــرای PC و 
Xbox One منتشــر شــد. علــی رغــم 
بــه  رســیدن  و  منتقدیــن  ســتایش 
ــر فروش تریــن  موفقیت هایــی مثــل پ
ــا فــروش  ــازی رایانه هــای شــخصی ب ب
42 میلیــون نســخه، بعــدا قافیــه را بــه 
فورتنایــت باخــت. الزم بــه ذکــر اســت 
کــه ایــن بــازی بــرای PS4 هــم منتشــر 
نیــز در  شــده و نســخه موبایلــی آن 
مطلــب  ادامــه  در  اســت.  دســترس 
ســعی داریــم کــه کمــی بیشــتر عنــوان 

کنیــم.  بررســی  را   PUBG
اولیــن  را   PUBG بــازی  نتــوان  شــاید 
بتــل رویــال تاریــخ دانســت، امــا قطعــا 
تمــام  کــه  رویالیســت  بتــل  اولیــن 
المان هــای الزم را در خــود جــای داده 

و در همــه هــم عملکــرد خوبــی داشــته 
کــه  طــور  همــان  واقــع  در  اســت. 
می دانیــد در بازی هــای مشــابه، شــما 
لزومــا هــدف خاصــی نداریــد و فقــط 
بایــد زنــده بمانیــد! نکتــه ایــن جاســت 
کــه  ایــن  بــه  توجــه  بــا  پابجــی  کــه 
واقــع گرایانه تــر از فورتنایــت اســت، 
بازیکنــان  از  بعضــی  بــرای  می توانــد 
باشــد.  داشــته  بیشــتری  جذابیــت 
البتــه تــگ 30 دالری بــازی در مقایســه 
ــودن رقیــب قدرتمنــدش،  ــگان ب ــا رای ب
از اصلی تریــن دالیــل پیشــی گرفتــن 
تعــداد  و  محبوبیــت  در  فورتنایــت 
کاربــر اســت. بگذاریــد اســاس بــازی 
را برایتــان روشــن کنــم، شــما کافــی 
بــه کمــک تجهیزاتــی کــه  اســت کــه 
اختیــار داریــد، دشــمنان و دیگــر  در 
رقبــای خــود را از میــدان مبــارزه حــذف 

PLAYERUNKNOWNS BATTLEGROUNDS
لذت بخش و ناب
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کنیــد و در نهایــت تــا جایــی کــه ممکــن 
اســت زنــده بمانیــد. بــازی پابجــی از آن 
دســت بازی هایــی اســت کــه بــا گذشــت 
ســاعت ها و روزهــا می توانــد بازیکــن را 
بیــش از پیــش بــه خــود معتــاد کند! کار 
بــه جایــی خواهــد رســید کــه کــم کــم از 
بــازی مطلــع خواهیــد  تمــام جزئیــات 
شــد و عمــا چیــزی بــرای کشــف کــردن 
اســت  حالــی  در  ایــن  نــدارد.  وجــود 
ــر بازیکــن را  ــد دیگ ــک ران ــه عطــش ی ک
می توانــد از کار و زندگــی بینــدازد. بــا 
وجــود ایــن کــه بــازی همیشــه همــان 
بــازی اســت، امــا تجربــه ی هــر دســت 
ــل  ــا متفــاوت اســت و دلی ــد عموم جدی
همــه  تقریبــا  بــودن  رنــدوم  هــم  آن 
چیــز اســت! ایــن کــه شــما چــه ســاحی 
تصادفــی  می گیریــد  دســت  در  را 
اســت و گاهــی اوقــات می توانــد یــک 

یــک  هــم  شــاید  یــا  باشــد  مسلســل 
ــازی بــه ایــن صــورت  شــات گان! آغــاز ب
اســت کــه شــما از یــک هواپیمــا خــود 
را بیــرون انداختــه و وارد یــک جزیــره 
بــه  بایــد  فقــط  ابتــدا  در  می شــوید. 
دنبــال تجهیــزات باشــید و خــود را بــه 
از آن  کنیــد.  قــوی  لحــاظ تســلیحاتی 
ــازی کــم نیســت،  ــک ب ــه ترافی ــی ک جای
شــما بایــد در اولیــن فرصــت بــه دنبــال 
بســته های ســامتی، ســاح های قــوی 
و همیــن طــور ضــد گلولــه باشــید. ایــن 
تــا حــدودی بــه شــانس شــما بســتگی 
دارد و تــا حــدی هــم بــه جایــی کــه قبــا 
آیتم هــای  معمــوال  آمده ایــد.  فــرود 
مــی  یافــت  ســاختمان ها  در  حیاتــی 
کــردن  پیــدا  در  اســت  بهتــر  و  شــوند 
مــوارد مــورد نیــاز ســریع باشــید تــا از 

قافلــه جــا نمانیــد.
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مبــارزات در بــازی PUBG همــه چیــز 
بتوانیــد  کــه  ایــن  واقــع  در  نیســت. 
دیگــران را بکشــید خــوب و مهــم اســت 
بــرای  ولــی فاکتورهــای دیگــری هــم 
پیــروز شــدن و لــذت بــردن هســتند که 
بایــد آن هــا را رعایــت کنیــد. در حالــی 
کــه در بخــش چنــد نفــره بســیاری از 
دشــمنان  کافیســت  شــما  شــوترها، 
را هــدف گرفتــه و آن هــا را از میــان 
ببرید، در PUBG گشت و گذار هم از 
اهمیــت باالیــی برخــوردار اســت. شــما 
بایــد ســعی کنیــد تــا جایــی کــه ممکــن 
اســت، انــواع و اقســام ســاختمان ها 
را چــک کنیــد و هــر دری را بــا احتیــاط 
تجهیــزات  کــردن  پیــدا  کنیــد.  بــاز 
در  بازیکــن  تــاش  حاصــل  اصلــی، 
ــن حــال،  همیــن مســیر اســت. در عی
همــه  مراقــب  بایــد  گشــتن  هنــگام 
جــا باشــید. حتــی نیــم نگاهــی هــم 
ــا در  ــه دوردســت ها داشــته باشــید ت ب
اولیــت  نیفتیــد.  تک تیراندازهــا  تلــه 
شــما همــواره بایــد زنــده مانــدن باشــد 
ــازی  ــا کشــتن دیگــران. اســاس کار ب ت
PUBG همیــن اســت و ســعی نکنیــد 
کــه در خــاف مــوج بازی حرکــت کنید، 
چــون خیلــی راحــت بازنــده خواهیــد 
بــود. نکتــه دیگــری کــه بایــد در نقــد 
 PlayerUnknown’s بــازی  بررســی  و 
Battleground بایــد مــورد توجــه قــرار 
ــوان  ــازی اســت. می ت ــرد، نقشــه ب بگی
گفــت کــه بــازی دو مــپ اصلــی دارد 
کــه یکــی بیشــتر یــک حالــت کاســیک 
بــرای بازیکنــان را بــه ارمغــان مــی آورد 
و  تــر  حرفــه ای  کمــی  دیگــری  و 
ــه همــه  ــر اســت. البت چالــش برانگیزت
بازیکنــان حرفــه ای در  کــه  می دانیــم 
دیگــران  بــه  نســبت  شــرایطی،  هــر 
داشــت.  خواهنــد  را  خــود  برتــری 
ــه یکــی سرســبزتر  ــازی ک نقشــه های ب
اســت و دیگــری حالتــی بیابانــی دارد، 
را می دهنــد  اجــازه  ایــن  بازیکــن  بــه 
کــه در طــول ســاعات بــازی خــود تنــوع 
ایجــاد کنــد. یکنواختــی در بازی هــای 
ــدارد چــون  ــا ن ــال عمومــا معن بتــل روی
هــدف کامــا مشــخص اســت! پابجــی 
نیســت،  تنهــا خســته کننده  نــه  هــم 
ســاح های  وجــود  لطــف  بــه  بلکــه 
مختلــف و وجــود بیــش از دو محیــط، 
ــرد  ــه ف ــازی منحصــر ب ــک ب ــد ی می توان
کــه  آیــد  مــی  پیــش  کــم  کــه  باشــد 

یکنواختــی  احســاس  آن  در  بازیکــن 
کنــد. در واقــع نقشــه دوم بــازی کــه 
بهشــت  یــک  دارد،  حالــت صحرایــی 
بــرای تــک تیراندازهاســت. فضاهــای 
بــزرگ ایــن مــپ بــه تــک تیراندازهــا 
اجــازه می دهــد تــا بــرای کمیــن کــردن 
باشــند.  داشــته  زیــادی  انتخاب هــای 
بــازی وجــود  نقشــه دیگــری هــم در 
می گوینــد   Sanhok آن  بــه  کــه  دارد 
از لحــاظ وســعت اصــا قابــل مقایســه 
بــا دو مــپ دیگــر نیســت. بــه همیــن 
غالبــا  مــپ  ایــن  در  مبــارزات  خاطــر 
بــه صــورت رو در رو و اکشــن دنبــال 
از  بازیکــن  نگرانــی  و  می شــوند 
در  دشــمنان  گرفتــن  کمیــن  بابــت 
دوردســت ها کمتــر خواهــد بــود. حتــی 
اگــر دو ســاعت هــم پابجــی را بــازی 
کــرده باشــید، قطعــا متوجــه می شــوید 
کــه در طــول بــازی بایــد مــدت زمــان 
زیــادی را در محیطــی بــه ســر ببریــد که 
بــه دلیــل بــزرگ بودنــش، شــما در آن 
احســاس تنهایــی خواهیــد کــرد. غالبــا 
افــرادی کــه بــه دنبــال بازی هــای بتــل 
رویــال می رونــد، بــه دنبــال مبــارزات 
پشــت ســر هــم هســتند و عاقــه ای به 
اســتراحت ندارنــد. آن هــم اســتراحتی 
کــه بــه واســطه بــزرگ بــودن نقشــه 
ــن دســته  ــاز ای باشــد! نقشــه ســوم نی
از کاربــران را هــم برطــرف کــرده و در 
آن تقریبــا همیشــه در حــال مبــارزه 
باالتــر  ســرعت  و  هیجــان  هســتید. 
مــپ Sanhok راضــی کننده تــر از دو 
مــپ دیگــر اســت و تاکتیکــی بــودن در 
آن از اهمیــت خیلــی باالیــی برخــوردار 
نیســت. تنــوع بــازی تنهــا در تعــداد 
نقشــه های بــازی خاصــه نمــی شــود. 
قبــل از شــروع یــک بــازی شــما ســه 
یــک  وارد  انتخــاب داریــد. می توانیــد 
 Solo یــا  نفــره  تــک  بــا حالــت  بــازی 
شــوید، مــی توانیــد Duo یــا دو نفــره 
بــازی  می توانیــد  و  کنیــد  انتخــاب  را 
ــه صــورت تیم هــای 4 نفــره پیــش  را ب
ببریــد. در مــورد دو حالــت تیمــی هــم 
ــه  ــد گفــت کــه اســاس کار شــبیه ب بای
همــان حالــت تــک نفــره اســت بــا ایــن 
تیــم  ایــن  بــار  ایــن  هــر  کــه  تفــاوت 
ــه بیــان  ــده مــی شــود. ب اســت کــه برن
ســاده تر، برنــده آن تیمــی اســت کــه 
حداقــل یکــی از اعضایــش تــا پایــان 

بــازی بتواننــد زنــده بماننــد. 
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 PlayerUnknown’s ،بــه لحــاظ فنــی
خوبــی  وضعیــت  در   Battleground
و   PS4 نســخه  شــخصا  دارد.  قــرار 
و  کــرده ام  تجربــه  را  بــازی  ایــن   PC
در  بــازی  شــرایط  بازدهــی،  نظــر  از 
PC بــه مراتــب بهتــر اســت. طراحــی 
در  شــاید  کــه  اســت  چیــزی  هنــری 
اهمیــت  از  رویــال  بتــل  بازی هــای 
خیلــی باالیــی برخــوردار نباشــد ولــی 
حتــی در ایــن مــورد هــم ســازندگان 
بــرای  خــوب کار کرده انــد. نمی تــوان 
طراحــی محیــط بــازی واژه عالــی را بــه 
کار بــرد امــا می تــوان از آن دفــاع کــرد. 
بــه عنــوان یــک بتــل رویــال 30 دالری، 
العــاده  فــوق  زمینــه  ایــن  در   PUBG
می توانــد  ولــی  اســت  نکــرده  کار 
پاســخگوی حداقــل انتظــارات باشــد. 
بــه نورپــردازی امــا وقتــی برســیم همــه 
ــی  ــز متفــاوت مــی شــود. ســایه زن چی
PUBG در وضعیــت  و نورپــردازی در 
ایــده ال قــرار دارد و ایــن را از همــان 
لحظــه ای کــه بــازی را آغــاز مــی کنیــد، 
وضعیــت  شــد.  خواهیــد  متوجــه 
مســاعد  چنــدان  بافت هــا  طراحــی 
نیســت و خصوصــا اگــر از دوردســت ها 
بــه آن هــا نــگاه کنیــد، هیــچ زیبایــی را 
در آن هــا نخواهیــد یافــت. ولــی نکتــه 
ــی  مهــم در مــورد پابجــی معمــاری کل
محیط هــا اســت. اگــر همــان نقشــه 
یــک  عنــوان  بــه  را  بــازی  کاســیک 
بــه محیــط  بگیریــم،  نظــر  در  نمونــه 
متروکــه ای  بــه ســاختمان های  بــازی 
برخــورد خواهیــم کــرد کــه ســر و وضــع 
مناســبی ندارنــد. ایــن نامناســب بــودن 

چیــزی  همــان  دقیقــا  وضــع  و  ســر 
اســت کــه بازیکــن از پابجــی انتظــار 
ــه دیوارهــا  ــد. ب دارد و می خواهــد ببین
کــه نزدیــک می شــویم، انــگار وارد یــک 
حتــی  شــده ایم!  زده  جنــگ  منطقــه 
حالتــی  هــم  بــازی  نقلیــه  وســایل 
دارنــد کــه بــه شــما بقبوالننــد کــه ایــن 
مراقــب  و  اســت  جنــگ  میــدان  جــا 
همــه چیــز باشــید. بــه لحــاظ هنــری، 
بــازی مشــکاتی دارد و بــه ازای همــان 
مشــکات، نقطــه قــوت هــم می تــوان 
از آن اســتخراج کــرد. حالتــی خنثــی 
دارد و وقتــی وارد بحــث گرافیــک فنــی 
بــه  پابجــی  متاســفانه  شــویم،  مــی 
هیــچ وجــه نمی توانــد از خــود دفــاع 
کنــد. مشــکاتی مثــل افــت فریــم بــه 
وحشــتناکی  باگ هــای  بــازی  کنــار، 
دارد! باگ هایــی کــه عمــا مــی تواننــد 
بگذارنــد.  تاثیــر  بــازی  نتیجــه  روی 
هــم  بــازی  ریــت  فریــم  مشــکات 
کنســولی  نســخه های  روی  اگرچــه 
امــا  می خورنــد،  چشــم  بــه  بیشــتر 
هســتند.  آزاردهنــده  نیــز   PC روی 
ایــن مشــکات حتــی بــرای کاربرانــی 
کــه بــا رایانه هــای شــخصی قدرتمنــد 
گرفته انــد  بــازی  تجربــه  بــه  تصمیــم 
نیــز وجــود دارنــد و گریــزی از آن هــا 
نیســت. در کنــار مــوارد گفتــه شــده، 
ــه شــرایط  ــد نیســت اشــاره ای هــم ب ب
ــازی  ــوب ســرورهای ب ــدان مطل ــه چن ن
داشــته باشــیم. کرش هــای متعــدد و 
همچنیــن جویــن نشــدن بــه بــازی مــی 
خــرد  اعصــاب  بازیکــن  بــرای  تواننــد 
تــا  البتــه  مشــکل  ایــن  باشــند.  کــن 

ــون بعــد  ــادی حــل شــده و اکن حــد زی
از حــدودا دو ســال از انتشــار بــازی، 
می تــوان بــه ســرورهای پابجــی تــا حــد 

زیــادی اعتمــاد کــرد. 
اگــر بگوییــد کــه PUBG اولیــن بتــل 
رویــال تاریــخ اســت بــا شــما مخالفــت 

می کنــم;  تصحیــح  کــرد.  خواهــم 
PUBG یــک انقــاب در ژانــر بتــل 
رویــال اســت! از همــان لحظه ای 
کــه بــازی را شــروع می کنیــد بــه 

بــرد و  جذابیــت آن پــی خواهیــد 
طولــی نمی کشــد کــه بــه آن اعتیــاد 
بــه  بــازی  پلــی  گان  می کنیــد.  پیــدا 
و  تنــوع  و  اکتشــاف  حــس  همــراه 
قــدرت طلبــی همــه دســت بــه دســت 
هــم می دهنــد تــا پابجــی تبدیــل بــه 
روزهــا،  تنهــا  نــه  کــه  شــود  عنوانــی 
شــاید حتــی ماه هــا بتوانــد بازیکنــان را 
ســرگرم نگــه دارد. اگرچــه ایــن روزهــا 
انتقــادات زیــادی بــه بازی هــای بتــل 
رویــال وارد اســت و مخالفیــن زیــادی 
دارنــد، امــا همــان طــور کــه در ابتــدای 
مقالــه اشــاره شــد، بهتــر اســت بــه این 
ژانــر هــم مثــل ژانرهــای دیگــر احتــرام 
گذاشــته شــود. عنــوان PUBG هــم 
اگرچــه نســبت بــه رقیبــان دیگــرش 
در  ولــی  دارد،  کمتــری  طرفــداران 
ایــن ژانــر یکــی از بــزرگان محســوب 
مــی شــود. یــک بــازی مفــرح کــه در 
ســاعت های بیکاریتــان، می توانــد 
خســتگی را از تــن شــما در کــرده 

و لذتــی غیــر قابــل توصیــف را 
برایتــان بــه ارمغــان بیــاورد. 

گان پلی بازی
طراحی هنری قابل قبول 

تنوع خوب بازی
صداگذاری فوق العاده

ایجاد حس رقابت در بازیکن 

مشکات فنی متعدد
مشکات سرورهای بازی 
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پس از معرفی و عرضه اولین نســخه 
 ,2010 Metro در ســال  از فرانچایــز 
محبوبیــت  ســری  ایــن  ســرعت  بــه 
فراوانــی در نــزد هــواداران و طرفداران 
عناویــن آخرالزمانــی و همچیــن شــوتر 
اتمســفر  کــرد.  پیــدا  شــخص  اول 
ســنگین، تاریــک و دلهــره آور، گیــم 
پلــی مناســب و جــذاب، داســتان و 
ــار طراحــی  روایتــی قابــل قبــول در کن
بــا کیفیــت مراحــل، همگــی  بســیار 
دســت بــه دســت هــم دادنــد تــا ایــن 
از  از همــان نســخه اول چــه  ســری 
لحــاظ فــروش و چــه از لحــاظ نمــرات 
بتوانــد موفــق ظاهــر شــود. پــس از 
گذشــت ســه ســال از عرضــه نســخه 
ــا  اول، نســخه بعــدی ایــن فرانچایــز ب
نــام Metro last light منتشــر شــد. 
ــه تنهــا موفقیــت هــای  ایــن نســخه ن

از  بلکــه  کــرد،  تکــرار  را  اول  نســخه 
برخــی جهــات موفــق تــر نیــز ظاهــر 
یافتــه  بهبــود  گرافیــک  بــود.  شــده 
اســتاندارد  حالتــی  نورپــردازی  بــود، 
هــوش  و  بــود  گرفتــه  خــود  بــه  تــر 
ــر  مصنوعــی دشــمنان هــم کمــی بهت
هــم  هنــوز  چنــد  هــر  بــود،  شــده 
دچــار مشــکاتی بــود. پــس از عرضــه 
Metro Last Light, تــا چندیــن ســال 
خبــری از نســخه بعــدی ایــن ســری 
نبــود و تنهــا اتفــاق مهــم بــرای ســری، 
نســل  بــرای  اول  نســخه  دو  عرضــه 
 Metro Redux قالــب  در  هشــتم 
بــود. حتــی بعــد از اینکــه مشــخص 
شــد Metro Redux از لحــاظ فــروش 
جــزء پرفــروش تریــن ریمســتر هــای 
همچنــان  دارد،  قــرار  نســل هشــت 
خبــری از ادامــه ی ایــن ســری نبــود 

تــا ایــن کــه باالخــره بعــد از گذشــت 
 E3 ــار ســال، در مراســم بیــش از چه
ــا  ــن ســری، ب ــد ای 2017, نســخه جدی
شــد.  معرفــی  رســما   Exodus نــام 
هــر چنــد تریلــر معرفــی نســبتا کوتــاه 
بــود و آنچنــان شــاهد درگیــری خاصــی 
در آن نبودیــم، امــا همیــن نمایــش 
کوتــاه نیــز عملکــرد فــوق العــاده ای بر 
روی هــواداران قدیــم و دیگــر افــراد 
صنعــت گیــم گذاشــت و انتظــارات از 
ایــن عنــوان بــه شــدت بــاال رفــت. دو 
ســال و نیــم بعــد از معرفــی رســمی 
بــازی، Metro exodus چنــدی پیــش 
و  شــد  عرضــه  رســمی  صــورت  بــه 
بــازی  تجربــه  بــه  موفــق  طرفــداران 
شــدند. در ادامــه بــه نقــد و بررســی 

پردازیــم...  مــی   Metro Exodus

Release Date 
February 15, 2019
Platforms
Microsoft Windows
PlayStation 4
Xbox One
Developer(s)
4A Games
Publisher)s(
Deep Silver,
Koch Media
Genre(s)
First-person shooter

Metro Exodus
مصطفی زاهدیآخرین بارقه های امید... 
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از داســتان بــازی شــروع مــی کنیــم. 
 Metro ــازی دو ســال پــس از پایــان ب
Last Light آغــاز مــی شــود. جایــی 
تــاش  از  دیگــر  کــه   Artyom کــه 
شــده  خســته  بقــا  بــرای  وقفــه  بــی 
از شــهر  اســت، تصمیــم مــی گیــرد 
مســکو خــارج شــود تــا بتوانــد مکانــی 
ــرای زندگــی پیــدا کنــد. خانــه  جدیــد ب
ــدون  ــو، ب ــو اکتی ــدون رادی ــد ب ای جدی
موجــودات جهــش یافتــه و هیوالهای 
مختلــف، و بــدون راهزنــان و گــروه 
بنابرایــن  مختلــف.  مســلح  هــای 
 Anna بــه همــراه همســرش Artyom
و تنــی چنــد از دوســتان خــود ســفر و 
ماجراجویــی دور و دراز خــود را آغــاز 
مــی ســازند. ایــن ماجراجویــی عظیــم 
و فــوق العــاده در چهــار فصــل اصلــی 
شــروع  و  شــود  مــی  روایــت  ســال 
زمســتان  فصــل  در  نیــز  اتفاقــات 

اســت.
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دو  برخــاف  نســخه  ایــن  داســتان 
نســخه قبلــی کــه بیشــتر در مــورد بقــا 
یــا نجــات جــان انســان هــا بــود، در 
مــورد امیــد اســت. امیــد بــه یافتــن 
مناســب  و  آرام  ســرزمینی  و  خانــه 
بــرای زندگــی. ایــن مفهــوم در اکثــر 
هــای  شــخصیت  هــای  دیالــوگ 
 Artyom خــود  جــزء  بــه  مختلــف) 
کــه میدانیــد  البتــه چــون همانطــور 
شــخصیت او در طــول بــازی صحبــت 
ــن  ــز مشــهود اســت. ای ــد( نی نمــی کن
تــم امیــد در داســتان و اتفاقــات نــه 
تنهــا بــر روی رونــد بــازی، بلکــه بــر 
روی خــود جهــان بــازی نیــز بــه شــدت 

تاثیــر گذاشــته و در کنــار محیــط هــای 
تاریــک و ســیاه، شــاهد محیــط هــا و 
مناطــق روشــن و زیبــای جدیــدی نیــز 

هســتیم.
 Metro Exodus روایــت داســتان در
قابــل قبــول اســت هــر چنــد کــه گاهی 
اوقــات بــه علــت نیمه جهــان باز بودن 
بــازی، کمــی ریتــم اتفاقــات داســتانی 
ــد مــی شــود. در هــر فصــل و هــر  کن
 Mutant منطقــه در کنــار موجــودات و
هــای خــاص آن ناحیــه، شــاهد گــروه 
و یــا تشــکیات انســانی نیــز هســتیم 
آن  انســانی  دشــمنان  نقــش  کــه 
ناحیــه را ایفــا مــی ســازند. نکته جالب 

ایــن گــروه هــای  و مثبــت در مــورد 
مختلــف ایــن اســت کــه هــر کــدام 
اعتقــادات و اهــداف خــود را دارنــد. 
برخــی از ایــن گــروه هــا بــه شــدت 
افراطــی هســتند در حالــی کــه برخــی 
دیگــر حالتــی متعــادل تــر دارنــد. ایــن 
نــوع و  تفــاوت اهــداف و عقایــد در 
شــکل پایــگاه هــا، لبــاس هــا و حتــی 
ســاح هایــی کــه آنهــا اســتفاده مــی 
نتیجــه  در  و  گذاشــته  تاثیــر  کننــد 
شــاهد تفــاوت هــای قابــل توجهــی 
در ایــن زمینــه بیــن دشــمنان مختلــف 
انســانی هســتیم. ایــن تفــاوت هــای 
ظاهــری و عملکــردی نــه تنهــا گیــم 
یکنواخــت  حالتــی  از  را  بــازی  پلــی 
خــارج ســاخته، بلکــه گاهــا ســوپرایز 
هــای داســتانی خاصــی را نیــز در بطن 
خــود جــای داده اســت.البته خــأ یــک 
در  قدرتمنــد  و  مقتــدر  آنتاگونیســت 
طــول رونــد بــازی حــس مــی شــود. 
ــه  ــه علــت جاب ــه طبیعــی اســت ب البت
جایــی دائمــی بیــن مناطــق مختلــف، 
وجــود یــک آنتاگونیســت و یــک گــروه 
ثابــت در مناطــق مختلــف بــا عقــل 

ــز جــور در نمــی آمــد. نی
هــا  شــخصیت  پــردازی  شــخصیت 
برخــی  دارد،  سینوســی  عملکــردی 
پرداخــت شــده  بســیار خــوب  افــراد 
واقعــی  حــال  و  حــس  کامــا  و  انــد 
ایجــاد  بازیبــازان  بــرای  را  طبیعــی  و 
تعــدادی  کــه  حالــی  در  کننــد،  مــی 
هــا حالتــی مصنوعــی  از شــخصیت 
داشــته و بــاور پذیــر نیســتند. البتــه 
صادقانــه مــی گویــم حتــی شــخصیت 
پــردازی معمولــی یــا ضعیــف برخــی 
خاصــی  مشــکل  آنچنــان  افــراد 
محســوب نمــی شــود و ایــن ضعــف 
بــه راحتــی قابــل چشــم پوشــی اســت.

در کل داســتان، شــخصیت پــردازی 
 Exodus در  اتفاقــات  رویــات  و 
بــه خوبــی  را  کلــی  هــای  اســتاندارد 
وجــود  بــا  و  اســت  کــرده  رعایــت 
مشــکات و ضعــف هــای کلــی، مــی 
تــوان بــه راحتــی بــه بخــش داســتانی 

داد. قبولــی  نمــره  بــازی 
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کــه  بازی...جایــی  پلــی  گیــم  امــا  و 
مــی  خوبــی  بــه   Metro Exodus
درخشــد و ارزش هــای خــود را نشــان 
ــد  ــه مــی دانی مــی دهــد. همانطــور ک
ســری Metro هیچــگاه یــک فرانچایــز 
متکــی بــر تیرانــدازی هــای پــر تعــداد 
ســری،  ایــن  در  و  نبــوده  شــلوغ  و 
هســتند.  حیاتــی  بســیار  مهمــات 
دو  ماننــد  بــه  نیــز   Metro Exodus
مشــابه  رویکــردی  قبلــی  نســخه 
ــه علــت  ــا ایــن تفــاوت کــه ب داشــته ب
خــارج شــدن از مســکو و زیرزمینهــا و 
ــود  ــر کمب ــی، کمت ــرو هــای زیرزمین مت
شــود.  مــی  ســاز  مشــکل  مهمــات 
ــی نیســت کــه  ــه آن معن ــن ب ــه ای البت
گلولــه هــا ارزش ســابق را ندارنــد، نــه 
بلکــه کمــی تعــداد و میــزان مهمــات 
کــه منطقــی  بیشــتر شــده  بــازی  در 
همچنیــن  رســد.  مــی  نظــر  بــه  نیــز 
بخــش Crafting کــه امــکان ســاخت 
گلولــه هــای مختلــف و آیتــم هــای 
کوکتــل  یــا  و  چاقــو  ماننــد  پرتابــی 
مولوتــف را بــه بازیبــاز مــی دهــد نیــز 
در ایــن زمینــه بــی تاثیــر نبــوده. البتــه 
از ســمت دیگــر ســاز و کار خریــد و 
فــروش ســاح هــا و مهمــات از بــازی 
تعــادل  نوعــی  بــه  تــا  شــده  حــذف 
ــه نظــر  ــه بدیهــی ب ــرار شــود.  البت برق
مــی رســد کــه درجــه ســختی کــه اول 
بــازی انتخــاب مــی کنیــد نیــز تاثیــر 
زیــادی بــر فراوانــی یــا کمبــود مهمــات 

دارد.
گان پلــی بــازی نســبت بــه دو نســخه 

و  یافتــه  بهبــود  شــدت  بــه  قبلــی 
شــده  تــر  گرایانــه  واقــع  مراتــب  بــه 
و  روان  پلــی  گان  لطــف  بــه  اســت. 
واقــع گرایانــه، تیرانــدازی و مبــارزات 
و  لــذت بخــش  بــه شــدت  بــازی  در 
جــذاب هســتند و حــس بســیار خوبــی 
ــرای  ــاز منتقــل مــی ســازند. ب ــه بازیب ب
ــز  ــه مخفــی کاری نی ــه ب ــرادی ک آن اف
المــان  بگویــم  بایــد  مندنــد  عاقــه 
 Exodus در  کاری  مخفــی  هــای 
هــوش  لطــف  بــه  و  یافتــه  بهبــود 
تــر دشــمنان در  مصنوعــی مناســب 
چالــش  کاری  مخفــی  نســخه،  ایــن 
برانگیــز و لــذت بخــش اســت. البتــه 
کــه  هســتید  شــما  ایــن  نهایــت  در 
بنابــر عاقــه شــخصی و البتــه بررســی 
شــرایط نحــوه بــازی خــود را انتخــاب 
شــب  در  توانیــد  مــی  کنیــد.  مــی 
مخفیانــه وارد پایــگاه دشــمنان شــوید 
ــه کمــک  ــا اســتفاده از تاریکــی و ب و ب
چاقــو هــای پرتابــی دشــمنان را از پــای 
در آوریــد، و یــا اینکــه در روز روشــن 
ــف  ــا اســتفاده از ســاح هــای مختل ب
راه  بــازی حســابی  آتــش  یــک  خــود 
شــما  ببریــد!!!  لــذت  و  بیاندازیــد 
 Auora قطــار  کــه  خــود)  پایــگاه  در 
وســیله  بــه  توانیــد  مــی  دارد(  نــام 
ــه  ــازی را از شــب ب اســتراحت زمــان ب
روز و یــا بالعکــس تغییــر دهیــد کــه 
از  قبــل  توانــد  مــی  قابلیــت  همیــن 
حملــه یــا نفــوذ بــه پایــگاه دشــمنان 

بســیار مفیــد ظاهــر شــود.
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در دو نســخه ی قبلــی، بازییــازان مــی 
ــه وســیله فروشــگاه هــای  توانســتد ب
انجــام  فــروش  و  خریــد  مختلــف، 
دهنــد و ســاح هــای خــود را بــه طــور 
محــدود و کلــی شــخصی ســازی کنند.

در این نســخه خبری از آن فروشــگاه 
هــا نیســت و بــه جــای آن، شــاهد دو 
ــه بســیار کارآمــد  ــد و البت بخــش جدی
در بــازی هســتیم. بخــش Crafting و 

.Customization
کــه  همانطــور   Crafting بخــش 
امــکان  پیداســت،  نیــز  نامــش  از 
آیتــم  و  وســایل  مهمــات،  ســاخت 
مــی  بازیبــاز  بــه  را  گوناگــون  هــای 
ــا اســتفاده  ــد ب دهــد. شــما مــی توانی
از WorkBench هایــی کــه در مناطــق 
ــگاه شــما یافــت  ــه پای گوناگــون و البت

مــورد  ســاز  و  ســاخت  شــوند،  مــی 
امــکان  انجــام دهیــد. شــما  را  نظــر 
ســاخت فشــنگ هــای مختلــف ماننــد 
فشــنگ هــای ســاح هــای اتوماتیــک 
و Rifle یــا فشــنگ هــای شــاتگان و... 
را داریــد. همچنیــن امــکان ســاخت 
نارنجــک، چاقــو هــای پرتابــی، کوکتــل 
بــرای  هــوا  فیلتــر  البتــه  و  مولوتــف 
را  ســامتی  هــای  بســته  و  ماســک 
همیــن  طریــق  از  و  بــازی  در  نیــز 
ــه شــما  ــد. البت Workbench هــا داری
مــی توانیــد هنــگام گشــت و گــذار یــا 
وقتــی کــه دور از پایــگاه خــود هســتید 
 Artyom بــا اســتفاده از کولــه پشــتی
بــه ســاخت و ســاز مشــغول شــوید، 
ایــن  در  گلولــه  امــکان ســاخت  امــا 
بــرای ســاخت  نــدارد.  وجــود  حالــت 
و ســاز آیتــم مــورد نظــر شــما نیــاز بــه 
منابــع اولیــه ای داریــد کــه ایــن منابــع 
در  گــذار  و  گشــت  طریــق  از  اولیــه 
محیــط، کشــتن دشــمنان و راه هــای 
آیــد.  مــی  دســت  بــه  چنینــی  ایــن 
بخــش Crafting نــه تنهــا بســیار مهــم 
و کارآمــد اســت، بلکــه لــذت خوبــی را 

نیــز بــا بازیبــاز منتقــل مــی ســازد.
ســازی  شــخصی  قابلیــت  امــا  و 
 Weapon همــان  یــا  هــا  ســاح 
Customization... ایــن ویژگــی نیــز 
بســیار مهــم، کارآمــد و البتــه لــذت 
بخــش اســت. بــا اســتفاده از کولــه 
و  لحظــه  هــر  در   ،Artyom پشــتی 
زمانــی شــما مــی توانیــد بــه شــخصی 
ســازی ســاح هــای خــود بســته بــه 
موقعیــت و شــرایط لحظــه ای اقــدام 
ــد. وســایل و Attachment هــای  کنی
اکثــرا  نیــز  را  هــا  ســاح  گوناگــون 
مــی توانیــد از طریــق گشــتن جنــازه 
دشــمنان بــه دســت بیاوریــد. مســأله 
مثبــت  بســیار  نکتــه  البتــه  و  مهــم 
ایــن اســت کــه شــاهد یــک سیســتم 
محــدود  و  کلــی  ســازی  شــخصی 
یــک  ســازندگان  بلکــه  نیســتیم 

شــخصی  پیچیــده  و  غنــی  سیســتم 
ســازی را در اختیــار بازیبــازان گذاشــته 
انــد. آنقــدر بخــش شــخصی ســازی 
کامــل و دقیــق کار شــده کــه شــما مــی 
توانیــد کلــت کمــری ســاده ی خــود را 
بــا قطعــات الحاقــی مناســب، بــه یــک 
ســاح دوربیــن دار قدرتمنــد یــا یــک 
کنیــد. تبدیــل   Submachine Gun

در هــر لحظــه و موقعیــت، قبــل از 
آنکــه وارد معرکــه و نبــرد شــوید، بــر 
اســاس نیــازی کــه در آن لحظــه دارید 
و دشــمنان یــا هیوالهایــی کــه بایــد 
ســاح  بایــد  کنیــد،  مبــارزه  آنهــا  بــا 
هــای خــود را مناســب آن موقعیــت 
بهتریــن  تــا  کنیــد  ســازی  شــخصی 
نتیجــه را کســب کنیــد. در کل بایــد 
بگویــم بخــش شــخصی ســازی ســاح 
ــازی  ــرای پیشــروی در ب ــه تنهــا ب هــا ن
لــذت  بســیار  بلکــه  اســت،  حیاتــی 

بخــش و جــذاب نیــز هســت.
و  قــوت  نقــاط  مــورد  در  االن  تــا 
 Metro Exodus متعــدد  مثبــت 
صحبــت کردیــم و بــد نیســت در مــورد 
بزرگتریــن مشــکل و ضعــف بــازی در 
زمینــه گیــم پلــی نیــز صحبــت کنیــم.
هوش مصنوعی دشــمنان انســانی...

بــزرگ  از  یکــی  قبــل،  نســخه  دو  در 
تریــن و مهــم تریــن ایــرادات بــازی، 
هــوش مصنوعــی ضعیــف دشــمنان 
بــه حــرکات عجیــب  بــود کــه منجــر 
یــا  مبــارزات  هنــگام  ای  احمقانــه  و 
از  پــس  شــد.  مــی  کاری  مخفــی 
گذشــت چنــد ســال از نســخه دوم، 
همــگان انتظــار داشــتند که مشــکات 
هــوش مصنوعــی تــا حــد زیــادی رفــع 
شــوند امــا متاســفانه برخــی مشــکات 
قــوت  بــه  همجنــان  زمینــه  ایــن  در 
هــوش  البتــه  هســتند.  باقــی  خــود 
از  مراتــب  بــه  دشــمنان  مصنوعــی 
دو نســخه قبــل بهتــر اســت و رفتــار 
هــای احمقانــه و عجیــب آنهــا کمتــر 
حــال همچنــان  ایــن  بــا  امــا  شــده، 
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از  عقانــی  غیــر  رفتارهــای  شــاهد 
گاهــا  کــه  ســوی دشــمنان هســتیم 
باعــث مــی شــود لــذت تیرانــدازی و 
یــا مخفــی کاری کاهــش پیــدا کنــد.

بــه خصــوص برخــی رفتارهــا آنقــدر 
را  بازیبــازان  کــه  هســتند  عجیــب 
متعحــب خواهنــد ســاخت. بــا ایــن 
و  مبــارزات  بخــش  همچنــان  وجــود 
مخفــی کاری بــازی لــذت بخش اســت 
مشــکات  همیــن  شــاهد  اگــر  امــا 
گاه و بیــگاه نبودیــم، بازیبــازان مــی 
تجربــه  از  را  کامــل  لــذت  توانســتند 

ایــن عنــوان ببرنــد.
نیــز  بــازی  هــای  محیــط  مــورد  در 
کامــا   Metro Exodus بگویــم  بایــد 
و  ســیاه  تاریــک،  هــای  محیــط  از 
فاصلــه  قبــل  نســخه  دو  زیرزمینــی 
گرفتــه و شــاهد محیــط های سرســبز، 
جــذاب  هــای  مــکان  و  بیابانــی 
هســتیم.  بــازی  طــول  در  دیگــری 
بــازی  از  مراحلــی  همچنــان  البتــه 
در زیرزمینهــا و مناطــق زیــر زمینــی 

دارنــد. جریــان 
وســعت مراحــل و مناطــق نیــز بســیار 
بیشــتر شــده و حالتــی نیمــه جهــان 
همیــن  لطــف  بــه  کــرده.  پیــدا  بــاز 
گســتردگی و وســعت بیشــتر، امــکان 
بســیار بیشــتری جهــت گشــت و گــذار 
و  مختلــف  فعالیتهــای  انجــام  بــرای 
همچنیــن پیــدا کردن منابــع و مهمات 
بــا  مناطقــی  بــازی  در  دارد.  وجــود 
عامــت ســوال مشــخص شــده انــد 
هســتند  انتخابــی  مناطــق  ایــن  کــه 
را  ســوپرایزهایی  یــا  جوایــز  گاهــا  و 
بــرای بازیبــازان آمــاده کــرده انــد. در 
 Metro Exodus مــورد گشــت و گــذار
لــذت  از  یکــی  شــاهد  بگویــم  بایــد 
بخــش تریــن و جــذاب تریــن گشــت 
و گــذار هــا در نســل هشــتم هســتیم. 
بــه علــت اهمیــت بــاالی مهمــات و 
منابــع، گشــت و گــذار اهمیــت باالیــی 
دارد و بــه لطــف جلــوه هــای گرافیکــی 
مناســب  طراحــی  و  کننــده  خیــره 
پرســه  و  گــذار  و  گشــت  مراحــل، 
ــذت  ــازی ل ــف ب زدن در مناطــق مختل

بســیار باالیــی دارد.
گفــت  بایــد  گرافیــک  زمینــه  در 
خلــق  شــاهکار  یــک  ســازندگان 
موتــور  از  اســتفاده  بــا  کردهانــد. 
طراحــی   ,4A Engine اختصاصــی 
محیــط، کیفیــت تکســچر هــا، ســایه 
بــه  و...  نورپــردازی  اجســام،  زنــی 
شــده  کار  ممکــن  شــکل  بهتریــن 

در  هــم  و  روز  در  هــم  بــازی  انــد. 
شــب بســیار چشــم نــواز و زیباســت 
کامــا  نیــز  مختلــف  هــای  فصــل  و 
طراحــی اســتاندارد و جذابــی دارنــد. 
ترکیــب ایــن گرافیــک هنری-بصــری 
جــذاب بــا گیــم پلــی و گان پلــی درجــه 
یــک، یکــی از لــذت بخــش تریــن و 
برتریــن شــوتر هــای نســل هشــتم را 

اســت. آورده  ارمفــان  بــه 
و  نیســت  چیــز  همــه  ایــن  البتــه 
متاســفانه شــاهد مشــکات و ضعــف 
گرافیــک  بخــش  در  مختلــف  هــای 
بــازی هســتیم. بــاگ هــای گرافیکــی 
بــه  زیــاد  نســبتا  بــازی  در  فنــی  و 
فریــم  افــت  و  میخوردنــد  چشــم 
نیــز گاهــا بســیار محســوس اســت. 
هــای  اپدیــت  در  امیــدوارم  البتــه 
ــادی  ــا حــد زی ــن مشــکات ت ــده ای آین
ایــن  امــا حقیقــت  و  برطــرف شــوند 
فتــی  و  گرافیکــی  مشــکات  لســت 
بــازی را نمــی تــوان نادیــده گرفــت بــه 
خصــوص اینکــه گاهــا ایــن مشــکات 
تاثیــر مســتقیم بــر روی گیــم پلــی و 
جریــان بــازی دارنــد. بــا ایــن وجــود 
بــه لطــف عملکــرد فــوق العــاده در 
گفــت  تــوان  مــی  هنــری،  بخــش 
ســازندگان وظیفــه خــود را بــه خوبــی 

دادهانــد. انجــام 
حالتــی  نیــز  بــازی  در  صداگــذاری 
صداگــذاری  طرفــی  از  دارد.  دوگانــه 
ــگام شــلیک، تعویــض  ســاح هــا هن
خشــاب و لحظــات گوناگــون بســیار 
بــه  و  بخــش هســتند  لــذت  و  زیبــا 
خوبــی هــر چــه تمــام تــر، حــس و 

بــا  تیرانــدازی  و  مبــارزه  حــال 
ســاح هــای گوناگــون را منتقل 
مــی ســازند. همچنیــن کیفیــت 
هــا  ســاح  صداگــزاری  بــاالی 
ــر  ــدازی را نیــز دوبراب لــذت تیران
مــی کنــد. امــا از ســمت دیگــر 
هــا  شــخصیت  صداگــذاری 
ــر  ــب بهت ــه مرات مــی توانســت ب
باشــد. البتــه طبیعــی اســت بــه 
علــت لهجــه غلیــظ روســی اکثــر 
شــخصیت هــا، کمــی صداگزاری 
بــازی ممکــن اســت بــه مــذاق 
امــا  نیایــد،  خــوش  بازیبــازان 
شــخصیت  برخــی  صداگــزاری 
ــا ظاهــر و شــخصیت  ــاد ب هــا زی
آن فــرد همخوانــی نــدارد. البتــه 
ایــن ایــراد بســیار کلــی و کوچــک 
اساســی  یــک مشــکل  و  اســت 

محســوب نمــی شــود.

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 

نتیجه گیری

گیم پلی استاندارد و روان-گان پلی جذاب-سیستم عمیق و 
فنی شخصی سازی-گشت و گذار بسیار لذت بخش و مفید-

گرافیک هنری خیره کننده-روایت قابل قبول داستان-طراحی 
مراحل مناسب و جذاب

هوش مصنوعی بازی گاها مشکات مختلفی به خود می 
بیند و دشمنان حرکات و رفتارهای غیرواقعی و احمقانه ای 

از خود نشان می دهند-برخی مشکات گرافیکی و فنی مانند 
افت فریم و موارد این چنینی-شخصیت پردازی گروه های 

دشمن می توانست عمیقتر و کامل تر باشد.

9.2
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Release Date 
November 27, 2018
Platforms
Microsoft Windows
PlayStation 4
Xbox One
Developer(s) 
Gunfire Games
Publisher)s(
THQ Nordic
Genre(s)
Hack and slash
action-adventure

سعید آقابابایی

نامتناســب  نمــرات  دســت  از  دیگــر 
ام.  شــده  خســته  بــازی  ایــرادات  بــا 
نمــی فهمــم کــه چطــور یــک نقــد را 
می خوانــم کــه در آن پــر از تعریــف 
ــازی اســت  ــت ب ــکات مثب و تحســین ن
و تنهــا یکــی دو مــورد خیلــی ریــز را 
بــه عنــوان نــکات منفــی نــام بــرده و 
توضیــح داده اســت ولــی در آخــر ۴ 
نمــره از یــک بــازی کــم کــرده اســت! 
ــر انتظــار دارم در  ــک گیم ــوان ی ــه عن ب
نقــد یــک منتقــد بخوانــم کــه چــرا و بــه 
چــه دلیلــی مثــا ۴ نمــره از یــک بــازی 
کــم کــرده اســت و دلیــل آن چیســت 
و ایــرادات بــازی کــه ایــن قــدر بــزرگ 
هســتند چیســت؟ نه این که  در متن 
نقــد و در نــکات منفــی کا بــه یکــی دو 
ایــراد ریــز اشــاره کــرده باشــد و بعــد 
بدهــد ۶!! در همیــن ابتــدای مطلب از 

ــم گــول نمــرات  شــما خواهــش می کن
ــان  ــد و خودت Darksiders III را نخوری
را از تجربــه آن محــروم نکنیــد، هــر 
ایــن  از  عاقل   تــر  می دانــم  کــه  چنــد 
کــم  دارد  انــگار  و  هســتید  حرف هــا 
بازیبــازان  خــوردن  گــول  میــزان  کــم 
ــازی  ــک ب ــای ی ــاز مت کشــورمان از امتی
هوشــیارتر  خیلــی  و  می شــود  کمتــر 
شــده ایــم مخصوصــا بــا تعــداد زیــاد 
کــه  غریــب  و  عجیــب  ســایت    های 
ــد و هــر چــه  ــا راه پیــدا کــرده ان ــه مت ب
ــد و هــر  ــد می گوین دلشــان می خواهن
می دهنــد  می خواهنــد  کــه  نمــره  ای 
دهنــد  نمــی  هــم  را  توضیحــش  و 
بهتریــن  بخواهــم  اگــر  چــرا؟  کــه 
بــه طــور خاصــه در مــورد  را  جملــه 
Darksiders III بگویــم ایــن اســت کــه 
Darksiders III بهتریــن و لذتبخــش 

تریــن ترکیــب ممکــن از بــازی اول و 
دوم ســری اســت کــه چندیــن ســاعت 
بــا گیــم پلــی جــذاب، مبــارزات چالــش 
Hollow    هــای  و  ســاح ها  برانگیــز، 
دنیــای  و  فیــوری  جــذاب  بســیار 
شــما  رازش  و  رمــز  از  پــر  و  پیچیــده 
را ســرگرم می کنــد.  در ایــن مطلــب 
قصــد داریــم تــا بــه بحــث و بررســی در 
مــورد عنــوان Darksiders III پرداختــه  
توانســته  عنــوان  ایــن  آیــا  ببینیــم  و 
اســت تــا جانشــینی شایســته بــرای دو 
عنــوان زیبــای Darksiders و حســن 
فرنچایــز  ایــن  نــام  خــور  در  ختامــی 
باشــد یــا خیــر؟ پیشــنهاد می کنــم در 
بــازی  بررســی  و  نقــد  مقالــه  ادامــه 
گیمفــا  مجلــه  بــا   Darksiders III

همــراه شــوید.

Darksiders III
شعله    های سوزان خشم 
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بــازی  داســتان  ســراغ  بــه  ابتــدا 
کــه  دوم  بــازی  برخــاف  می رویــم. 
داســتان آن دقیقــا مــوازی بــا بــازی 
دارک  داســتان  دنبــال می شــد،  اول 
اتفاقــات  از  بعــد  کمــی   ۳ ســایدرز 
آن هــا رقــم می خــورد. در ایــن بــازی 
ســوار   ۴ از  دیگــر  یکــی  کنتــرل  نیــز 
آخرالزمــان کــه ایــن بــار Fury، خواهــر 
ســوارکار  و   Strife و   Death و   War
را  اســت   Rampage ســیاه  اســب 
ســیاره  در  بــازی  داریــم.  عهــده  بــر 
نابــود از جنــگ و ویــران شــده زمیــن 
کــه  جهنــم  و  بهشــت  بیــن  )جنــگ 
تعــادل دنیــا را بهــم ریختــه اســت و 
گناهــان اصلــی هــم در ایــن وضعیــت 
می کننــد!(  صفــا  دارنــد  حســابی 
جریــان دارد.«جنــگ« بــه خاطــر 
بنــد  در  اول  نســخه  اتفاقــات 
ــه جــرم  کشــیده شــده اســت ب
هــم  »مــرگ«  از  و  خیانــت 
نــدارد.  خبــری  کــس  هیــچ 
فیــوری هــم کــه می خواهــد 
آخرالزمــان  ســواران  رهبــر 
باشــد از ســوی انجمــن قبــول 
اصلــی  گنــاه   ۷ کــه  می کنــد 
حــاال  کــه  زمیــن  کنــد،  نابــود  را 
در میــان جنــگ بهشــت و جهنــم 
ــه  ای شــده اســٰت،  ــه ویران تبدیــل ب
محلــی بــرای جــوالن دادن ۷ گنــاه 
موجــودات  و  هیوالهــا  و  اصلــی 
تغییرشــکل یافتــه  ای کــه بــردگان آنها 
 The Charred  .هســتند شــده اســت
می خوانــد  فــرا  را  فیــوری   Council

تــا  گرفتــه  بهشــت  ارتفاعــات  از  تــا 
روی زمیــن و عمــق جهنــم بــه نبــرد 
تعــادل  و  رفتــه  اصلــی  گناهــان  بــا 
و باالنــس را دوبــاره برقــرار نمایــد و 
از ایــن راه بــه هــدف خــودش هــم 
 The Charred کــه ثابــت کــردن بــه
Council در مــورد ایــن کــه او قــوی 
تریــن ســوار آخرالزمــان اســت و بایــد 
پیــدا  دســت  نیــز  باشــد  آنهــا  رهبــر 
کنــد. البتــه کــه او از خیلــی خیانت هــا 
کــه  پــرده  پشــت  داســتان    های  و 
برادرانــش را آزار دادنــد آگاه نیســت 
او  بــه  »جنــگ«  رفتــن،  هنــگام  و 
می گویــد کــه »خواهــر مراقــب بــاش، 
یــک چیــزی در مــورد ایــن دنیــا جــور در 
نمــی آیــد و یــک جــای کار می لنگــد.« 
فیــوری کلــه شــق در ابتــدا قبــول نمــی 
کنــد ولــی وقتــی کــه خودش بــه درون 
داســتان مــی رود و خیانــت می بینــد 
شــروع بــه بــه یــاد آوردن حرف    هــای 
بــازی  در  جلوتــر  می کنــد.  بــرادرش 
 Lords of Hollow او بــه شــخصیت
شــک  بــدون  کــه  می کنــد  برخــورد 
بهتریــن شــخصیت بــازی چــه از نظــر 
طراحــی بــی نظیــر و مخــوف ظاهــری 
و  پــردازی  نظــر شــخصیت  از  و چــه 
صداگــذاری فــوق العــاده اســت و او 
بــه فیــوری کمــک می کنــد امــا نیــت و 
قصــدش از ایــن کار دقیقــا مشــخص 
ــوری اخطــار  ــه فی ــه او ب نیســت و البت
خیلــی  دشــمنانش  کــه  می دهــد 
کــه  هســتند  چیــزی  از  نزدیک   تــر 
فکــر می کنــد و بایــد خیلــی مراقــب 

 The Charred Council زیــرا  باشــد 
او را بــرای رســیدن بــه اهــداف خــود 
بازیچــه کــرده انــد. فیــوری هــم کــه 
حــرف هاســت  ایــن  از  کلــه شــق   تر 
کــه بخواهــد قبــول کنــد. شــخصیت 
هایــی کــه در بــازی می بینیــم از نظــر 
ــا  ــد ام ــق شــده ان ظاهــری جــذاب خل
مناســبی  خیلــی  پــردازی  شــخصیت 
ندارنــد )مثــل بازی    هــای قبلــی ســری( 
هایــی  شــخصیت  کــدام  هیــچ  و 
نیســتند  عمیــق  و  ماندنــی  یــاد  بــه 
کــه البتــه Lord of Hollow در ایــن 
ــه اســتثنا اســت و واقعــا از نظــر  زمین
ظاهــری و شــخصیتی و صداگــذاری 
ــا ایــن  خفــن و جــذاب اســت. حتــی ب
کــه خــود شــخصیت فیــوری مقــداری 
از بقیــه در زمینــه شــخصیت پــردازی 
بهتــر اســت و طراحــی ظاهــری خیلــی 
نمــی  اصــا  امــا  دارد  هــم  جذابــی 
تــوان هــم کتمــان کــرد کــه از لحــاظ 
ــه شــکلی  ــز ب عمــق شــخصیتی، او نی
فــوق العــاده پرداخــت نشــده اســت 
یــک  و  ســرد  زیــادی  شــخصیتی  و 
بعــدی اســت. در مجمــوع بایــد گفــت 
در  Darksiders IIIشــاهد داســتانی 
پیچش    هــای  و  هســتیم  جــذاب 
داســتانی و جالبــی کــه در ایــن مســیر 
بــه چشــم می خــورد می توانــد شــما را 
بــه ادامــه داســتان بــازی عاقمنــد نگه 
دارد البتــه نــه در ســطح یــک داســتان 
بیشــتر  بلکــه  عالــی،  العــاده  فــوق 
روایــت جالــب داســتان اســت کــه کار 

را جــذاب کــرده اســت.
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در بحــث گرافیکــی و بصــری بــازی 
ســراغ  بــه  ابتــدا   ۳ ســایدرز  دارک 
می رویــم.  آن  فنــی  جنبه    هــای 
نظــر  از  بگویــم  بایــد  خوشــبختانه 
گرافیــک فنــی بــازی کامــا باثبــات 
اســت  و هرگــز بــاگ و افــت فریــم 
در بــازی نمــی بینیــم. تنهــا مــوردی 
 ۳-۲ لودینگ    هــای  دارد  وجــود  کــه 
مناطــق  بیــن  کــه  اســت  ثانیــه  ای 
می شــوند  تکــرار  مــدام  کوچــک 
یعنــی مثــا از یــک بخــش کوچــک 
وقتــی بــه می خواهیــد وارد بخــش 
ثانیــه   ۳-۲ فیــوری  شــوید  دیگــری 
بــی حرکــت می ایســتد و تــکان نمــی 
خــورد تــا بــازی لــود شــود و اگــر چنــد 
ثانیــه بعــد بخواهیــد دوبــاره بــه اتــاق 
 ۳-۲ همــان  دوبــاره  برگردیــد  قبــل 
ثانیــه ایســتادن تصویــر را خواهیــد 
کوتاه   تــر  خیلــی  البتــه  کــه  داشــت 
را  آن  بخواهیــم  کــه  اســت  آن  از 
عیبــی تاثیرگــذار بــه حســاب آوریــم. 
در زمینــه طراحــی هنــری بــازی بایــد 
دارک  بــازی  یــک  شــاهد  بگویــم 
ســایدرز« کامــل و کاســیک از نظــر 
بصــری هســتیم کــه البتــه  ای کاش 
بیشــتری  بصــری  نــوآوری  مقــداری 
داشــت کــه کمی جلوتــر در خصوص 
ایــن مــورد توضیــح خواهــم داد. هــر 
ایــن  اول  نســخه  دو  کــه  بازیبــازی 
ســری را تجربــه کــرده باشــد ممکــن 
نیســت کــه زیبایــی و جزییــات بــی 
نظیــر دنیــای فانتــزی ایــن دو عنــوان 
بــی نهایــت زیبــا و ابهــت و قــدرت 
از لحــاظ   Death War و  و عظمــت 
ببــرد.  یــاد  از  را هیــچ گاه  ظاهــری 
تمامــی این هــا حاصــل دســت    های 
بودنــد   Joe Madureira هنرمنــد 
Joe Madureira یــک هنرمنــد بــی 
در  قدرتمنــد  العــاده  فــوق  و  نظیــر 
فانتــزی  بوک    هــای  کمیــک  خلــق 
شــخصیت    های  و  دنیاهــا  خلــق  و 
اســت  جزییــات  از  پــر  و  پیچیــده 

شــخصیت  و  دنیاهــا  می توانــد  و 
هایــی را خلــق کنــد کــه بــه حــدی 
از لحــاظ ظاهــری خــاص و جــذاب و 
پــر ابهــت هســتند کــه هیــچ گاه از 
خاطــر بازیبازهــا و کمیــک دوســتان 
بــه  او  چنــد  هــر  رفــت.  نخواهنــد 
ســوم  بــازی  مــورد  در  کامــل  طــور 
ولــی  نــدارد  همــکاری  قبــل  ماننــد 
خلــق و طراحــی شــخصیت Fury و 
بســیاری از کانســپت ارت    هــای بــازی 
و شخصیت    های آن و زره Fury و .. 
 Joe Madureira کار دست هنرمند
اســت و بــدون شــک همیــن کــه نــام 
او در در کنار تیم ســازنده و طراحان 
بــازی Darksiders III هــم بــه چشــم 
می خــورد باعــث شــده بــود تــا حتــی 
قبــل از انتشــار هــم خیالمــان از نظــر 
گرافیکــی و طراحــی هنــری در مــورد 
Darksiders III راحــت باشــد و حــاال 
بعــد از تجربــه بــازی ســوم هــم ایــن 
موضــوع کامــا بــه واقعیــت پیوســته 
موضــوع  بــه  برســیم  حــاال  اســت. 
کــه  هنــری  طراحــی  در  نــوآوری 
ــن نســخه  ــم کاش در ای ــر گفت قبل   ت
و  مراحــل  طراحــی  بــود.  بیشــتر 
 Darksiders مناطــق مختلــف بــازی
III ترکیبــی از نســخه اول و دوم بــا 
برخــی مــوارد جدیــد اســت و شــاهد 
طراحی    هــای هنــری و طراحی    هــای 
در  و جذابــی  زیبــا  بســیار  ظاهــری 
اکثــر بخش هــا هســتیم امــا موضــوع 
اینجاســت کــه زیــاد خاقیــت خــاص 
و جدیــدی در آن هــا دیــده نمی شــود 
و برخــی مناطــق تکــراری و مدل    هــای 
و  خیابان هــا  و  ماشــین ها  تکــراری 
ســطل آشــغال ها کــه دقیقــا عیــن 
در  تغییــری  هیــچ  بــدون  را  آنهــا 
بازی    هــای قبلــی دیــده ایــم مقــداری 
از  می شــد  و  می زنــد  ذوق  تــوی 
در  متنوع   تــر  و  جدید   تــر  مدل    هــای 

ایــن زمینــه اســتفاده کــرد.
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 Darksiders در مــورد گیــم پلــی بــازی   
ایــن  در  خوشــبختانه  گفــت  بایــد   III
بــازی عــاوه بــر ایــن کــه ســایر بخش هــا 
عالــی عمــل می کننــد، بــاز هــم گیــم 
پلــی، بیــن آنهــا باکیفیــت تریــن و لــذت 
بخــش تریــن قســمت ایــن عنــوان زیبــا 
بــه حســاب می آیــد. قطعــا از آن جــا 
کــه ایــن بــازی نــام Darksiders را بــر 
روی خــود دارد خــواه ناخــواه بــا بــازی 
اول و دوم مقایســه می شــود کــه ایــن 
طبیعــی اســت. مهــم تریــن نکتــه در 
 Darksiders III مــورد گیــم پلــی بــازی
ســخت   تر شــدن عجیــب و غریــب بــازی 
اســت کــه واقعــا بــرای مــن بــاور نکردنی 
بــه هــوای  اصــا  بگویــم  بایــد  اســت. 
درجــه ســختی بازی    هــای قبلــی دارک 
ــن نســخه  ــه ای ــرا ک ســایدرز نباشــید زی
شــده  دشــوارتر  و  ســخت   تر  خیلــی 
اســت و کامــا تحــت تاثیــر المان    هــای 
ســولز قــرار گرفتــه اســت کــه خــود ایــن 
هــم  و  دارد  بحــث  جــای  موضــوع 
میتــوان مثبــت بــه آن نــگاه کــرد و هــم 
منفــی. بــدون شــک بــرای بازیبازهــای 
ایــن  ســولز  طرفــداران  و  هاردکــور 
موضــوع ســبب جذاب   تــر شــدن بــازی و 
و  اســت  شــده  آن  شــدن  طوالنــی 
کــرده  بیشــتر  آنهــا  بــرای  را  چالــش 
حســاب  بــه  مثبتــی  نکتــه  کــه  اســت 
می آیــد ولــی بــرای بقیــه شــاید اینطــور 
ــاال  نباشــد.  یــک نکتــه مهــم در مــورد ب
رفتــن شــدید درجــه ســختی بــازی ایــن 
می دانــد  دقیقــا  میازاکــی  کــه  اســت 
چطــور بــازی و بــاس را ســخت کنــد کــه 
بــازی نســبتا  و  باشــد  برقــرار  باالنــس 
عادالنــه باشــد ولــی همــه نمــی تواننــد 
ــازی  ایــن کار را بکننــد و مثــا در ایــن ب
دادن  قــرار  را  بــاس  کــردن  ســخت   تر 
شــما در یــک اتــاق خیلــی کوچــک بــا 
دوربیــن بــد و قــوی کــردن وحشــتناک 
بــاس انجــام داده انــد کــه اصــا عادالنه 
بــازی کــردن  نیســت ولــی غیــر قابــل 
هــم نیســت و فقــط بایــد در جاخالــی 
ــه زدن خیلــی خیلــی  دادن و ضــد حمل
روی  کــه  بدانیــد  بایــد  شــوید.  خبــره 

درجــه ســختی نرمــال معمولــی تریــن 
را  شــما  ضربــه   ۵-۴ بــا  دشــمنان 
ــا کمــی  ــه تنه می کشــند و دشــمنانی ک
قوی   تــر هســتند شــما را بــا ۳ ضربــه بــه 
دیــار باقــی می فرســتند. بــاس فایت هــا 
هــم بســیار ســخت هســتند و ایــن هــم 
بــه خاطــر تاکیــد وحشــتناک بــازی بــه 
ضــد حملــه و جاخالــی اســت و در واقــع 
خیلــی  خیلــی  دادن  جاخالــی  اگــر 
حملــه  ضــد  و  نگیریــد  یــاد  را  ســریع 
نزنیــد در بــازی کارتــان بدجوری ســاخته 
اســت.  Darksiders III از نظــر تنــوع 
پیوســتگی  و  گســتردگی  مراحــل، 
دیزایــن  لــول  همچنیــن  و  محیط هــا 
)البتــه  می کنــد  عمــل  عالــی  بســیار 
همــان طــور کــه در بحــث بصــری بــازی 
گفتــه شــد، شــباهت زیــادی بــه مناطــق 
بازی    هــای قبلــی از نظــر طراحــی دارنــد( 
بــه  دنیایــی  انتظــار  قاعدتــا  خــب  امــا 
مثــل  عناوینــی  عظمــت  و  وســعت 
را  آوت  فــال  و  ویچــر  و  اســکایریم 
دنیــای  ولــی  باشــید  نداشــته 
Darksiders III در ســطح خــود بســیار 
و  متنــوع  محیطهــای  از  پــر  و  وســیع 
راه    هــای  و  کردنــی  جمــع  آیتم    هــای 
مخفــی بــرای گشــت و گــذار و اکتشــاف 
اســت و بــه خوبــی هــم ایــن محیط هــا 
ــه  ــازی ب ــه هــم وصــل می شــوند. در ب ب
و   Metroidvania اســتایل  و  ســبک 
مثــل هــر دو بــازی قبلــی ســری بایــد 
چندبــن بــار بــه مناطــق قبلــی بازگردیــد 
)بــازی پــر اســت از راه    هــای مخفــی و 
از  اســتفاده  بــا  و  مخفــی(  آیتم    هــای 
قابلیــت هایــی کــه بــا پیشــروی در بــازی 
کســب کــرده ایــد یــا آیتم    هــای کلیــدی 
کــه یافتــه ایــد مثــا بــه بخشــی کــه قبــا 
نمــی  و  نداشــتید  جادویــی  پــرش 
ــه  ــده و ب ــه آن برســید، پری توانســتید ب
و  شــوید  وارد  جدیــدی  منطقــه 
را  بــازی  معماهــای  برخــی  همینطــور 
نیــز کــه قبــا قابــل حــل شــدن نبودنــد 
حــل کنیــد. مثــا بــا گرفتــن یــک ســاح 
بــا  کــه   Lord of Hollow از  آتشــین 
بــه  از داســتان  پیشــروی در مقــداری 
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قبــل  تریلــر  در  و  می آوریــد  دســت 
شــده  داده  نشــان  نیــز  بــازی  انتشــار 
و  می شــود  آتشــین  فیــوری  بــود، 
موهایــش رنــگ آتــش می شــود و یــک 
پــرش جادویــی خیلــی بلند   تــر از قبــل 
آتــش  بــا  همچنیــن  و  می کنــد  پیــدا 
ــا  ــردن مناطقــی کــه ب قابلیــت از بیــن ب
ــار عنکبــوت ورودیشــان  مــوادی مثــل ت
بســته شــده اســت را پیــدا می کنیــد و 
ایــن یعنــی می توانیــد برگردیــد عقــب و 
کلــی از مناطــق مخفــی و اصلــی کــه 
قبــا نمــی توانســتید برویــد را کشــف 
کنیــد و ایــن ارزش تکــرار بــازی را فــوق 
ــزه  ــرد و بــه شــما انگی ــاده بــاال می ب الع
پیوســتگی  رونــد  واقــع  در  می دهــد. 
دارک  دنیــای  مختلــف  بخش    هــای 
ســایدرز ۳ بــه ایــن شــکل اســت کــه 
بعــد از پیشــروی در داســتان بــازی و بــه 
قدرت    هــای  تمامــی  آوردن  دســت 
کلیــدی فیــوری، دنیــای بــازی تقریبــا بــه 
بــا  آزاد  جهــان  بــازی  یــک  صــورت 
بخش    هــای  و  وســیع  محیط    هــای 
آنهــا  بیــن  جابجایــی  )کــه  مختلــف 
لودینــگ دارد( بــرای گشــت و گــذار و 
اکتشــاف در اختیــار شــما قــرار می گیــرد 
و گاهــا بایــد چندیــن و چنــد بــار بــه یــک 
کل  بتوانیــد  تــا  بازگردیــد  منطقــه 
دســت  بــه  را  بخــش  آن  آیتم    هــای 
ایــن  کــه  بیابیــد  را  گنج هــا  و  اوریــد 
الزم  انگیــزه  و  تکــرار  ارزش  موضــوع 
بــرای بازگشــتن بــه محیط    هــای قبلــی را 
از بخــش  اســتفاده  بــا  و  بــاال می بــرد 
هایــی بــه نــام مســیرهای مخفــی کــه از 
نقــاط چــک پوینت    هــای Vulgrim بــه 
ســفر  بــرای  داریــد  دسترســی  آنهــا 
کنیــد.  اســتفاده  مناطــق  بیــن  ســریع 
بونفایرهــای  بیــن  ســفر  مثــل  دقیقــا 
بــازی  ایــن  در  کــه  ســولز  ســری 
پوینت    هــای  چــک  همــان  بونفایرهــا 
Vulgrim هســتند کــه هــم می توانیــد 
آنجــا شــخصیتتان را ارتقــا دهیــد، هــم 
از او خریــد کنیــد و هــم از طریــق وی 
بیــن چــک پویت    هــای کل دنیــای بــازی 
کــه آنهــا را بــاز کــرده ایــد جابجــا شــوید. 
ماموریت    هــای  بــر  عــاوه  بــازی  در 
اصلــی یــک ســری بخش    هــای فرعــی و 
مخفــی هــم وجــود دارد کــه اگــر آن هــا 
آنجــا  در  اســت  ممکــن  کنیــد  پیــدا  را 
انســان هایــی را بیابیــد کــه زنــده مانــده 
انــد و از تــرس جانشــان قایــم شــده انــد 
شــما  هســتند.  مــرگ  خطــر  در  تــا 
می توانیــد بــا اســتفاده از یــک آیتــم کــه 
یکــی از Maker هــا بــه شــما می دهــد 
ایــن انســان ها را نجــات دهیــد و بــه 
دارد  کــه  بفرســتید   Maker نــزد 
جمــع  را  یافتــه  نجــات  انســان    های 
می کنــد. همچنیــن شــاهد معماهــای 
جــذاب پلتفرمینــگ و بــاز کــردن راه ها و 
مناطــق مخفــی هســتیم کــه البتــه در 
ــل  ــده می شــود مث ــرار هــم دی ــا تک اینه
معماهــای پرتــاب بمب هــا بــرای از بیــن 
بــردن برخــی ســدها و .. کــه ایــن بــار 

بمب    هــای تبدیــل بــه حشــراتی شــده 
انــد کــه بایــد از مــاده  ای بخورنــد و چــاق 
شــوند و ســپس چنــد ثانیــه وقــت داریــد 
کــه قبــل از ترکیــدن آنهــا را بــه جایــی 
نماییــد.  پرتــاب  می خواهیــد  کــه 
می رســیم بــه مهــم تریــن بخــش گیــم 
بگویــم  بایــد  مبــارزات.  یعنــی  پلــی 
مبــارزات در بــازی Darksiders III بــه 
و  لذتبخــش  کلمــه  واقعــی  معنــای 
جــذاب هســتند و لــذت نــاب یــک بــازی 
اکشــن بــا مبــارزات هــک انــد اســلش را 
بــه بازیبــاز هدیــه می دهــد. فیــوری  کــه 
شــما کنتــرل او را بــر عهــده داریــد، تنهــا 
شــخصیت مونــث ۴ ســوار آخــر الزمــان 
 Strife و   Death و   War خواهــر  و 
اســت. شــخصیت Fury کــه در واقــع بــه 
عنــوان یــک Mage از او نــام بــرده شــده 
پیــش  قابــل  غیــر  عنــوان  بــه  اســت، 
بینــی تریــن و مرموزتریــن شــخصیت از 
شــناخته  آخرالزمــان  ســوار   ۴ بیــن 
می شــود و در مبــارزات بــا کمــک جــادو 
پیــش  را  کار  مخصوصــش  شــاق  و 
می بــرد.  ایــن شــاق جــذاب همچنیــن 
بــرای پلتفرمینــگ هــم بــه کار فیــوری 
می آیــد. فیــوری در مبــارزات بــه مراتــب 
از War ســریع   تر اســت و مقــداری از 
مــرگ نیــز بــه خاطــر نــوع ســاحش کــه 
شــاق اســت، ســریع   تر مبــارزه می کنــد 
و مبــارزات در هنــگام کمبوهــا و زدن 
بــه  حالتــی شــبیه  هــوا  روی  ضربــات 
کــه  می کننــد  پیــدا  می کــرای  دویــل 
جذابیــت خاصــی دارد. اســتفاده عالــی 
از شــاق فیــوری هــم مــا را یــاد کرتــوس 
فکــر  نبایــد  ابــدا  امــا  می انــدازد  کبیــر 
کنیــد کــه همینطــور شــاق می زنیــد و 
همــه را قلــع و قمــع می کنیــد زیــرا کــه 
بایــد  و  ثانیــه دخلتــان می ایــد  در ۱۵ 
کــردن  بــه حملــه  حســابی حواســتان 
و  وحشــی   تر  بســیار  کــه  دشــمنان 
قوی   تــر از قبــل هســتند نیــز باشــد و 
ــه زدن  ــی دادن و ضــد حمل روی جاخال
تمرکــز کنیــد. از کشــتن دشــمنان و از 
برخــی از آیتم    هــای محیــط روح بدســت 
می آوریــد کــه ایــن روح هــا بــرای ارتقــای 
بــردن  بــاال  و  فیــوری  شــخصیت 
توانایی    هــای او الزم اســت. بــا هــر بــار 
بــه  کــه  شــخصیت  لــول  باالرفتــن 
نــزد  روح هــا  کــردن  خــرج  صــورت 
یــک   ، اســت  زدن  لــول  و   Vulgrim
امتیــاز تجربــه بــرای خــرج کــردن در ۳ 
بخــش خــط ســامتی، میــزان آســیب 
ــا  ــا ســاح )ب ــاز ب ضربــات فیزیکــی بازیب
آســیب  میــزان  و  مثلــث(  و  مربــع 
از  بعــد  کــه   Arcane یــا  جادویــی 
جاخالــی دادن بــه موقــع و ضــد حملــه 
زدن یــا هنــگام وارد کــردن ضربــه شــارژ 
دســت  بــه  می شــود،  آزاد  شــده 
جالــب  موضــوع  ولــی  می آوریــد.  
بــه  روح هــا  همیــن  کــه  اینجاســت 
عنــوان واحــد پولــی رایــج بــرای خریــد و 
فــروش در بــازی نیــز هســتند کــه ایــن 
موضــوع نیــز مثــل ســری ســولز اســت و 
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کــرده  عمیق   تــر  را  بــازی  پلــی  گیــم 
اســت و بایــد تصمیــم بگیریــد در چــه 
موقــع چــه کاری بهتــر اســت کــه بــا 
روح هــا انجــام دهیــد. تنــوع دشــمنان 
در بــازی یکــی از نقــاط ضعــف گیــم 
پلــی Darksiders III اســت و درطــول 
بــاالی  خیلــی  تنــوع  شــاهد  بــازی 
و  نــام  حــد  در  مختلــف  دشــمنان 
کیفیــت بــازی نیســتیم و چنــد نــوع 
دشــمن ثابــت و نــه چنــدان جــذاب بــه 
کــه  می شــوند  تکــرار  مــداوم  طــور 
چــون بســیار هــم جــان ســخت   تر از 
و  هســتند  ســری  قبلــی  بازی    هــای 
مبــارزات خیلــی ســخت شــده اســت، 
بــه  هــم  بیشــتر  تنــوع  کمبــود  ایــن 
ایــن  برخــاف  می آیــد.  چشــمتان 
تنــوع نســبتا پاییــن دشــمنان، بــازی 
قدرتهــا  و  تنــوع ســاح ها  زمینــه  در 
بــازی  رونــد  طــول  در  اســت.  عالــی 

انــواع و اقســام ســاح    های مختلــف 
و  می گیرنــد  قــرار  اختیارتــان  در 
هرچقــدر جلوتــر می رویــد ســاح    های 
جدیدتــری بــه شــما اعطــا می شــود. 
داســتان،  در  پیشــروی  بــا  واقــع  در 
کلــی ســاح مختلــف و Artifact    هــای 
و  ســازی  شــخصی  بــرای  گوناگــون 
ارتقــای ســاح ها پیــدا می کنیــد کــه 
ایــن  از  یکــی  دادن  قــرار  از  بعــد 
ســاحتان  روی  ارتیفکت هــا 
می توانیــد بــا جمــع کــردن ســنگ    های 
شــیطان و فرشــته، آن آرتیفکت را در 
دو شــاخه فرشــته و شــیطانی  ارتقــا 
آوری  جمــع  بــا  همچنیــن  دهیــد. 
آیتمــی خــاص می توانیــد خــود ســاح 
را هــم از نظــر آســیب و .. ارتقــا دهیــد 
ــه لــول ۲ و ۳ و ببریــد کــه  و آنهــا را ب
نــزد  بایــد  را  ارتقــا  عملیــات  کل 
Maker هــا کــه آنهــا را در نســخه قبــل 

خیلــی دیــده ایــم انجــام دهیــد. در 
و  جــذاب  فایت    هــای  بــاس  بــازی 
لذتبخشــی در قالــب شــکل فیزیکــی و 
موجودیــت ۷ گنــاه اصلــی در بــازی 
وجــود دارنــد کــه گیــم پلــی را هرچــه 
طــور  بــه  می کننــد.  جــداب  بیشــتر 
ــم  ــی گی ــورد هســته اصل ــی و در م کل
بــرای   ۳ ســایدرز  دارک  بــازی  پلــی 
ســوال  ایــن  بازیبــازان  از  بســیاری 
مطــرح اســت کــه آیــا نســخه ســوم بــه 
یــک  بیشــتر  نخســت،  بــازی  ماننــد 
اکشــن ماجرایــی اســت یــا یــک اکشــن 
ــازی دوم.  ــد ب ــه مانن ــی ب نقــش آفرین
بگویــم  بایــد  خصــوص  ایــن  در 
ترکیــب  یــک    Darksiders III
هماهنــگ و باالنــس از هــر دوی ایــن 
ســبک هاســت. بگذاریــد تــا بیشــتر در 
ــم پلــی  ــن مــورد توضیــح دهــم. گی ای
ــگ  ــازی Darksiders II بیشــتر رن در ب
و بــوی اکشــن نقــش آفرینــی داشــت 
بــا  بــازی  مبــارزات  کلــی  ســرعت  و 
 Death بــودن  چابک   تــر  بــه  توجــه 
 ،War عزیــزش  بــرادر  بــه  نســبت 
اکشــن  یــک  اول  بــازی  بــود.  باالتــر 
و  معماهــا  بــا  بــود  کامــل  ماحرایــی 
پــازل هایــی کــه برخــی از آن هــا ماننــد 
اواخــر  در  آینه هــا  و  نورهــا  معمــای 
و  ســخت  مرگبــاری  حــد  بــه  بــازی 
تعــداد  بــازی  در  و  بودنــد  دشــوار 
زیــادی پــازل وجــود داشــت اما نســخه 
ــود و تعــداد و  ــن طــور نب ــاد ای دوم زی
بــه  نســبت  پازل هــا  ســختی  درجــه 
بــازی اول کمتــر بــود. جالــب اســت 
دقیقــا  انــگار  ســوم  نســخه  در  کــه 
بــازی نخســت و بــازی دوم ســری بــا 
 Darksiders هــم ترکیب گشــته انــد و
نقــش  ماجرایــی  اکشــن  یــک   III
آفرینــی بــا مبــارزات هــک انــد اســلش 
نقــش  المان    هــای  هــم  کــه  اســت 
ــازی دوم در آن وجــود دارد  آفرینــی ب
اکشــن  نــاب  المان    هــای  هــم  و 
ترکیــب،  ایــن  اول.  نســخه  ادونچــر 
شــده  باالنــس  خــوب  هــم  بســیار 
 Darksiders III ــدون شــک اســت و ب
کامــل تریــن بــازی ســری از نظــر عمــق 

و پختگی گیم پلی است.
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در  موســیقی  و  صداگــذاری 
Darksiders III بــه ماننــد دو بازی 
نخســت ســری، کاما اســتاندارد و 
بــا کیفیــت مناســب انجــام گرفتــه 
اســت و کار قابــل تحســینی را در 
ایــن زمینــه از ســوی صداگــذاران 
و Composer    هــای بــازی شــاهد 
متــن  موســیقی    های  هســتیم. 
مناســب  کامــا   Darksiders III
حال و هوای ویران و پر از خیانت 
بــازی هســتند و  و مــرده دنیــای 
حــس و حــال بــه پایــان رســیدن 
زندگــی و دنیــا بــرای انســان ها و 
قــدم برداشــتن در ســرزمین    های 
غــرق شــده در گنــاه را شــانه بــه 
بــرای  بــازی  صحنه    هــای  شــانه 
بــه  می کننــد،  تداعــی  بازیبــاز 
طــوری کــه وی را کامــا در حــال 
و هــوای داســتان و همراهــی بــا 
داده  قــرار   »Fury« ماجراجویــی 
و بــه نحــوی عالــی بــا داســتان و 
مطابقــت  بــازی  دنیــای  اتمســفر 
ــد. برخــی قطعــات موســیقی  دارن
بــازی آن قــدر زیبــا  و ســاندترک 
هســتند کــه دوســت داریــد آن هــا 
را جداگانــه هــم گــوش دهیــد کــه 
همیــن اتفــاق بــرای مــن دقیقــا در 
نیــز رخ داده  نســخه اول و دوم 

بــود و هــر دوی ایــن بازی هــا هــم 
قطعاتــی داشــتند کــه فــوق العاده 
زیبــا بودنــد و اکنــون خوشــبختانه 
در Darksiders III نیــز این ســنت 
رعایــت شــده اســت و ســازندگان 
ایــن عنــوان کار خــود  موســیقی 
را بــه زیبایــی انجــام داده انــد تــا 
شــنوای موســیقی    های جــذاب و 
زیبایــی در طــول بازی باشــیم و به 
ــد گفــت ســاندترک  ــی بای طــور کل
بــرای  کیفیتــی  بــا  و  زیبــا  خیلــی 
دیــده  تــدارک   Darksiders III
شــده اســت. صداگذاری بــازی نیز 
چــه در زمینــه صداهــای محیطــی 
و چــه شــخصیت ها کامــا عالــی و 
بــی نقــص انجــام پذیرفتــه اســت. 
 Lord of شــخصیت  صداگــذاری 
Hollow و »Fury« در بــازی فــوق 
العــاده اســت و بســیار بــا کیفیــت 
آنهــا  بــا چهره    هــای  و هماهنــگ 
انجــام شــده اســت. همچنیــن در 
صداگــذاری ســایر شــخصیت    های 
Darksiders III نیــز هیــچ نقــص 
و  شــود  نمــی  مشــاهده  خاصــی 
آنهــا نیــز کار خــود را بــه درســتی 

انجــام داده انــد.

ترکیبی باالنس شده از نکات مثبت نسخه اول و دوم از نظر 
ادونچر و نقش آفرینی، مبارزات سریع و کمبوهای جذاب، 

انواع ساح ها و قدرت    های مختلف برای فیوری که از هر 
کدام به بهترین شکل چه در مبارزات و چه برای پیشروی در 
محیط استفاده می شود، معماها و پازل    های محیطی یادآور 

نسخه اول، کلی منطقه مخفی و آیتم    های مختلف برای کشف 
کردن که به خیلی از آنها تنها با با قدرت    های خاصی می توانید 

دسترسی یابید و این موضوع باعث می شود که ارزش تکرار 
و بازگشت به مناطق قبلی در بازی افزایش یابد، دنیایی به 

هم پیوسته و جذاب برای گشت و گذار، طراحی هنری زیبای 
دنیای بازی در خیلی از مناطق، استفاده از المان    های سری 

سولز برای سخت   تر شدن بازی و جا ماندن روح ها بعد از مرگ 
)که یک بار فرصت دارید دوباره آنها را بردارید( باعث جذابیت 
بیشتر بازی برای بازیبازان هاردکور شده است،  صداگذاری و 

موسیقی باکیفیت و زیبا

استفاده از برخی محیط ها و مدل    های تکراری که بارها 
آن ها را در بازی اول و دوم دیده ایم، تنوع نه چندان باالی 
دشمنان، سخت شدن بسیار زیاد بازی )که حتی روی درجه 

نرمال شاید یک دشمن معمولی با ۳ ضربه شما را بکشد 
و یک باس را بعد از ۲۰ بار کشته شدن شکست دهید( و 
احتیاج شدید به جاخالی دادن و ضد جمله زدن به سریع 

ترین شکل ممکن و پشت سر هم شاید برای خیلی از 
طرفداران قبلی سری مناسب نباشد، برخی مواقع عدم وجود 
هیچ گونه نقشه و راهنما در بازی واقعا ازار دهنده می شود 

آن هم با دنیای پیچیده و پر از مناطق مختلف

8.5

+-

 Darksiders در نهایــت و بعــد از بررســی تــک تــک بخش    های بــازی 
III بایــد بگویــم ایــن عنــوان کاما ارزش بازی کردن و وقت گذاشــتن 
را داراســت و قطعــا چــه طرفــدار ایــن ســری باشــید و چــه تنهــا دنبال 
یــک اکشــن ماجرایــی بــا المان    هــای نقــش آفرینــی و مبــارزات هــک 
انــد اســلش عالــی هســتید، از بــازی کــردن Darksiders III خیلــی 
لــذت خواهیــد بــرد. راســتش را بخواهیــد همــان طــور کــه در ابتــدای 
مطلــب نیــز خدمــت شــما عــرض کــردم روز بــه روز نمــرات بازی هــا 
دارنــد عجیب   تــر و ناعادالنه   تــر می شــوند. دیگــر اصــا کســی بــه 
ذات بــازی کار نــدارد. بــازی را ۲۰ قســمت می کننــد و جــدا جــدا 
ــوی  ــد ت ــرت می کنن ــد و نمــره را پ بخش    هــای مختلفــش را می کوبن
صــورت ســازنده بــازی. بــه شــخصه ســعی کــردم کــه دقیقــا همــان 
تجربــه  ای کــه از بــازی داشــته ام را برایتــان بنویســم تــا خودتــان 
ــا  ــد و ی ــد راســت می گوی ــد و آخــرش بگویی ــد و قضــاوت کنی بخوانی
بگوییــد تمامــا اشــتباه اســت. هــر چــه باشــد مغرضانــه نیســت و 
همــان تجربــه خــودم اســت و نمــره خــودم.  درســت اســت کــه دیگــر 

ــی Vigil Games ســاخت  ــن ســری یعن ــی ای ــق اصل ســازنده و خال
ــازی ســوم  نســخه ســوم را در دســت نداشــت ولــی تیــم ســازنده ب
در اســتودیو گان فایــر گیمــز کــه در واقــع از تعــداد خیلــی زیــادی 
از کارکنــان ســابق ایــن اســتودیوی تعطیــل شــده هســتند و قبــا 
ــد  ــد، بــه خوبــی توانســته ان ــر روی نســخه اول و دوم کار کــرده ان ب
از پــس ســاخت یکــی از مــورد انتظــار تریــن بازی    هــای ســال کــه 
بســیاری از بازیبــازان چشــم بــه انتشــار آن داشــتند بــر آینــد و یــک 
بــازی عالــی را عرضــه نماینــد. Darksiders III ترکیبــی عالــی و کامــا 
متعــادل و خــوش ســاخت از دو بــازی اول و دوم بــا چالــش خیلــی 
بیشــتر و ســخت   تر شــدن مبــارزات اســت. یعنــی تقریبــا از همــه 
ــی بیشــتر از  ــرده اســت و حقــش خیل ــازی پیشــرفت ک ــن ب نظــر ای
نمراتــی اســت کــه از آن دیــده ایــد. Darksiders III عنوانیســت کــه 
وقتــی آن را بــازی کنیــد بــه نمراتــش خواهیــد خندیــد. بدجــور هــم 

خواهیــد خندیــد و شــاید هــم بایــد گریــه کــرد!
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نیــز  ابتــدا  در  و  شــد  عرضــه  اندرویــد  و   iOS سیســتم عامل  بــرای  بــازی   
چنــدان درخشــان ظاهــر نشــد. سیســتم خریــد و فــروش بــازی نیــز تــا حــد 
زیــادی مشــکل آفرین شــد ولــی گیم پلــی Legend of Solgard بــه قــدری 

لذت بخــش و جــذاب اســت کــه شــما را ســاعت ها ســرگرم می کنــد. بــا هــزاران 
شــخصیت مختلــف کــه می توانیــد آنــان را ارتقــا دهیــد و البتــه ســیل عظیمــی 
ــازی مشــکالت خــود را بــه خوبــی می پوشــاند. از بخش هــای مختلــف، ایــن ب

بــه لیســت اضافــه  بــازی Miracle Merchant را  بــا کمــی مکــث و تامــل 
ــام آن آمــده اســت.  ــه خاطــر عالقــه ی شــخصی نویســنده ن ــاً ب ــم و صرف کردی
گذشــته از عالقــه ی شــخصی، بایــد حتمــا بــه تجربــه ی ایــن بــازی بپردازیــد 
ــر  ــا حــس ردیــف شــدن کارت هــای مناســب و درســت شــدن معجــون را زی ت
زبــان خــود حــس کنیــد. مکانیــزم بــازی بســیار ســاده اســت: مشــتریان شــما 
درخواســت معجونــی بــا رنگ هــای مخصــوص را دارنــد و شــما بایــد بــا تلفیــق 
۴ کارت بــا رنگ هــای مختلــف، معجــون مــورد نظــر را تهیــه کنیــد. بایــد در نظــر 
ــا رنگ هــای مختلــف بــه صورت هــای گوناگونــی  داشــته باشــید کــه کارت هــا ب

بــا یکدیگــر واکنــش می دهنــد و بایــد بــر طبــق تجربــه بدانیــد کــه کــدام رنــگ 
از ترکیــب کــدام کارت هــا بــه بهتریــن صــورت تشــکیل می شــود. هــر روز شــما 
می توانیــد بــا دیگــر دوســتانتان مســابقه دهیــد و امتیازتــان را بــا یکدیگــر 
مقایســه کنیــد. نکتــه ی قابــل توجــه آن اســت کــه تمامــی بازی بــازان در روز ی 
مشــخص، صاحــب کارت هــای یکســانی می شــوند و از همیــن رو مســابقه و 
اختــالف کامــال عادالنــه اســت. حواســتان باشــد! در اواخــر بــازی شــما بــا کمبــود 
ــا  کار ت مناســب روبــرو می شــوید، پــس مراقــب باشــید تــا مشــتری خــود را ب

معجونــی اشــتباهی بــه کشــتن ندهیــد.

کوچک، با قــــــــــــــلبی بزرگ... 
بهترین بازی های گوشی هـــــــــــــــــــــــــــــای هوشمند در سال 1397

وقتــی از بازی هایــی کــه بــرای گوشــی های هوشــمند عرضــه می شــوند ســخن بــه میــان می آیــد، ذهــن بازی بــازان بــه صــورت 
ناخــودآگاه بــه ســمت عناوینــی مــی رود کــه در حالــت پایــه رایــگان هســتند ولــی اگــر بخواهیــد تنهــا کمــی پیشــرفت کنیــد و 
لــذت واقعــی آن بــازی را تجربــه کنیــد، بایــد جیبتــان را خالــی کنیــد و حســاب بانکــی ســازندگان آن عنــوان را پـُـر. از همیــن رو، 
اگــر بخواهیــم لیســتی از بدتریــن بازی هــای گوشــی های هوشــمند تهیــه کنیــم، کار آســانی در پیــش رو داریــم. از طرفــی دیگــر 

Legend of Solgard

 Miracle Merchant

29
ها

ین
رتر

ب
Ga

m
ef

a.
co

m



بــا  هوشــمند،  گوشــی های  بازی هــای  کــه  می دانیــد  هــم  شــما  قطعــا 
ســازندگان  رو،  همیــن  از  هســتند.  روبــرو  ســخت افزاری  محدودیت هــای 
گاهــی اوقــات از گرافیــک و جلوه هــای بصــری بــازی می کاهنــد و بــه دیگــر 
ارکان بــازی اهمیــت بیشــتری می دهنــد. بــازی OVIVO دقیقــا چنیــن شــرایطی 
دارد. شــما بــا جلوه هــای بصــری فوق العــاده ای روبــرو نمی شــوید ولــی بــا 

طراحــی خالقانــه ی مراحلــی بایــد دســت و پنجــه نــرم کنیــد کــه بــه راحتــی شــما 
را بــرای ســاعت ها ســرگرم می کنــد. شــما در ایــن بــازی بایــد گــوی موجــود در 
صفحــه را بــا چرخانــدن گوشــی تان بــه مقصــد برســانید کــه البتــه موانــع زیــادی 
نیــز بــر ســر راهتــان قــرار دارد. ایــن عنــوان جــزو معــدود بازی هایــی بــود کــه 

ــد.  ــودن آن کردن ــه شــاهکار ب ــرار ب ــدا اق ــن از همــان ابت منتقدی

زیباتریــن  از  یکــی  کردیــد،  مطالعــه  کــه  قبلــی  مــورد  برخــالف  بــازی  ایــن 
بــرروی گوشــی های هوشــمند مشــاهده  کــه می توانیــد  جلوه هــای بصــری 
 Endless در ســبک Alto’s Odyssey کنیــد را بــه شــما ارائــه می دهــد. بــازی
Runner منتشــر شــد و یکــی از برترین هــای ایــن ســبک محســوب می شــود. 

ــات و  ــه ی پرچزئی ــر پس زمین ــی روان و تصاوی ــا، گیم پل ــا طراحــی مراحــل زیب ب
ــرروی  ــه ب ــی باشــد ک ــن عناوین ــد یکــی از بهتری ــازی می توان ــن ب چشــم نواز، ای

گوشــی هوشــمندتان تجربــه می کنیــد.

کوچک، با قــــــــــــــلبی بزرگ... 
بهترین بازی های گوشی هـــــــــــــــــــــــــــــای هوشمند در سال 1397

ولــی بــا یک ســری بازی هایــی روبــرو هســتیم کــه بــرای گوشــی  های هوشــمند عرضــه شــده اند و معنــای واقعــی هنــر هشــتم 
را بــه همــگان نشــان  داده انــد. تعــداد ایــن بازی هــا در چنــد ســال اخیــر رفته رفتــه رو بــه افزایــش اســت. مــا تــالش کردیــم تــا 
لیســتی از بهتریــن عناویــن گوشــی های هوشــمند کــه در ســال 1397 عرضــه شــدند را تهیــه کنیــم و بازی هــای حاضــر در ایــن 

لیســت هــر یــک بــه تنهایــی می تواننــد اثبــات کننــد کــه هنــوز هــم خالقیــت حــرف اول را در کیفیــت ایــن عناویــن می زنــد.

آرین مرادی

OVIVO

Alto’s Odyssey
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ایــن بــازی را می تــوان صدهــا بــار تجربــه کــرد و بــرای دفعــه ی صــد و یکمیــن 
بــار دوبــاره بــا موقعیتــی جدیــد روبــرو شــوید! شــرایط مراحــل بــازی هــر دفعــه 
بــه کلــی تغییــر می کننــد و ایــن قابلیــت را از شــما می گیرنــد کــه بــا حفــظ 
کــردن مراحــل، آنــان را بــه پایــان برســانید. رکــن اصلــی موفقیــت در ایــن 

بــازی هیــچ چیــز نیســت بــه جــز خالقیــت خالــص! اگــر می خواهیــد خالقیــت 
ــازی شــروع  ــا ایــن ب و ســرعت عمــل خــود را بــه چالــش بکشــید، می توانیــد ب

کنیــد.

محســوب  هوشــمند  گوشــی های  ســرعتی  عناویــن  جــزو   Dandara بــازی 
نمــاد  می کشــد،  یــدک  را  بــازی  نــام  کــه  بــازی  اصلــی  قهرمــان  می شــود. 
تاریخچــه ی کشــور برزیــل اســت. ولــی ســبک بــازی هیجانــی اســت و بازی بــاز 
را بــه لبــه ی صندلــی می کشــد. بــازی قســمتی افســانه اســت و قســمتی رویــا، 

کــه همگــی دســت بــه دســت یکدیگــر داده انــد و محیطــی چنیــن زیبــا را پدیــد 
آورده انــد. اگــر بــه جلوه هــای گرافیکــی دهه هــای ۸۰ و ۹۰ میــالدی عالقــه 
داریــد، ایــن عنــوان قدیمی تریــن بــازی جدیــدی اســت کــه می توانیــد از آن 

ــد. لــذت ببری

شــما در ایــن بــازی نقــش یــک ســوراخ را بــه عهــده داریــد! قطعــا ایــده ی بــازی 
جــزو خالقانه تریــن ایده هــای ممکــن در طــول تاریــخ بازی هــا اســت. شــما 
رفتــه رفتــه می توانیــد بزرگ تــر شــوید، اشــیاء مختلــف یــا حتــی خانه هــا را 
ببلعیــد و کارهــای جالــب دیگــری انجــام دهیــد کــه معماهــای پیــش رویتــان 
یکــی پــس از دیگــری حــل شــوند. اگــر از ایــن ســبک بــازی خوشــتان می آیــد، 
بــدون شــک Donut County بهتریــن تجربــه ی شــما خواهــد بــود. بــازی تعداد 

زیــادی شــخصیت دارد کــه بــدون هیــج زحمــت و تالشــی، خیلــی مســتقیم 
ــان رابطــه  ــا همــه ی آن ــان را معرفــی می کنــد و جالــب آن اســت کــه شــما ب آن
برقــرار می کنیــد. گاهــی اوقــات در بــازی تنهــا بــه دنبــال آن هســتید کــه بــا 
شــخصیتی جدیــد روبــرو شــوید تــا در رابطــه بــا داســتان و روحیــات او خبــردار 

شــوید.
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بــرای گوشــی های  از شــاهکارهای ســبک معمایــی  یکــی دیگــر  بــازی  ایــن 
هوشــمند محســوب می شــود. هــدف بــازی آن اســت کــه شــما مربع هایــی 
کــه بــه شــکل صــورت هســتند را در جــای مخصــوص بــه خــود قــرار دهیــد تــا 
توپ هایــی کــه شــلیک می شــوند بــه درســتی بــه مقصــد خــود برســند. هــر 
یــک از توپ هــا صدایــی از خــود تولیــد می کننــد کــه اگــر مربع هــا را در جایــگاه 
مناســب قــرار دهیــد، آهنگــی زیبــا بــا ریتمــی دل نشــین پخــش می شــود. ایــن 

دقیقــا همــان چیــزی اســت کــه از یــک بــازی بــرروی گوشــی های هوشــمند 
انتظــار داریــد: گرافیــک و طراحــی محیــط زیبــا، موســیقی های دل نشــین، 
معماهایــی کــه رفته رفتــه ســخت تر می شــوند و البتــه اســتفاده ی درســت 
از صفحــه ی گوشــی. همیــن مــوارد هســتند کــه بــازی ELOH را بــه یکــی از 

بهتریــن با زی هــای ســال 1397 تبدیــل کرده انــد.

بــازی Holedown بــا ایــده ای قدیمــی پــا بــه ســال 1397 گذاشــت و همــگان را 
متعجــب کــرد. هــدف بــازی بســیار ســاده اســت: شــما بایــد بــا تــوپ بــه اشــکال 
مختلــف روی صفحــه ی نمایــش شــلیک کنیــد قبــل از ایــن کــه از دیــدرس شــما 
خــارج شــوند. سیســتم کنتــرل و شــلیک تــوپ بســیار راحــت و روان اســت ولــی 

ــه  ــد. ب ــز می کنن ــازی را چالش برانگی ــر ســر راه شــما قــرار دارد کــه ب موانعــی ب
صــورت غیــر قابــل بــاوری، بــازی Holedown یکــی از قدیمی تریــن ایده هــای 

ممکــن را تبدیــل بــه عنوانــی جــذاب و دل نشــین کــرده اســت.

بــازی Florence قصــد دارد تــا معنــای »انســان« را بــه بازی بــازان نشــان 
دهــد. انســان عاشــق می شــود، در بعضــی مواقــع خوشــحال اســت، بعضــی 
مواقــع ناراحــت، گاهــی اوقــات چیــزی را بدســت مــی آورد و در روزهایــی نیــز 
در غــم از دســت دادن چیــزی بــا ارزش اســت. ایــن بــازی روایت گــر یــک رابطــه 
اســت. از اولیــن  جرقه هــای تشــکیل آن تــا آخریــن لحظــات غمگیــن جدایــی. 
اگــر صــادق باشــیم، بیشــتر روابطــی کــه شــاهد آن هســتیم در دنیــای واقعــی، 

زمــان زیــادی دوام نمی آورنــد و نکتــه ی مهــم آن اســت کــه مــا چــه چیــزی از 
آن رابطــه یــاد می گیریــم. بــازی Florence دقیقــا همیــن  مــوارد را بــه بازی بــاز 
نشــان می دهــد و بــه همــگان اثبــات می کنــد کــه یــک بــازی نبایــد صرفــا 
بــودن و ارکان احساســی  اوقــات واقع گرایانــه   ســرگرم کننده باشــد، گاهــی 

ــد. ــازی اســت کــه آن را ارزشــمند می کن ب
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یکــی  تــوان  مــی  را   Mortal Kombat فرانچایــز 
تریــن  محبــوب  و  تریــن  ســابقه  بــا  برتریــن،  از 
ویدیویــی  هــای  بــازی  تاریــخ  در  هــا  فرانچایــز 
1992 متولــد  کــه در ســال  دانســت. فرانچایــزی 
شــد. نحــوه تولــد ایــن ســری نیــز بســیار جالــب 
اســت Ed Boon  و  John Tobias قصــد ســاخت 
یــک بــازی ویدیویــی، بــر اســاس شــخصیت بازیگــر 
 Jean Claude van ،رزمــی کار معــروف آن دوران
damme  داشــتند امــا بــه خاطــر موانــع و مشــکات 
مختلــف ایــن امــر میســر نشــد. پــس از آن طــی 
 Mortal یــک ســری فعــل و انفعاتــی، فرانچایــز
ــه  ــا ب ــد شــد. و از آن دوران ت Kombat رســما متول

امــروز همچنــان ایــن ســری در عناویــن فایتینــگ 
و  خشــونت  اســت.  پرطرفــدار  و  محبــوب  بســیار 
اکشــن بــه شــدت بــاال، Fatality هــای متفــاوت 
و  داشــتنی  دوســت  هــای  شــخصیت  متعــدد،  و 
همــه   Sub-Zero یــا  و   Scorpion ماننــد  جــذاب 
 Mortal و همــه دســت بــه دســت هــم دادنــد تــا
Kombat بــه شــدت محبــوب و پرطرفــدار شــود. 
چنــدی پیــش جدیدتریــن نســخه ایــن ســری، کــه 
یازدهمیــن نســخه شــماره دار نیــز محســوب مــی 
شــود رســما تاییــد شــد و در ادامــه، نگاهــی کلــی بــه 

ایــن عنــوان مــورد انتظــار خواهیــم داشــت.

Mortal Kombat 11
لذت ناب مبارزه 

مصطفی زاهدی
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داســتان بــازی بافاصلــه پــس از پایــان نســخه قبــل 
قطعــی،  و  رســمی  اطاعــات  بنابــر  دارد.  جریــان 
Raiden بــا کشــتن Shinok، نظــم و تعــادل در تاریخ 
ــر هــم زده و مختــل کــرده اســت. حــال  و زمــان را ب
 Keeper کــه از او بــه عنــوان ,Kronika زنــی بــه نــام
of Time یــاد مــی شــود، قصــد برگردانــدن نظــم و 
تعــادل بــه جهــان را دارد. آن هــم بــه هــر قیمتــی..

جزئیــات بیشــتر در مــورد داســتان بــازی فــاش نشــده 
و ســازندگان تصمیــم گرفتــه انــد بــا خــودداری از ذکــر 
اطاعــات و نــکات بیشــتر، داســتان بــازی را جــذاب، 
داغ و تــازه نگــه دارنــد. امــا آن چیــز کــه مشــخص 
اســت، شــخصیت Kronika کــه اطاعــات دقیــق و 
کاملــی هــم از او در دســت نیســت، نقــش بســیار 
مهــم و کلیــدی را ایفــا خواهــد کــرد و بنابــر برخــی 
صحبــت هــا، یکــی از بــاس هــای بــازی خواهــد بــود. 
بایــد دیــد آیــا ســازندگان مــی تواننــد ایــن شــخصیت 
جدیــد کــه پتانســیل باالیــی دارد را بــه خوبــی در 

رونــد و روایــت داســتان قــرار دهنــد یــا خیــر...
برویــم ســراغ گیــم پلــی بــازی، بخشــی کــه مهــم 
تریــن بخــش تمامــی نســخه هــای ایــن فرانچایــز 
نســخه  در  تغییــر  اولیــن  شــده.  مــی  محســوب 
یازدهــم نســبت بــه Mortal Kombat X, تغییــر روند 
و ریتــم مبــارزات بــازی اســت. دیگــر خبــری از آن 
مبــارزه هــای بــه شــدت ســریع و تنــد نســخه ی قبــل 
نخواهــد بــود و ســرعت مبــارزات، حــرکات، فنــون و 
کمبــو هــا ترکیبــی کاهــش یافتــه. در راســتای همیــن 
کــم کــردن ســرعت و ریتــم مبــارزات، هیــچ خبــری از 
ــه ماننــد نســخه ی قبــل نخواهــد  قابلیــت دویــدن ب
بــود. قابلیتــی کــه برخــی از کمبــو هــای مهــم نســخه 
هــا  مکانیــزم  همچنیــن  بــود.  آن  پایــه  بــر  قبــل 
و سیســتم هــای جایگزیــن نیــز بــه نوعــی در کــم 
شــدن ریتــم بــازی بــی تاثیــر نخواهنــد بــود. مکانیــزم 
و قابلیــت Fatal Blow, بــه نوعــی جایگزیــن حــرکات 
هــا   Fatal Blow اســت.  شــده  بــازی  در   X-Ray
و ظاهــری  کــه عملکــرد  حــرکات خاصــی هســتند 
 Fatal نیــز  شــخصیت  هــر  دارنــد.   X-Ray مشــابه 
Blow مختــص خــود را داراســت کــه البتــه ایــن امــر 
کامــا بدیهــی بــه نظــر مــی رســید. البتــه در مــورد 
اینکــه بــه طــور ریــز تــر و دقیــق تــر Fatal Blow هــا 
چــه تفاوتــی بــا X-Ray دارنــد و از چــه جهاتــی بــا 

یکدیگــر فــرق دارنــد هنــوز مشــخص نیســت.
 Krushing Blow شــده،  اضافــه  مکانیــزم  دیگــر 
نــام دارد. ایــن قابلیــت نیــز شــباهت نســبتا زیــادی 
هــم بــه Fatal Blow و هــم بــه X-Ray دارد. البتــه 
آن طــور کــه مشــخص از Krushing Blow میــزان 
بیشــتری از ســامت رقیــب را از بیــن مــی بــرد و 
طــول  در  دارد.  بــزرگ  محدودیــت  یــک  همچنیــن 
یــک مســابقه، فقــط و فقــط یــک بــار مــی توانیــد 
ــه نظــر مــی رســد  از ایــن قابلیــت اســتفاده کنیــد. ب
Krushing Blow نقــش حــرکات ویــژه و قدرتمنــدی 
صحیــح  مدیریــت  و  بنــدی  زمــان  بــا  کــه  دارد  را 
بازیکنــان، مــی تواننــد نتیجــه یــک رانــد یــا مســابقه 

را کامــا عــوض کننــد.

دیگــر تفــاوت موجــود در نســخه یازدهــم نســبت بــه 
 Stamina ــا نســخه دهــم، حــذف خــط اســتقامت ی

Meter اســت. در Mortal Kombat X هنــگام 
ایــن  کارهــای  و  دویــدن  حــرکات،  برخــی  انجــام 
چنینــی مــی بایســت بــه خــط اســتقامت خــود دقــت 
کنیــد و بــه نوعــی آن را مدیریــت ســازید. امــا در ایــن 

نســخه خبــری از Stamina Meter نخواهــد بــود.
دیگــر تفــاوت قابــل توجــه کــه در ایــن نســخه ایجــاد 
ســازی  شــخصی  بخــش  بــاالی  اهمیــت  شــده، 
هــا  کارکتــر  ســازی  شــخصی  هاســت.  شــخصیت 
دارد  حیاتــی  نقشــی  مختلــف  هــای  شــخصیت  و 
و عــاوه بــر ظاهــر، حــرکات و برخــی ســبک هــای 
مبــارزه ای شــخصیت هــا تــا حــد مشــخصی قابــل 
تغییــر و یــا اصــاح هســتند. دلیــل ایــن کار هــم 
ــازان برمــی  ــارزه ای بازیب بــه تفــاوت ســبک هــای مب
گــردد و همانطــور کــه در نســخه قبــل شــاهد بودیــم 
ــود )  هــر شــخصیت ســه Variation متفــاوت دارا ب
کــه هــر کــدام حالــت مخصــوص خــود را داشــتند(، 
ــارزه ای  در ایــن نســخه هــم ســبک هــا و حالــت مب
 Ed متفاوتــی وجــود خواهــد داشــت. بنابــر گفتــه
بخــش  در  ســازی  شــخصی  قابلیــت  ایــن   ,Boon
و  اســت  گــذار  تاثیــر  همیشــه  از  بیــش  آنایــن 
اهمیــت بســیار باالیــی دارد. بایــد دیــد کــه جزئیــات 
ایــن شــخصی ســازی هــا تــا چــه حــدی عمیــق و غنــی 
ــد. ــا یکدیگــر تفــاوت دارن ــدازه ب ــا چــه ان هســتند و ت

آخریــن ویژگــی اضافــه شــده کــه رســما اعــام شــده، 
ایــن قابلیــت و  Flawless Block اســت.  قابلیــت 
ویژگــی، همانطــور کــه از نامــش پیداســت در مــورد 

دفــاع اســت.
بنابــر گفتــه ســازندگان، اگــر در لحظــه ی مناســب 
و بــه موقــع در مقابــل حملــه و ضربــه حریفتــان 
دفــاع کنیــد، ایــن ویژگــی فعــال مــی شــود و بــه شــما 
امــکان ضــد حملــه و آســیب رســاندن بــه حریــف را 
مــی دهــد. اضافــه شــدن ایــن قابلیــت مــی توانــد بــه 
شــدت حــال و هــوای مبــارزات را تغییــر دهــد و بــه 
لطــف ایــن قابلیــت، اکنــون آن دســته بازیبازانــی کــه 
حالــت مبــارزه ای دفاعــی دارنــد، مــی تواننــد شــانس 
دشمنانشــان  بــه  رســاندن  آســیب  بــرای  خوبــی 
داشــته باشــند. البتــه بدیهــی اســت دفــاع در لحظــه 
ــی هــم  درســت و مناســب کار بســیار آســان و راحت
نخواهــد بــود بنابرایــن تعــادل تــا حــد خوبــی برقــرار 

خواهــد شــد.
 Mortal Kombat بــه نظــر مــی رســد ایــن نســخه از
هــای  حالــت  و  ســایق  و  باشــد  تــر  پســند  همــه 
مــورد  در  دهــد.  پوشــش  را  ای  مبــارزه  مختلــف 
شــخصیت هــای تاییــد شــده هــم بایــد بگویــم تــا 
 Scorpion, Sub Zero, Kano, حضــور  امــروز  بــه 
بــازی  در  دیگــر  نفــر  چنــد  و   D›Vorah, Raiden
تاییــد شــده اســت. بدیهــی اســت بــا گذشــت زمــان 
شــخصیت هــای بیشــتری بــه لیســت تاییــد شــده هــا 
اضافــه خواهنــد شــد. ایــن نکتــه را هــم بایــد اشــاره 
کنــم کــه برخــی شــخصیت هــا در قالــب بســته هــای 

الحاقــی در دســترس قــرار خواهنــد گرفــت.

 ,Mortal Kombat یازدهمیــن نســخه از ســری
ایــن  دارد.  بــرای موفقیــت  باالیــی  پتانســیل 
طــور هــم کــه بــه نظــر مــی رســد بــا اضافــه 
 Fatal شــدن برخــی ویژگــی هــای جدیــد ماننــد
Blow و Flawless Block, ســازندگان تــاش 

خــود را بــه کار بســته انــد تــا گیــم پلــی بــازی را 
کامــل تــر و بهتــر از همیشــه بــه بازیبــازان ارائــه 
ــن نســخه  ــد ای ــد و دی ــد منتظــر مان ــد. بای دهن

چــه عملکــردی از خــود بــه جــای مــی گــذارد.

سخن پایانی
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بــر 	   Johnny Cage شــخصیت 
کار  رزمــی  و  بازیگــر  اســاس 
 Jean Claude van معــروف، 
اســت. شــده  ســاخته   Damme

   دلیــل تشــکیل ESRB کــه کار 	 
بازیهــای  ســنی  بنــدی  رده  آن 
 Mortal ویدیویــی اســت، ســری
ــوده اســت چــون در  Kombat ب
زمــان خــود باالتریــن خشــونت 

ــه نمایــش مــی گذاشــت. را ب

 	 Fatality تصــور،  خــاف  بــر 
بــه   Mortal Kombat توســط 
نشــد  معرفــی  گیــم  صنعــت 
عنــوان   1987 ســال  در  بلکــه 
 Barbarian: The Ultimate
Warrior دارای قابلیتــی مشــابه 
بــود. البتــه ایــده هــا و جزئیــات 
بــه کار رفتــه در Fatality ســری 
Mortal Kombat بســیار کامــل 
تــر  جــذاب  و  تــر  دقیــق  و  تــر 

بودنــد.

 	 Mortal Kombat نســخه اول 
مــاه ســاخته  ده  تنهــا  طــی  در 

شــد.

 	 Mortal ریبــوت  عنــوان   
Kombat در ســال 2011 ) کــه 
 Mortal Kombat بعــد هــا بــه
9 معــروف شــد (، نــه تنهــا بــا 
اســتفاده از تایــم الیــن جدیــد 
بســیاری از وقایــع نســخه هــای 
بلکــه  داد،  تغییــر  را  گذشــته 
منتقــدان،  از  بســیاری  دیــد  از 
کارشناســان و طرفــداران ســبک 
فایتینــگ، دارای بهتریــن بخــش 
داســتانی عناویــن مبــارزه ای در 

تاریــخ بــود

کــه 	  ســنجی  نظــر  طــی  در   
نفــر  900 هــزار  از  بیــش  بیــن 

هــواداران  و  طرفــداران  از 
Mortal Kombat انجــام شــد، 
Scorpion, Sub- ترتیــب  بــه 

عنــوان  بــه   Raiden و   Zero
شــخصیت  تریــن  محبــوب 
انتخــاب  ســری  کل  هــای 
Sub- اول،   Scorpion(شــدند
ســوم(  Raiden دوم،   Zero

فرانچایــز Mortal Kombat نــه 	 
و  پرفروشــترین  از  یکــی  تنهــا 
هــای  فرانچایــز  تریــن  پولســاز 
مــی  محســوب  گیــم  تاریــخ 
از  یکــی  زمــره  در  بلکــه  شــود، 
و  رســانه  آثــار  تریــن  پولســاز 
ســرگرمی تاریــخ نیــز محســوب 

شــود. مــی 

و 	   Sub-Zero شــخصیت  دو 
Quan- فریــب  بــا   Scorpion

کــرده  مبــارزه  یکدیگــر  بــا   Chi
مبــارزه،  ایــن  نتیجــه  در  کــه 
و  شــد.  کشــته   Scorpion
ــی، بســیاری  برخــاف تصــور کل
هــای  کینــه  و  اختافــات  از 
شــخصیت،  دو  ایــن  بیــن 
افــراد  ســازی  شــایعه  توســط 
مختلــف ایجــاد شــده در حالــی 
اتفاقــات  ایــن  از  بســیاری  کــه 
عنــوان  نداشــتند)به  حقیقــت 
مثــال Quan-Chi دنیایــی را بــه 
Scorpion نشــان داد کــه در آن 
Sub-Zero تمامــی افــراد قبیلــه 
Scorpion را قتــل عــام میکنــد. 
در حالــی ایــن اتفــاق فقــط یــک 
Quan- توهــم بــود کــه توســط

بــود.( شــده  ایجــاد   Chi

تنهــا 	   Sub-Zero شــخصیت 
بــا اســتثناء  فــردی اســت کــه 
ــی  در تمامــی نســخه هــای اصل
حضــور  ســری  ایــن  فرعــی  و 

اســت. داشــته 

Mortal Kombat حقایقی جالب در مورد سری
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رونــد توســعه عنــوان Rage در 
اســتودیو  توســط   2011 ســال 
رســید  پایــان  بــه   id software
کــرد.  منتشــر  را  آن  بتســدا  و 
بتســدا  هنــوز  دوران،  آن  در 
می رفــت  شــمار  بــه  غــول  یــک 
 fallout 76 و افتضاحاتــی مثــل
ــرده  ــت نک ــه خــود ثب را در کارنام
شــخص  اول  شــوتر  ایــن  بــود. 
نســل  بــه  پایــش  هرگــز  کــه 
توانســت  نشــد،  بــاز  هشــتم 
قابــل  نســبتا  بازخوردهــای  بــا 
خاتمــه  خــود  کار  بــه  قبولــی 
دهــد. احتمــاال بســیاری از شــما 
بــازی کرده ایــد و  را   Rage هــم 
ــد. اگــر هــم  ــا آن آشــنایی داری ب
موفــق بــه تجربــه آن نشــده اید، 
بایــد گفــت کــه ســازنده بــازی، 
 DOOM در واقــع ســازنده ســری
و Wolfenstein نیــز بــوده اســت 
و همــان طــور کــه واضــح اســت، 

موفــق  شــخص های  اول  روی 
و پرطرفــداری کار کــرده اســت. 
حــال اســتودیو Avalanche کــه 
بازی هــای  روی  بــر  کار  ســابقه 
و   Mad Max مثــل  آشــنایی 
 Just ســری  نســخه های  تمــام 
اســت  قــرار  دارد،  را   Cause
 Rage 2 توســعه  رونــد  در  کــه 
اســتودیو ســازنده نســخه اول را 
یــاری دهــد. عنوانــی کــه معرفــی 
آن در E3 یک ســوپرایز به شــمار 
انتظــار  هیچکــس  و  می رفــت 
نداشــت.  را   Rage نســخه دوم 
ــازی، 14  ــی ب ــخ انتشــار فعل تاری
احتمــال  البتــه  کــه  اســت  مــه 
دارد کــه بــا تاخیــر هــم مواجــه 
می خواهیــم  ادامــه  در  شــود. 
 Rage اطاعاتــی کــه تاکنــون از
بــا شــما در  را  2 منتشــر شــده 
میــان بگذاریــم. در ادامــه بــا مــا 

باشــید. همــراه 

محمد آریامقدمدیوانه های آخرالزمان 

R a g e  2
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دنبالــه   Rage 2 داســتانی،  لحــاظ  بــه 
در  را  نکتــه  ایــن  اســت.  قبلــی  نســخه 
دومیــن  در  کردیــم.  ذکــر  نیــز  مقدمــه 
کنتــرل  شــما  بــازی  ایــن  نســخه 
شــخصیتی بــه نــام واکــر ) Walker ( را 
بــر عهــده خواهیــد داشــت. یــک رنجــر و 
یکــی بازمانــده! 30 ســال پــس از وقایــع 
کــه  اســت  مجبــور  واکــر  اول،  نســخه 
بــه دنبــال  و   کــرده  تــرک  را   Vineland
بــه عنــوان آخریــن  ماجراهــای خــود را 
جزئیــات  هنــوز  بــرود.  بازمانــده  رنجــر 
اســت  باقــی  بــازی  داســتان  از  زیــادی 
مــا  اختیــار  در  بایــد  ســازندگان  کــه 
بــه  هــم  بــازی  قبلــی  نســخه  بگذارنــد. 
ــی هــا را  لحــاظ داســتانی برخــی نارضایت
 Avalanche    در پــی داشــت و اکنــون
کار  نظــر  بــه   id Software و   Studios
دشــواری را در پیــش خواهنــد داشــت. 
بــرای  احتمــاال  کــه  جاســت  ایــن  نکتــه 
درک بهتــر داســتان Rage 2، حتمــا بایــد 
نســخه قبــل را بــازی کــرده و یــا حداقــل 
داســتان و وقایــع آن را بــه طــور کامــل 
توضیحــات  مطابــق  باشــید.  خوانــده 
 Rage 2 ســازندگان، بایــد گفــت کــه در
شــخصیت های زیــادی حاضــر هســتند و 
داســتان بــازی قــرار اســت یــک داســتان 
ســازندگان  باشــد. همچنیــن  کاســیک 
واکــر  کــه  کردنــد  تاییــد  را  نکتــه  ایــن 
عــاوه بــر ایــن کــه می توانــد حــرف بزنــد، 
ممکــن اســت گاهــی اوقــات حــس شــوخ 

طبعــی هــم داشــته باشــد.
اگــر بخواهیــم بــه طــور کلــی بنیــان بــازی 
 Rage را توضیــح دهیــم، بایــد گفــت کــه
2 مثــل Rage، یــک شــوتر بــا زاویــه دیــد 
اول شــخص اســت. می تــوان گفــت کــه 
Rage 2 در واقع ترکیبی از Mad Max و 
 Rage ،اســت! بــه لحــاظ طراحــی Doom
2 بــه شــدت مــا را یــاد بــازی مــد مکــس 
از  خــود  در   Rage 2 بــازی  می انــدازد. 
برخــی المان هــای نقــش آفرینــی هــم 
اســتفاده کــرده اســت. وجــود سیســتم 

شــده  تاییــد  بــازی  در  ســاز  و  ســاخت 
اســت و البته هنوز مشــخص نیســت که 
دقیقــا چــه ابــزاری را می توانیــم بســازیم. 
در عنــوان Rage 2 بــه هیــچ عنــوان همــه 
چیــز فقــط تیــر انــدازی نیســت! اوال نکتــه 
جالــب ایــن اســت کــه وســیله نقلیــه نیــز 
در ایــن بــازی خواهیــد دیــد و بــرای طــی 
ــر، امــکان  ــردن مســافت های طوالنی ت ک
هندلینــگ  دارد.  وجــود  هــم  رانندگــی 
بــه  می رســد.  ســاده  نظــر  بــه  ماشــین 
ــراوان، ســادگی بیــش از حــد  احتمــال ف
رانندگــی بعــدا مــورد انتقــاد قــرار خواهــد 
ــا انصــاف  ــم ب ــه اگــر بخواهی گرفــت. البت
شــوتر  یــک  صرفــا   Rage 2 باشــیم، 
سیســتم  روی  تمرکــزی  هیــچ  و  اســت 
نداشــت.  ســواری  ماشــین  و  رانندگــی 
ــه  ــن علــت حضــور وســیله نقلی ــه همی ب
در بــازی صرفــا بــرای رســیدن از نقطــه 
A بــه نقطــه B اســت و نــه لــذت بــردن! 
از  نیســت  قــرار  دیگــر، شــما  بیــان  بــه 
بلکــه  ببریــد،  لــذت  کــردن  رانندگــی 
را  شــما  کــه  اســت  وســیله ای  ماشــین 
کــه  می رســاند  نبــردی  میدان هــای  بــه 
بــود.  خواهنــد  بخــش  لــذت  برایتــان 
مبــارزات بــازی امــا نقطــه عطــف بــازی 
انتشــار  از  پــس  بــود و قطعــا  خواهنــد 
بــا  شــما  شــنید.  خواهیــم  زیــاد  آن  از 
یــک اکشــن دیوانــه وار طــرف خواهیــد 
بــود و بایــد از تجهیــزات و مهارت هــای 
مختلــف بــرای غلبــه بــر دشــمنان خــود 
آن هــا  بــه  می توانیــد  کنیــد.  اســتفاده 
 ،Melee ضربــات  بــا  و  شــوید  نزدیــک 
آوریــد.  در  پــای  از  را  آن هــا  از  بعضــی 
دارد  چاقویــی  بــازی  اصلــی  شــخصیت 
کــه کــه می توانــد آن را پرتــاب کــرده و 
بعــد از کشــتن دشــمن، بــه جیــب شــما 
ســاح های  کلــی  طــور  بــه  برمی گــردد! 
شــما بــه شــدت متنــوع هســتند و ایــن 
نکتــه قطعــا بــه کمــک Rage 2 آمــده و از 

نقــاط قــوت بــازی خواهــد بــود.
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کــه  کــرد  پیــدا  می تــوان  را  زیــادی  دالیــل 
باعــث شــده Rage 2 در بخــش مبــارزات، 
کیفیــت  باشــد.  تــاپ  شــخص  اول  یــک 
از  و  اســت  بــاال  بــازی  تیرانــدازی  سیســتم 
اوالنــچ اســتودیو هــم انتظــار باالیــی خواهیم 
بــازی آیتم هایــی پیــدا  داشــت. در محیــط 
آن هــا  از  می توانیــد  کــه  شــد  خواهنــد 
آیتم هایــی  ببریــد. چنیــن  اســتفاده مفیــد 
بــرای واکــر بــرای او بســیار مهــم خواهنــد 
بــود و در مبــارزات نقــش تعییــن کننــده ای 
خواهنــد داشــت. بــازی از یــک سیســتم ارتقا 
هــم بهــره می بــرد کــه هنــوز چیــز زیــادی در 
مــوردش نمی دانیــم. احتمــاال در ایــن رابطــه 
تــا قبــل از انتشــار بــازی، اطاعــات زیــادی 
منتشــر خواهــد شــد. همیــن قابلیــت ارتقــا، 
بــازی  آفرینــی  نقــش  المان هــای  از  یکــی 
اشــاره  آن  بــه  کــه  بــود  خواهــد   Rage 2
کردیــم. هــر چنــد کــه هنــوز چیــز زیــادی در 
ــم،  ــازی نمی دانی ــورد سیســتم upgrade ب م
امــا احتمــال مــی رود که این سیســتم بتواند 
ــران داشــته  ــرای کارب ــادی ب جذابیت هــای زی
باشــد و همچنیــن روی تنــوع بــازی هم تاثیر 
چشــم گیــری داشــته باشــد. ماشــین شــما 
گاهــی اوقــات بــرای نابــود کــردن ماشــین 
دشــمنان هــم می توانــد اســتفاده شــود. در 
 Rage 2 ــارزات ماشــینی را هــم در واقــع مب
فعالیت هــای  مــورد  در  داشــت!  خواهیــم 
چیــز  نمی تــوان  واقعــا   Rage 2 جانبــی 
زیــادی گفــت. ابتــدا بایــد بگذاریــم تــا بــازی 
منتشــر شــود و ســپس در ایــن بــاره صحبــت 
ــه  ــم ک ــم. در حــال حاضــر فقــط می دانی کنی
شــما قــادر بــه حملــه کــردن بــه پایگاه هــای 
ــام  ــد تم ــود و بای ــد ب نظامــی دشــمن خواهی
بــه  را  پایگاه هــا  ایــن  در  حاضــر  دشــمنان 
قتــل برســانید. اگــر Just Cause بــازی کــرده 

از  اســتفاده  کــه  می دانیــد  قطعــا  باشــید، 
مــواد منفجــره یکــی از اصــول اولیــه مبــارزات 
ــی  ــن ســری اســت! ســازندگان از آی پ در ای
 Rage خــود الهــام گرفته انــد و ایــن جــا در
2، بشــکه های نفــت هســتند کــه می تواننــد 
بــه شــما در کشــتن دشــمنان کمــک کننــد. 
ســاده اســت، بــه بشــکه ها شــلیک می کنیــد 
و دشــمنانی کــه در آن نزدیکی هــا هســتند 
را از بیــن مــی بریــد. البتــه بــه نظــر می رســد 
کــه در بعضــی از مراحــل فرعــی، بــازی از 
شــما می خواهــد کــه منابــع دشــمن را نابــود 
کنیــد. بــه احتمــال زیــاد شــلیک کــردن بــه 
بــه  نیــز  ایــن زمینــه  بشــکه های نفــت، در 
شــما کمــک شــایانی خواهــد کــرد. نســخه 
قبلــی بــازی دارای بخــش آنایــن هــم بــود و 
البتــه مدهــای حالــت چنــد نفــره بــازی خیلــی 
طرفــدار نداشــتند. حداقــل نســبت بــه دیگــر 
ایــن  در    Rage شــخص،  اول  شــوترهای 
زمینــه بــا اســتقبال کمتــری رو بــه رو شــد. 
در Rage 2 هیــچ خبــری از بخــش آنایــن 
نخواهــد بــود و ســازندگان تمــام تمرکــز خــود 
را بــر روی بخــش داســتانی بــازی گذاشــته 

انــد. 
تقریبــا   Rage 2 بــازی  محیــط  طراحــی 
ــه  ــی خــود اســت. البت ــه نســخه قبل شــبیه ب
نکرده ایــد، می توانــم  تجربــه  را   Rage اگــر 
بزنــم.  مثــال  هــم  را   Mad Max برایتــان 
بــه تصویــر  را  Rage 2 ســیاره ای  واقــع  در 
اتمســفری  و  شــده  ویــران  کــه  می کشــد 
فــوق العــاده را خلــق می کنــد. اتمســفری 
کــه شــما را بــا حــال و هــوای منحصــر بــه 
فــرد آخرالزمانــی خــود همــراه خواهــد کــرد. 
Rage 2 یــک بــازی جهــان بــاز اســت و بــه 
همیــن خاطــر طراحــی هنــری محیــط بیشــتر 
بــه چشــم خواهــد آمــد و از اهمیــت باالیــی 
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برخــوردار خواهــد بــود. بــا توجــه بــه ایــن کــه 
Rage توانســته بــود در ایــن زمینــه رضایــت 
ــه همــراه داشــته باشــد، انتظــار  ــران را ب کارب
ایــن  تکــرار  در  نیــز   Rage 2 کــه  مــی رود 

موضــوع، موفــق شــود. 
از  دســته  آن  از  را   Rage 2 می تــوان 
کمتــری  تبلیغــات  کــه  دانســت  بازی هایــی 
روی آن صــورت گرفتــه اســت. اگرچــه ایــن 
ــات هــم  ــد از بعضــی از جه موضــوع می توان
مفیــد بــه نظــر برســد، ولــی فرامــوش نکنیــد 
کــه تــا انتشــار بــازی فقــط 2 مــاه باقــی مانــده 
و کاربــران زیــادی هســتند کــه هنــوز اطاعات 
تــا  نیــز  بــازی ندارنــد. ســازندگان  از  زیــادی 

کنــون، از دادن اطاعــات زیــاد در مــورد بــازی 
خــود خــودداری کرده انــد و بایــد دیــد کــه طــی 
2 مــاه آتــی کار بــه چــه شــکل پیــش خواهــد 
بازی هــای  از  دیگــر  یکــی   Rage 2 رفــت. 
کــه  بــود  خواهــد   2019 ســال  آخرالزمانــی 
امیدواریــم بــه لطــف اتمســفر منحصــر بــه 
بتوانــد  جذابــش  مبــارزات  سیســتم  و  فــرد 
طرفــداران زیــادی را بــرای خــود دســت و پــا 
کنــد و در عیــن حــال، طرفــداران قدیمی تــر را 
هــم راضــی نگــه دارد. حــال فقــط بایــد منتظــر 
ــا چــه  ــم در نهایــت Rage 2 ت ــم و ببینی بمانی
انــدازه بــا انتظــارات مــا همخوانــی خواهــد 

داشــت. 
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تعــداد  بگویــم  اگــر  نکــرده ام  اغــراق 
انحصاری هــای درجــه یــک ســونی آن قــدری 
حســابش  اوقــات  گاهــی  کــه  رفتــه  بــاال 
تنهــا  نــه  می شــود.  خــارج  آدم  دســت  از 
کیفیــت، بلکــه تنــوع ایــن انحصاری هــا بــه 
قــدری باالســت کــه هــر گیمــری را بــا هــر 
ــه تفــاوت  ــد. فقــط ب ســلیقه ای جــذب می کن
میــان آنچارتــد، گاد آو وار، لســت آو آس، 
فکــر  اســپایدرمن  و  دیترویــت  هورایــزن، 
اگــر  امــا  اســت!  دیوانه کننــده  جــداً  کنیــد، 
خیــال کرده ایــد ســونی دســت بردار اســت، 
 Days Gone بــازی  اشــتباهید.  در  ســخت 
افتخــارات ســونی  فصلــی جدیــد در کتــاب 
اســت کــه تــا چنــد هفتــه دیگــر آغــاز خواهــد 
شــد. درســت اســت کــه بایــد قضــاوت نهایــی 
ــا  ــم، ام ــازی موکــول کنی ــه بعــد انتشــار ب را ب
بــازی  ایــن  از  حــال  بــه  تــا  کــه  چیــزی  آن 
نبــوده(  هــم  کــم  )کــه  داده انــد  نشــان مان 
نویــد یــک بــازی AAA را می دهــد کــه چندیــن 
دســته ی مختلــف را هــدف قــرار داده اســت. 
بــدون معطلــی برویــم ســراغ خــود بــازی و 
آنچــه تــا بــه امــروز از آن می دانیــم، چــرا کــه 

زیادنــد. گفتنی هــا 
اگــر در دو ســال اخیــر پیگیــر اخبــار دنیــای 
 Days Gone نــام  باشــید،  بــوده  بازی هــا 
جدیدتریــن  اســت.  خــورده  گوش تــان  بــه 

  SIE bend studio اســتودیوی  ســاخته ی 
کــه تــا بــه حــال چنــد بــاری بــا تاخیــر مواجــه 
آوریــل   26 می رســد  نظــر  بــه  امــا  شــده، 
2019 باالخــره ایــن بــازی ســبک تــرس و بقــا 

رســید.  خواهــد  دســت مان  بــه 
نقــش اصلــی بــازی، مــردی بــه نــام دیکــن 
ســینت جــان )Deacon St John( اســت کــه 
ــل  ــه ی او موتورسواریســت. دو ســال قب حرف
ــون و پــس  ــه شــکلی کــه اکن ــا ب از اینکــه دنی
را بدســت گرفتیــم  اینکــه کنتــرل دیکــن  از 
دربیایــد، یــک بیمــاری همه گیــر شــیوع پیــدا 
ســاکنین  از  زیــادی  بســیار  تعــداد  و  کــرده 
دیگــری  فــراوان  عــده ی  و  کشــته  را  زمیــن 
را هــم نیــز بــه موجوداتــی بــه نــام فریکــر 
)Freaker( تبدیــل کــرده اســت. فریکــر در 
واقــع نامــی اســت کــه در ایــن بــازی بــرای 
»زامبــی« در نظــر گرفتــه شــده. البتــه آن هــا 
دقیقــاً هــم ماننــد زامبی هــا عمــل نمی کننــد؛ 
فریکرهــا می دونــد، گروهــی حملــه می کننــد 
بــه  شــما  نقــش  دارنــد.  مختلفــی  انــواع  و 
عنــوان دیکــن، بقــاء در ایــن محیــط بی رحــِم 

اســت. پســاآخرالزمانی 
چیزهــای  همــه ی  از  ترکیبــی   Days Gone
هم ســبک  فیلم هــای  و  بازی هــا  خــوب 
خــود اســت. اگــر می خواهیــد ســریال های 
و   Sons of Anarchy و   Walking Dead

تجربــه  یکجــا  را   State of Decay بــازی 
معجــون  نظــر  بــه   Days Gone کنیــد، 
خوبــی از ایــن ســه عنــوان اســت و حتــی از 
نظــر  بــه  لذت بخش تــر  حــدی  تــا  هــر ســه 
حــال  بــه  تــا  کــه  محیط هایــی  می رســد. 
اســت،  درآمــد  نمایــش  بــه  بــازی  ایــن  از 
بســیار بــزرگ و پرجزئیــات هســتند و بــازی 
چیــزی از ایــن جهــت کــم نــدارد. از طرفــی 
گویــا بــازی در 6 منطقــه ی مختلــف صــورت 
پیوســتگی،  عیــن  در  کــه  گرفــت  خواهــد 
آب و هــوای متفاوتــی دارنــد. در ایــن بــازی 
آفتــاب، بــاران و حتــی بــرف خواهیــد دیــد 
فقــط  جــوی  شــرایط  می کنیــد  فکــر  اگــر  و 
بایــد  بازی انــد  محیــط  شــدن  پویاتــر  بــرای 
این هاســت.  از  فراتــر  قضیــه  نــه،  بگویــم 
فریکرهــای Days Gone در شــب وحشــی تر 
و ســرعتی تر می شــوند، در حالــی کــه روزهــا 
ــد. همچنیــن هــر وضعیــت  کمــی ضعیف ترن
آب و هوایــی، تاثیــری خاصــی روی آن هــا 
شــما  موتورســواری  قابلیت هــای  روی  و 
خواهــد گذاشــت، بــرای مثــال وقتــی بــاران 
می بــارد صــدای قطره هــای بــاران و شرشــر 
آب در مخفــی کاری بــه کمــک شــما می آینــد 
و صــدای پای تــان را خفــه خواهــد کــرد، یــا 
وقتــی بــرف می بــارد، کنتــرل موتــور ســخت تر 

شــد. خواهــد 

Days Gone
آریا مقدمموتور، جاده، قتل عام
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 ویژگــی ای کــه بیــش از هــر چیــز دیگــری 
توجــه مــرا در زمینــه ی گیــم  پلــی بــه خــود 
جلــب کــرد، آزادی عملــی اســت که در انجام 
یــک ماموریــت بــه شــما داده می شــود. در 
ــه هیــچ وجــه هدایــت  ــازی شــما را ب واقــع ب
نمی کنــد کــه در فــان جــا بایــد فــان کار را 
بکنیــد و هــر مرحلــه را می توانیــد بــا چندیــن 
ــا حــدودی ماننــد  روش متفــاوت رد کنیــد؛ ت
ســری هیتمــن. هیــچ کــدام از ایــن راه هــا 
باعــث باخــت مســتقیم شــما نخواهــد شــد 
امــا ممکــن اســت کار شــما را بســیار ســخت 
ویدیوهــای  از  یکــی  در  مثــال  بــرای  کنــد. 
دیکــن  بــازی،  پلــی  گیــم  از  شــده  منتشــر 
و  کار می انــدازد  بــه  را  یــک کمــپ  ژنراتــور 
چراغ هــا را روشــن می کنــد، امــا بــا وصــل 
هــم  ناحیــه  آن  بلندگوهــای  بــرق،  کــردن 
بــه کار می افتنــد و موجــی از فریکرهــا بــا 
شــما  طــرف  بــه  و  شــده  خبــردار  صــدای 
حملــه می کننــد. راه دیگــر شــما ایــن اســت 
کــه قبــل از بــه کار انداختــن ژنراتــور، خــوب 
از  را  بلندگوهــا  و  کــرده  بررســی  را  محیــط 
ــد از  ــی می توانی ــه راحت ــد، بعــد ب کار بیندازی
ــدون اینکــه فریکرهــا  ــور اســتفاده کنیــد، ب ن
ایــن  از  دیگــری  مثــال  شــوند.  مزاحم تــان 
موضــوع هنگامــی اســت کــه بــه Hordeهــا 
تعــداد  شــامل   Horde هــر  برمی خوریــد. 
بســیار زیــادی از فریکرهــا و وقتــی می گویــم 
فریکــر   200 بــاالی  منظــورم  زیــاد،  بســیار 
اســت! بلــه، آن چیــزی کــه در تریلرهــای 
اولیــه مشــاهده کردیــم اغــراق نبودنــد، در 
ــازی واقعــاً شــمایید و  برخــی قســمت های ب
لشــکری از فریکرهــا کــه اگــر دســت یکــی از 
ــه شــما برســد کارتــان تمــام اســت.  آن هــا ب
در ایــن مراحــل نیــز بایــد حتمــاً اســتراتژی 
ــه نظــر  ــه ب داشــته باشــید. درســت اســت ک
می رســد از نظــر مهمــات بــه مشــکل خاصــی 
برنخواهیــد خــورد، امــا مهمــات همــه چیــز 
دنبال تــان  فریکــر  پانصــد  وقتــی  نیســت. 
می دونــد، بــه تعــداد زیــادی تلــه و بمــب و 
امثالهــم نیــاز خواهیــد داشــت کــه هــر کــدام 
ــه شــوند  ــه کار گرفت ــد در جــای درســت ب بای
تــا تعــداد بیشــتری را بکشــید. امــا فریکرهــا 
بــازی نیســتند.  تنهــا تهدیــد شــما در ایــن 
دیگــر،  پســاآخرالزمانی  بــازی  هــر  ماننــد 
ــن  ــه اصلی تری ــن خــود آدم هــا هســتند ک ای
دشــمنان یکدیگرند. در Days Gone کشــتن 
نیســت.  آســانی  کار  دلیــل  دو  بــه  آدم هــا 
اول اینکــه بــازی درجــه ســختی نــدارد، یــا 
بهتــر بگویــم، فقــط یــک درجــه ســختی دارد 
و آن هــم »ســخت« اســت. پــس انتظــار 
نداشــته باشــید بــا زدن بــه دل دشــمن و بــه 
رگبــار بســتن کل محیــط چیــزی جــز مــرگ 
بــه  کــردن  بــرای حملــه  نصیب تــان شــود. 
ــد  ــاز خواهی ــه اســتراتژی نی کمــپ دشــمن ب
داشــت. شــاید قبــل حملــه بــه یــک کمــپ 
بهتــر باشــد تــا آالرمــی را بــه کار بیندازیــد و 
حــواس ســربازان آن کمــپ را پــرت کنیــد، 
شــاید نیــاز باشــد یــک Horde از فریکرهــا را 
بــه شــکلی زیرکانــه بــه ســمت کمــپ هدایــت 
کنیــد تــا زحمــت اصلــی را آن هــا بکشــند و 
ــد،  شــما فقــط از نتیجــه ی کار اســتفاده کنی

شــاید هم الزم باشــد خیلی آرام در گیاهان 
ــا وقــت مناســب برســد  بلنــد اســتتار کنیــد ت
کار  بــه  کــه  تله هایــی  و  بــا مخفــی کاری  و 
می گیرید آن ها را یکی یکی از پا دربیاورید. 
این هــا هــم می توانیــد  ترکیــب همــه ی  از 
بــرای آســان  اســتفاده کنیــد. دلیــل دیگــر 
ــودن کشــتن انســان ها، مســائل اخاقــی  نب
اســت کــه بــازی شــما را در چندیــن قســمت 
می کنــد.  رودررو  خاصــی  دوراهی هــای  بــا 
بگیریــد  تصمیم هایــی  بایــد  جاهــا  خیلــی 
گرفــت.  خواهنــد  را  گریبان تــان  بعــداً  کــه 
حــدود  داســتانی  بخــش  در   Days Gone
30 ســاعت گیــم پلــی دارد کــه بــا احتســاب 
مراحــل جانبــی و بــا توجــه بــه اوپــن وُرلــد 
بــودن بــازی، ایــن مقــدار بــرای بازیبــاز بســیار 
بیشــتر خواهــد بــود، پــس تصمیم هایتــان 
نتیجــه ی  می تواننــد  بــازی  از  جــا  هــر  در 
مبــارزات  دهنــد.  نشــان  را  خــود  واقعــی 
ــان نمی رســند، چــون  ــه پای ــاز هــم اینجــا ب ب
کشــتن  بــرای  انســان ها  و  فریکرهــا  گویــا 
ــات  شــما کافــی نیســتند و ســازندگان حیوان
را هــم در بــازی دخالــت داده انــد. ســرعت 
بســیار  گرگ هــا  ماننــد  آن هــا  از  برخــی 
باالســت و حتــی بــا موتــور ســیکلت خــود 
فاصلــه  آن هــا  از  خیلــی  نمی توانیــد  هــم 
باعــث  خــودش  موضــوع  ایــن  بگیریــد. 
بوجــود آمــدن مکانیــزم بســیار هیجان انگیــز 
ــد  دیگــری شــده اســت و آن اینکــه می توانی
از روی موتــور بــا ایــن گرگ هــا مبــارزه کنیــد. 
ــر قضــا  خرس هــا هــم هســتند کــه دســت ب
ویــژه ای  ارادت  خدمت تــان  هــم  آن هــا 
فیلــم  خــرس  و  برفــی  محیــط  اگــر  دارنــد! 
بــا  بــود،  کــرده  The Revenant جذب تــان 
دیکــن می توانیــد حســابی دیکاپریــو بــازی 
جان ســخت  خرس هــای  بــا  و  دربیاوریــد 
نــرم کنیــد. خاصــه  بــازی دســت و پنجــه 
مبــارزات بــازی بــدون شــک هســته ی اصلــی 
بــازی و یکــی از لذت بخش تریــن نــکات آن 
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اســت. انتخــاب بــا شماســت کــه چــه روشــی 
را پیــش بگیریــد. آیــا می خواهیــد آن فــرد پــر 
ــا آن فــردی  ــزن بهــادر باشــید ی ســروصدا و ب
کــه خیلــی شــیک دو ســه نفــر را می کشــد و 
بــه هــدف می رســد؟ آیــا از کنــار Hordeهــای 
زامبــی بــه آرامــی رد خواهیــد شــد کــه متوجــه 
حضــور شــما نشــوند یــا بــا کوکتــل مولوتــوف، 
بــه  را  نفــت آن هــا  مسلســل و بشــکه های 
جهنــم خواهیــد فرســتاد؟ بیاییــد رو راســت 
باشــیم، خیلــی از شــما ماننــد مــن آرزو داریــد 
تــا  بگیریــد  قــرار  زامبــی زده  دنیــای  یــک  در 
آموخته هایتــان را کــه در دنیــای بازی هــا یــاد 
 Days Gone گرفتیــد بــه چالــش بکشــید! امــا
شــما را وادار خواهــد کــرد دوبــاره بــه ایــن 
موضــوع فکــر کنیــد، چراکــه کشــتن فریکرهــا 
ســاده  می کنیــد  فکــر  کــه  هــم  آنقــدری 
نخواهــد بــود و رمــز عبــور شــما، اســتراتژی 
اســت. قبــل از حملــه بایــد خــوب فکــر کنیــد

ــازی  ــی ب ــم  پل امــا بخــش عظیمــی هــم از گی
خواهــد  موتورســواری  بخــش  دوش  بــر 
کمرنــگ  المان هــای   Days Gone بــود. 
در  پیشــروی  بــا  و  دارد  هــم  نقش آفرینــی 
داســتان، دیکــن و موتــورش بهتــر می شــوند. 
البتــه تــا اینجــا چیــزی کــه دیدیــم، تغییــرات 
قــدرت موتــور آن چنــان وســیع  بــه  مربــوط 
ایــن  اصلــی  بــازی  در  امیدواریــم  و  نبــوده 
تغییــرات بســیار بیشــتر باشــند. موتــور شــما 
بــه گفتــه ی ســازندگان، نقشــی اساســی در 
ــد یکــی از  ــازی خواهــد داشــت و مانن ــد ب رون
کاراکترهــای اصلــی عمــل خواهــد کــرد. بایــد 
ــد، اگــر خــراب  ــه آن رســیدگی کنی حســابی ب
شــد تعمیــرش کنیــد و از زیــر ســنگ برایــش 
بنزیــن جــور کنیــد. اگــر حوصلــه ی ایــن کارهــا 
را نداریــد، از پیــاده روی در دنیــای وســیع و 
زامبــی زده ی بــاز لــذت ببریــد! موتورســواری 
ــه نظــر می رســد و حرکــت  بــه شــدت عالــی ب
موتور روان اســت. درســت اســت که قابلیت 
Fast Travel در بــازی گنجانــده شــده، امــا 
مــن یکــی کــه مطمئنــم بــا وجــود ایــن موتــور 

از آن قابلیــت اســتفاده نخواهــم کــرد.
از نظــر محیــط و طراحــی مرحلــه بــازی واقعــاً 
قابــل توجــه اســت. تــا بــه حــال شــهرهای 
کارخانه هــای  وســیع،  جنگل هــای  کوچــک، 
دیده ایــم  بــازی  در  را  آن  ماننــد  و  متــروک 
کــه کار نورپــردازی و طراحــی جزئیــات در آن 
فوق العــاده بــوده اســت. البتــه تنهــا نگرانــی 
از همیــن  هــم  دارم  بــازی  بــه  نســبت  کــه 
نــه  تجربــه ی  می گیــرد.  نشــئت  قســمت 
 State of چنــدان خوبــی کــه در مــورد بــازی
Decay داشــتم باعــث می شــود ذهنــم درگیــر 
ایــن شــود کــه Days Gone هــم ماننــد آن 
بــازی خســته کننده خواهــد شــد. در واقــع در 
State of Decay شــما محیط هــای بــاز و زیبــا 
ــوع هــم وجــود  ــه متن داشــتید، وســایل نقلی
خوبــی  نقش آفرینــی  المان هــای  داشــتند، 
ــود، امــا نتیجــه  ــازی تزریــق شــده ب هــم در ب
کار خســته کننده بــود. بعــد از چنــد ســاعت 
بــازی آن را کنــار انداختــم و دیگــر ســمتش 
نرفتــم. آن چیــزی کــه از Days Gone دیــدم 
بــازی بســیار  ایــن اســت کــه  البتــه گویــای 
ــم  ــوز نمی دان ــا هن ــود، ام ــر خواهــد ب جذاب ت

آیــا پشــت ایــن محیط هــای بــزرگ و متنــوع، 
داســتانی محکــم بــرای حفــظ جذابیــت آن 
وجــود دارد یــا قــرار اســت راه بیفتیــد و 30 
ســاعت فریکــر بکشــید؟ کمتریــن اطاعاتــی 
کــه تــا بــه حــال بــه بیــرون درز کــرده دربــاره ی 
داســتان بــازی اســت. ایــن را می دانیــم کــه 
حــدود 20 کاراکتــر اصلــی در جریــان بــازی 
وجــود دارد کــه هــر یــک نقشــی در داســتان 
ــم کــه  ــن را هــم می دانی ــد داشــت. ای خواهن
ــن هســت و  ــرای گرفت ــم ب ــک عالمــه تصمی ی
انتخاب هــای متعــددی پیــش روی شماســت، 
لــذا فکــر کنــم نگرانــی در مــورد داســتان بــازی 

هــم بیهــوده اســت.
 ،Days Gone از نــکات قابــل توجــه دیگــر در
ــازی اشــاره  ــودن محیــط ب ــه تعاملــی ب ــد ب بای
کــرد. همانطــور کــه باالتــر ذکــر کــردم، بــرای 
عبــور از هــر مرحلــه چندیــن راه داریــد. بــرای 
مثــال می توانیــد بــه بشــکه ی نفــت، بمــب 
کــه  هنگامــی  تــا  کنیــد  متصــل  ریمــوت دار 
فریکرهــا از نزدیکــی آن رد می شــوند آن را 
منفجــر کنیــد. بــرای پیــدا کــردن گلولــه بایــد 
قفــل صنــدوق عقــب ماشــین های پلیــس را 
بشــکنید یــا در محیــط دنبــال آن بگردیــد. تــا 
بــه حــال چیــزی بــه نــام قابلیــت لــوت کــردن 
در بــازی بــه نمایــش در نیامــده، امــا انــگار 
گــوش فریکرهــا بــه عنــوان ارز رایــج در بــازی 
مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد. اینکــه چــرا ارز 
ــدش آوری اســت  ــز چن ــن چی ــازی چنی ــج ب رای
بایــد ریشــه در داســتان آن داشــته باشــد کــه 

ــم دانســت. ــا نشــنویم نخواهی ت
 Unreal Engine موتــور  بــا   Days Gone
نــرم  انیمیشــن های  و  شــده  ســاخته   4
را  آن  تجربــه ی  بــازی،  جای جــای  در  آن 
تریلرهــای  در  می کنــد.  لذت بخش تــر 
نمایــش داده شــده افکت هــای دود و آتــش 
و  آب  جزئیــات  و  شــده اند  کار  بی نقــص 
پــازل  یــک  تکه هــای  ماننــد  همــه  هوایــی 
نورپــردازی  گرفته انــد.  قــرار  خــود  جــای  در 
و  اســت  عالــی  گفتــم  کــه  همانطــور 
بارقه هــای نــوری کــه گاه و بیــگاه از میــان 
شــاخه ی درختــان بــه روی زمیــن می تابــد، 
ــدن  ــان خواهــد آورد. باری حســابی ســر ذوقت
بــه خصــوص  دارد،  بی نظیــری  بــرف حــس 
ــارزه هــم  ــه مب ــرف ســنگین ب ــن ب ــر ای ــر زی اگ
بپردازیــد! مبــارزات لذت بخــش و غیرتکــراری 
بــه نظــر می رســند و ســکانس های دکمه زنــی 
هــم در بــازی فــراوان اســت. موســیقی بــازی 
از  جالــب  مجموعــه ای  اســت  قــرار  گویــا 
گیتــار کاســیک باشــد و صداپیشــگان نیــز تــا 
ــد. اینجــای کار، خــود را خــوب نشــان داده ان

روی  شــدت  بــه  ســونی  اینکــه  آخــر  حــرف 
و  اســت  کــرده  بــاز  حســاب  عنــوان  ایــن 
Days Gone جــزو آخریــن خوب هــای نســل 
بــه شــمار می آیــد. در دنیایــی کــه  هشــتم 
EA می گویــد بازی هــای داســتانی و تکنفــره 
 SIE ماننــد  شــرکت هایی  وجــود  مرده انــد، 
بخــش  بازی شــان  کــه  اســت  الزم   bend
چندنفــره و یــا آنایــن نداشــته باشــد و کامــاً 
مــورد توجــه قــرار گیــرد تــا شــاید ایــن اظهــار 
نظرهــای بی اســاس کمتــر شــوند. بــه شــدت 

منتظــر ایــن بــازی هســتیم!
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جدیــد  ســاخته  کــه  نــدارد  وجــود  ایــن  در  شــکی  هیــچ 
 CD Projekt( اســتودیوی بازیســازی ســی دی پراجکــت رد
از  یکــی   ،Cyberpunk 2077 عنــوان  یعنــی   ،)Red
می شــود.  محســوب  آینــده  بازی هــای  موردانتظارتریــن 
بــازی اطــاع  ایــن  چنــد ســالی می شــود کــه از ســاخت 
داریــم؛ امــا ایــن بــازی در جریــان رویــداد E3 2018 دوبــاره 
رونمایــی و بــه دنبــال آن، دمویــی 50 دقیقــه ای از گیم پلــی 
از  بیشــتری  اطاعــات  بــه  توانســتیم  و  منتشــر شــد  آن 
آن دســت یابیــم. بــا در نظــر گرفتــن ســابقه ی توســعه 
و   The Witcher زمینــه  ســری  در  بــازی  ایــن  دهنــده ی 
 Cyberpunk همچنیــن جاه طلبی هــای آنــان در خصــوص
عاقه منــدان  بــاالی  عطــش  و  انتظــار  ایــن   ،2077
بازی هــای ویدئویــی، منطقــی بــه نظــر می رســد. اخیــراً، 
مایلــز تاســت )Miles Tost(، طــراح مراحــل اســتودیوی 
ســی دی پراجکــت رد، گفتگویــی بــا وب ســایت گیمینــگ 
بولــت در خصــوص ایــن بــازی داشــته اســت. در جریــان 
ایــن مصاحبــه، دربــاره ی زمینه هــای مختلفــی نظیــر آزادی 
انتخابــی کــه بازیکنــان از طریــق گیم پلــی ارائــه می شــود و 
همچنیــن انتظاراتــی کــه بایــد از ماموریت هــای جانبــی ایــن 
ــازی داشــت صحبــت شــده اســت. می توانیــد در ادامــه،  ب

ایــن مصاحبــه ی جــذاب و خواندنــی را مطالعــه کنیــد.

زیر پوست شهر شب 
Cyberpunk 2077 مصاحبه با سازندگان

پیشــبرد مراحــل بــه روش هــای مختلــف یکــی از مــواردی 
آن  بــرروی  بــازی  ایــن  دمــوی  بیشــترِ  در  شــما  کــه  بــود 
تمرکــز داشــتید. در ایــن حالــت، نتایــج بدســت آمــده چــه 
تفاوت هایــی خواهــد داشــت؟ و بــرای تعمیــم پرســش های 
ایــن چنینــی، بــه عنــوان مثــال، رویکردهایــی کــه در هــر 
بــا  می تواننــد  بازیکنــان  آیــا  هســتند،  متفــاوت  مرحلــه 

نادیــده بگیرنــد؟ را  انتخاب هــای خودشــان، مبــارزات 
قبلــی  بازی هــای  در  ایــن قضیــه  کــه  تاســت: همانطــور 
ایــن موضــوع  بــه  مــا صــدق می کــرد، مــا توجــه زیــادی 
داشــتیم کــه شــما کامــاً احســاس کنیــد کــه همــه اقدامــات 
بــا  دارنــد.  مفهــوم مشــخص  و  معنــا  یــک  و تصمیمــات 
تــاش  حــال  در  تنهــا  نــه  مــا   Cyberpunk 2077 بــازی 
بــرای تقویــت ایــن رویکــرد بــا ارائــه ی انتخاب هــای متعــدد 
در دیالوگ هــا هســتیم، بلکــه قصــد داریــم تــا آن را بــه 
روش بــازی شــما نیــز تزریــق کنیــم. کاراکتــر شــما می توانــد 
و  متنوعــی متخصــص شــود  و مهارت هــای  در نقش هــا 
ایــن آزادی انتخــاب منجــر بــه آرایــه ای از راه هــا می شــود 
کــه شــما می توانیــد در زمــان پیشــبرد مراحــل در پیــش 
بگیریــد. در ویدئــوی گیم پلــی، شــما تنهــا یــک راه بــرای 
برخــورد بــا مائلســتورم ها را مشــاهده می کنیــد؛ بــا ایــن 
وجــود، در حقیقــت راه هــای زیــادی بــرای دســتیابی بــه 
اســپایدربات وجــود دارد – و هیــچ چیــزی جلــوی شــما 
تــرک منطقــه، دون  را از خریــد تکنولوژی هــای جدیــد و 

نمی گیــرد. درگیــری  و  خونریــزی 

بــه  اشــاراتی  شــاهد  بــازی،  ایــن  دمــوی  جریــان  در  مــا 
تخریب پذیــری محیــط نیــز بودیــم. مــن می دانــم کــه شــما 
اخیــراً در رابطــه بــا ایــن موضــوع صحبــت کرده ایــد، و درک 
می کنــم کــه شــاید در ایــن زمــان نخواهیــد کمــی بیشــتر 
در ایــن بــاره توضیــح دهیــد، امــا آیــا ایــن چیــزی اســت کــه 
شــما قصــد داریــد بخــش مهمــی از ایــن بــازی را شــامل 

شــود؟
تاســت: مــا بــر ایــن باوریــم کــه داشــتن جهانــی کــه بــا شــما 
تعامــل داشــته باشــد و بــه حضــور شــما واکنــش نشــان 
دهــد، بخــش کلیــدی از یــک تجربــه  یِ خــوب از جهــان بــازِ 
ــه وضــوح  )Open World( اســت. محیط هــای دینامیکــی ب
ــه  ــول می شــوند: آن هــا ب ــن ق ــرآورده شــدِن ای ــه ب منجــر ب
افزایــش میــزان غوطــه وری شــما کمــک می کننــد، جهــان 
بــازی زنــده و باورپذیرتــر می شــود و – بــه ویــژه هنگامــی کــه 
ــازی Cyberpunk 2077 وجــود دارد – ســطحی کامــاً  در ب
بــه آن اضافــه می کنــد.  را  از وزن و اســتحکام  متفــاوت 
کــه  ایــن  احســاس  و  می شــوند  خشــن تر  نیــز  مبــارزات 
ــازی زیــر ســلطه ی خشــونت و خطــر اســت را نیــز  جهــان ب
تقویــت می بخشــد. بــا توجــه بــه همــه ی این هــا، بگذاریــد 
بگویــم کــه مــا ســخت در تاشــیم تــا اطمینــان حاصــل کنیــم 
کــه محیط هــای مــا زمانــی کــه دســت نخــورده هســتند، بــه 
همــان انــدازه کــه بــه آن هــا نفــوذ می کنیــد خــوب هســتند و 

ایــن عملکــرد شــما را بــه خطــر نخواهــد انداخــت.

مهرداد میرشاهی
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تــا اینجــای کار، نایــت ســیتی )Night City( کامالً خیره کننده 
بــه نظــر می رســد، امــا آیــا مــا شــاهد مناطــق دیگــری نیــز در 
بــازی Cyberpunk 2077 خواهیــم بــود؟ شــاید حومه هــا و 
یــا شــهرهای کمتــر شــناخته شــده در نزدیکــی نایــت ســیتی؟

کــه  منطقــه هســت  نایــت ســیتی شــامل شــش  تاســت: 
هــر کــدام بــه شــکل منحصــر بــه فــردی طراحــی شــده اند – 
معمــاری، فرهنــگ، اتمفســر، مردمــی کــه در آنجــا زندگــی 
]از  می شــوید  روبــرو  آن هــا  بــا  کــه  مشــکاتی  و  می کننــد 
جملــه ی ایــن مــوارد هســتند[. مــا اطمینــان می دهیــم کــه 
هــر کــدام از ایــن نواحــی بــه زیبایــی هرچــه تمام تــر بــه یــک 

محیــط شــهری ســازگار و بــاور پذیــر تبدیــل شــده اند.
آســمان  ســایه های  اثــر  بــر  شــهر  قســمت های  همــه ی 
نمونــه  عنــوان  بــه  نرفته انــد.  فــرو  تاریکــی  در  خراش هــا 
منطقــه ی Pacificia، ابتــدا قــرار بــود تــا نخســتین منطقــه ی 
گردشــگری نایتــی ســیتی باشــد. امــا زمانــی کــه بودجــه ی آن 
ــا تبدیــل شــد. در  ــه یــک روی ــه اتمــام رســید، ایــن هــدف ب ب
نتیجــه ســاخت بســیاری از پروژه هــای ســاختمانی نیمــه کاره 
رهــا شــد و در نهایــت باندهــای تبهــکاری، ایــن ســاختمان ها 
را بــه مخفیــگاه خــود تبدیــل کردنــد. هــر منطقــه تاریــخ خاص 
ــرای  ــع شــوید. ب ــد از آن مطل ــه شــما می توانی خــود را دارد ک
مــا مهــم اســت کــه ضمــن پایه گــذاری افســانه ها و روایت هــا 

بــرای جهــان خــود، ایــن تنــوع را نیــز فراهــم ســازیم.
شــما در ایــن مــورد صحبــت کرده ایــد کــه چطــور می خواهیــد 
بــازی Cyberpunk 2077 داســتاِن خــاص هــر بازیکــن بــه 
 The بــا ایــن قضیــه  کــه  باشــد، در حالــی  روش خــودش 
Witcher تفــاوت دارد، چراکــه در آن بــازی، بــا وجــود آن 
همــه حــق انتخابــی کــه بــازی ارائــه مــی داد، امــا بــاز هــم 
ایــن  می خواهیــد  چطــور  بــود.   )Geralt( گرالــت  داســتان 
یــک  عنــوان  بــه  کــه  پروتاگونیســتی  داشــتن  بــا  را  قضیــه 

ســنگ  یــک  هماننــد  و  شــده  تعریــف  کامــل  شــخصیت 
نیســت، تطبیــق دهیــد؟ آیــا ایــن قضیــه مشــابه بــا وضعیــت 

بــود؟ خواهــد   Commander Shepard
تاســت: هیــچ چیــزی بــرای تطبیــق دادن وجــود نــدارد. خــود 
شــما تعییــن می کنیــد کــه شــخصیت تان چگونــه بــه نظــر 
برســد و در چــه توانایی هایــی تخصــص داشــته باشــد. بلــه، 
V در دنیایــی کــه مــا بــرای او )مذکــر و مونــث( خلــق کرده ایــم 
حضــور دارد. آن هــا شــخصیتی هســتند کــه در نســخه ی مــا 
از یــک جهــان ســایبرپانکی بــزرگ شــده  و ناخواســته توســط 
آن شــکل گرفته انــد. آن هــا ماننــد یــک تکــه ی خالــی از کاغــذ 
نیســتند – امــا در یــک بــازی داســتان محــور، کــدام شــخصیت 
همیشــه وجــود دارد؟ بــا وجــود ایــن، در نهایــت ایــن بــه خــود 
ــاز، ایــن شــما هســتید  ــوان بازی ب ــه عن شــما بســتگی دارد، ب
داشــته  اخاقــی  چــه  شــخصیت تان  می کنیــد  تعییــن  کــه 
باشــد و چــه تصمیاتــی را بگیــرد. نتایــج کامــاً در دســتان 
شماســت – شــما می توانیــد )و خواهیــد توانســت( داســتانی 

ــه می کنیــد را شــکل دهیــد. کــه تجرب
مکانیزم هــای  کــه  باشــیم  داشــته  انتظــار  می توانیــم  آیــا 
ببینیــم؟  Cyberpunk 2077 در  را  ناشــیانه ای  گیم پلــیِ 

تاســت: هنــوز زود اســت کــه در ایــن بــاره صحبــت کنیــم. 
اگــر منطقــی بــه نظــر برســد و مــا بتوانیــم آن را بــه نحــوی 
کــه بــا اســتانداردهای کیفیــت مــا همخوانــی داشــته باشــد در 
بــازی قــرار دهیــم، شــاید ایــن اتفــاق رخ دهــد. امــا مــا قصــد 
نداریــم بــا افــزودن محتــوای بیشــتر، زمــان بــازی را بــه شــکلی 
مصنوعــی افزایــش دهیــم. اگــر ایــن بخــش بتوانــد بــه شــکلی 
معنــادار بــه تجربــه ی داســتان محــور مــا اضافــه شــود، مــا 
ــم کــه  ــم. شــخصاً فکــر می کن ــچ دری را بســته نمی گذاری هی

ــق تجربه هــای دست ســاز باشــد. ــا در خل ــدرت م ق

47
به

اح
ص

م
Ga

m
ef

a.
co

m



ایــن  بــه دمــوی نمایشــی  رایــج  بیشــتر واکنش هــای 
بــازی، در وصــف شــگفت انگیز بــودن آن بودنــد، امــا 
ــرروی  ــزی را ب ــدارد کــه چنیــن چی ــچ راهــی وجــود ن هی
حــدس  مــن  کــرد.  پیــاده  کنســول ها  فعلــی  نســل 
می زنــم کــه بیشــتر دالیــل آن بــه خاطــر محیط هــای 
شــهری، پویــا و متنــوع آن باشــد. آیــا فکــر می کنیــد 
کــه ایــن اظهارنظــر درســت اســت؟ در طــول توســعه، 
ایــن قضیــه چقــدر چالــش پیــش روی شــما قــرار داده 

اســت؟
بــه تازگــی عرضــه شــده اند،  تاســت: بازی هایــی کــه 
همگــی نشــان داده انــد کــه نســل فعلــی هنــوز جــای کار 
دارد و مــن همچنــان از کارهایــی کــه انجــام می شــود، 

شــگفت زده می شــوم.
آیــا شــما فکــر می کنیــد کــه نســل فعلــی کنســول ها 
توانایــی اجــرای آن تعــداد شــخصیت NPC و چیزهایــی 
کــه در نســخه ی دمــو بــه تصویــر کشــیده شــد را دارد؟

نســل  ابتــدای  در  کــه  عناوینــی  بررســی  بــا  تاســت: 
بازی هــای  بــا  آن هــا  مقایســه ی  و  شــدند  عرضــه 
شــاهد  شــده اند،  عرضــه  اخیــراً  کــه  شــگفت انگیزی 
تفاوتــی عجیــب هســتیم. توســعه دهنــدگان گروهــی 
از افــراد کاردان هســتند – مــا راه هــای جدیــد و بهتــری 
ــا آن هــا  ــرای اســتفاده و بهینه ســازی ابزارهایــی کــه ب ب

کرده ایــم. پیــدا  می کنیــم  کار 
انتشــار نســخه ی نمایشــی آن هــم بــه ایــن زودی، بــه 
دالیــل متعــددی یــک ریســک محســوب می شــود امــا از 
طرفــی نشــان دهنــده ی میــزان اعتمــاد بــه نفــس شــما 
ــا در نظــر گرفتــن ایــن نکتــه  ــه محصول تــان اســت. ب ب
کــه نســخه ی دمــو بازتانــی از نســخه ی نهایــی نیســت، 
آیــا در زمــان عرضــه ی ایــن دمــو، آن درام داون گریــد 

شــدن بــازی The Witcher 3 از ذهنتــان رد شــد؟
تاســت: ویدئــوی نســخه ی دمــوی گیم پلــی از نســخه ی 
در دســت ســاخت بــازی ضبــط شــده اســت و مــا از 
اینکــه آن را بــه صــورت عمومــی منتشــر کنیــم مطمئــن 
خاصــی  طراحــی  بــه  نمی خواهیــم  چراکــه  نبودیــم 
متعهــد باشــیم. خیلــی چیزهــا بیــن االن و زمــان عرضــه 
تغییــر می کنــد امــا شــما می توانیــد مطمئــن باشــید کــه 
مــا هرگــز قصــد نداریــم بــازی ای عرضــه کنیــم کــه از آن 

راضــی نیســتیم.
بهتریــن  از  یکــی  احتمــاالً   The Witcher 3 بــازی 
ایــن  در  الحاقــی  بســته  بــا  به روزرســانی  نمونه هــای 
چنــد ســال اخیــر باشــد. آیــا شــما قصــد داریــد تــا ایــن 
کار را بــرای Cyberpunk 2077 نیــز بــه همــان خوبــی 
انجــام دهیــد یــا ایــن چیــزی اســت کــه هنــوز دربــاره آن 

نکرده ایــد؟ تصمیم گیــری 
مــا  حــال حاضــر  در  از شــما ســپاس گذارم!  تاســت: 
تمرکــز  اصلــی  بــازی  خــود  توســعه ی  بــرروی  کامــاً 

کرده ایــم.
ــازی Cyberpunk 2077 را  ــا ب ــر بازیکــن بخواهــد ت اگ
ــن  ــا ای ــد، آی ــازی کن ــه ب ــا رویکــردی کامــالً مخفی کاران ب

ــه او خواهــد داد؟ ــن اجــازه را ب ــوان ای عن
تاســت: بخــش بزرگــی از آنچــه کــه بازی بــازان را قــادر 
می ســازد تــا کامــاً در بــازی مــا غوطــه ور شــوند ایــن 
اســت کــه ایــن امــکان را در اختیــار آن هــا قــرار خواهــد 
بــه تجربــه ی آن  بــه روشــی کــه می خواهنــد  تــا  داد 
بپردازنــد. ایــن کار از طریــق ارائــه ی گزینه هایــی نظیــر 
راه یابــی در مکان هــا، حــل یــا نادیده گرفتــن مشــکات 
و غیــره صــورت می پذیــرد. مــا هرگــز بازیکنــان را مجبــور 
ــازی خــاص نمی کنیــم و قطعــاً  ــه اتخــاذ یــک ســبک ب ب
ــز نخواهیــم  ــازی Cyberpunk 2077 نی ایــن کار را در ب

کــرد.
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پرواضــح اســت کــه واکنش هــا بــه دمــو فوق العــاده بــود؛ در 
حالــی کــه بســیاری از آن هــا بــه وضــوح دربــاره خــود بــازی 
و اینکــه چگونــه بــه نظــر می رســد بــود، مــن فکــر می کنــم 
روشــی کــه آن را بــه مــردم نشــان دادیــد، مــورد قبــول آن هــا 
واقــع شــد. بــدون لحظــه ای کات، بــدون صحنه هــای CG و 
ــه ی  ــرروی آن، فقــط 50 دقیقــه ]صحن صحبــت ســازندگان ب
گیم پلــی[ خالــص - »بــازی در ایــن لحظــه ایــن چنیــن بــه 
نظــر می رســد، از آن لــذت ببریــد«. نظــر شــما در خصــوص 
ایــن رویکــرد چیســت؟ آیــا فکــر می کنیــد کــه دیگــر شــرکت ها 

نیــز بایــد بیشــتر از ایــن کارهــا انجــام دهنــد؟
تاســت: همانطــور کــه قبــل گفتــم، ویدئــوی گیم پلــی از بــازی 
در دســت ســاخت ضبــط شــده اســت و مــا از ایــن موضــوع 
 Cyberpunk اطــاع داریــم کــه امــکان تغییــر نســخه ای کــه از
2077 بــه نمایــش در آمــد همچنــان وجــود دارد. همــه چیــز 
گان پلــی،  از جملــه سیســتم  اســت –  پیشــرفت  حــال  در 
غیــره –  و  کاربــری  رابــط  نت رانینــگ،  ماشــین ها،  فیزیــک 
امــا مــا از نمایــش آن چیــزی کــه تــا بدیــن لحظــه موفــق بــه 
بــه آن  ســاختنش شــده ایم، واقعــاً هیجــان زده بودیــم و 

افتخــار می کنیــم.
مــن از آن نــوع بازیکنانــی هســتم کــه دنبــال آننــد تــا گاهــی 
در   GTA بــازی  یــک  هماننــد   Cyberpunk 2077 اوقــات 
محیطــی ســایبرپانکی باشــد و در جهــاِن بــاز آن غــرق شــوم؛ 

آیــا بــازی چنیــن اجــازه ای را می دهــد؟
ارائــه  را  زیــادی  جانبــی  ماموریت هــای  مــا  بــازی  تاســت: 
می توانیــد  اصلــی  ماموریت هــای  از  خــارج  کــه  می دهــد 
در آن هــا شــرکت کنیــد. چــه زمانــی کــه در ماموریت هــای 
جانبــی شــرکت می کنیــد و چــه زمانــی کــه در خیابان هــای 
ــه انتظــار نشســته اید، همــه ی آن هــا توســط  نایــت ســیتی ب

مــا بــا عشــق و توجــه زیــادی ســاخته خواهنــد شــد.
اگرچــه بــرای مــا ســاده اســت کــه بازی مــان بــا GTA مقایســه 
و  متفــاوت  تجربــه ای  تــا  تالشــیم  در  ســخت  امــا  شــود، 
داســتان محــور ارائــه دهیــم. ایــن گفتــه بــه ایــن معنــا نیســت 
کــه مــا جلــوی دیگــر فعالیت هــای بازیکنــان را می گیریــم.

بازیکنــان  شــده  غیربرنامه ریــزی  و  تصادفــی  اقدامــات  آیــا 
باعــث ایجــاد واکنش هــای متفاوتــی از NPCهــا و یــا خــود 
بــر  چیــزی  آیــا  مثــال،  عنــوان  بــه  بــازی می شــود؟  جهــان 
ــازان  ــرای بازی ب ــه ایجــاد مشــکالتی ب خــالف قوانیــن منجــر ب

خواهــد شــد؟
تاســت: همانطــور کــه پیشــتر اشــاره کــردم، بــرای مــا بســیار 
کــه شــما  بکشــیم  بــه تصویــر  را  کــه جهانــی  اســت  مهــم 
احســاس کنیــد بخشــی از آن هســتید؛ بنابرایــن بــه طــور 
طبیعــی، جهــان بــازی بــه حضــور شــما واکنــش نشــان خواهــد 
ــه ایــن مثــال خــاص، اجــازه دهیــد کــه تنهــا  ــا توجــه ب داد. ب
بگویــم کــه پلیــس نایــت ســیتی بــه آرامــی بــه اقدامــات خــارج 
از قانــون مــردم واکنــش نشــان نمی دهــد. ابزارهــای ســایبری 
و ســاح های پیشــرفته ی پلیس هــا، آن هــا را تحــت فشــار 

ــرار نخواهــد داد. ق
شــما در مــورد داســتان اصلــی V صحبــت کردیــد، امــا در 
چــه  بــاره  ایــن  در  چــه؟  جانبــی  ماموریت هــای  خصــوص 
چیــزی می توانیــد بــه مــا بگوئیــد؟ آیــا ماموریت هــای جانبــی 

بــر طــرح اصلــی تاثیــر می گذارنــد؟
عالــی  فرصــت  مــا  بــرای  جانبــی  ماموریت هــای  تاســت: 
محســوب می شــوند کــه می گذارنــد داســتان های بیشــتری 
از جهــان ســایبرپانکی خــود ارائــه دهیــم؟ بــه صــورت کلــی، 
اگرچــه ایــن نــوع فعالیت هــا بخشــی از ماموریــت اصلــی 
ــازی در ارتبــاط هســتند و  ــا جهــان ب ــوز هــم ب نیســت امــا هن
ــازی نظیــر شــخصیت ها  ــه توضیــح بخش هــای خاصــی از ب ب
شــده  آمیختــه  هــم  بــه  چیــز  همــه  بنابرایــن  می پردازنــد. 
ماموریت هــای  کــه  معناســت  بــدان  ایــن  بلــه،  و  اســت. 
جانبــی مــا می تواننــد بــرروی داســتان اصلــی تاثیــر بگذارنــد.
آیــا وســایل نقلیــه قابــل ارتقــا هســتند؟ اگــر بلــه، دربــاره چــه 

نــوع ارتقاهایــی صحبــت می کنیــم؟ آیــا انــواع مختلفــی از 
وســایل نقلیــه در بــازی وجــود دارد و در حــال حاضــر فقــط 

اتومبیل هــا وجــود دارنــد؟
تاســت: در حــال حاضــر، تنهــا می توانــم بگویــم کــه شــما قــادر 
خواهیــد بــود ســوار وســایل نقلیــه متنوعــی شــوید. البتــه کــه 
و  اتومبیل هــا  از  گســترده ای  مجموعــه ی  آن هــا،  بیــن  در 

ــود. ــم ب ــز شــاهد خواهی موتورســیکلت ها را نی
در مــورد نقشــه ی بــازی چــه چیــزی می توانیــد بــه مــا بگوییــد؟ 
بــزرگ  بــا The Witcher 3 چقــدر  ایــن نقشــه در قیــاس 

اســت؟
ــل گســترده  ــه واســطه دالی ــن ســوال ب ــه ای تاســت: پاســخ ب
ــردن برخــی از آن هــا  ــام ب ــرای ن و متعــددی ســخت اســت. ب
 The Witcher می توانــم بگویــم کــه نایتــی ســیتی عمقی تــر از
نمایــش  بــزرگ  ســاختمان های  می توانیــد  چگونــه  اســت. 
 Novigrad بلنــد  بــا ســاختمان های  را  دمــو  در  داده شــده 
مقایســه کنیــد؟ شــخصیت بازی بــاز می توانــد دو بــار پــرش 
کنــد و حرکت هــای دیوانــه واری داشــته باشــد و ایــن اجــازه 
را بــه مــا می دهــد تــا بــه بــه راحتــی بــه ارتفاعاتــی برســیم 
کــه گرالــت بــرای رســیدن بــه آن هــا از پورتال هــا اســتفاده 

می کــرد.
عــاوه بــر ایــن، بــه لطــف تغییــر زاویــه ی دوربیــن از ســوم 
شــخص بــه اول شــخص، معیارهــای واقعــی جهــان مــا نیــاز 
بــه تنظیــم دارنــد و بــه خاطــر تغییــر برخــی المان هــا، درک مــا 

از محیــط تغییــر کــرده اســت.
یکــی دیگــر از دالیــل ایــن تغییــر معیارهــا را می تــوان ســرعت 
بازیکــن حرکــت می کنــد دانســت. می تــوان  کــه  متفاوتــی 
گفــت کــه بــرای مکالمه هــای بیــن شــخصیت ها در جریــان 
یــک ســفر، مــا می خواهیــم یــک دقیقــه ســفر بیــن مکان هــای 
ــا  ــه ای کــه در یــک دقیقــه ب ماموریــت داشــته باشــیم. فاصل
ماشــین پرســرعت پشــت ســر می گذاریــد بــا فاصلــه ای کــه در 
همــان مــدت زمــان بــا اســب ســواری پشــت ســر می گذاریــد، 
کامــاً متفــاوت اســت. البتــه ایــن قضیــه بــرای بازیکــن خیلــی 
تفــاوت ایجــاد نمی کنــد – بــرای آن هــا هنــوز هــم یــک دقیقــه 

از ســفر گذشــته اســت.
یــک معیــار واقعــی ممکــن اســت محتوایــی باشــد کــه مــا 
ــد  ــان می توانن ــم کــه بازیکن ــم بگوی ــه می دهیــم و می توان ارائ
باشــند.  نداشــته  را   The Witcher از  کمتــر  چیــزی  انتظــار 
ــادی در  ــرای ســاعت های زی ــان ب ــد در پای ــازان می توانن بازی ب
بــازی Cyberpunk 2077 دندان هــای خــود را فشــار دهنــد. 
مــن امیــدوارم کــه هیــچ کــدام از شــما از میــزان محتوایــی کــه 

ارائــه می دهیــم، ناامیــد نگردیــد.
بــازی صحبــت کردیــد،  نقشــه ی  شــما در خصــوص عمــق 
امــا در خصــوص ســطوح زیرزمینــی و ســطوح واقــع شــده 
ــا چنیــن محیط هــای داریــد و اگــر بلــه،  ــا/آب چــه؟ آی در دری

تنــوع آن هــا چگونــه اســت؟
تاســت: نایــت ســیتی شــامل طیــف وســیعی از محیط هــا 
می شــود و حــاوی محتوایــی متنــوع اســت. بــا ایــن حــال، 
هنــوز زود اســت کــه بگوئیــم ایــن محتواهــا چــه چیزهایــی 

هســتند.
ــا هیــچ برنامــه ای مبنــی  در انتهــا، می خواهــم بپرســم کــه آی
بــر عرضــه ی Cyberpunk 2077 بــه عنــوان یــک بــازی میــان 

نســلی داریــد؟
بــرای   Cyberpunk 2077 انتشــار  بــرروی  مــا  تاســت: 
رایانه هــای شــخصی، پلی استیشــن 4 و ایکس باکــس وان 

کرده ایــم. تمرکــز 
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مــرگ  فرشــته ی  نفس هــای  ســردی 
را بیــخ گــوش خــود حــس می کــرد. 
بــرای  را  خــود  بندیــل  و  بــار  زندگــی 
بربســته  ســیتی  راکــون  از  همیشــه 
بــود. یــک لحظــه غفلــت کافــی بــود 
تــا تبدیــل بــه یکــی از آن هــا شــود و 
دیگــر هیــچ گاه برنگــردد. آن هــا کــه 
تشــنه ی گوشــت و خــون بودنــد... بــا 
ــی  ــاً ســفید و بدن های چشــمانی تمام
هــم  از  آن  پــود  و  تــار  گویــا  کــه 
ــچ کــس توجیهــی  ــود. هی گســیخته ب
جــز  نداشــت  وضعیــت  ایــن  بــرای 
اســت...  خــواب  ایــن  بگویــد  اینکــه 
باشــد!  داشــته  واقعیــت  نمی توانــد 
تــا جایــی کــه ریه هایــش بــه او اجــازه 
بســت  بــن  بــه  مــی دود.  می دهنــد 
می رســد. می دانــد کــه بیــن آن طــرف 
حصــار و طرفــی کــه او هســت تفــاوت 
خاصــی وجــود نــدارد، همــه  ی شــهر 
بیــرون  را  اســلحه اش  گرفته انــد.  را 
مــی آورد. یــک خشــاب بیشــتر نــدارد 

و لشــکری از مــردگان پیــش رویــش. 
تــازه کار پــا در جهنــم گذاشــته بــود...!

بازی هــا  از  کمــی  بســیار  تعــداد 
هســتند کــه موفــق شــده اند چندیــن 
نســل از گیمرهــا را بــه خــود جــذب 
ایــن بازی هــا معمــوالً  کننــد. پشــت 
خــاق  فــوق  ذهــن  چنــد  یــا  یــک 
کــه  را  آنچــه  توانســته اند  کــه  بــوده 
می خواهنــد دقیقــاً در ذهــن مخاطــب 
شبیه ســازی کننــد. مطمئنــاً شــینجی 
اســت  افــرادی  از  یکــی  میکامــی، 
کــه هیــچ گاه از نــوآوری و شکســتن 
نُرم هــای صعنــت نترســیده و عناوینــی 
ــه  ــه تنهــا بازی هــای ب را ســاخته کــه ن
بوده انــد،  ســرگرم کننده ای  شــدت 
بلکــه در کل دنیــای بازی هــا، جریــان 
خاصــی را بــه وجــود آورده انــد. ســری 
رزیدنــت اویــل )Resident Evil(  هــم 
بازی هــای  سرســبد  گل  دیگــر  کــه 
میکامــی اســت و از حــدود 22 ســال 
بــه امــروز، چنــد نســل از  تــا  پیــش 

حتــی  و  کــرده  ســرگرم  را  گیمرهــا 
زندگــی  بگویــم  اگــر  نیســت  اغــراق 
برخــی را تغییــر داده اســت. شــرکت 
کپــکام بــه مناســبت 20 ســالگی یکــی 
از بهتریــن فرنچایزهــای ســری، یعنــی 
شــماره ی دوم آن، تصمیــم گرفــت تــا 
آن را بازســازی کنــد. اکنــون رزیدنــت 
اویــل 2 ریمیــک )کــه زیــن پــس آن را 
در مقالــه فقــط »رزیدنــت اویــل 2« 
خواهــم خوانــد( و بســته ی الحاقــی 
قــرار  بازیبازهــا  اختیــار  در  اولــش 
تــا هــم کســانی کــه هنــگام  گرفتــه 
اجــازه ی  سن شــان  بــازی  عرضــه ی 
بــازی نمــی داد، ایــن شــاهکار را تجربه 
کاســیک  طرفــداران  هــم  و  کننــد 
تــا  باشــند  داشــته  فرصتــی  ســری 
کیفیــت  بــا  را  خــود  محبــوب  بــازی 
نســل کنونــی ماقــات کــرده و تجدیــد 
خاطــره نماینــد. قبــل از شــروع نقــد 
بــازی بایــد هشــداری کوچــک بــه شــما 
بدهــم: ایــن بــازی شــاهکار اســت!
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پلیســی  دربــاره ی  بــازی  داســتان 
 Leon( تــازه کار بــه نــام لیــون کنــدی
Kennedy(  و دختــری بــه نــام کلیــر 
ردفیلــد )Claire Redfield( اســت کــه 
در راکــون ســیتی بــه دنبــال بــرادر خــود 
و پروتاگونیســت شــماره اول ســری، 
  )Chris Redfield( ردفیلــد  کریــس 
شــهر  حوالــی  بــه  وقتــی  می گــردد. 
می شــوند  متوجــه  هــردو  می رســند، 
کــه یــک چیــزی ســرجایش نیســت و 
می شــوند  شــهر  وارد  اینکــه  از  بعــد 
بــا  شــهر  مــردم  اکثریــت  می بیننــد 
ویروســی بــه نــام ویــروس G تبدیــل 
بــه زامبــی شــده اند. لیــون بــه دلیــل 
هــدف  بــا  کلیــر  و  وظیفه شناســی 
ــرادرش راکــون ســیتی را  پیــدا کــردن ب
نکــردن  تــرک  ایــن  و  تــرک نمی کننــد 
برایشــان بهــای ســنگینی دارد. روایــت 
داســتان در نــوع خــود عالــی اســت. 

از  خیلــی  شــده،  بازســازی  نســخه ی 
دیالوگ های خشــک 20 ســال پیش را 
کمــی خودمانی تــر و امروزی تــر کــرده 
و صداپیشــگان همــه ی کاراکترهــا کار 
خــود را در انتقــال حــس عالــی انجــام 
داده انــد. بــازی میان پرده هــای زیــادی 
نــدارد و هرجــا کــه احســاس کنــد واقعاً 
بــه توضیــح بیشــتری در مــورد داســتان 
بــازی احتیــاج داریــد میان پــرده قــرار 
از  یکــی  ایــن  البتــه  اســت.  داده 
اســت،  اویــل  رزیدنــت  ویژگی هــای 
شــما در جریــان خــود گیــم  پلــی کامــاً 
پرتــاب می شــوید  بطــن داســتان  بــه 
ــح  ــه توضی ــه ب ــی اســت ک ــر وقت و کمت
بیشــتر احتیــاج داشــته باشــید. ایــن 
خــود  ریتــم  از  بــازی  شــده  باعــث 
نیفتــد و حــس پیوســتگی بیــن همــه ی 

شــود. ایجــاد  آن  قســمت های 
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ــان  ــازی در یــک عمــارت پلیــس جری ب
همیــن  بــوده.  مــوزه  قبــاً  کــه  دارد 
باعــث شــده یــک عالمــه راه مخفــی 
بیــن بخش هــای مختلــف ایــن اداره 
وجــود داشــته باشــد و هــر وقــت کــه 
اداره  آن  بــه  دیگــر  فکــر  می کنیــد 
یــک درِ مخفــی  برنخواهیــد گشــت، 
شــما را بــه محــل اولیــه برمی گردانــد. 
پلیــس  اداره ی  مختلــف  بخش هــای 
شــده اند  طراحــی  اســتادانه  آن قــدر 
قــوی  آن هــا  فضاســازی  آن قــدر  و 
بگویــد  نمی توانــد  کســی  کــه  اســت 
ــارت در بــازی از  ــک عم وجــودِ فقــط ی
روی تنبلــی ســازندگان بــوده اســت؛ 
ــن موضــوع باعــث شــده  برعکــس، ای
شــما بارهــا بــه هــر اتــاق رجــوع کنیــد 
ــی چیــزی را در  ــه در مراجعــه ی قبل ک
آن  جــا گذاشــته بودیــد و یــا ابــزار الزم 
بــرای برداشــتن یــک اســلحه یــا شــیء 
ــا حــد  را نداشــتید. راه لیــون و کلیــر ت
زیــادی شــبیه هــم اســت و در واقــع 
مــوازی  شــکل  بــه  آن هــا  دوی  هــر 
مشــغول گشــت و گــذار در آن اداره 
فقــط  درهــا  از  برخــی  امــا  هســتند، 
می توانــد توســط یکــی از آن هــا بــاز 
شــود. مطمئنــاً حــس کنجــکاوی شــما 
دربــاره ی ایــن موضــوع که »پشــت آن 
دری کــه نتوانســتم بــاز کنــم چــه خبــر 
ــازی را  اســت؟« باعــث خواهــد شــد ب
ــا هــر دو کاراکتــر امتحــان کنیــد. بــه  ب
عــاوه، اگــر ایــن کار را نکنیــد داســتان 
ــد  ــه شــکل کامــل متوجــه نخواهی را ب
شــد. واقعــاً چــه کســی دوســت نــدارد 
کمــی بیشــتر یــک بــازی درجــه یــک را 
ــه  ــازی ب ــه کنــد؟! البتــه منطــق ب تجرب
خاطــر وجــود دو کاراکتــر برخــی اوقــات 
قابــل بازخواســت اســت، امــا ایــن را 
ــازی فقــط  ــن ب ــه ای ــد ک در نظــر بگیری
بازســازی نســخه ی اصلــی اســت. در 
ســال 1998 مطمئنــاً داســتان و رونــد 
منطقــی  امــروز  انــدازه ی  بازی هــا 
ــرای  نبــود، چــون اصــاً کمتــر کســی ب
تجربــه ی داســتان ســراغ یــک بــازی 
می رفــت. بنابرایــن مــن ایــن موضــوع 
و  نمی دانــم  بــازی  ضعــف  نقطــه  را 
بــازی  نیســت  منصفانــه  نظــرم  بــه 
بــه خاطــر ایــن موضــوع بازخواســت 

شــود.
گیــم  پلــی رزیدنــت اویــل 2 معجونــی 
نــاب از لــذت و تــرس اســت. بــه لطــف 
 RE ــه ــکام ک ــد شــرکت کپ ــور جدی موت
انیمیشــن های  دارد  نــام   Engine
کــه  شــده اند  کار  نــرم  آن قــدر  بــازی 
ــد  ــذت خواهی ــازی ل از هــر لحظــه ی ب
بــرد. شــینجی میکامــی، خالــق ایــن 
ســری حرفــی دارد کــه بــه نظــر مــن 
بســیار دقیــق اســت. او می گویــد اگــر 
می خواهیــد مــرا بترســانید، مهماتــم 
تعــداد  و  برســانید  حداقــل  بــه  را 
دشــمنانم را زیــاد کنیــد. در واقــع چهار 
شــماره ی اول رزیدنــت اویــل کامــاً بــر 
ایــن  و  شــده اند  ســاخته  مبنــا  ایــن 

نســخه هــم از همــان قانــون پیــروی 
بــازی همیشــه مشــکل  در  می کنــد. 
ــه خواهیــد داشــت، ایــن  ــود گلول کمب
یکــی از اصلی تریــن ویژگی هــای بــازی 
ــد فکــر می کنیــد در عــوض  اســت. الب
زامبی هــا بــا یــک هدشــات می میرنــد. 
ببخشــید کــه ناامیدتــان می کنــم، امــا 
بعضــی وقت هــا بــا خالــی کــردن یــک 
ــی روی  ــد زامب ــه می بینی خشــاب گلول
برمی خیــزد  دوبــاره  می افتــد،  زمیــن 
و  شــده  قطــع  پــای  و  دســت  بــا  و 
می آیــد  هــم  بــاز  متاشــی  صورتــی 
کــه گازتــان بگیــرد! یــادم می آیــد در 
ــه در کلــت  ــازی 22 گلول قســمتی از ب
خــود داشــتم و بــا اعتمــاد بــه نفــس 
رفتــم تــا ســه زامبــی  ســمج را بکشــم، 
پــس از 22 بــار شــلیک، یکــی از آن هــا 
مــرد و دو تــای دیگــر بــاز هــم بلنــد 
کردنــد!  حملــه  ســمتم  بــه  و  شــدند 
البتــه ایــن تــا حــدی بــه خاطــر ویژگــی 
جالبــی اســت کــه در بــازی گنجانــده 
خــودکار  ســختی  درجــه  آن  و  شــده 
ــازی اســت. شــما در ابتــدا و قبــل از  ب
شــروع بــازی بایــد یــک درجــه ســختی 
از  کــه در هــر جایــی  انتخــاب کنیــد 
منــوی  از  و  بــه شــکل دســتی  بــازی 
بــازی قابــل تغییــر اســت، امــا بــه جــز 
آن، هنگامــی کــه چندیــن بــار در یــک 
کــم  گلوله هایتــان  و  بمیریــد  محــل 
باشــد، بــازی کمــی کوتــاه می آیــد و 
زامبی هــا کمــی راحت تــر می میرنــد. 
هــم  موضــوع  ایــن  برعکــس  البتــه 
کــه  یعنــی هنگامــی  اســت،  صــادق 
یــک مســیر طوالنــی را بــدون مــردن 
کمــی  چیــز  همــه  می رویــد،  پیــش 
بــرای  ایــن  می شــود.  بی رحمانه تــر 
مختلــف  بخش هــای  کــردن  همگــن 
و  اســت  نابــی  بســیار  ایــده ی  بــازی 
نــه  بــازی  چالــش  می شــود  باعــث 
کنیــد  حــس  کــه  باشــد  کــم  آنقــدر 
زیــاد  آنقــدری  نــه  و  بتمــن هســتید 
کــه حوصله تــان را ســر ببــرد و ناامیــد 
شــوید. از رزیدنــت اویــل 4 مکانیــزم 
جدیــدی بــه بــازی اضافــه شــده بــود 
ــوی دشــمن  ــا زان ــه ســر ی ــی ب ــه وقت ک
می توانســتید  می کردیــد،  شــلیک 
روی او حــرکات رزمــی انجــام دهیــد. 
 6 اویــل  رزیدنــت  در  موضــوع  ایــن 
ــدا کــرد کــه بخــش  ــه حــدی رشــد پی ب
عظیمــی از کمپیــن جیــک )Jake( و 
همیــن  پایــه ی  بــر   )Sherry( شــری 
اویــل  رزیدنــت  در  بــود.  مکانیــزم 
نیســت  موضــوع  ایــن  از  خبــری   2
جــای  بخواهیــد  را  راســتش  اگــر  و 
تمــام  وجــود  بــا  مکانیــزم  آن  خالــی 
نســخه  ایــن  در  جذابیت هایــش 
و  حــال  زیــرا  نمی شــود،  حــس 
ــن  ــازی کاســیک تر از ای ــن ب هــوای ای
ــه ی خــود را  ــد فاصل حرف هاســت. بای
بــا زامبی هــا حفــظ کنیــد و خودتــان 
ــه  ــد، وگرن ــر نیندازی را در گوشــه ها گی
جانــب  از  را  ناقابــل  گاز  چنــد  بایــد 
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وقتــی  بخریــد!  جــان  بــه  زامبی هــا 
را  شــما  می شــوند  موفــق  زامبی هــا 
بگیرنــد، تنهــا یــک راه فــرار خواهیــد 
یــا  چاقــو  از  اســتفاده  آن  و  داشــت 
بــازی  چاقوهــای  نارنجک هاســت. 
چنــد  چاقوهــای  ماننــد  دیگــر  نیــز 
نســخه ی پیشــین نیســتند کــه همــواره 
همراه تــان باشــند، بلکــه پــس از چنــد 
کیــف  از  و  اســتفاده می شــکنند  بــار 
ــرود  ــان ن شــما حــذف می شــوند. یادت
اســتفاده آن هــا  از هربــار  پــس  کــه 
زیــرا  برداریــد،  زامبی هــا  بــدن  از  را 
آمــد.  خواهنــد  کارتــان  بــه  بســیار 
ســاح  دو  کــدام  هــر  کلیــر  و  لیــون 
ســاح  چنــد  و  خــود  بــه  مخصــوص 
مخصــوص  ســاح  دارنــد.  مشــترک 
لیــون، شــاتگان اوســت و کلیــر هــم از 
اســتفاده  )گرندالنچــر(  نارنجک انــداز 
ســاح ها  ایــن  هــردوی  کــه  می کنــد 
داســتان  اولیــه  چهــارم  یــک  در  را 
در  و  جلوتــر  می آوریــد.  دســت  بــه 
کلیــر  داســتان،  پایانــی  چهــارم  یــک 
الکتریکــی  ســاح  یــک  بــه  دســتش 
شــوک  می توانــد  کــه  می رســد 
الکتریکــی قــوی ایجــاد کنــد و لیــون 
پیــدا  خفــن  شــعله افکن  یــک  هــم 
می کنــد کــه بخصــوص مقابــل لیکرهــا 
نشــانه گیری  اســت.  کارآمــد  بســیار 
کمــی   Aim Assist بــدون  بــازی  در 
ســخت اســت و اگــر قبــل از نشــانه  
گرفتــن ســر یــک زامبــی چندیــن بــار 
شــلیک  دیــوار  و  در  بــه  اشــتباهی 
کردیــد، احســاس نــوب بــودن نکنیــد، 
بــازی عمــداً شــما را در ایــن وضعیــت 
اســترس  بیشــتر  کــه  می دهــد  قــرار 
بکشــید! همانطــور کــه گفتــم گلولــه 
ــازی کــم اســت، امــا شیشــه های  در ب
بــا  کــه   )Gun Powder( بــاروت 
می توانیــد  آن هــا  از  تــا  دو  ترکیــب 
کمک تــان  بــه  بســازید  گلولــه  
ــاروت و  ــوع ب ــه ن ــا توجــه ب ــد. ب می آین
نــوع و تعــداد  انــدازه ی شیشــه اش، 
بســازید  می توانیــد  کــه  گلوله هایــی 
بــه جــز گلولــه،  فــرق خواهــد کــرد. 
ــاز خــود هــم  ــرای داروهــای مــورد نی ب

بایــد همیــن کار را انجــام دهیــد. در 
ــاه )Herb(  وجــود  ــوع گی ــازی ســه ن ب
دارد کــه رنگ هــای آن هــا بــه ترتیــب 
ســبز و قرمــز و آبــی اســت و هــر کــدام 
کاربــرد خاصــی دارنــد. گیــاه ســبز نــوار 
گیــاه  پــر می کنــد،  را  شــما  ســامت 
شــود  ترکیــب  چیــزی  هــر  بــا  قرمــز 
و  می کنــد  بیشــتر  را  آن  اثربخشــی 
از  ســم زدایی  بــرای  هــم  آبــی  گیــاه 
بــدن لیــون و کلیــر بــه کار مــی رود. 
کمــی  اســت  ممکــن  کــه  نکتــه ای 
آزاردهنــده باشــد، کمبــود گیــاه  ســبز 
و قرمــز و تعــداد زیــاد گیــاه آبــی در 
محیــط اســت، در حالــی کــه تعــداد 
دفعاتــی کــه بــه گیــاه ســبز احتیــاج 
بیشــتر  خیلــی  کــرد  خواهیــد  پیــدا 
اســت. ترکیــب دو بــه دو یــا هــر ســه ی 
ایــن Herbهــا هــم می توانــد قــدرت 
افزایــش  را  شــما  داروی  کارایــی  و 
دهــد. نکتــه ی دیگــر اینکــه هــر بــار 
خــوب  را  آن  برمیداریــد،  را  آیتمــی 
خیلــی  کنیــد.   )Examine( بررســی 
اوقــات بایــد آیتمــی را از دل یــک آیتــم 
دیگــر خــارج کنیــد و اگــر حواس تــان 
دنبــال  بــه  طوالنــی  مدتــی  نباشــد، 
کیــف  در  هم اکنــون  کــه  آیتمــی 
شماســت خواهیــد گشــت! البتــه ایــن 
مشــکلی اســت کــه بــرای طرفــداران 
جدیدتــر ممکــن اســت پیــش بیایــد و 
ــه ایــن موضــوع عــادت  قدیمی ترهــا ب
دارنــد. کاً هــر چقــدر ایــن بــازی را بــا 
ــذت  ــد، بیشــتر ل ــازی کنی ــر ب حوصله ت
خواهیــد بــرد. بــرای مثــال برخــی از 
قفــل  کــه  هســتند  بــازی  کمد هــای 
ارزشــمندی  آیتــم  معمــوالً  و  دارنــد 
داخــل آن هاســت. بایــد کمــی زحمــت 
بکشــید و محیــط اطــراف خــود را بــه 
خوبــی ببینیــد تــا رمــز ایــن قفل هــا را 
پیــدا کنیــد. ســعی کنیــد نوشــته هایی 
را  می کنیــد  پیــدا  بــازی  در  کــه 
ــازی  بخوانیــد، زیــرا هــم بــر هیجــان ب
اطاعــات  گاهــی  هــم  می افزاینــد، 
مهمــی داخــل آن هاســت کــه کارتــان 

می کنــد.  راحت تــر  خیلــی  را 
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بســیار   2 اویــل  رزیدنــت  معماهــای 
جــذاب هســتند. یــادم نمی آیــد آخریــن 
یــک  معماهــای  حــل  بــرای  کــه  بــاری 
پیــدا  احتیــاج  قلــم  و  کاغــذ  بــه  بــازی 
کــردم کِــی بــود کــه خوشــبختانه ایــن 
اویــل  رزیدنــت  جریــان  در  موضــوع 
2 اتفــاق افتــاد. حــل معماهــا از یــک 
اکــس  مســتر  پــای  صــدای  و  طــرف 
)Mr. X(  هــم از طــرف دیگــر ترکیــب 
بســیار خوبــی اســت کــه باعــث می شــود 
حســابی عــرق کنیــد! مســتر اکــس یــک 
زامبــی غول پیکــر و بســیار خوشــتیپ )!( 
ــازی دنبالتــان  اســت کــه از میانه هــای ب
آدرنالیــن  خوبــی  حــد  تــا  و  می افتــد 
نگــه  بــاال  و  می بــرد  بــاال  را  خون تــان 
گلولــه   خشــاب  چندیــن  بــا  مــی دارد. 
نمی میــرد و اگــر دســتش بــه شــما برســد 
برنخواهــد  شــما  دســت  از  زیــادی  کار 
آمــد. تنهــا راهــی کــه مقابــل او داریــد 
او  ســرعت  خوشــبختانه  اســت.  فــرار 
از ســرعت شــما کمتــر اســت و اگــر رد 
گــم کنیــد و ســروصدا راه نیندازیــد بــه 
شــما نمی رســد. بــه جــز مســتر اکــس 
و زامبی هــا، لیکرهــا، ســگ های آلــوده 
و نوعــی موجــود عجیــب و غریــب  کــه 
فقــط در فاضاب هــا ســروکله اش پیــدا 
می شــود بــه عنــوان دشــمنان شــما در 
جهــت  از  بــازی  دارنــد.  حضــور  بــازی 
در  و  اســت  فقیــر  بــاس کمــی  تعــداد 
طــول بــازی فقــط بــا یــک بــاس رو بــه 
رو خواهیــد شــد، امــا همیــن یــک بــاس 
و  می گیــرد  را  مچ تــان  بــار  چندیــن 
کشــتن او در آخریــن صحنــه ی بــازی کار 

نیســت. ســاده ای 
کــه  شماســت  کیــف  دیگــر  نکتــه ی   
چیــزی مابیــن کیــف رزیدنــت اویــل 5 و 
4 اســت. در ابتــدا شــما فقــط 8 جــا بــرای 
هــر  داریــد.  خــود  وســایل  دادن  قــرار 
کلیــد، وســیله، ســاح، گلولــه و دارویــی 
ــن کیــف قــرار  ــد داخــل ای کــه برمی داری

پیشــروی  بــازی  در  و هرچــه  می گیــرد 
خانه هــای  تعــداد  بــه  می کنیــد، 
وســایل تان  دادن  جــا  بــرای  بیشــتری 
احتیــاج پیــدا خواهیــد کــرد. در رزیدنــت 
اویــل 4 کیــف یــا Inventory شــما بــه 
بایــد وســایل تان  کــه  بــود  ایــن شــکل 
تــا  می کردیــد  جابه جــا  پــازل  ماننــد  را 
جــا بــرای یــک چیــز جدیــد بــاز شــود. 
ــا انتهــای  ــدا ت در رزیدنــت اویــل 5 از ابت
خانه هــای  تعــداد  شــما  کیــف  بــازی 
یــک  آیتــم  هــر  و  داشــت  مشــخصی 
خانــه اشــغال می کــرد. رزیدنــت اویــل 
2 ترکیــب ایــن دو بــازی اســت، بــرای 
ــه  ــه 2 خان برخــی وســایل و اســلحه ها ب
احتیــاج خواهیــد داشــت و بــرای برخــی 
دیگــر فقــط یکــی. بــه هــر حــال مدیریــت 
تعــداد خانه هــای کیــف گاهــی اوقــات 
بســیار بااهمیــت می شــود، چــون اگــر 
بیندازیــد، دیگــر  زمیــن  را روی  شــیئی 
برداریــد.  را  آن  نمی توانیــد  هیچ وقــت 
 Safe( امــن  اتاق هــای  بــازی در  البتــه 
Room( جعبــه ای بــزرگ قــرار داده کــه 
می توانیــد برخــی از وســایل خــود را کــه 
در آن لحظــه بــه آن نیــاز نداریــد ولــی 
ــه آن احتیــاج پیــدا خواهیــد، در  بعــداً ب
آن جعبه هــا بگذاریــد. تنهــا جایــی کــه 
در بــازی امنیــت کامــل داریــد همیــن 
امــن اســت. درســت اســت  اتاق هــای 
چــوب  تکــه  چنــد  بــا  می توانیــد  کــه 
پنجره هــای راهــرو را ایمــن کنیــد و بــا 
زامبی هــای  درســت،  اســتراتژی های 
بیشــتری را بکشــید تــا وقتــی بــه یــک 
نقطــه برمی گردیــد بــا ارتشــی از آن هــا 
روبــرو نشــوید، امــا هیــچ وقــت بــه جــز 
هســتید  امــن  اتــاق  در  کــه  هنگامــی 
آرامــش نخواهیــد داشــت. در ایــن اتــاق 
می توانیــد بــازی را ذخیــره کنیــد و کمــی 
نفــس بکشــید. بــرای ذخیــره ی بــازی در 
درجــه ســختی آســان و متوســط کافــی 
تایــپ  ماشــین  ســراغ  بــه  کــه  اســت 
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برویــد و آن را ذخیــره کنیــد ولــی در 
 )Hardcore( درجــه ســختی ســخت 
بــرای اســتفاده از ماشــین تایــپ بــه 
ــاز خواهیــد داشــت. تعــداد  جوهــر نی
نیســت و  زیــاد  جوهرهــا در محیــط 
جوهرهــا هــم ماننــد آیتم هــای دیگــر 
در کیــف شــما خانــه اشــغال خواهنــد 
کــرد. ایــن موضــوع حتمــاً طرفــداران 
قدیمی تــر ســری را بــه وجــد خواهــد 
بــرای  نوآورانــه  مکانیزمــی  و  آورد 
در  بــود.  خواهــد  امــروزی  بازیبــازان 
بــه  نمی توانــم  ایــرادی  هیــچ  کل 
و  بگیــرم  بــازی  پلــی  گیــم   بخــش 
وجــود  کــه  جزئــی  بســیار  اشــکاالت 
خیلی هــا  چشــم  بــه  شــاید  دارنــد 
رونــد  نیایــد، چــون هیــچ خللــی در 

نمی کننــد. ایجــاد  بــازی 
نورپــردازی بــازی یکــی دیگــر از نــکات 
مثبــت فــراوان ایــن بــازی اســت. در 
اتاق هــا  و  راهروهــا  اصلــی،  بــازی 
نســخه ی  در  امــا  بودنــد،  روشــن تر 
بازســازی شــده خیلــی ازایــن مکان هــا 
غــرق در تاریکی انــد و بــرای پیشــروی 
خواهیــد  احتیــاج  قــوه  چــراغ  بــه 
زامبی هــا  چهــره ی  طراحــی  داشــت. 
چندیــن برابــر طبیعــی تر و ترســناک تر 
شــده اســت و این واقعاً هیجان انگیز 
در  ســازندگان  می بینیــم  کــه  اســت 
ســال 1998 چــه ایده هایــی داشــتند 
کــه بــه خاطــر کمبــود امکانــات و نبــود 
پیاده ســازی  قابــل  الزم،  تکنولــوژی 
بــی روح  و  ســفید  چشــمان  نبودنــد. 
زامبی هــا و مغــز لیکرهــا کــه در خــارج 
بدنشــان قــرار دارد حــس چنــدش و 
بــه  تــرس خاصــی را کــه ســازندگان 
دنبــال آن هســتند انتقــال می دهنــد. 
انیمیشــن صــورت کاراکترهــای اصلــی 

بهتریــن  از  یکــی  و  زیبــا  بی نهایــت 
امــروزی  بازی هــای  نمونه هــای 
اســت. همینطــور موهــا، لباس هــا و 
خیســی و خشــکی آن بی نقــص کار 
در  بــازی  انیمیشــن های  شــده اند. 
هیــچ صحنــه ای بــه شــکلی نیســتند 
گرفــت.  خــرده  آن هــا  از  بتــوان  کــه 
ــر اســت  کیفیــت میان پرده هــا بی نظی
و انــگار داریــد فیلــم ســینمایی تماشــا 
حالــی  در  همــه  این هــا  می کنیــد. 
هســتند کــه بــازی در هیــچ صحنــه ای 
بایــد  همچنیــن  نــدارد.  فریــم  افــت 
بگویــم رزیدنــت اویــل 2 بــازی بســیار 
بهینــه ای اســت. حتــی اگــر سیســتمی 
پیشــنهادی  سیســتم  از  ضعیف تــر 
بــاز  داریــد،  هــم  ســازنده  خــود 
می توانیــد آن را بــدون اینکــه خیلــی 
 PC روی  شــوید  محــروم  لذتــش  از 

بــازی کنیــد. 
هــم   2 اویــل  رزیدنــت  صداگــذاری 
در  دیگــرش  قســمت های  ماننــد 
اختیــار حــس تــرس و اســترس حاکــم 
بــر بــازی اســت. قطعه هایــی کــه در 
همگــی  شــده اند،  گنجانــده  بــازی 
را  بــودن  مرمــوز  و  تــرس  از  نوعــی 
در  خصــوص  بــه  و  دارنــد  خــود  در 
را  اکــس  مســتر  کــه  صحنه هایــی 
می بینیــد، کاری می کننــد تــا بدنتــان 
یــخ بزنــد. صداپیشــگان نیــز همانطــور 
کــه گفتــم بــه خوبــی از پــس کار خــود 
بگویــم  بتوانیــم  شــاید  و  برآمده انــد 
صداگــذاری کلیــر کمــی بهتــر از لیــون 
مثبــت  نکتــه ی  اســت.  شــده  کار 
دیگــر، مونولوگ هــای کلیــر و لیــون 
ــازی را  در حیــن درگیری هاســت کــه ب
می کنــد. تعاملی تــر  مخاطــب  بــرای 

بازسازی بدون نقص نسخه ی اصلی، بدون اینکه چیزی از قلم بیفتد یا 
چیزی بیش از حد تغییر کند.

گرافیک و جلوه های بصری دیدنی بازی، انیمیشن های نرم و حاالت 
چهره ی بی نظیر.

درجه سختی خودکار بازی، گیم پلی لذت بخش و معماهای منطقی
عمق خوب شخصیت ها، داستان سرایی خوب و بازسازی عالی دو 

کاراکتر لیون و کلیر
ارزش تکرار باالی بازی

این بازی نکته ی منفی ندارد.

10

+-

شــده ی  بازســازی  نســخه ی  بگویــم  بایــد  رفتــه  هــم  روی 
ــا در  ــار اســت و تنه ــل 2 یــک شــاهکار تمــام عی ــت اوی رزیدن
صورتــی آن را بــه شــما پیشــنهاد نمی کنــم کــه بــا کمــی جــا 
خــوردن مشــکل داریــد. پــس از تجربــه ی رزیدنــت اویــل 5 و 
6 و نســخه ی هفتمــی کــه فقــط نــام ایــن ســری را بــه دوش 
ــن ســری  ــک از بازی هــای ای ــه هیچ ی می کشــید و شــباهتی ب

نداشــت، یادمــان رفتــه بــود کــه رزیدنــت اویــل هــم می توانــد 
ــاب از تــرس، اکشــن،  ــی ن ــازی معجون مــا را بترســاند! ایــن ب
داســتان خــوب و معماســت کــه ارزش تکــرار آن بــا حضــور دو 
ــن دو بســیار  ــو ای ــر و مســیرهای آلترناتی ــون و کلی ــر لی کاراکت
باالســت. اگــر تــا امــروز ســراغ رزیدنــت اویــل 2 نرفته ایــد، 

حتمــاً آن را در لیســت اولویت هــای خــود بگذاریــد. 
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Release Date 
January 18, 2019
Platforms
Microsoft Windows
Xbox One
PlayStation 4
Developer(s) 
Bandai Namco Studios
Publisher)s(
Bandai Namco 
Entertainment
Genre(s)
Combat flight simulator

محمد آریامقدم

 3 ظاهــر  بــه  کــه  کلمــه ای  جنــگ. 
حرفــی امــا در باطــن حــاوی دنیایــی 
لبخندهــا،  اشــک ها  جمــات،  از 
زیبــای  داســتان های  و  اشــک ها 
کــه  چیــزی  می شــود.  بی پایــان 
حاظــر  حــال  اتفاقــات  از  بســیاری 
جهــان، نتیجــه  آن هــا بــوده و قطعــا 
طبعــات  نوادگانمــان  هــم  آینــده  در 
آن  را خواهنــد دیــد. اگــر متولــد دهــه 
اکنــون  باشــید  آن  از  قبــل  یــا  و   60
بازی هــای  و  فیم هــا  از  بســیاری  بــا 
ــد  ــد; اشــک ریختی جنگــی خــو گرفته ای
کنــم  تصــور  نمی توانــم  خندیدیــد.  و 
زنــده شــدن اتفاقــات تلــخ و شــیرین 
ایــن  کــه  افــرادی  بــرای  دوران  آن 
ــده شــوم را پشــیده اند چــه حــس  پدی

و حالــی دارد. اگــر هــم مثــل مــن در 
دهــه  70 و بعــد از آن متولــد شــده 
ایــن  از  بــا بســیاری  تاکنــون  باشــید، 
هرچنــد  و  ســاخته اید  خاطــره  آثــار 
مثــل تجربــه واقعــی نــاب نیســت امــا 
قطعــا توانســته اند تــا حــدی شــما را 
بــا آن دوران در اقســی نقــاط جهــان 

کننــد. آشــنا 
متاســفانه طمــع بشــر بــرای گســترش 
ســرزمین های خــود چیــزی نیســت کــه 
باشــد. در واقــع  محدودیتــی داشــته 
بشــریت وقتــی بــه مرحلــه ای بســیار 
زیاده خواهــی  و  جاه طلبــی  بــاالی 
و  چیــز  هیــچ  دیگــر  می رســد، 
هیچکــس جلــودارش نیســت. انســان 
روی  جنگیــدن  فقــط  دیــد  وقتــی 

ــد تشــنگی طمعــش را  ــن نمی توان زمی
ــاز هــم نایســتاد و راه  ــد، ب ســیراب کن
دیگــری را درســت کــرد: اســتفاده از 
جنگنده هــای هوایــی. در واقــع انســان 
حتــی حاظــر شــد آســمان زیبــا را بــه 
و  کشــتار  و  خونریــزی  بــرای  محلــی 
آلودگــی تبدیــل کنــد تــا اندکــی از میــل 
همه چیزخواهــی خــود دســت نکشــد. 
زود  خیلــی  جنگنده هــا  از  اســتفاده 
در جنــگ جهانــی اول رواج یافــت و 
تاکنــون هــم ادامــه دارد. و چــه چیــزی 
کــردن چنیــن  از دســتمایه  جذاب تــر 
بــازی  یــک  ســاخت  بــرای  موضوعــی 
کامپیوتــری کــه اتفاقــا بــرای بازیبــازان 

خیلــی هــم چالــش برانگیــز اســت.

Ace Combat 7: Skies Unknown
نبرد در آبی آسمان 
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یکــی از محبوب تریــن مجموعه هــای 
  Ace Combat جنــگ هوایــی، ســری
 1995 ســال  از  را  کارش  کــه  اســت 
نســخه  چنــد  ارائــه  بــا  و  کــرد  آغــاز 
هــواداران  در دل  زود  عالــی، خیلــی 
اگــر  نکرده ایــم  اغــراق  کــرد.  بــاز  جــا 
بگوییــم ایــن ســری اولیــن ســری بــا 
کیفیــت بــا چنیــن موضوعــی بــود و بــه 
نوعــی انقابــی در خلــق یــک ســبک 
کــرد. همه چیــز خــوب  ایجــاد  جدیــد 
آخریــن  اینکــه  تــا  می رفــت  پیــش 
 2016 ســال  در  ســری  ایــن  نســخه 
بــه بــازار آمــد و بســیار ضعیــف بــود. 
گیم پلــی  و  گرافیــک  تــا  داســتان  از 
بــه  و  داشــتند  عدیــده ای  مشــکات 
جــد نتوانســت حتــی ذره ای جــا پــای 
  Bandai Namco بگــذارد.  اجــدادش 
کــه  ســری  ایــن  خالــق  عنــوان  بــه 
بــر  خــودش  هــم  آن  نشــر  قضــا  از 
عهــده داشــت و دســتش بــرای اعمــال 
تغییــرات در ایــن مجموعــه بــاز بــود 
ــه  ــی اســتراحت ب ــم گرفــت مدت تصمی
ایــن ســری بدهــد و Ace Combat بــه 

رفــت. فــرو  خاموشــی موقــت 
بعــد از ســه ســال نســخه هفتــم بــازی 
  Ace Combat 7: Skies Unknown
بــه بــازار عرضــه شــد و همــه منتظــر 
ایــن  بــرای  نامکــو  تغییــرات  بودنــد 
ســری و تاشــش بــرای بازگشــت بــه 
ــا  ــا مــا همــراه باشــید ت اوج را ببینــد. ب
فرنچایــز  ایــن  از  نســخه  جدیدتریــن 
را بررســی کنیــم و ببینیــم آیــا واقعــا 
ارزش دوبــاره شــانس دادن و تجربــه 
را دارد و ایــن ســری را بــه اوج خــود 

برگردانــده یــا خیــر.
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روایــت و داســتان چیزیســت کــه شــما 
را وادار بــه ادامــه بــازی می کنــد و ایــن 
بــرای یــک  چیــزی نیســت کــه حتــی 
بی اهمیــت  هــم  هواپیمایــی  بــازی 
بــازی کــرده  را  اگــر نســخه 5  باشــد. 
را  آن  زیبــای  داســتان  قطعــا  باشــید 
بــه یــاد داریــد و نســخه هفتــم هــم 
در تــاش بــرای خلــق چنیــن داســتانی 
بــوده اســت.  در یــک دنیــای خیالــی 
داســتان روایــت یــک خلبــان  اســت 
تصمیــم  پــدرش  مــرگ  از  بعــد  کــه 
می گیــرد آرزو دیرینــه خــود و پــدرش 
ــر  ــرواز ب ــه پ ــد و شــروع ب را محقــق کن
حیــن  در  هــم  آن  آســمان ها،  فــرار 
ــد خــط  ــازی در چن ــد. ب یــک جنــگ بکن
می شــود  روایــت  متفــاوت  داســتانی 
و البتــه شــیوه آن هــم ســوم شــخص 
از  بــازی  داســتان  یعنــی  اســت; 
می شــود.  گفتــه  دیگــری  فــرد  زبــان 
درســت اســت کــه ایــن شــیوه روایــت 
بــا  بازیبــازان  همذات پنــداری  کمــی 
بــا  امــا  می کنــد  کــم  را  شــخصیت ها 
ذکــر یــک نکتــه در ادامــه نقــد، متوجــه 
ســازندگان  کار  ایــن  شــد  خواهیــد 

چنــدان هــم بــی راه نبــوده. 
ایــن بخــش دوســس  چیــزی کــه در 
هرچنــد  دادن  نشــان  داشــتم، 
ورود  نحــوه  قانع کننــده  امــا  مختصــر 
در  بــود.  داســتان  بــه  شــخصتیت ها 
بســیاری از ایــن بازی هــا، فقــط یــک 
خلبــان می بینیــم کــه بــا انگیزه هایــی 
امــا  شــده  عرصــه  ایــن  وارد  خــاص 
حرفــی از چــرا و چگونگــی وقــوع ایــن 
داســتان ها گفتــه نمی شــود یــا بســیار 
 Ace در  می شــود.  گفتــه  ســطحی 
Combat 7 می بینیــم کــه بــه خوبــی 
ایــن دلیــل بــا ذکــر نکاتــی جــذاب گفته 
می شــود و شــما دیگــر تــا پایــان بــازی 

ایــن ســوال را از خــود نخوایــد پرســید: 
خــب چــرا؟ ایــن نکتــه هــر چنــد بــه 
بــازی  یــک  بــرای  و  کوچــک  ظاهــر 
نظــر  بــه  کم اهمیــت  جنگ هوایــی 
برســد امــا وقتــی بــه مراحــل ســخت 
بــازی می رســید، تنهــا در صورتــی آن 
ــد داشــت کــه  ــزه ســابق را خواهی انگی
واقعــا دلیــل انجــام ایــن کارهــا توســط 
شــخصیت ها را در خطــوط داســتانی 
بدانیــد کــه خوشــبختانه ایــن مــورد بــه 
خوبــی در بــازی رعایــت شــده اســت.

اگــر از مــن بپرســند مهم تریــن چیــز 
چیســت  جنگ هوایــی  بــازی  یــک  در 
بــدون تامــل پاســخ می دهــم کنتــرل 
ســاده و روان هواپیماهــا. هــر چقــدر 
گرافیــک  و  جــذال  بــازی  داســتان 
ــرل  ــر کنت ــز باشــد، اگ ــازی حیرت انگی ب
وســیله جنگــی ســخت و طافت فرســا 
و خشــک باشــد، فقــط چنــد دقیقــه 
بــه تحمــل آن خواهیــد شــد;  حاظــر 
مگــر اینکــه عاشــق ایــن ســبک باشــید 
ــد. کنتــرل  ــار بیایی ــا مشــکاتش کن و ب
بــازی بســیار خــوب و  جنگنده هــا در 
روان اســت و بــازی بــا بخــش آموزشــی 
جامــع خــود سیســتم کنتــرل هواپیمــا 
ــه شــما آمــوزش داده و حتــی اگــر  را ب
کا هــم بــا ایــن نــوع بازی هــا مشــکل 
بخــش  ایــن  آنقــدر  باشــید،  داشــته 
کامــل اســت کــه بعیــد نیســت شــما 
را بــه آن عاقه منــد کنــد. البتــه فکــر 
ــه  ــرل روان خــود ب ــا کنت ــازی ب ــد ب نکنی
یــک آرکیــد ســاده تبدیــل شــده اســت. 
شماســت  مهــارت  ایــن  همچنــان 
تعییــن  را  شکســت  یــا  پیــروزی  کــه 
می کنــد; امــا چیــزی کــه می خواهــم 
بگویــم نبــودی هیــچ ســختی بی مــورد 
و خشــکی کنتــرل اســت. ایــن کنتــرل 
روان در کنــار یــک دوربیــن خــوب و 

مختلــف،  صحنــات  در  انعطاف پذیــر 
رهــا  بــرای  الزم  مــواد  شــده  باعــث 
نکــردن بــازی بــه دلیــل مشــکات اولیه 
کامــل باشــد و از ایــن لحاظ هــا واقعــا 

هیــچ بهانــه ای نخواهیــد داشــت. 
یــک کام  در  بــازی  مراحــل  طراحــی 
فوق العــاده اســت. اصــا فکــر نکنیــد 
کــه بــا یــک بــازی طــرف هســتید کــه 
در ابتــدا یــک خاصــه از مرحلــه بــه 
بعــد  و  می شــود  داده  نشــان  شــما 
دیالــوگ  چنــد  شــدت  بــدل  و  رد  بــا 
و  می شــوید  ماموریــت  وارد  شــما 
دیگــر خودتانیــد و خودتــان! بــازی در 
بــرای  یــک اســتراتژی مناســب  ابتــدا 
اتمــام ماموریــت در اختیــار شــما قــرار 
از  بهینــه  اســتفاده  مثــا:  می دهــد. 
تمــام موشــک های خــود. اگــر در حیــن 
اســتراتژی عمــل  ایــن  بــه  ماموریــت 
نکنیــد و حتــی یــک موشــک هــم هــدر 
خیلــی  موفقیتتــان  احتمــال  دهیــد، 
حیــن  در  هم چنیــن  می شــود.  کــم 
انجــام مراحــل فقــط بــا چالــش انجــام 
عــاوه  بایــد  و  نیســتید  رو  روبــه  آن 
مناســب  اســتراتژی  از  اســتفاده  بــر 
کــردن  مدیدریــت  بــرای  فکرتــان  و 
کمــک  صحبت هــای  بــه  شــرایط، 
خلبانــان گــوش کنیــد تــا مشــکلی برای 
داســتان  از  و  نیایــد  پیــش  هواپیمــا 
بــازی هــم مطلــع شــوید. توصیــه مــن 
مرحلــه  یــک  حتــی  کــه  اســت  ایــن 
نشــودید  وارد  برنامــه  بــدون  هــم 
بحرانــی  شــرایط  فکــر  هم چنیــن  و 
انجــام  حیــن  در  اگــر  باشــید.  هــم 
رعــد  و  بــاران  بــا  ناگهــان  ماموریــت، 
و بــرق مواجــه شــوید چــه می کنیــد؟ 
کــردن  درســت  بــرای  برنامه تــان 
اوضــاع و زنــده مانــدن در ایــن شــرایط 
کــه  چیزهاییســت  این هــا  چیســت؟ 
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شــما  جگنــده  بــرای  زمانــی  قطعــا 
بــرای  کنیــد  ســعی  و  می آیــد  پیــش 
آن آمــاده باشــید. همیــن مــوارد بــه 
همــراه جزئیاتــی دیگــر باعــث شــده در 
حیــن بــازی اصــا حــس تکــراری بــودن 

نکنیــد. مکــررات  و 
بایــد  بــازی  انیمیشــن های  مــورد  در 
ایــن  در   Ace Combat 7بگویــَم
امــا  می گیــرد  خوبــی  نمــره  بخــش 
انیمیشــن های  نیســت.  ایــراد  بــی 
جنگده هــا و چیزهایــی مثــل ســقوط، 
بــه  و...  گرفتــن  اوج  آمــدن،  فــرود 
را  حســی  و  شــده اند  طراحــی  دقــت 
بــه شــما القــا می کنــد کــه گویــی یــک 
و  هســتید  هواپیمــا  پشــت  خلبــان 
واقعــا هــم هــوس خلبانــی می کنیــد. 
افــراد،  انیمیشــن های  مــورد  در  امــا 
بــا  چنــدان  و  می کنــد  فــرق  قضیــه 
انیمیشــن های خوبــی طــرف نیســتیم. 
انیمیشــن صحبــت مــردن شــخصیت 
اصلــی اصــا خــوب نیســت و احتمــاال 
صــورت  بــه  بــازی  روایــت  دلیــل 
ــوده کــه  ســوم شــخص هــم همیــن ب
پروتاگونیســت بــازی خیلــی صحبــت 
بــازی  هواپیماهــای  تنــوع  نکنــد. 
دســت   بــه  بــرای  باالســت.  بســیار 
 XP بایــد  هواپیماهــا  ایــن  آوردن 
بیشــتر  و  کنیــد  جمــع آوری  خاصــی 
انتخــاب  گزینــه  هــم  ماموریت هــا 
جنگنــده را دارنــد و در انتخــاب مختــار 

. هســتید
بافت هــا  و  بــازی  بصــری  کیفیــت 
خوشــبختانه  و  اســت  خیره کننــده 
ســازندگان در ایــن بخــش اصــا کــم 
و  جنگنده هــا  کیفیــت  نگذاشــته اند. 
خــوب  بســیار  بــازی  شــخصیت های 
در  خاصــی  مشــکل  شــاهد  و  اســت 
ایــن قســمت نیســتیم. مشــکل ایــن 
زمیــن  جزئیــات  طراحــی  قســمت 
طراحــی  ابتدایــی  نســبتا  کــه  اســت 
شــده اســت. وقتــی از بــاال بــه پاییــن و 
زمیــن نــگاه می کنیــد شــاهد درخت هــا 
و برخــی چیزهــای دیگــر هســتید کــه 
اکثــرا یکســان هســتند و دقــت خاصــی 
نگرفتــه  صــورت  آن هــا  طراحــی  در 
اســت. ایــن مشــکل در مراحلــی کــه 
در  خیلــی  رادارهــا  دلیــل  بــه  نبایــد 
ارتفاعــات بــاال پــرواز کنیــد، بیشــتر بــه 
چشــم می آیــد. نورپــردازی و انعــکاس 
نــور فوق العــاده اســت و شــاهد یکــی 
از بهترین هــا در ایــن نســل هســتیم. 
ــه  افکت هایــی ماننــد انفجــار چنگــی ب

ــد ایــن قســمت  ــه ب ــد و نکت دل نمی زن
و  انفجــار  هنــگام  کــه  اســت  ایــن 
نمی توانیــد  جنگنــده  یــک  ســقوط 
چیــزی  تنهــا  و  ببینیــد  را  آن  اجــزای 
هواپیمــای  تکــه  یــک  می بینیــد  کــه 

اســت. ســوخته 
قســمت  تنهــا  ششــم  نســخه  در 
بی عیــب بــازی صداگــذری و موســیقی 
حماســی اش بــود و در ایــن قســمت 
مشــکلی  اصــا  بخــش  ایــن  هــم 
هیجان انگیــز  موســیقی های  نــدارد. 
و موســیقی  یــک ســو  از  و حماســی 
زیبــای Main Theme  بــازی از ســویی 
قــرار  تاثیــر  تحــت  را  روانتــان  دیگــر 
خواهیــد  زندگــی  آن  بــا  و  می دهــد 
هواپیماهــا،  صداگــذاری  کــرد. 
کمــی  هــم دســت  انفجــار  و  محیــط 
تمامــی  و  نــدارد  بــازی  موســیقی  از 
افکت هــای بــازی از صداگــذاری عالــی 

برخوردارنــد.
 Ace Combat 7: Skies Unknown
بــه خوبــی توانســته جــا پــای اجــداد 
بــد  خاطــره  و  بگــذارد  کیفیتــش  بــا 
اگــر  ببــرد.  یادهــا  از  را  قبــل  نســخه 
ســازندگان در نســخه بعــدی، ضمــن 
حفــظ کیفیــت تمامــی بخش هــا یــک 
داســتان بهتــر هــم بــرای بــازی قــرار 
دهنــد، ایــن ســری حتــی موفق تــر از 

قبــل هــم عمــل خواهــد کــرد.

گرافیک خیره کننده
طراحی عالی مراحل و تنوع جنگنده ها

فریم ریت ثابت علی رغم مبارزات سنگین
کنترل روان هواپیما و دوربین 

موسیقی حماسی و زیبا
داستان راضی کننده

مبارزات چالش برانگیز
بخش آموزشی نواورانه

انیمیشن شخصیت ها
کیفیت پایین افکت انفجار
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بــازی Dark Souls II بــدون شــک از 
برتریــن عناویــن اکشــن نقــش افرینی 
در تاریــخ بازیهــای رایانــه ای اســت و 
در روزگاری کــه همــه بــازی هــا دســت 
بــه تقلیــد هــای بســیار زیــاد از عناوین 
یــک  بــازی  ایــن  زدنــد،  مــی  موفــق 
خصوصیــت داشــت و آن هــم چیــزی 
نبــود جــز »اوریجینالیتــی« یــا یونیــک 
بــودن.  فــرد  بــه  منحصــر  و  بــودن 
عصــر  در  عنــوان  ایــن  ســازندگان 
بــازی هــای پوشــالی و در مــوج عــوام 
ــرای فــروش  ــازی هــا ب پســند شــدن ب
ــر  ــا آســان ت بیشــتر، حاضــر نشــدند ب
ــان بیشــتر  کــردن ایــن نســخه مخاطب
ــه  ــازی ب ــرای ب ــروش بیشــتری را ب و ف
احتــرام  بــا  هــا  آن  بیاورنــد.  دســت 
همــان  دقیقــا  بــازی  طرفــداران  بــه 
چیــزی را کــه از آن هــا انتظــار مــی 

ــد. در اوایــل نســل  رفــت عرضــه کردن
در  بانــدای  نامکــو  کــه  بــود  هشــتم 
زیــاد  شــوق  و  شــور  مشــاهده  پــی 
طرفــدراران بــازی Dark Souls II بــرای 
انتشــار ایــن بــازی در نســل هشــتم و 
ایــن  اســتثنایی  همچنیــن موفقیــت 
فــروش و هــم  از لحــاظ  بــازی هــم 
ایــن کــه بارهــا در مراســم مختلــف 
ــن  ــده برتری ــا برن ــوان نامــزد و ی ــه عن ب
بــود،  شــده  معرفــی  ســال  بــازی 
بــا  مخصــوص  ای  نســخه  ســرانجام 
 Dark Souls II: Scholar of the نــام
First Sin را در تاریــخ ۷ اپریــل ۲۰۱۵ 
بــرای پلتفــرم هــای نســل هشــتمی 
باکــس  ایکــس  و   ۴ استیشــن  پلــی 
وان منتشــر کــرد.  البتــه ایــن نســخه 
بــرای نســل هفتــم و پلتفــرم هــای 
باکــس  ایکــس  و  استیشــن ۳  پلــی 

۳۶۰ و پــی ســی نیــز منتشــر شــد، امــا 
نســل  نســخه  بهبودهــای  و  ازتقاهــا 
ــا ۳  ــد را نداشــت و در اصــل تنه جدی
بســته الحاقــی بــازی بــه آن اضافــه 
شــده بودنــد. در ایــن مطلــب و بــه 
عنــوان اولیــن مقالــه »روزی روزگاری 
در مجــات گیمفــا«  قصــد داریــم تــا 
در مــورد نســخه نســل هشــتمی ایــن 
 Dark Souls II: Scholar کــه  بــازی 
of the First Sin نــام دارد صحبــت 
ایــن پــس شــاهد ســری  از  کنیــم و 
نیــز  روزگاری  روزی  جــذاب  مقــاالت 
خواهیــد  گیمفــا  هــای  مجلــه  در 
ــن  ــه بررســی عناوی ــا ب ــود کــه در آنه ب
بــزرگ قدیمــی تــر خواهیــم پرداخــت. 
پیشــنهاد مــی کنــم بــا مجلــه گیمفــا 
در ادامــه ایــن مطلــب همــراه شــوید.

Release Date 
April 2, 2015
Platforms
Microsoft Windows
PlayStation 4
Xbox One
Developer(s)
FromSoftware
Publisher)s(
Bandai Namco Games
Genre(s)
Action role-playing

Dark Souls II: Scholar of the First Sin
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و  صحیــح  شــناخت  عــدم  مشــکل 
برداشــت کامــل داســتان از بــازی های 
ســری ســولز همــواره بیــن بازیبــازان 
وجــود داشــته و دارد و شــاید خیلــی 
ــار  ــد ب ــازی را چن از کســانی کــه ایــن ب
هــم انجــام داده انــد نیــز بــه درســتی 
نداننــد کــه داســتان بــازی دقیقــا بــر 
چــه اساســی اســت و چــه موضوعــی 
موضــوع  ایــن  کنــد.  مــی  روایــت  را 
همــان طــور کــه همیشــه گفتــه ام بــه 
نــوع خــاص روایــت محیطــی عناویــن 
بــرای  کــه  گــردد  مــی  بــاز  میازاکــی 
ــازی هــای  فهمیــدن کامــل داســتان ب
او بایــد اوال صبــر و حوصلــه خیلــی 
ــا حــدود  ــا ت ــاال داشــته باشــید و ثانی ب
انلگلیســی  زبــان  بــه  خوبــی  خیلــی 
ــا هــم نوشــته هــای  مســلط باشــید ت
هــای  صحبــت  هــم  و  بــازی  درون 
ــازی را  ــا شــخصیت هــای ب مختلــف ب
کامــا متوجــه شــوید و بــا کنــار هــم 
ــن تکــه هــای مختلــف،  قــرار دادن ای
تکمیــل  را  بــازی  داســتانی  پــازل 
صــورت  بــه  بخواهیــم  اگــر  کنیــد. 
خیلــی خاصــه و مختصــر بــه زمینــه 
داســتانی ایــن بــازی اشــاره کنیــم بایــد 
گفــت ســال هــا قبــل در ســرزمینی 
پهنــاور پادشــاهی قدرتمنــد قلمرویــی 
ــز  ــه در مرک ــد ک ــا مــی کن ــا شــکوه بن ب
 drangelic ــام ــه ن آن قصــر پادشــاه ب
castle  وجــود دارد. همــه چیــز بــه 
خوبــی پیــش مــی رود تــا ایــن کــه ایــن 
ســرزمین افســانه ای دچــار نفرینــی 
دردنــاک مــی شــود. افــراد بســیاری از 
شــوالیه هــا و ســربازان شــجاع گرفتــه 
تــاش  تــا ســاحره هــا و جادوگــران 
هــای زیــادی بــرای از بیــن بــردن ایــن 
کارســاز  ولــی  دادنــد  انجــام  نفریــن 
ــوده اســت و یکــی پــس از دیگــری  نب
کشــته شــدند و بــه جمــع کشــته هــای 
ایــن نفریــن  بــی گنــاه  بــی شــمار و 
ــی  ــازی از جای اضافــه گشــتند. حــاال ب
شــروع میشــود کــه شــما بــه عنــوان 
یــک مبــارز آمــاده ایــد تــا مســیر خــود 
بــرای از بیــن بــردن ایــن نفریــن را آغاز 

کنیــد، بلکــه بتوانیــد دوبــاره عظمــت 
قلمــرو  ایــن  بــه  را  رفتــه  دســت  از 
پهنــاور بازگردانیــد. مســیری خطرنــاک 
و طاقــت فرســا بــا دشــمنانی مرگبــار 
و هیوالهایــی کــه گاهــا بــه نظــر غیــر 

قابــل کشــته شــدن مــی رســند.
شــخصیت  و  محیــط  و  داســتان  از 
هــای بــازی غــم و ناامیــدی مــی بــارد؛ 
حتــی در همــان ابتــداری بــازی نیــز 
وقتــی وارد کلبــه مــی شــوید و بــا ۲ 
پیــرزن صحبــت مــی کنیــد، مــی بینیــد 
کــه آن هــا نیــز انــگار هیــچ امیــدی بــه 
ــی بســیار  ــد و بــا حالت ــن دنیــا ندارن ای
بــی تفــاوت صحبــت مــی کننــد. البتــه 
ــوان  ــز نمــی ت ــه آن هــا خــرده ای نی ب
افــراد  و  مبــارزان  قــدر  آن  گرفــت. 
را  مســیر  ایــن  یکــی  یکــی  مختلــف 
آمــده انــد و ســرانجامی جــز تباهــی 
بــاور  دیگــر  هــا  آن  انــد،  نداشــته 
بتوانــد  نفــر  یــک  شــاید  کــه  ندارنــد 
در کل  ایــن ســرزمین شــود.  ناجــی 
بایــد گفــت Dark Souls II بــرای یــک 
بــازی در ایــن ســبک دارای داســتانی 
کامــا قابــل قبــول بــا تمــی فانتــزی 
و تاریــک اســت. شــاید بتــوان گفــت 
داســتان نجــات دنیــا و … تــا حــدودی 
بیــان  رونــد  ولــی  اســت  ای  کلیشــه 
داســتان بــی نقــص اســت و بــه آرامــی 
گیمــر را در خــود فــرو مــی بــرد و ماننــد 
بیشــتر  کــه  بازیبــازی  هــر  همیشــه 
کنــد و کاو کنــد، نوشــته هــا را بخوانــد 
مــدام صحبــت  هــا  بــا شــخصیت  و 
کنید، بیشــتر از داســتان بازی ســر در 
مــی آورد کــه ابــن موضــوع همیشــه 
بخــش جدانشــدنی روایــت داســتان 
ــه  هــای آقــای میازاکــی اســت و تجرب
داســتان شــاید بــرای برخــی از کا بــا 
دیگــری متفــاوت باشــد چــون دیــدگاه 
و برداشــت مختــص بــه خودمــان را 
از ایــن بــازی داریــم و بــه گونــه ای 
داســتان  دیگــر  از شــخص  متفــاوت 
را بــرای خــود تجســم و تحلیــل کــرده 

ــم. ای
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نســل  در  بــازی  اصلــی  نســخه  در 
هفتــم از منظــر گرافیــک فنــی بــا یــک 
بــازی واقعــا کــم نقــص طــرف بودیــم 
و بــه نــدرت پیــش مــی آمــد یــا اصــا 
پیــش نمــی آمــد کــه در بــازی بــا بــاگ 
مواجــه شــوید و یــا اتفاقاتــی در بــازی 
رخ بدهــد کــه ســطح گرافیــک بــازی و 
ــه  ــاورد و ب ــن بی ــی آن را پایی ــات فن ثب
تجربــه شــیرین شــما لطمــه ای وارد 
کنــد. امــا در نســخه نســل هشــتمی 
احتمــاالت  همیــن  خوشــبختانه 
ضعیــف بــاگ و افــت فریــم و ... هــم 
بــه صفــر رســیده انــد و الاقــل بنــده در 
هیــچ قســمتی از بــازی چنیــن چیــزی 
را مشــاهده نکــردم. بــازی بــا موتــور 
گرافیکــی havok ســاخته شــده کــه از 
لحــاظ فیزیــک هــم انجیــن قدرتمنــدی 
مــی باشــد و همیــن امــر باعــث شــده 
تخریــب پذیــری نســبتا خوبــی را در 
بــازی شــاهد باشــیم. وارد هــر اتاقــی 
توانیــد  کــه مــی شــوید تقریبــا مــی 
همــه چیــز را بشــکنید و خــراب کنیــد. 
ــده هــم نســخه  ــد بن کســانی کــه مانن
را   ۲ ســولز  دارک  هفتمــی  نســل 
ــوان نســل  ــد و هــم عن ــرده ان ــازی ک ب
انــد،  کــرده  تحربــه  را  آن  هشــتمی 
مــی  تاییــد  را  موضــوع  ایــن  کامــا 
کننــد کــه گرافیــک بــازی نســبت بــه 
نســخه نســل قبــل پیشــرفت خیلــی 
بهبودهــای  و  داشــته  چشــمگیری 

زیــادی را بــه خــود دیــده اســت.

کــه  انــد  کــرده  اعــام  ســازندگان   
هــای  کنســول  قــدرت  بــه  توجــه  بــا 
تــا  را  بــازی  گرافیــک  هشــتم  نســل 
ارتقــا داده و همچنیــن  حــد ممکــن 
روان  باعــث  بهبودهایــی  انجــام  بــا 
انــد  شــده  بــازی  اجــرای  شــدن  تــر 
در  کــه  هایــی  فریــم  افــت  انــدک  و 
مــی  هفتــم  نســل  در  اصلــی  بــازی 
دیدیــم را نیــز دیگــر در نســل هشــتم 
نخواهیــم دیــد تــا یــک تجربــه بســیار 
لــذت بخــش تــر و البتــه مرگبــار مثــل 
همیشــه را داشــته باشــیم. در زمنیــه 
فریــم ریــت صحبــت ســازندگان کامــا 
ــازی  ــم ریــت ب ــد مــی شــود و فری تایی
بــر خــاف نســخه اصلــی کــه در مــکان 
هــای شــلوغ و یــا مــکان هایــی کــه 
افکــت آتــش داشــت مقــدار بســیار 
ــار  کمــی دچــار افــت مــی شــد، ایــن ب
ــت اســت و خوشــبختانه  همیشــه ثاب
بــازی هیــچ وقــت دچــار افــت فریــم 
در  بــازی  پــردازی  نــور  شــود.  نمــی 
کار  زیبــا  واقعــا  هــا  قســمت  برخــی 
شــده اســت و باعــث خیلــی خیلــی 
زیباتــر شــدن محیــط مرگبــار و مرمــوز 
بــازی مــی شــود. گاهــی فقــط دوســت 
داریــد بایســتید و تماشــا کنیــد. بــه 
محیــط فــوق العــاده زیبــا، مزمــوز و 

غــم زده بــازی خیــره شــوید و
هیــچ  جــای  بــازی  هنــری  گرافیــک 
گونــه حــرف و حدیثــی نــدارد و واقعــا 
بــه طراحــان محیــط و مراحــل  بایــد 

دیگــر  عناویــن  تمامــی  ماننــد  بــازی 
وقتــی  گفــت.  آفریــن  ســری  ایــن 
مــکان هــای مختلــف نقشــه را مــی 
گردیــد گاهــی بــا خــود مــی گیوییــد 
مگــر مــی شــود ایــن همــه زیبایــی در 
.طراحــان  بشــود  یــک محیــط جمــع 
هنــری بــازی بــه واقــع  ســنگ تمــام 
بخــش  در  بــازی  و  انــد  گذاشــته 
گرافیــک هنــری غوغــا مــی کنــد. در 
ــه  ــازی کــه ب ــی ب یکــی از مراحــل پایان
وارد  اژدهایــان  کوهســتانی  قلمــرو 
مرحلــه  اول  همــان  در  شــوید  مــی 
محیــط  ایــن  زیبایــی  میخکــوب 
خواهیــد شــد. یــادم اســت کــه مدتــی 
و  بــودم  ایســتاده  دره  لــب  طوالنــی 
پلــی را کــه در وزش بــاد بــه آهســتگی 
تــاب مــی خــورد و اژدهایــان بســیار 
کوهســتان  فــراز  بــر  کــه  زیــادی 
پــرواز مــی کردنــد را دقایقــی بــدون 
کــردم و پشــت  مــی  حرکــت تماشــا 
ســر هــم اســکرین شــات از آن مــی 
هــای  محیــط  و  گرافیــک  گرفتــم. 
بــازی کامــا کمــک مــی کنــد کــه در 
وهلــه اول حــس تنهایــی و ســپس 
حــس ناامیــدی، مــرگ، درماندگــی و 
کنــد. گیمــر منتقــل  بــه  را  اســترس 

مــرده  بســیار  محیــط  پــردازی  رنــگ 
ایــن کار  بــه نظــر مــی رســد )عمــدا 
ــی  انجــام شــده اســت( و تمــام اجزای
کــه در محیــط هســتند اغلــب کهنــه و 
رنــگ و رو رفتــه هســتند و هیــچ گاه 
شــاهد منظقــه ای شــاداب نخواهیــد 
بــود. دیوارهــای پوســیده و فرســوده، 
داالن هــای تــو در تــو و وحشــتناک و 
جاهایــی کــه بــدون مشــعل حتــی یــه 
قــدم جلوتــر را هــم نمــی بینیــد، همــه 
و همــه دســت بــه دســت هــم مــی 
دهنــد تــا گیمــر کامــا بــا جــو محیــط و 
بــازی همــراه شــود و حــس اضطــراب 
البتــه مجبــور  کنــد.  را درک  مــرگ  و 
هــم هســت کــه درک کنــد زیــرا مــرگ، 
او خواهــد  انتظــار  و مــرگ در  مــرگ 
بــود. طراحــی دشــمنان و بــه خصــوص 
بــاس هــای بــازی بســیار عالــی انجــام 
شــده و بــه هیــچ وجــه در زمنیــه تنــوع 
شــدن  تکــراری  احســاس  هــا  بــاس 

63
ری

زگا
 رو

زی
رو

Ga
m

ef
a.

co
m



بــه گیمــر دســت نمــی دهــد و ایــن 
بــا انیمیشــنهایی روان  طراحــی زیبــا 
تــا  انــد  شــده  ترکیــب  نقــص  بــی  و 
خــود دشــمن و حمــات او بــی نهایــت 
مخــوف و قدرتمنــد باشــند. مخلــص 
کام ایــن کــه عنــوان نســل هشــتمی 
 Dark Souls II: Scholar of the
First Sin چــه از لحــاظ فنــی و چــه 
هنــری گرافیــک فــوق العــاده دارد و 
ــرای نســل هشــت بهینــه  ــه خوبــی ب ب
و  گشــت  و  چرخــش  اســت.  شــده 
گــذار در دنیــای مرگبــار دارک ســولز و 
مبــارزه بــا بــاس هــای قدرتمنــد ان بــر 
ــذت  ــه بســیار ل ــر ثانی ــم ب روی ۶۰ فری

بخــش اســت.
پلــی در ســری عناویــن ســولز  گیــم 
ام  کــه همیشــه گفتــه  طــور  همــان 
نقطــه عطــف بــازی و عامــل تفــاوت 
ایــن بــازی بــا دیگــر عناویــن اســت. 
بتواننــد  دیگــر  هــای  بــازی  شــاید 
گرافیــک و صداگــذاری و ... در حــد 
بــازی  ایــن  از  بهتــر  حتــی  و  عالــی 
عنوانــی  هیــچ  امــا  دهنــد  انجــام 
نتوانســته اســت جــادوی خــاص گیــم 
پلــی عناویــن ســولز را در خــود داشــته 
ــه  باشــد و فقــط شــاید کمــی شــبیه ب
آن باشــند. گیــم پلــی در ایــن عنــوان، 
بخشــی اســت کــه یــا گیمــر را عاشــق 
ــدا  ــا وی همــان ابت ــد و ی خــود مــی کن
بــر قــرار ترجیــح مــی دهــد.  فــرار را 

بــازی بســیار روان اســت  گیــم پلــی 
و البتــه نســبت بــه ســایر بــازی هــا 
شــاید کمــی کنــد بــه نظــر برســد ولــی 
ایــن جــزو خاصیــت هــای ایــن ســری 
اســت کــه مبــارزات کمــی آهســته تــر 
ولــی تاکتیکــی تــر دنبــال مــی شــوند 
و البتــه ایــن موضــوع بــه وزن کولــه 
پشــتی شــما هــم بســتگی دارد. هــر 
چــه زره هــا و ســاح هــای ســنگین 
تــری بپوشــید، دویــدن و چابکــی شــما 
موضــوع  ایــن  و  یابــد  مــی  کاهــش 
شــالوده مبــارزات بــازی را شــکل مــی 
دهــد و تفــاوت کاس هــای مختلــف 
ایــن مــورد مربــوط  بــه  بــازی بســیار 
هســتند. بعــد از تجربــه زیــادی کــه 
جــرات  بــه  داشــتم  ســری  ایــن  در 
ــن  ــی ای ــم پل ــم کــه شــاید گی مــی گوی
بــازی بــه حــد وحشــتناکی ســخت و 
در برخــی مواقــع بــه نظــر غیــر قابــل 
رد شــدن بیایــد ولــی بــازی در عمــق 
گیــم پلــی بــه شــدت عادالنــه اســت و 
ــه  ــا از شــما دقــت مــی خواهــد. ب تنه
دشــمن بــا دقــت نــگاه کنیــد. او بــی 
ــت قویســت ولــی ضعــف هایــی  نهای
دارد. بــر ضعــف هــای او تکیــه کنیــد. 
از مــرگ خــود درس بگیریــد. الگــوی 
بــه  و  بیاموزیــد  را  دشــمن  حمــات 
کنیــد.  وارد  را  خــود  ضربــه  موقــع 
ــا مــرگ قطعــی  ــر ب ــه براب ــی عجل اندک

اســت پــس صبــور باشــید.
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ــازی کامــا تاکتیکــی  گیــم پلــی ایــن ب
گیمــر،  تــوان  و  هــوش  پایــه  بــر  و 
تشــخیص زمــان درســت حملــه، بــه 
موقــع دفــاع کــردن و صبــر و حوصلــه 
در  همچنــان  اســت.  داشــتن  زیــاد 
 demon’s ــه ســنت ــازی هــم ب ــن ب ای
souls و dark souls نــوار اســتقامت 
و  زدن  بــرای ضربــه  کــه  دارد  وجــود 
دویــدن و دفــاع کــردن کامــا بــه آن 
نیــاز داریــد. مــی خواهیــد بــی پــروا 
و پشــت ســر هــم ضربــه بزنیــد؟ کار 
شــما تمــام اســت زیــرا نــوار اســتقامت 
شــما بــه پایــان مــی رســد و حــال کــه 
نوبــت ضربــه مرگبــار دشــمن اســت 
شــما قــادر بــه دفــاع کــردن نیســتید. 
مدیریــت ایــن نــوار اســتقامت از مهــم 
ایــن  تریــن بخــش هــای گیــم پلــی 
بازیســت و بایــد همیشــه حواســتان 
بــه مقــدار آن باشــد. همچنیــن الزم 
 Dark Souls بــه ذکــر اســت کــه در
 II: Scholar of the First Sin
ــد  ــن دشــمنان جدی ــرار گرفت شــاهد ق
و قدیمــی بــازی در مناطــق مختلــف 
هــا  آن  در  قبــا  کــه  جاهایــی  و 
دشــمنی وجــود نداشــت هســتیم و 
بــه ایــن ترتیــب بــازی از حالــت کامــا 
شــبیه بــودن بــه بــازی اصلــی خــارج 
شــده و حضــور دشــمنان جدیــد نیــز 

بــودن  جدیــد  حــس  و  جذابیــت  بــه 
آیتــم  برخــی  اســت.  افــزوده  بــازی 
هــا در بــازی اولیــه دارک ســولز ۲ از 
توضیحــات کافــی در مــورد نقــش آن 
هــا و نحــوه اســتفاده و کاربــرد آن هــا 
برخــوردار نبودنــد و در نســخه جدیــد 
ایــن موضــوع نیــز رفــع شــده اســت و 
آیتــم هــا دارای توضیحــات اضافــی و 
کامــل مــی باشــند کــه بــه مــا کمــک 
مــی کنــد بیشــتر و راحــت تــر دنیــای 

دارک ســولز ۲ را کشــف کنیــم.
حتمــا مــی دانبــد کــه ســازندگان بــازی 
دی ال ســی هــای داســتانی جدیــدی 
را در قالــب یــک ۳ گانــه بــا نــام هــای 
 crown of the ivory king ،crown
 crown و   of the old iron king
بــازی  بــرای   of the sunken king
ــدام  ــد کــه هــر ک ــی منتشــر کردن اصل
جدیــد  محتــوای  ســاعت  چندیــن 
ایتــم  هــا،  مــکان  دشــمنان,  شــامل 
را  جدیــد  هــای  فایــت  بــاس  و  هــا 
بــه بــازی اضافــه مــی کردنــد و هــم 
درخواســت  بــه  ســازندگان  چنیــن 
ســختی  درجــه  مقــداری  طرفــداران 
ــن دی ال ســی هــا  ــز در ای ــازی را نی ب
بــاال بــرده بودنــد و ســخت تریــن بــاس 
فایتهــای ایــن بــازی را در ایــن ۳ گانــه 
شــاهد بودیــم. حــال در نســخه نســل 

 Dark Souls II: Scholar هشــتمی 
ال  ایــن ســه دی   of the First Sin
ــدا وجــود  ســی بســیار ارزشــمند از ابت
دارنــد و در بــازی قــرار داده شــده انــد. 
ــام هــای ایــن ۳  همــان طــور کــه از ن
بســته الحاقــی مشــخص اســت هــر 
کــدام بــه ماجــرای یــک پادشــاه مــی 
تــاج وی  نهایــت  پردازنــد و شــما در 
را دریافــت خواهیــد کــرد. اگــر ایــن 
ــرده  ــه ک بســته هــای الخاقــی را تجرب
باشــید گتمــان میکنــم کــه بــا مــن هــم 
عقیــده باشــید کــه ایــن ۳ محتــوای 
دانلــودی بــدون شــک برتریــن بخــش 
هــای بــازی در زمینــه هــای مختلــف 
از جملــه چالــش برانگیــزی بــاس هــا 
 Fume هســتند امیــدوارم در کشــتن
 Knight ،elana squalid queen
موفــق   Burnt the Ivory King و 

باشــید!
همــان قــدر کــه گیم پلی بازی ســخت 
و مرگبــار اســت بــه همــان انــدازه هــم 
شــیرین اســت. مــرگ هیــچ وقــت و 
در هیــچ بــازی دیگــری بــه شــیرینی 
)البتــه  نیســت  و  نبــوده  بــازی  ایــن 
شــیرینی اجبــاری(. هــر مــرگ گویــی 
شــمارا بــرای بــار بعــدی تشــنه تــر مــی 
کنــد و ناگهــان بــه خــود مــی اییــد و 
یــک  وارد  بــازی  بــا  کــه  بینیــد  مــی 
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جــدال ســنگین و بــه قــول خودمون رو 
کــم کنــی شــده ایــد. گویــی بــازی یــک 
موجــود زنــده اســت کــه بــه شــما مــی 
ایــن  دیگــر  توانــی.  نه.نمــی   ” گویــد 
مرحلــه را نمــی توانــی” و شــما بایــد 
خافــش را بــه او و یــا بهتــر بگویــم بــه 
خودتــان ثابــت کنیــد . دشــمنان بــازی 
بســیار سرســخت هســتند. چیــزی بــه 
اســم دشــمن ضعیــف در بــازی وجــود 
بــا  تریــن دشــمنان  نــدارد و کوچــک 
۲ یــا ۳ ضربــه کامــا نــوار ســامتی 
شــما را بــه پایــان مــی رســانند. بایــد 
هــر  ضربــات  و  حمــات  بــه  کامــا 
دشــمن در بــازی دقــت کنیــد و الگــوی 
ــا  ــاد بگیریــد ت خــاص حمــات وی را ی
متوجــه شــوید کــه چــه زمانــی بــرای 
ــه آنهــا مناســب  ــه ب فــرود آوردن ضرب
تــر اســت. مثــا شــاید یــک دشــمن 
اســتفاده  ضــرب   ۳ کمبــوی  یــک  از 
کنــد ولــی ۲ ثانیــه بعــد از اتمــام ایــن 
کمبــو، زمــان در دســترس شماســت 
تــا بــه قبــل از ایــن کــه دوبــاره خــود 
را بــرای حملــه بعــدی جمــع و جــور 
کنــد، بــه وی ضربــه بزنیــد کــه ایــن 
مســئله البتــه در مــورد بــاس فایــت 
بــه  اســت.  صــادق  نیــز  بــازی  هــای 
ــر اســاس  ــازی ب ــارزات ب طــور کلــی مب
یــاد گرفتــن الگــوی حمــات دشــمن 
در  نکتــه  مهمتریــن  ایــن  و  هســتند 
مبــارزات فــوق العــاده نفــس گیــر و 

جــذاب بــازی اســت.
برتریــن  از  بــازی  فایــت هــای  بــاس 
ای  رایانــه  هــای  بــازی  تاریــخ  هــای 
اوج  در  مبــارزات  ایــن  و  هســتند 
هیجــان و ســختی و اضطــراب دنبــال 
میشــود. گیــم پلــی بــازی شــبیه بــه 
حــال  بــه  تــا  کــه  ای  تجربــه  هیــچ 
ــد نیســت. نســخه اصلــی و  داشــته ای
اولیــه Dark Souls II خــود بــه عنــوان 
یکــی از برتریــن عناویــن تاریــخ از نظــر 

طراحــی بــاس و ســختی بــاس فایــت 
هــا شــناخته مــی شــد، حــال تصــور 
 Dark نســخه  در  اکنــون  کــه  کنیــد 
 Souls II: Scholar of the First Sin
کــه ۳ بســته الحاقــی در آن حصــور 
دیگــر  فایــت  بــاس  تعــدادی  دارنــد، 
کــه  انــد  شــده  افــزوده  آن  بــه  هــم 
هــای  بــاس  تمــام  از  آنهــا  از  برخــی 
و  بهتــر  هــم  بــازی  اصلــی  نســخه 
چالــش برانگیزتــر هســتند؛ در واقــع 
ــردم  ــز اشــاره ک ــا نی ــه قب همانطــور ک
بــازی  کل  هــای  قســمت  بهتریــن 
Dark Souls II، بــدون شــک ۳ بســته 
الحاقــی آن هســتند کــه از همــه نظــر 
مخصوصــا در زمنیــه بــاس فایــت هــا 
نســبت  بــازی،  شــدن  تــر  ســخت  و 
بــه نســخه اولیــه برتــری دارنــد. حتــی 
ــه هــم  ــا تجرب ــازان ب ــی ب نقــش آفرین
بایــد تجربــه هــای خــود از اســکایریم 
ــد  ــد و مانن ــار بگذارن و ویچــر و… رو کن
و  شــوند  بــازی  وارد  مبتــدی  یــک 
را  بــازی  ایــن  بــه  مختــص  قوانیــن 
ذکــر  بــه  الزم  همچنیــن  بیاموزنــد. 
بــه  پیوســتن  نســخه  ایــن  در  اســت 
باعــث   Covenant of Champions
بــار  هــر  هــا  دشــمن  تــا  شــود  مــی 
پــس از شکســت خــوردن بــاز هــم تــا 
بــرای  ایــن  همیشــه ظاهــر شــوند و 
کســانی کــه خواهــان ســختی بیشــتر 
و  کارآمــد  بســیار  هســتند  بــازی  در 
ــذت بخــش  ــه ل ــار خواهــد و البت مرگب
خواهــد بــود. خاصــه کام ایــن کــه 
گیــم پلــی بــازی بــه شــدت و تاکیــد 
مــی کنــم »بــه شــدت بــدون نقــص« 
ســوی  از  اشــتباهی  هیــچ  و  اســت 
ســازندگان در گیــم پلــی بــازی صــورت 
نگرفتــه اســت و ایــن بخــش مســتحق 
دریافــت نمــره کامــل بــوده و بــدون 

بازیســت. بخــش  برتریــن  شــک 
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ــا در ایــن بخــش کمــی نیــز  جــا دارد ت
از بهبودهــای بخــش آنایــن بــازی کــه 
ســازندگان در نســخه نســل هشــتم 
انــد  داشــته  آن  بــر  زیــادی  تمرکــز 
ایــن  در  ســازندگان  کنیــم.  صحبــت 
نســخه تعــداد بازیکنانــی را کــه مــی 
تواننــد بــه صــورت آنایــن بــازی کننــد 
را افزایــش داده انــد و احتمــال حملــه 
بــه دنیــای شــما و همچنیــن هجوم به 
دنیــای دیگــران افزایــش یافتــه اســت، 
البتــه طرفــدارارن بــازی مــی داننــد کــه 
ایــن موضــوع بســتگی بــه آیتــم هــای 
ــز دارد و  مجهــز شــده توســط شــما نی
برخــی آیتــم هــا دشــمنان را بیشــتر بــه 
حملــه کــردن بــه دنیــای شــما ترغیــب 
مــی کننــد. همچنیــن در ایــن نســخه 
 The بــه یــک حلقــه جدیــد بــه نــام
یابیــد  مــی  Agape Ring دسترســی 
بــازی آنایــن اســت  کــه مخصــوص 
و در صــورت مجهــز کــردن آن تمــام 
روح هایــی کــه از کشــتن بازیکنــان در 
بــازی آنایــن بــه دســت مــی آوریــد بــه 
جــای آن کــه جــذب خــود شــما شــوند 
بــه ایــن حلقــه جــذب خواهنــد شــد و 
در صــورت مــرگ شــما چــون جــذب 
شــما نبــوده انــد از بیــن نمــی رونــد کــه 
ایــن بســیار مفیــد و حیاتــی اســت. 
البتــه مقــدار جمــع آوری روح توســط 
ــز  ــی را نی ــت های ــن حلقــه محدودی ای

دارد. 
انتخــاب  ایــن نســخه در صفحــه  در 
برتــر  منطقــه  ســه   Bonfire warp
ارتبــاط  شــانس  باالبــودن  لحــاظ  از 
بــرای بــازی آنایــن شــما بــا دیگــران 
و  شــوند  مــی  هایایــت  شــما  بــرای 
ایــن بســیار بــه راحــت تــر پیــدا کــردن 
بــازی آنایــن بــه شــما کمــک خواهــد 
 White phantom همچنیــن  کــرد. 
هــا در ایــن نســخه مــی تواننــد مــدت 
طوالنــی تــری در دنیــای دیگــران باقــی 
بماننــد و همچنیــن ایــن روح هــا در 
ایــن نســخه بــا تمــام شــدن زمــان در 
بــه دنیــای  هنــگام بــاس فایــت هــا 
خــود بازگردانــده نمی شــوند. بســیاری 
سیســتم  در  نیــز  دیگــر  ارتقاهــای 
Matchmaking بــازی صــورت گرفتــه 

ــه ســریع  اســت کــه کمــک بســیاری ب
تــر پیــدا کــردن بــازی آنایــن مــی کننــد 
ــردن شــما از  ــذت ب و امــکان بیشــتر ل
فراهــم  شــما  بــرای  را  عنــوان  ایــن 

ــد. ــرده ان ک
ــه جــرات از نقــاط  ــازی ب صداگــذاری ب
قــوت بــازی اســت و کامــا عالی انجام 
شــده اســت. صــدای هــر شــخص بــه 
درســتی و متناســب بــا چهــره اوســت 
و صــدا پیشــگان بــه خوبــی از پــس 
هــای  شــخصیت  قالــب  در  اجــرا 
مرمــوز و گاهــی دیوانــه ایــن عنــوان بــر 
آمــده انــد. صــدای ضربــات مختلــف 
بــا ســاح هــای مختلــف بــه خوبــی کار 
شــده انــد و بــی نقــص هســتند و بــه 
انتقــال  را  خوبــی حــس ضربــه زدن 
مــی دهنــد. از مهمتریــن و برجســته 
ــکات ایــن بخــش صــدای بــی  تریــن ن
در  واقعــا  کــه  بازیســت  راوی  نظیــر 
ــه  ــازی روح شــما را ب ــدای ب همــان ابت
بــازی پیونــد مــی دهــد و بــه صــدای 
جــاذب و مرمــوز وی در عمــق داســتان 
بــازی فــرو مــی رویــد. صــدای پیرزنــی 
مرمــوز کــه داســتان شــما را بازگــو مــی 
کنــد و از ســختی بیــش از حــد ایــن 
در  گویــد.  مــی  شــما  بــه  ماموریــت 
مجمــوع بایــد گفــت بــازی در قســمت 
خاصــی  مشــکل  هیــج  صداگــذاری 
نــدارد و ســازندگان جــای گرفتــن هیــچ 
باقــی نگذاشــته  بــرای مــا  را  ایــرادی 

انــد.
 Dark Souls II هــای  موســیقی   
هســتند  عالــی  و  زیبــا  واقعــا  نیــز 
موســیقی  برتریــن  ســطح  در  )نــه 
هــای بــازی در دنیــا( و کامــا بــا جــو 
و محیــط بــازی هــم خوانــی دارنــد و 
ــه گیمــر  ــدی را ب ــا امی حــس مــرگ و ن
منتقــل مــی کننــد. موســیقی بــه طــور 
مایمــی در زمینــه بــازی پخــش مــی 
ــه آن توجــه  ــدون ایــن کــه ب شــود و ب
کنیــد شــما را معطــوف بــه بــازی مــی 
در  بیشــتر  مــی شــود  باعــث  و  کنــد 
بــازی غــرق شــوید. بــه طــور مثــال در 
Majula کــه بــه نوعــی منطقــه امــن 
بــازی  نکســوس  همــان  یــا  و  گیمــر 
مــی  محســوب   Demon’s Souls

و  زیبــا  بســیار  یــک موســیقی  شــود 
دل نــواز پخــش مــی شــود کــه مثــل 
ســایر مناطــق بــازی آن حــس و حــال 
نیســت  دارا  را  اضطــراب  و  دلهــره 
احســاس  گیمــر  بــه  نوعــی  بــه  و 
ــط را مــی دهــد.  ــن محی امنیــت در ای
موســیقی  گفــت  بایــد  کل  در  امــا 
هــای بــازی بــرای خــود بــازی کامــا 
ــرای  ــی ب ــی هســتند ول مناســب و عال
ایــن کــه مثــا بخواهیــد ماننــد برخــی 
آن  دیگــر،  عناویــن  هــای  موســیقی 
هــا را بــه طــور جداگانــه گــوش دهیــد 
شــاید زیــاد جذابیتــی برایتــان نداشــته 

باشــند.
کردیــد  مشــاهده  کــه  گونــه  همــان 
 Dark Souls نســخه نســل هشــتمی
II: Scholar of the First Sin دارای 
امکانــات  و  آپگریدهــا  و  هــا  برتــری 
نســخه  بــه  نســبت  زیــادی  جدیــد 
اصلــی بــازی مــی باشــد و ایــن نســخه 
بــا ارتقــای گرافیــک و بهبودهــای کلــی 
کــه روی بــازی انجــام گرفتــه اســت، 
ــر را  ــذت بخــش ت ــه ای بســیار ل تجرب
بــرای مــا رقــم مــی زند کــه قطعا ارزش 
خریــد در نســل هشــتم را داراســت، 
حتــی بــرای کســانی کــه بارهــا بــازی را 
ــن ۳ بســته  ــد. همچنی انجــام داده ان
الحاقــی ایــن بــازی بــه معنــای واقعــی 
شــاهکاری هســتند از خــود بــازی هــم 
زیباتــر. بــا بــاس هایــی مرگبارتــر از 
فــوق  و محیــط هایــی  اصلــی  بــازی 
العــاده و دشــمنان جدیــد و کلــی ایتــم 
و ســاح جدیــد. بــه طــور قطــع نقطــه 
 Scholar of the First  عطف نســخه
Sin همیــن ۳ بســته الحاقــی هســتند 
کــه در ایــن نســخه نســل هشــتمی 
هــم   ... و  دانلــود  بــه  نیــازی  دیگــر 
ندارنــد و در دی وی دی بــازی موجــود 

هســتند.
ــاره  ــداران مــی خواســتیم دوب ــا طرف م
بــه اعمــاق ســیاه چــال هــا و مبــارزات 
ــاز  ــار نســخه اول ب ــر و مرگب نفــس گی
گردیــم کــه همیــن طــور هــم شــد و 
در  زیــاد  بســیار  پیشــرفت  بــا  بــازی 
ــازار عرضــه  ــه ب ــی از بخــش هــا ب خیل
شــد و طرفــداران را بــا فرمــول خــاص 
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کــرد.  ســیراب  بــازی  ایــن  از  خــود 
چنیــن عنوانــی در میــان بــازی هــای 
هــای  کمپانــی  و  ســاده  و  تکــراری 
ــک  ــل ی ــول پرســت عصــر حاضــر مث پ
المــاس مــی درخشــد، الماســی زیبــا 
آفرینــی  نقــش  بــرای  و نشکســتنی. 
بــازان و گیمــران قدیمــی و هــم نســل 
زخــم  مرحــم  یــک  عنــوان  ایــن  مــن 
اســت در عصــر ســاده ســازی بــازی 
هــا. در عصــر کاور گرفتــن هــا و پــر 
ــوار ســامتی.  ــه خــود ن شــدن خــود ب
 mega man و  هــا  شــینوبی  بــا  مــا 
هــا بــزرگ شــده ایــم. مــا بــه ایــن مــی 
گوییــم بــازی هاردکــور. بــرای گیمــران 
ــد  ــازی مــی توان ــز ایــن ب ایــن نســل نی
یــک انتخــاب خــوب باشــد تــا بــه زمــان 
قدیــم تــر برگردنــد و بــازی هــای نســل 
را درک کننــد و شــاید  از خــود  قبــل 
بایــد بگویــم معنــای یــک بــازی واقعــی 
را درک کننــد. البتــه گیمرهایــی کــه از 
صبــر، حوصلــه و تکنیــک کافــی بــرای 
بــازی برخــوردار باشــند،  ایــن  انجــام 
 Dark Souls II: Scholar of زیــرا کــه
the First Sin بــازی بــزرگان اســت...

 Dark Souls II: Scholar of the
اگــر  کــه  اســت  عنوانــی   First Sin
ــاره عرضــه شــود  در نســل ۹ هــم دوب

ارزش خریــد دارد. قطعــا طرفــداران 
ایــن بــازی ماننــد بنــده همیــن کار را 
ــن  ــه گفت ــازی ب ــد کــرد. نی هــم خواهن
مــن نیســت، امــا روی صحبتــم بیشــتر 
بــا عزیزانــی اســت کــه دو دل هســتند 
کــه بــازی را دوبــاره بخرنــد یــا نــه. اگــر 
کا ایــن بــازی را انجــام نــداده ایــد کــه 
خــب در نســل هشــتم خریــد آن از 
واجــب هــم واجــب تــر اســت و انســان 
کــه  هســتید  هــم  شانســی  خــوش 
بهتریــن  توانیــد  مــی  اول  همــان  از 
ــر شــک  ــا اگ ــد. ام ــازی کنی نســخه را ب
داریــد کــه دوبــاره بخریــد بایــد بگویــم 
بلــه ایــن عنــوان بــاز هــم ارزش خریــد 
هــای  بســته  اگــر  مخصوصــا  دارد 
الحاقــی آن را تجربــه نکــرده باشــید. 
همیــن کــه بــازی بــر روی ۶۰ فریــم 
بــر ثانیــه اجــرا مــی شــود بــه قــدری 
یــک دلیــل  کــه  لــذت بخــش اســت 
کامــل بــرای خریــد مجــدد ایــن عنــوان 
اســت. بهبودهــای گرافیکــی و بســته 
هــای الحاقــی و ... را نیــز وقتــی بــه 
 Dark آن اضافــه کنیــم مــی بینیــم کــه
 Souls II: Scholar of the First Sin
ــد  در نســل هشــتم کامــا ارزش خری

دوبــاره را دارد.

بهبود گرافیکی عالی نسبت به نسخه نسل هفتم، بازی لذت 
بخش بر روی 60 فریم، مبارزات بی نظیر مانند همیشه، 

طراحی باس ها در سطح برترین های تاریخ بازی های رایانه 
ای، شخصیت های عجیب با داستان هایی جذاب، دنیای از 
رمز و راز برای کشف کردن، بهبود بسیار عالی در بخش چند 

نفره و راحت تر شدن بازی آناین

ندارد

10
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Release Date 
March 8, 2019
Platforms
Microsoft Windows
PlayStation 4
Xbox One
Developer(s)  
Capcom
Publisher)s(
Capcom
Genre(s)
Action-adventure
hack and slash

سعید آقابابایی

کلــی  از  پــس  و  هشــتم  نســل  در   
انتظــار بــود که ســرانجام در نمایشــگاه  
E3 ســال ۲۰۱۸  عنــوان جدیــد ســری 
نــام  بــا  کــرای  مــی  دویــل  محبــوب 
نمایــش  یــک  بــا   Devil May Cry 5
تمــام  و  شــد  معرفــی  العــاده  فــوق 
طرفــداران ایــن فرنچایــز را خوشــحال 
ــورد انتظــار توســط  ــازی م ــن ب ــرد. ای ک
CAPCOM  ســاخته شــده و  مدتــی 
قبــل در تاریــخ ۸ مــارس ۲۰۱۹ توســط 
 Playstation بــرای  کمپانــی  همیــن 
گردیــد.  منتشــر   PC و   4 ,XboxOne
بایــد بگویــم کپــکام بعــد از رســاندن 
موفقیــت آمیــز کشــتی رزیدنــت اویــل 
بــه ســاحل آرامــش، حــاال بــرای دیگــر 
ــن کار را  ــز همی ــش نی ــز محبوب فرنچای
انجــام داده اســت و یــک دویــل مــی 

کــرای واقعــی را بــه مــا تحویــل داد. 
بــازی  ایــن  مــورد  در  داریــد  دوســت 
بیشــتر بدانیــد و دلیــل ایــن کــه مــی 
کــرده  عمــل  آمیــز  موفقیــت  گویــم 
اســت را دریابیــد؟ درســت آمــده ایــد!   
در ایــن مطلــب قصــد داریــم تــا بــه 
طــور کامــل بــه بررســی نقــاط قــوت 
 Devil May Cry 5  و ضعــف عنــوان
از  را  آن  جزییــات  تمــام  و  بپردازیــم 
زوایــای مختلــف همــراه شــما عزیــزان 
واکاوی   کنیــم. پیشــنهاد مــی کنــم در 
 Devil ادامــه مقالــه نقــد و بررســی  
بــا مجلــه گیمفــا، ویــژه   May Cry 5

نامــه نــوروز ۹۸ همــراه شــوید.               

Devil May Cry 5
شیطانی ترین فرشته سال! 
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ابتــدا بــه ســراغ داســتان مــی رویــم. 
و   Devil May Cry 5 بــازی  داســتان 
روایــت و شــخصیت هــای آن حتــی 
بــا  بــرای کســانی کــه اصــا آشــنایی 
ایــن ســری ندارنــد هــم کامــا قابــل 
لمــس و عالــی اســت، چــه برســد بــرای 
ســری.  ایــن  عاشــقان  و  طرفــداران 
از پیچــش هــای داســتانی بــه موقــع 
بســیار  هــای  شــخصیت  تــا  گرفتــه 
همــه  و  همــه  عمیــق،  و  قدرتمنــد 
داســتان  دل  در  شــکل  بهتریــن  بــه 
انــد  Devil May Cry 5 جــای گرفتــه 
و لحظــه لحظــه بازیبــاز را بــه ادامــه 
و  داســتان  بیشــتر  فهمیــدن  و  بــازی 
ــد.  ــب مــی کن ــات پیــش رو ترغی اتفاق
ســال  هفــت  بــازی  داســتانی  وقایــع 
بعــد از اتفاقــات نســخه چهــارم ســری 
بــه  شــخصیتی  کــه  خــورد  مــی  رقــم 
نــام »V« بــه دفتــر دویــل مــی کــرای 
مــی رود تــا دانتــه را بــرای رســیدگی 
کــه  شــیطانی  حملــه  چندیــن  بــه 
اســت  داده  رخ  مختلــف  نقــاط  در 
حیــن،  همیــن  کنــد.در  اســتخدام 
Nero هــم درون یــک ون )بــا عامــت 
ــه  ــه ب ــه دانت ــی Devil May Cry ک نئون
او واگــذار گــرده اســت( و بــه همــراه 
شــخصیتی مونــث بــه نــام Nico )نیکــو 
یــک مهنــدس و نــوه زنــی اســت کــه 
و  محبــوب  دســتی  ســاح  دو  قبــا 
ســاخته  وی  بــرای  را  دانتــه  مشــهور 
اســت( کســب و کار و آژانــس شــکار 
انداختــه  راه  را  خــودش  شــیاطین 
ــد  ــی مــی افت ــه اتفاقات اســت. در ادام
مــی  هــم  بــه   V و  نــرو  و  دانتــه  کــه 
رســند و گذرشــان بــه یــک شــیطان بــی 
ــام Urizen مــی  ــه ن نهایــت قدرتمنــد ب
ــال مــی شــود  ــازی دنب افتــد و وقایــع ب
کــه اصــا چیــزی در مــورد ایــن وقایــع 
و ماجــرای دســت Nero و .... برایتــان 
نمــی گویــم. عــاوه بــر داســتان زیبــا، 
روایــت داســتان نیــز بســیار حرفــه ای 
و هیجــان انگیــز انجــام مــی گیــرد و 
داســتان بــازی بــا صحنــه هــا و کات 
ــر  ــی نظی ــی ب ــا کارگردان ــی ب ســین های
کــه  جــذاب  و  مناســب  ریتــم  یــک  و 
آن را هــر لحظــه داغ داغ نــگاه مــی 
دارد روایــت مــی شــود. در واقــع بایــد 
ــت  ــم کــه داســتان و روای اینطــور بگوی
 Devil ــوان و شــخصیت پــردازی در عن

May Cry 5 نمــاد کاملــی از یــک بــازی 
بســیار موفــق و بهتــر اســت بگوییــم 
نمــاد کاملــی از »یــک بــازی داســتان 
ــاز را  محــور شــاهکار« اســت کــه بازیب
بــا تمــام روح و قلبــش بــه درون بــازی 
رونــد داســتان  مــی کشــد. در طــول 
کلــی شــخصیت مختلــف و اتفاقــات 
گوناگــون را خواهیــد دیــد و ســورپرایز 
شــخصیت  تمــام  شــوید.   مــی  هــم 
شــخصیت  بســیار  داســتان،  هــای 
»انگیــزه  و  دارنــد  عمیقــی  پــردازی 
ــرای  هــا و دغدغــه هایشــان« کامــا ب
بازیبــاز توضیــح داده مــی شــود و قابــل 
پذیــرش و منطقــی اســت، حتــی بــرای 
بازیبــازان جدیــد. دیالــوگ هــای بــازی 
بســیار عالــی و مفیــد هســتند و نقــش 
بیــن  رابطــه  درک  در  مهمــی  بســیار 
ــاز ایفــا مــی  ــرای بازیب شــخصیت هــا ب
کننــد و ایــن موضــوع بــا صداگــذاری 
بــازی بســیار  عالــی شــخصیت هــای 
تــر هــم مــی شــود و ســبب  پررنــگ 
مــی شــود تــا هــر چــه بیشــتر در دنیــای 
بــازی غــرق شــویم. هــر چــه جلوتــر 
برایتــان  بــازی  داســتان  رویــد  مــی 
حســاس و هیجانــی تــر مــی شــود و 
کلــی ســوال برایتــان پیــش مــی آیــد 
جوابشــان  هســتید  ایــن  تشــنه  کــه 
بفهمیــد و همیــن تشــنگی، شــما  را 
بــازی  داســتان  بــا  قــدم  بــه  قــدم  را 
بــه  الزم  بــرد. همچنیــن  مــی  پیــش 
ذکــر اســت کــه از نــکات خوبــی کــه 
ســازندگان بــازی در جهــت آشــنایی بــا 
داســتان بــازی بــرای افــرادی کــه اولیــن 
بــار اســت بــا ایــن ســری آشــنا مــی 
شــوند قــرار داده انــد، یــک فیلــم کامل 
و عالــی از تاریخچــه داســتانی عناویــن 
ایــن فرنچایــز بــه ترتیــب زمانــی اســت 
کــه چیــزی شــبیه »آن چــه گذشــت« 
بــوده و داســتانی کوتــاه از هــر بــازی 
اســاس  بــر  را  امــروز  تــا  ســری  ایــن 
ترتیــب زمانــی نســخه هــا بازگــو مــی 
کنــد و در واقــع مــی گویــد چــه شــد کــه 
در  رســیدیم.   Devil May Cry 5 بــه 
 Devil May کل بایــد گفــت داســتان
Cry 5 و نــوع روایتــش و ترتیــب نشــان 
دادن وقایــع و حقایقــی کــه در اواســط 
و اواخــر داســتان برایتــان رو مــی شــود 
و  کــرد  را شــگفت زده خواهــد  شــما 

کلــی از آن لــذت مــی بریــد.
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بــازی Devil May Cry 5 چــه از لحــاظ 
فــوق  هنــری  چــه  و  فنــی  گرافیــک 
بــدون هیــچ شــکی  و  اســت  العــاده 
یکــی از زیباتریــن و چشــم نــواز تریــن 
بــازی هــای نســل هشــتم تــا امــروز 
تــوان  مــی  و  شــود  مــی  محســوب 
یــک   Devil May Cry 5 انــگار گفــت 
بــازی بــا اوج گرافیــک نســل هشــتم 
ــا  ــاالی بصــری ب اســت. ایــن کیفیــت ب
یــک نورپــردازی شــاهکار نیــز همــراه 
شــده اســت. نقــش نورپــردازی در ایــن 
عنــوان بــه خاطــر نــوع دنیــای تاریــک و 
فانتــزی آن بســیار بــا اهمیــت اســت  و 
ــز  ــردازی نی ــم نورپ ــد بگوی ــع بای ــه واق ب
از  یکــی   Devil May Cry 5 بــازی در 
برتریــن هــا در ایــن نســل اســت. ابتــدا 
برویــم ســراغ گرافیــک هنــری. بایــد 
لحــاظ  از   Devil May Cry 5 بگویــم 
عنــوان  یــک  هنــری،  هــای  طراحــی 
فــوق العــاده قدرتمنــد و کامــا چشــم 
ــوان از  ــه راحتــی مــی ت ــواز اســت و ب ن
یــک شــاهکار  بــه عنــوان  بــازی  ایــن 
از نظــر طراحــی هــا در نســل هشــتم 
خــوش  و  زیبــا  بســیار  کــه  کــرد  یــاد 
آب و رنــگ و جــذاب اســت. طراحــی 
دشــمنان و بــاس هــا عالــی اســت ولــی 
نبایــد آنهــا را بــا دشــمنان و بــاس هــای 
مقایســه  ســولز  دارک  مثــل  عنوانــی 
کنیــد )چــه ظاهــری و چه ســختی( زیرا 
تــر هســتند. در واقــع  خیلــی پاییــن 
بایــد بگویــم ایــن نســخه از نظــر بــاس 
فایــت هــا برتریــن بــازی ایــن ســری 
نیســت. همچنیــن تنــوع دشــمنان و 
شــیاطین از نظــر ظاهــری آن چیــزی 
نبــود کــه از ایــن بــازی انتظــار داشــتم. 
تنــوع  تنــوع دشــمنان،  امــا برخــاف 

مراحــل در بــازی فــوق العــاده باالســت 
بســیار  تنــوع  بــا  آن  هــای  محیــط  و 
خشــنود  کامــا  را  شــما  خــود  بــاالی 
انــواع  دارنــد.   مــی  نــگاه  راضــی  و 
محیــط هــای زیبــا و جــذاب و متنــوع 
کــه همگــی  داشــته  وجــود  بــازی  در 
یــک تــم تاریــک و ویــران و ســرد دارنــد 
و  اســت  طبیعــی  کامــا  البتــه  کــه 
ــا هرگــز احســاس  باعــث مــی شــوند ت
خســتگی و دلزدگــی بــه بازیبــاز دســت 
ندهــد. طراحــی شــخصیت هــا  بســیار 
بــازی  یــک  شایســته  کامــا  و  عالــی 
انجــام شــده اســت   Devil May Cry
و از شــخصیت هــای اصلــی گرفتــه تــا 
شــیاطین، همگــی بــا دقــت و ریزبینــی 
طراحــی شــده و کیفیــت بــی نظیــری 
دارنــد. طراحــی شــخصیت هــای دانتــه 
 Lady و Trish و Nico و V و Nero و
بــه حــدی زیبــا  و شــیاطین مختلــف 
واقعــا  را  شــما  کــه  اســت  واقعــی  و 
متعجــب کــرده و لــذت بــازی کــردن را 
چندیــن برابــر مــی کنــد. از لحــاظ فنــی 
نیــز شــاهد یــک بــازی کامــا خــوش 
یاثبــات  و  شــده  بهینــه  و  ســاخت 
هســتیم. کیفیــت تکســچرها و بافــت 
ایــن  در  عنوانــی  بــرای  بــازی  در  هــا 
ســبک بــا دنیایــی فانتــزی و تاریــک، 
فــوق العــاده اســت و بــه واقــع جــای 
تحســین دارد. همچنیــن بــا ایــن کــه 
کامــا مشــخص اســت بــازی از نظــر 
گرافیکــی بســیار ســنگین اســت، بــه 
هیــچ وجــه شــاهد بــاگ یــا افــت فریــم 
و مــوارد ایــن چنینــی نیســتیم و کامــا 
مــی  تجربــه  را  بــازی  روان  و  راحــت 

کنیــد.
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حــاال مــی رســیم بــه ســتون اصلــی یــک 
بــازی هــک انــد اســلش. در خصــوص 
 Devil May Cry عنــوان  پلــی  گیــم 
5 در همیــن ابتــدا بایــد بگویــم ایــن 
عنــوان یکــی از چنــد بــازی برتــر تاریــخ 
هــک انــد اســلش و بهتریــن نســخه 
ایــن فرنچایــز تــا امــروز محســوب مــی 
بــازی  یــک  پلــی ســتون  گیــم  شــود. 
هــک انــد اســلش اســت و مبــارزات، 
ســتون گیــم پلــی آن. پــس در ابتــدا 
بــه ســراغ مبــارزات مــی رویــم. در گیــم 
پلــی بــازی Devil May Cry 5 شــاهد 
حضــور Nero بــه عنــوان یــک مبــارز 
بســیار قدرتمنــد هســتیم. همچنیــن 
کــه  داریــم  را   V مرمــوز  شــخصیت 
بــازی  او کامــا مثــل  روش مبــارزات 
 Dante ــا هــم Folklore اســت و نهایت
ــر  ــون ســالخورده ت افســانه ای کــه اکن
شــده اســت را بــه عنــوان نمــاد ایــن 
همیشــه  مثــل  کــه  داریــم  را  ســری 
نهایــت  بــی  و  نظــر  بــی  شــخصیتی 
اســت.  شــق  کلــه  و  تیــپ  خــوش 
توضیــح در مــورد مبــارزات را نیــز بــا 
 Dante دانتــه آغــاز می کنیــم. مبارزات
دو  و  او  شمشــیر  بــا  همیشــه  مثــل 
تفنــگ اصلــی اش اســت بــه همــراه ۴ 
اســتایل مختلــف مبــارزه )هــر اســتایل 
هــم قابــل ارتقــا اســت( کــه از همــان 
 Trickster قدیــم بــوده انــد و شــامل
و   Gunslinger و   Swordmaster و 
Royal Guard هســتند. بــا پیشــروی 
و  نزدیــک  ســاح  چندیــن  بــازی  در 
ــد  ــه دســت مــی آوری دور دیگــر هــم ب
)هــر کــدام هــم قابلیــت ارتقــا و خریــد 
و  دارنــد(  را  مختلــف  هــای  توانایــی 
قابلیــت انجــام ده هــا نــوع ترکیبــات 
اســتفاده  بــا  حملــه  بــرای  مختلــف 
از ســاح هــای دور و نزدیکتــان و ۴ 
اختیــار  در  دانتــه  مختلــف  اســتایل 
مبــارزات  کــه  گیــرد  مــی  قــرار  شــما 
بــا دانتــه را تبدیــل بــه لــذت بخــش 
تریــن مبــارزات بــازی مــی کننــد )البتــه 
در یکــی دو مرحلــه اول دانتــه دقیقــا 

بــا  و  کنیــد  مــی  فکــر  ایــن  برعکــس 
خــود مــی گوییــد چقــدر تنوعــش کــم 
اســت و Nero بهتــر اســت ولــی بعــد از 
ــت  ــه و قابلی ــن ســاح هــای دانت گرفت
هــای شــیطانی اش دیگــر دانتــه قابــل 
هــا  شــخصیت  دیگــر  بــا  مقایســه 
نیســت و بهتریــن شــخصیت بــازی در 
گیــم پلــی مــی شــود(. همچنیــن بعــدا 
Nico بــه عنــوان یــک هدیــه بــه شــما 
یــک کاه مــی دهــد کــه کار را برایتــان 
ــه ایــن شــکل کــه  ریســکی مــی کنــد ب
ایــن کاه در لحظاتــی کــه بــا آن داریــد 
ارب  از  دارد  مــدام  کنــد  مــی  حملــه 
ــا را  هــای قرمــز شــما مــی بلعــد و آنه
کــم مــی کنــد ولــی بــه جایــش بــا هــر 
دشــمنی کــه بــا آن مــی کشــید و ضربه 
هــای صحیحــی کــه بــه دشــمنان مــی 
زنیــد ده هــا برابــر بیشــتر ارب قرمــز 
مــی گیریــد. حــاال ســراغ Nero  مــی 
رویــم.  مبــارزات Nero در بــازی یکــی 
آن  هــای  بخــش  تریــن  جــذاب  از 
اســت. او طــی وقایعــی داســتانی در 
بــازی، آن دســت راســت اصلــی اش 
)بــه   Nico و  دهــد  مــی  از دســت  را 
و  تجهیــزات  متخصــص  یــک  نوعــی 
تکنولــوژی اســت و در ســاخت ســاح 
ــم  ــد آیت ــد و ارتقاهــا و خری هــای جدی
هــا مــی توانــد بــه Nero و البتــه در 
ادامــه بــه همــه شــخصیت هــا کمــک 
کنــد( بــرای او یــک ســری دســت هــای 
و مختلــف  گوناگــون  بســیار  رباتیــک 
بــه نــام »Devil Breaker« مــی ســازد 
آنهــا  از  نبردهــا  در  توانــد  مــی  کــه 
اســتفاده کنــد و ســپس وقتــی یکــی از 
رده خــارج شــود از دیگــری اســتفاده 
آن  همــه  کــه  هــم  وقتــی  و  نمایــد 
در  زمیــن  روی  از  شــدند  تمــام  هــا 
ــازی از ایــن دســت  مراحــل مختلــف ب
 Nico هــا جمــع کنــد یــا از فروشــگاه
در بیــن مراحــل، آنهایــی کــه بیشــتر 
ــا اســتایل  ــد و ب ــه کارش آمــده ان ــه ب ب
هســتند  جــور  بیشــتر  اش  مبــارزه 
خریــداری کنــد. در ابتــدای بــازی شــما 

قابلیــت تجهیــز ۳ تــا از ایــن دســت 
خــراب  کــدام  هــر  کــه  داریــد  را  هــا 
ــا قابلیــت  شــوند یــا توســط خودتــان ب
مــی  دیگــری  شــوند،  نابــود  انفجــار 
ــا بعــدا مــی  نشــیند روی دســتتان. ام
توانیــد ایــن قابلیــت را ارتقــا داده و 
مثــا توانایــی حمــل ۷-۸ تــا از ایــن 
»Devil Breaker«را داشــته باشــید و 
آنهــا را بــه هــر ترتیبــی مــی خواهیــد 
روی شــخصیت Nero تجهیــز نماییــد. 
ایــن دســت هــا خیلــی خیلــی متنــوع 
هســتند و هــر کدامشــان یــک اســتایل 
ــارزه شــما مــی  ــه مب کامــا متفــاوت ب

فــوق  کاربردهــای  و  بخشــند 
کــه  دارنــد  جذابــی  العــاده 
ســبب مــی شــود مبــارزات بــا 

ــن  ــه یکــی از بهتری ــل ب Nero تبدی
بخــش هــای بــازی شــود. البتــه دقــت 
داشــته باشــید کــه ایــن دســت هــا در 
واقــع قــدرت خــاص Nero هســتند و 
ضربــات عــادی و معمولــی بــا شمشــیر 
 Devil قدرتهــای  ایــن  بــه  ربطــی  وی 
Breaker هــا ندارنــد. نهایتــا هــم بــه 
یعنــی  بــازی  شــخصیت  مرموزتریــن 

 V بــا  کــه  V مــی رســیم. مراحلــی 
بــه  مبــارزات  نظــر  از  هســتیم 

نوعــی انــگار از حالــت دویــل 
مــی کــرای خــارج مــی شــود و 

 Folklore دقیقــا ماننــد مبــارزات بــازی
را مــی  کــه وقتــی حملــه  مــی شــود 
نمــی  حملــه  شــخصیت  خــود  زدیــم 
او  دســتور  تحــت  موجوداتــی  و  کــرد 
حملــه مــی کردنــد. حمــات نزدیــک 
دهــد  مــی  انجــام  پلنــگ  یــک  را   V
بــه  پرنــده  یــک  را  دورش  حمــات  و 
حالــت شــلیک کــردن انجــام مــی دهــد 
)مثــل Drone شــخصیت ۲B در نایــر 
اتوماتــا(. حمــات قدرتــی او کــه بــر 
ــوار  ــه فعــال کــردن و اســتفاده از ن پای
Devil Trigger اســت را نیــز یــک غــول 
بــزرگ احضــار شــده انجــام مــی دهــد 
کــه تــا زمانــی کــه نــوار تمــام نشــود 

دارد.   حضــور 
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مراحــل  از  برخــی  بــازی  اواســط  از 
از  بــازی  ابتــدا  همــان  کــه  هســتند 
شــما مــی خواهــد کــه از بیــن ۳ یــا 
بــرای  را  یکــی  اصلــی،  شــخصیت   ۲
ایــن  کــه  کنیــد  انتخــاب  مرحلــه  آن 
ــاده  ــوق الع ــرار را ف موضــوع ارزش تک
ــاز  ــار ب ــن مــورد در کن ــرد. ای ــاال مــی ب ب
شــدن انــواع مختلــف درجــات ســختی 
و کلــی ارتقاهــا و آیتــم هــای مختلــف 
بعــدی  دفعــات  در  توانیــد  مــی  کــه 
بــازی انجــام دهیــد، باعــث مــی شــود 
کــه Devil May Cry 5 تبدیــل بــه یکــی 
از عناویــن بــا بیشــترین ارزش تکــرار 
و  بارهــا  و  شــود  هشــتم  نســل  در 
بارهــا بــرای تکــرار آن انگیــزه داشــته 
باشــید کــه ایــن یکــی از خصوصیــات 
همیشــگی ایــن ســری اســت و بــازی 
در درجات سختی Heaven or Hell و 
Hell or Hell و Dante must Die و... 
هــر کــدام قوانیــن و لــذت و ســختی 
بگویــم  بایــد  دارنــد.  را  خــود  خــاص 
مبــارزات Devil May Cry 5 بــه حــدی 
جــذاب و ســریع و لذتبخــش اســت کــه 
شــاید اگــر چندیــن بــار مختلــف بــازی 
را بــه اتمــام برســانید بــاز هــم بتوانیــد 
ــرای شکســت  ــی را ب روندهــای متفاوت
پیــش  کمبوهــا  خلــق  و  دشــمنان 
 Devil May در  پلــی  گیــم  بگیریــد. 
Cry 5 کامــا بــی نقــص و در نهایــت 
لذتبخشــی و جذابیــت اســت و حتــی 
ثانیــه ای نیــز اجــازه نمــی دهــد تمرکــز 
بازیبــاز از روی مبــارزات برداشــته شــود 
و بــه چیــز دیگــری جــز ایــن شــاهکار 
فکــر کنــد. در واقــع سیســتم مبــارزات 
در ایــن بــازی اجــازه خلــق کمبوهــای 
بســیار زیــادی را بــا اســتفاده از ســاح 
هــای مختلــف کــه هــر کــدام حمــات 
مــی  بازیبــاز  بــه  دارنــد،  گوناگونــی 
 Devil پلــی  ایــن کــه گیــم  بــا  دهــد. 
May Cry 5 کامــا بــر اســاس مبــارزات 
ســریع و دکمــه زدن هــای مــداوم و 
حلــق کمبوهــای پشــت ســر هــم بنــا 
شــده اســت امــا هرگــز یــک بــازی کــه 
در آن کورکورانــه دکمــه هــا را بزنیــد 
داشــته  اســتراتژی  بایــد  و  نیســت 
باشــید، زیــرا کــه دشــمنان از حمــات 
بســیار مختلــف اســتفاده مــی کننــد 
مصنوعــی  هــوش  از  اســتفاده  بــا  و 

بــاالی خــود، تاکتیــک هــای گوناگونــی 
ــارزه  ــوع مب ــه ن ــد و ب را اتخــاذ مــی کنن
شــما واکنــش نشــان مــی دهنــد. بــر 
طبــق ســنت همیشــگی ایــن ســری، 
ــک ســری  ــارزه »stylish« اجــرای ی مب
از حمــات بــدون آســیب دیــدن اســت 
و توســط یــک نــوار پــر مــی شــود و هــر 
ــاز اســتایل  چــه بهتــر عمــل کنیــد امتی
ــه  ــدر ک ــر مــی رود. هــر چق شــما باالت
طوالنــی تــر ضربــات را وارد کنیــد بــه 
و  باشــند  متنــوع  کامــا  کــه  شــکلی 
یــک حرکــت و ســاح پشــت ســر  از 
هــم اســتفاده نکنیــد و همیــن طــور 
امتیــاز  دهیــد،  جاخالــی  حمــات  از 
نــوار  رود.  مــی  باالتــر  اســتایل شــما 
بــه  ضربــه  چنــد  از  بعــد  اســتایل 
دشــمن، از حــرف D آغــاز مــی شــود 
و ســپس همیــن طــور بهتــر مــی شــود 
ــن  ــا دیگــر مثــل همیشــه در ای و نهایت
 SSS ســری در بهتریــن حالــت شــاهد
هســتیم کــه برتریــن امتیــاز اســتایل 
مــی  ظاهــر  صفحــه  کنــار  و  اســت 
ــن  ــی در ای ــر شــخصیت اصل شــود. اگ
حیــن آســیب ببینــد نــوار اســتایل افــت 
 »C« مــی کنــد و اگــر هنــوز در مرحلــه
یــا پاییــن تــر باشــد، از بیــن رفتــه و 
نــوع  و  ســاختار  شــود.  مــی  ریســت 
 Devil May Cry طراحــی مراحــل در
اســت و  بــازی هــای قبلــی  5 ماننــد 
بــا یــک هــک انــد اســلش خطــی بــر 
پایــه مامورریــت هــای مختلــف طــرف 
 Devil May Cry 5 هســتیم. گیــم پلــی
ماننــد همیشــه تشــکیل شــده اســت 
اصلــی  مراحــل  یــا  هــا   mission از 
مختلــف کــه در آنهــا بایــد بــا دشــمنان 
مختلــف مبــارزه کنیــد و برخــی چالــش 
ســر  پشــت  را  پلتفرمینــگ  هــای 
بگذاریــد و شــاید هــم تعــدادی پــازل 
بــازی  داســتان  در  تــا  کنیــد  حــل  را 
همیشــه  ماننــد  نماییــد.  پیشــروی 
اصلــی  مرحلــه  هــر  پایــان  در  نیــز 
بــازی  توســط  شــما  عملکــرد  بــازی  
درجــات  بــا  و  شــود  مــی  ســنجیده 
شــود  مــی  داده  نمایــش   SSS تــا   D
و بــه شــما ارب قرمــز بــرای خریــد و 
ارتقــا تعلــق مــی گیــرد. درجــه ای کــه 
شــما در مراحــل اصلــی کســب مــی 
مثــل  فاکتورهایــی  اســاس  بــر  کنیــد 
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امتیــاز اســتایلی کــه کســب کــرده ایــد 
و مقــدار ارب قرمــزی کــه در مرحلــه 
بــه دســت آورده ایــد و ... معیــن مــی 
شــود و هــر چقــدر درجــه تــان بهتــر 
باشــد، تعــداد ارب هــای قرمــز )واحــد 
پولــی بــازی بــرای ارتقــا و خریــد کــه 
از شکســت دشــمنان بــه دســت مــی 
مــی  جمــع  مراحــل  طــول  در  و  آیــد 
کنیــد( بیشــتری بــه شــما تعلــق مــی 
ــم هــای  ــرد. تعــداد اســتفاده از آیت گی
ادامــه دهنــده مثــل Gold Orb هــا و 
همیــن طــور میــزان آســیب وارد شــده 
بــه شــخصیت محاســبه نیــز در ایــن 
کنــار  در  البتــه  دارنــد.  نقــش  درجــه 
آنهــا،  دل  در  و  اصلــی  مراحــل  ایــن 
تعــدادی مراحــل مخفــی هــم وجــود 
دارد بــا نــام Secret Mission کــه بایــد 
از  آنهــا را پیــدا کنیــد. در هــر کــدام 
ایــن مراحــل رســیدن بــه یــک هــدف 
تعــداد  کشــتن  )مثــل  شــده  تعییــن 
خاصــی دشــمن در زمــان مشــخص یــا 
مانــدن روی هــوا بــه مــدت ۱۵ ثانیــه 
و...( از شــما خواســته مــی شــود و در 
انتهــا اگــر موفــق شــوید پاداشــی بــه 
شــما داده مــی شــود مثــل یــک بخــش 
از Fragment هــای ابــی کــه ۴ تــا از 
ــه خــط ســامتی  اینهــا یــک قســمت ب
شــما اضافــه مــی کنــد. نــوع طراحــی 
و  عالــی  بســیار  مراحــل  چینــش  و 
ــواع  فــوق العــاده هســتند و شــاهد ان
هــای  خیابــان  در  مختلــف  مراحــل 
ویــران شــده و داخــل ســاختمان هــا 
و درون بــرج هــای شــیطانی و... در 
بــازی هســتیم کــه باعــث مــی شــود 
اصــا دلــزده و خســته نشــوید. جالــب 
اســت کــه نــوع طراحــی مراحــل و رنــگ 
ــادی از  ــدی آنهــا در بخــش هــای زی بن
بــازی بــا دانتــه، شــبیه بــه نســخه هــای 
اول و دوم ســری اســت و بــرای مــن 
یــادآور آن عناویــن خاطــره  مقــداری 
بــازی  دشــمنان  تنــوع  اســت.  انگیــز 
شــاید بــرای یــک عنــوان معمولــی و 
خــوب، مناســب باشــد ولــی واقعــا از 
کیفیتــی  ایــن  بــا   Devil May Cry 5
کــه در تمــام بخــش هایــش دارد در 
و مختلــف،  متنــوع  زمینــه دشــمنان 
مخصوصــا  داشــتم  بیشــتری  انتظــار 

بــا توجــه بــه ایــن کــه ۳ شــخصیت 
ولــی  داریــم  مختلــف  بــازی  قابــل 
شــاهد دشــمنانی هســتیم کــه مــدام 
تکــرار مــی شــوند و مــی توانــم بگویــم 
تنــوع دشــمنان در نســخه هــای ســوم 
و چهــارم و DMC بــه مراتــب بیشــتر 
بــاس  بــازی  در  بــود.  عنــوان  ایــن  از 
هــای متنوعــی نیــز داریــم کــه طراحــی 
هــای خوبــی دارنــد و هــر کــدام کامــا 
متفــاوت از دیگــری هســتند و تاکتیــک 
بــه  و روش شکســت دادن مختــص 
خــود را دارنــد کــه ایــن موضــوع بــازی 
را بســیار لذتبخــش تــر نیــز مــی کنــد. 
البتــه بایــد بــه ایــن نیــز اشــاره کنــم کــه 
ــه نظــر مــی  ــاس هــا ب برخــی از ایــن ب
رســد کــه کمــی زیــادی آســان هســتند 
ولــی خــب بــا توجــه بــه ایــن کــه بــازی 
ــف  ــوع درجــه ســختی مختل ــن ن چندی
پــس از بــه پایــان رســاندن آن دارد، 
نمــی تــوان از ایــن موضــوع بــه عنــوان 
ــه کــه  ــاد کــرد. یــک نکت ــه منفــی ی نکت
بایــد حتمــا در مــورد گیــم پلــی بــازی 
ــه راســتش را  ــن اســت ک ــم ای ــر کن ذک
بخواهیــد بایــد بگویــم حــس مــی کنــم 
مقــداری  بــازی  قابــل  شــخصیت   ۳
بــرای ایــن عنــوان کــه یــک بــازی خطــی 
بــه  زیــادی  اســت  محــور  داســتان  و 
نظــر مــی رســد. هنــوز تــا مــی خواهیــد 
مــی  عــوض  شــخصیت  شــوید  گــرم 
شــود و گیــم پلــی V هــم کامــا مثــل 
فولکلــور اســت یعنــی خــودش حملــه 
نمــی کنــد و ۳ روح مختلــف را مــی 
یــک  و  کننــد  برایــش حملــه  فرســتد 
جورهایــی بــا ایــن کــه خیلــی جــذاب 
اســت ولــی دویــل مــی کــرای نیســت. 
در واقــع V بــا ایــن کــه داســتان بــی 
مــی  ســورپرایزتان  و  دارد  نظیــری 
کنــد ولــی بــرای گیــم پلــی الزم نبــود 
و بهتــر بــود همــان Nero و دانتــه را 
در گیــم پلــی داشــتیم و V فقــط در 
داســتان بــود. شــاید ســازندگان ایــن 
ــازی از نســخه ۴  ــا ب ــد ت ــرده ان کار را ک
متفــاوت شــود ولــی خــب شــاید شــما 
هــم در طــول بــازی ایــن حــس مــن را 
داشــته باشــید کــه انــگار مــی خواهیــد 
زود مراحــل V تمــام شــود و دوبــاره بــه 

دانتــه یــا Nero برگردیــد.
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بــرای   Devil May Cry 5 موســیقی 
شــخصی مثل من یک بهشــت واقعی 
اســت و واقعــا از تــک تــک قطعــات آن 
در طــول گیــم پلــی بــازی لــذت بســیار 
باالیــی مــی بــرم، مخصوصــا از قطعــه 
 Devil اصلــی ســاندترک بــازی بــا نــام
 Nero مبــارزات  بــرای  کــه   Trigger
پخــش مــی شــود و البتــه مــی تــوان 
آن را بــرای هــر کــدام از شــخصیت هــا 
کــه مــی خواهیــم نیــز تنظیــم نماییــم. 
از قدیــم و از همــان شــماره هــای اول 
ایــن ســری یکــی از دالیــل اصلــی کــه 
ایــن ســری  عاشــق  بدجــوری  را  مــن 
متــال ســنگین  کــرد موســیقی هــای 
 Devil و فــوق العــاده آن بــود. اصــا
May Cry بــدون موســیقی متــال اصــا 
نمــی   Devil May Cry دیگــر  نامــش 
اســت!   دیگــر  فرنچایــز  یــک  و  شــود 
ــا قطعــات  ــازی تمام موســیقی هــای ب
عالــی موســیقی متــال و هــوی متــال 
همــراه  آنهــا  شــنیدن  کــه  هســتند 
گیــم پلــی پرســرعت و هیجــان انگیــز 
بــازی، هیجــان آن را چنــد برابــر مــی 
کنــد و موســیقی متــال کامــا بــا آن 
همخوانــی دارد. قطعــات فــوق العــاده 
وجــود  بــازی  ســاندترک  در  زیبایــی 
تحریــک  و  جــذاب  بســیار  کــه  دارنــد 
کننــده هســتند. هیــچ موســیقی مثــل 
بــازی و  ایــن  متــال نمــی توانــد روی 
ایــن ســری بنشــیند و ایــن قــدر بــا آن 
منطبــق و هماهنــگ باشــد و بــا روح 
در  باشــد.  داشــته  تطابــق  فرنچایــز 
ســری  ذاتــی  موســیقی  متــال  واقــع 
 Devil در  اســت.  کــرای  مــی  دویــل 
May Cry 5 از نظــر صداگــذاری نیــز 
ممکــن  کیفیــت  باالتریــن  شــاهد 
هســتیم. صداگــذاری شــخصیت هــای 
اصلــی بــازی بســیار قدرتمنــد و جــذاب 
آنهــا  از  کــدام  هــر  صــدای  و  اســت 
کامــا بــا ظاهــر و رفتــار و خصوصیــات 
شــخصیتی و حتی حاالت مختلفشــان 
دیگــر  صداگــذاران  دارد.  همخوانــی 
 Nico شــخصیت هــای بــازی  اعــم از
بهتریــن  بــه  نیــز  لیــدی  و  تریــش  و 
شــکل از پــس صداگــذاری شــخصیت 
ــازی  ــد و بــک ب ــر آمــده ان هــای خــود ب
بــا حداکثــر کیفیــت را در ایــن زمینــه 
هــای  صداگــذاری  هســتیم.  شــاهد 
محیطــی بــازی ماننــد صــدای ســاح 
و  مبــارزه  هنــگام  مختلــف  هــای 
انــواع صداهــای دیگــر نیــز در بهتریــن 
کیفیــت قــرار داشــته و بازیبــاز را کامــا 
ــن  ــد ای ــع بای ــد. در واق راضــی مــی کنن
طــور بگویــم کــه صداگــذاری تــک تــک 
شــخصیت هــا و صداهــای محیطــی 
ــر کیفیــت  ــا حداکث و ســاح هــا و ... ب
تــا  اســت  پذیرفتــه  انجــام  ممکــن 
شــاهد یــک بــازی بــی نقــص در ایــن 

بخــش باشــیم.
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داستان فوق العاده با اتفاقات و سورپرایزهایی جذاب، روند روایت شاهکار 
در ترکیب و چینش داستان شخصیت های مختلف در کنار یکدیگر، شخصیت 

های بی نظیر و دوست داشتنی، یکی از خوش گرافیک ترین بازی های 
نسل هشتم، طراحی عالی مراحل بازی که گاها نیز حس نوستالژی را برای 

طرفداران قدیمی تر سری به همراه دارد، گرافیک فنی عالی که با وجود 
گرافیک بی نظیر بازی هرگز ذره ای افت فریم و ... را شاهد نیستیم و سرعت 

مبارزات گرفته نمی شود، دنیایی از فنون و ساح ها و ارتقاها برای هر یک 
از ۳ شخصیت اصلی بازی، بازی به بهترین شکل با پیشروی در بازی به شما 

پاداش می دهد و مدام به شما دالیل جدیدتر برای لذت بردن از بازی می 
دهد و گاهی حتی شما را به ریسک وا می دارد، صداگذاری شاهکار شخصیت 
ها که دقیقا همان حس و حال همیشگی این سری را برای ما زنده کرده اند، 

موسیقی های بی نظیر بازی که در راس آنها موزیک اصلی ساندترک بازی 
یعنی Devil Trigger قرار دارد، کارگردانی شاهکار صحنه های سینمایی و 

اکشن بازی که از فیلم های هالیوود نیز باکیفیت تر و جذاب تر است، کلی 
دلیل عالی برای تکرار دوباره و دوباره بازی، بهترین بازی سری تا به امروز

قرار دادن ۳ شخصیت  قابل بازی برای یک 
بازی داستانی خطی، مقداری زیاد از حد 

است و مخصوصا تا اواسط بازی هر گاه که 
می خواهید کمی عادت کنید و گرم شوید 

شخصیت بازی عوض می شود و باید بگویم 
V از نظر گیم پلی و مبارزات زیاد به دویل می 

کرای نمی خورد، گاهی در طول بازی دلتان 
می خواهد فقط سریع تر مرحله V تمام شود 

تا به دانته یا Nero برسید و مبارزات این دو 
بسیار »DMC گونه تر« از V است و بهتر 
بود همان Nero و دانته قابل بازی بودند، 

از عنوانی با این سطح از کیفیت و شاهکار 
بودن انتظار دشمنان متنوع تری داشتم و 

تنوع دشمنان در سطح بقیه بخش های بازی 
نیست 9.5

+-

بــدون شــک   Devil May Cry 5  بایــد بگویــم ایــن May Cry 5 عنوانــی اســت کــه شــما را عاشــق ایــن ســبک شناســید و بــه ســبک هــک انــد اســلش عاقــه نداریــد، Devil آن را از دســت بدهیــد. حتــی اگــر اصــا ایــن ســری را نمــی Cry 5 هرگــز و هرگــز عنوانــی نیســت کــه بــه هیــچ بهانــه ای طرفــداران پاســخ مثبــت دهــد. ایــن را بدانیــد کــه Devil May و ایــن بــازی موفــق شــده اســت تــا بــه تمامــی انتظــارات فرنچایــز محبــوب و بــی نظیــر اســت کــه تاکنــون خلــق شــده بزرگتریــن و جــذاب تریــن و باکیفیــت تریــن عنــوان ایــن در نهایــت   بــرای شماســت.  و پیچــش هــا و ســورپرایز را همــراه دارد، شــخصیت پــردازی مــی کنــد. داســتان بســیار زیبــا و جــذاب کــه کلــی اتفاقــات اســت کــه هــر طرفــدار ایــن ســبک را پــای خــود میخکــوب فــوق العــاده خــوش ســاخت و جــذاب بــا داســتانی عالــی عنــوان بــه معنــای واقعــی، تعریــف یــک هــک انــد اســلش مــی کنــد و بهتریــن نقطــه شــروع 

بــی نظیــر شــخصیت  و  العــاده  فــوق  ــارزات و ســاح هــا و کمبوهــا و بســیار زیبــا، گیــم پلــی بســیار جــذاب و هیجــان انگیــز و هــا، گرافیــک هــای فنــی و هنــری شــاهکار، موســیقی هــای و صداگــذاری هــای  ــازی را تجربــه بــازی کــردن ببــرد. عنوانــی کــه واقعــا شایســته هــر تحســینی دیگــر قدرتمندتــر گــردد و بازیبــاز حداکثــر لــذت ممکــن را از حمایــت مــی کننــد و هــر کــدام ســبب مــی شــوند تــا بخــش کلــی نــکات مثبــت اســت کــه بــه بهتریــن شــکل یکدیگــر را Devil May Cry 5 مجموعــه ای شــاهکار و باالنــس شــده از تجربــه کنیــد کــه هرگــز هیــچ گاه از یــاد شــما نمــی رود. بــازی تــا یــک شــاهکار هــک انــد اســلش خلــق شــود و عنوانــی را 5 مــی بینیــم، همــه و همــه دســت بــه دســت هــم داده انــد ارتقاهــا و کلــی مــوارد مثبــت دیگــر کــه در Devil May Cry متنــوع، تنــوع بــی نظیــر مب کنــد ایــن را کامــا لمــس خواهــد کــرد. اســت و شــک نــدارم هــر شــخصی کــه ایــن ب
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Release Date 
February 15, 2019
Platforms
Microsoft Windows
Xbox One
Developer(s)  
Sumo Digital
Publisher)s(
Microsoft Studios
Genre(s)
Action-adventure

امیرمهدی نامجو

Crackdown 3 یکــی از عجیب تریــن 
نظــر  از  مایکروســافت  بازی هــای 
نهایــی  کیفیــت  و  ســاخت  پروســه 
در  مدت هــا  کــه  بــازی ای  اســت. 
دســت ســاخت قــرار داشــت و بودجــه 
نهایــت  در  و  شــد  آن  زیــادی صــرف 
نبــود.  انتظــارات  کیفیــت آن در حــد 
بــازی ای کــه ایــده کلــی جالبــی داشــت 
بــرای  ایــده  یــک  وجــود  صــرف  ولــی 
ــازی فوق العــاده کافــی  ســاخت یــک ب
 Crackdown حــال هــر  بــه  نیســت. 
عرضــه  ســرانجام  ســال ها  از  بعــد   3
شــده اســت و می خواهیــم بــه بررســی 
آن بپردازیــم تــا ببینــم ســازندگان در 
چــه بخش هایــی بــه قــول خــود عمــل 
ناتــوان  کــرده و در چــه بخش هایــی 

مانده انــد.

ــل از بررســی کامــل  ــه و قب اول از هم
آن  ســاخت  پروســه  بــه  بــازی  خــود 
عنــوان  ایــن  از  می کنیــم.  اشــاره 
اولیــن بــار در جریــان E3 2014 و در 
عنــوان  بــه  مایکروســافت  کنفرانــس 
کنســول  بــرای  انحصــاری  بــازی  یــک 
یعنــی  ایــن شــرکت  نســل هشــتمی 
از همــان  شــد.  معرفــی   Xbox One
ابتــدای معرفــی نیــز ســازندگان روی 
بــازی  پذیــری  تخریــب  قابلیت هــای 
تکنولــوژی  کمــک  بــه  بــود  قــرار  کــه 
بــرای   Cloudgine شــرکت  ابــری 
تخریــب  بــه  مربــوط  پردازش هــای 
پذیــری اســتفاده شــود، تاکیــد کردنــد. 
شــرکت Cloudgine توســط آقــای دیــو 
جونــز )Dave Jones( یعنــی کارگردان 
 Crackdown ســری  اول  نســخه 

تکنولــوژی  از  و  بــود  شــده  تأســیس 
کنفرانس هــای  در  شــرکت  ایــن 
 Xbox One بــه  مربــوط  تخصصــی 
بــرای نمایــش قابلیت هــای پــردازش 
ــود. در همــان  ــری اســتفاده شــده ب اب
ســال آقــای فیــل اسپنســر اعــام کــرد 
هســته  بــه  مربــوط  بخش هــای  کــه 
موتــور بــازی و سیســتم پــردازش ابــری 
ســاخته   Cloudgine کمــک  بــا  آن 
خواهــد شــد و وظیفــه ســاخت گیــم 
بــر  و...  هنــری  بخش هــای  و  پلــی 
 Reagent Games شــرکت  عهــده 
ــود کــه از قضــا ایــن شــرکت  خواهــد ب
نیــز توســط آقــای دیــو جونــز تأســیس 
شــده بــود و از نظــر فیزیکــی نیــز در 
 Cloudgine فاصلــه کمــی تــا شــرکت
شــرکت  طرفــی  از  داشــت.  قــرار 

Crackdown 3
بکش، خراب کن، برو جلو!
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ســاخت  وظیفــه   Sumo Digital
 Elbow شــرکت  و  کمپیــن  بخــش 
Rocket نیــز وظیفــه ســاخت بخــش 
چندنفــره بــازی را بــر عهــده گرفتنــد. 
ــه هــر صــورت بعــد از ایــن رونمایــی  ب
جریــان  در  و   2015 ســال  در  کلــی، 
مراســم گیمــزکام، مایکروســافت بــه 
عنــوان  بــا  را  بــازی  ایــن  کامــل  طــور 
Crackdown 3 بــه نمایــش گذاشــت. 
در ایــن کنفرانــس تمرکــز زیــادی بــر 
تخریــب پذیــری همزمــان بــا اســتفاده 
از تکنولوژی هــای ابــری شــده بــود و 
البتــه بــه دلیــل تکیــه بــازی بــر فنــاوری 
مشــخص   ،Microsoft Azure ابــری 
شــد کــه ایــن تخریــب پذیــری کامــل 
صرفــاً در بخــش چندنفــره ایــن عنــوان 
از  تک نفــره  بخــش  و  داشــته  وجــود 
تخریــب پذیــری پایین تــری برخــوردار 
در  ســال  هــر  ایــن  از  پــس  اســت. 
ــا نمایش هــای  مراســم های مختلــف ب
گوناگونــی از بــازی رو بــه رو بودیــم و 
از طــرف دیگــر، در همــه ایــن ســال ها 
مــدام شــاهد تأخیرهــای متوالــی بــرای 
عرضــه بــازی بودیــم. پــس از این هــا 
 Cloudgine در ســال 2018، شــرکت
توســط Epic Games خریــداری شــد 
دیــو  آقــای  نیــز  دلیــل  همیــن  بــه  و 
ــز و همچنیــن تعــدادی از برنامــه  جون
 Epic بــه Reagent نویســان شــرکت
Games پیوســتند و همیــن موضــوع 
باعــث شــد تــا نگرانی هایــی در مــورد 
ادامــه رونــد ســاخت ایــن بــازی پیــش 
 E3 2018 در  وجــود  ایــن  بــا  بیایــد. 
مایکروســافت اعــام کــرد کــه ســازنده 
 Sumo Digitial عنــوان  ایــن  اصلــی 
نیــز  مــدت  ایــن  طــول  در  و  اســت 
ســازنده اصلــی ایــن تیــم بــوده اســت 
و Cloudgine وظیفــه ارائــه پشــتیبانی 
پــردازش ابــری و Reagent نیــز وظیفــه 
را  ســاخت  رونــد  بــه  دهــی  جهــت 
داشــته اند و در کنــار ایــن آقــای دیــو 
جونــز اعــام کــرد کــه خــروج او و دو 
رونــد  در  مشــکلی  دیگــر  اســتودیوی 
ســاخت ایــن عنــوان ایجــاد نمی کنــد 

چــون کاری کــه بایــد در زمینــه پردازش 
ابــری توســط آن هــا انجــام می شــد، 
و  اســت  گرفتــه  صــورت  خوبــی  بــه 
 Sumo ــر عهــده ــد توســعه ب ــه رون بقی
Digital خواهــد بــود. در نهایــت نیــز 
شــرکت Sumo Digital توانســت بــه 
عنــوان  ایــن  ســاخت  طوالنــی  رونــد 
ســال  در  ســرانجام  و  داده  خاتمــه 
ایــن  عرضــه  شــاهد  میــادی  جــاری 
عنــوان بودیــم. البتــه بــا وجــود ایــن کــه 
 Reagent و   Cloudgine شــرکت  دو 
تــرک  نقطــه ای  از  را  ســاخت  رونــد 
کردنــد ولــی همچنــان نــام آن هــا در 
انتهــای بــازی و همچنیــن کاور بــازی 

دارد. وجــود 
بــا ایــن توضیحاتــی کــه در مــورد رونــد 
ســاخت بــازی دادیــم، کامــاً مشــخص 
ســاخت  نظــر  از  بــازی  کــه  اســت 
از  اســت.  داشــته  زیــادی  مشــکات 
بــازی  طرفــی تأخیرهــای پــی در پــی 
و مشــکاتی کــه باعــث ایــن تأخیرهــا 
می شــدند و از طــرف دیگــر جــدا شــدن 
تعــدادی از تیم هــا همگــی مشــکاتی 
هســتند کــه ممکــن اســت حتــی باعــث 
کنســل شــدن یــک پــروژه بشــوند؛ امــا 
بــه هــر حــال هــر طــور کــه بــوده بــا 
در  مایکروســافت،  پشــتیبانی های 
نهایتــی تیــم Sumo Digital توانســت 
بــازی را بــه فــاز نهایــی عرضــه برســاند 
و هــر چنــد در نهایــت می بینیــم کــه 
ــدری  ــر آن ق ــت اث ــی، کیفی ــر نهای در اث
مشــکات  و  نیســت  بــاال  بایــد  کــه 
مختلفــی در آن وجــود دارد کــه شــاید 
گرفتــه  سرچشــمه  مــوارد  همیــن  از 
ــرای  ــه چنیــن موضوعــی ب باشــند. البت
عناوینــی کــه در دفعــات بــاال بــا تأخیــر 
مواجــه می شــوند، موضوعــی تقریبــاً 
ــا  رایــج اســت و اکثــر بازی هایــی کــه ت
ایــن حــد بــا تأخیــر مواجــه می شــوند 
اگــر واقعــاً ایــده نــو و خاصــی نداشــته 
باشــند، در اغلــب اوقــات بــا شکســت 

از نظــر کیفــی مواجــه می شــوند.
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امــا ببینــم واقعــاً خــود بــازی چــه طــور 
بــا داســتان آن  اســت؛ اول از همــه 
از  بــازی  داســتان  می کنیــم.  شــروع 
نظــر زمانــی 10 ســال بعــد از وقایــع 
نســخه قبلــی اســت کــه البتــه اطــاع 
ضرورتــی  قبلــی  نســخه  داســتان  از 
نســخه  ایــن  داســتان  پیگیــری  بــرای 
نــدارد. در ابتــدای بــازی در طــی یــک 
بســیاری  بــرق  تروریســتی،  حملــه 
در  و  می شــود  قطــع  دنیــا  نقــاط  از 
مأمــوران  عنــوان  بــه  شــما  نتیجــه 
 The Agency نــام  بــه  گروهــی 
راهــی  موضــوع  ایــن  بررســی  بــرای 
می شــوید کــه در ایــن میــان در طــی 
اعضــای  همــه  تقریبــاً  حملــه،  ایــن 
گــروه شــما نیــز از بیــن رفتــه و تنهــا 
شــخصیت اصلــی کــه امــکان انتخــاب 
مدتــی  داریــد،  را  او  نقــش  در  بــازی 
ــا  ــه وســیله فــردی کــه ظاهــراً ت بعــد ب
ایــن حمــات نیــز  حــدودی از منشــأ 
مطلــع اســت، احیــا می شــود و حــاال 
ــه  ــه ســراغ شــهری ب ــا ب وظیفــه دارد ت
ایــن  بــرود.   New Providence نــام 
 Terra شــهر توســط ســازمانی بــه نــام
ایــن  از  بعــد  و  اداره می شــود   Nova
کامــل  طــور  بــه  توانســته  حمــات، 
بــرق داشــته باشــد و بــه نظــر می رســد 
ایــن ســازمان نیــز ارتبــاط مشــخصی بــا 
حمــات داشــته باشــد. بعــد از ایــن 
شــما بایــد بــا رهبــران مختلــف ایــن 
ــه مبــارزه بپردازیــد و آن هــا را  ــروه ب گ
یکــی پــس از دیگــری از پــا در آوریــد تــا 
ــن  ــرده ای ــه رازهــای پشــت پ ــد ب بتوانی

گــروه دســت پیــدا کنیــد.
داســتان بــازی بــه طــور کلــی اصــاً در 
حــد و انــدازه یــک بــازی بــزرگ نیســت 
و اگــر در دنیــای ســینما بــود، قطعــاً 
مخصــوص  داســتانی  را  آن  می شــد 
یــک B-Movie دانســت و طبیعتــاً ارائــه 
کــه  عنوانــی  بــرای  داســتانی  چنیــن 
قــرار اســت یــک بــازی AAA محســوب 
شــود، خیلــی جالــب نیســت. بخــش 
زیــادی از داســتان بــازی کامــاً قابــل 

پیــش بینــی بــوده و هیجــان خاصــی 
در  نمی کنــد.  منتقــل  شــما  بــه  را 
ایــن میــان شــاید تــا حــدودی بتــوان 
شــخصیت پــردازی شــخصیت اصلــی 
جکســون(  )فرمانــده  فــرض  پیــش 
 Terry Crew کــه ایفــای نقــش آن را
بــر عهــده داشــته اســت را تــا حــدی 
قابــل  حــدی-  تــا  می کنــم  –تأکیــد 
قبــول دانســت ولــی در بقیــه مــوارد 
ــه  ــرای ارائ ــازی واقعــاً مــورد جذابــی ب ب
مــوارد،  تمامــی  در  تقریبــاً  و  نــدارد 
طــرف  کلیشــه ای  شــخصیت های  بــا 
هســتیم کــه هــر چنــد از نظــر تیــپ 
در  ولــی  دارنــد  خوبــی  نســبتاً  تنــوع 
نهایــت صرفــاً از حــد یــک تیــپ فراتــر 
نمی رونــد و طــوری بــه آن هــا پرداختــه 
ــم آن هــا  ــم بگویی نمی شــود کــه بتوانی
شــده اند.  پــردازی  شــخصیت  واقعــاً 
اگــر پیچش هــای داســتانی ایــن عنــوان 
ــردازی  ــود و شــخصیت پ ــر می ب بیش ت
وجــود  شــخصیت ها  بــرای  مناســبی 
بــا  می توانســتیم  قطعــاً  می داشــت، 
وجــود همیــن داســتان کلیشــه ای آن 
قبــول  قابــل  نهایــت در ســطح  در  را 
بدانیــم ولــی چیــزی کــه اآلن شــاهد 
داســتان  یــک  صرفــاً  هســتیم،  آن 
بــا  بینــی  پیــش  قابــل  کلیشــه ای 
اســت  ســطحی  پــردازی  شــخصیت 
 AAA کــه واقعــاً در ســطح یــک بــازی
نیســت. در کنــار همــه این هــا مــدت 
زمــان داســتان بــازی واقعــاً کــم اســت 
تمــام  را  آن  ســریع  بخواهیــد  اگــر  و 
کنیــد، احتمــاالً در کمتــر از 8 ســاعت 
آن را بــه پایــان خواهیــد رســاند و البته 
و  فرعــی  جزئیــات  کــه  جایــی  آن  از 
جــذاب خیلــی زیــادی در داســتان بازی 
انگیــزه ای  احتمــاالً  نیســت،  موجــود 
ــدازه آن  ــرای ادامــه دادن بیــش از ان ب
نیــز نخواهیــد داشــت و البتــه در ایــن 
میــان بــا توجــه بــه شــروع فوق العــاده 
کلیشــه ای داســتان، احتمــال ایــن کــه 
در همــان نیــم ســاعت اول قیــد آن را 

بزنیــد نیــز وجــود دارد.
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از طــرف دیگــر گیــم پلــی بــازی قــرار 
دارد. هــر چنــد در کل مکانیک هــای 
بــا ســاح ها و  بــازی نظیــر کار  کلــی 
خوبــی  بــه  و...  مختلــف  پرش هــای 
پیــاده ســازی شــده اند امــا هــر کاری 
هــم کــه بکنیــد، قطعاً بــازی برایتان در 
حالــت کمپیــن خســته کننــده خواهــد 
ــه شــدت  ــازی ب شــد. مأموریت هــای ب
ســرعت  بــه  و  هســتند  هــم  شــبیه 
کننــده می شــوند.  و خســته  تکــراری 
هــر چقــدر هــم کــه بعضــی ســاح های 
بــازی جــذاب باشــند و کار بــا بعضــی از 
آن هــا لــذت بخــش باشــد، ولــی بــاز 
هــم تنــوع پاییــن مأموریت هــا باعــث 
تکــراری شــدن بــازی می شــوند. هــدف 
کــردن  تســخیر  بــازی  در  شــما  کلــی 
ــف نقشــه و مبــارزه  بخش هــای مختل
آن هاســت.  نهایــی  فایــت  بــاس  بــا 
مشــکل ایــن جاســت کــه هــر دوی این 
بــرای  اوقــات  غالــب  در  مکانیک هــا 
هــر بخــش و بــرای هــر بــاس فایــت 
بــاس  و  قبلــی  بخــش  شــبیه  کامــاً 
قبلــی هســتند. مبــارزه بــا باس هــا بــه 
ایــن شــکل اســت کــه اکثــر آن هــا بیــن 
ــا  ــه جــا شــده و ب نقــاط مختلــف جــا ب
یکســری گلولــه بــه شــما شــلیک کــرده 
و یکســری دشــمن را هــم بــه ســمت 
منطــق  شــاید  می فرســتند.  شــما 
مبارزاتــی خیلــی از بازی هــا بــه ایــن 
شــکل باشــد امــا همیــن منطــق کلــی 
 Game Design کــه  بازی هایــی  در 
درســتی داشــته باشــند، بــه شــکل های 

مختلفــی پیــاده ســازی می شــود کــه 
در رونــد مراحــل تنــوع ایجــاد کننــد امــا 
در Crackdown 3 ایــن طــور نیســت و 
همیــن رونــد کلــی هــم بــه شــکل های 
یکســانی پیــاده ســازی شــده اســت. 
سیســتمی هــم کــه بــرای باس هــای 
بــازی پیــاده ســازی شــده اســت، تــا 
حــدودی در نــگاه اول شــبیه سیســتم 
Middle- نظیــر  عنوانــی   Nemesis

بــا  اســت   Earth: Shadow of War
بســیار  پیچیدگــی  کــه  تفــاوت  ایــن 
کمتــری از آن داشــته و صرفــاً تــا حــدی 
شــیوه نمایــش کلــی جایگیــری نســبی 
ارتباطــات  و  نظــر درجــه  از  دشــمنان 
بــه ایــن سیســتم  بــا یکدیگــر  آن هــا 
شــبیه اســت امــا در ذات آن برخــاف 
شــاهد   Shadow of War عنــوان 
و  دشــمنان  میــان  پیچیــده  روابــط 
شــما و مــوارد مختلفــی دیگــری نظیــر 
نیــروی نفــوذی و... کــه در آن عنــوان 

وجــود داشــت نیســتیم.
شــکل کلــی پیشــرفت در بــازی هــم 
ــا شکســت  ــن صــورت اســت کــه ب بدی
دادن دشــمنان مختلــف و بســته بــه 
نحــوه انجــام ایــن کار بــه طــور خــود 
بــه خــودی بــه تدریــج شــخصیت شــما 
بــا  طرفــی  از  و  می شــود  آپ  لــول 
جمــع آوری Orb هــای رنگــی مختلفــی 
بــازی  کــه در جای جــای محیــط  هــم 
ــد قابلیت هــای  ــد، می توانی وجــود دارن
مختلــف شــخصیت نظیــر چابکــی و... 
زمینــه  ایــن  در  ببخشــید.  بهبــود  را 

بــازی نســبتاً خــوب عمــل کــرده اســت 
و الاقــل جمــع کــردن بعضــی از ایــن 
بــه  تنــوع  و  چالــش  کمــی  هــا   Orb
کــه  می کننــد  تزریــق  بــازی  محیــط 
شــاداب تر  را  بــازی  کمــی  می توانــد 
نهایــت  البتــه در  بکنــد.  بانشــاط تر  و 
ایــن رونــد هــم تکــراری می شــود ولــی 
ســرعت تکــراری شــدن آن بــه خاطــر 
ــوع در چالش هــا نســبتاً آهســته تر  تن
بــازی  بخش هــای  ســایر  از  بهتــر  و 

اســت.
از ســوی دیگــر شــاید بتــوان مشــکل 
ــدن طراحــی  ــی مان ــازی را باق ــی ب اصل
مرحلــه آن در نســل قبلــی دانســت. 
در نســل قبــل شــاید گشــتن در یــک 
شــهر بــزرگ و منفجــر کــردن اشــیای 
دیگــر  وســایل  و   RPG بــا  مختلــف 
کار بســیار جذابــی محســوب می شــد 
بــاالی  بســیار  تعــداد  بــا  اکنــون  امــا 
هــر  کــه   Open World بازی هــای 
کــدام ویژگی هــای خــاص و منحصــر 
بــه فــردی دارنــد و مکانیک هــای بســیار 
ــد  ــاده ســازی کرده ان ــری را پی پیچیده ت
و حتــی قابلیــت نابــود کــردن اشــیای 
مختلــف را هــم در خــود گنجانده انــد، 
ــا ایــن اســاس  ــازی ب ارائــه گیــم پلــی ب
جــذاب  بســیار  کارهایــی  چنیــن  کــه 
خواهــد بــود، نشــان می دهــد کــه تــا 
حــدی طراحــی مراحــل بــازی در نســل 
قبــل باقــی مانــده اســت و ایــن یــک 

ضعــف بــزرگ بــرای بــازی اســت.
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امــا در کنــار همــه ایــن مــوارد، یکــی از 
ــازی کــه تبلیغــات  بزرگ تریــن مــوارد ب
زیــادی روی آن صــورت گرفــت مربــوط 
بــه تخریــب پذیــری بازی اســت. اولین 
نکتــه ایــن اســت کــه تخریــب پذیــری 
بــازی در بخــش تک نفــره خیلــی بــاال 
کــه  طــوری  همــان  البتــه  و  نیســت 
ســازندگان از ابتــدا نیــز بــر آن تأکیــد 
کــه  بــوده  قــرار  اصــل  در  داشــتند، 
وســیله  بــه  بــازی  پذیــری  تخریــب 
سیســتم های ابــری پــردازش شــود و 
ــن  ــت تک نفــره و آفای ــاً در حال طبیعت
دسترســی بــه سیســتم های پــردازش 
حالــت  در  امــا  نــدارد؛  وجــود  ابــری 
سیســتم های  لطــف  بــه  چندنفــره 
مایکروســافت،  ابــری  پــردازش 
در  باالیــی  بســیار  پذیــری  تخریــب 
ــاً هــر  ــازی وجــود دارد. تقریب ــط ب محی
ــط هســت،  ــه در محی ــوع ســازه ای ک ن
بــه شــکل های مختلــف قابــل تخریــب 
می تــوان  طریــق  ایــن  از  و  اســت 
کــه  موقعیت هایــی  و  نقشــه  شــکل 
ممکــن اســت در آن قــرار بگیریــد را بــه 
انــواع اقســام تغییــر داد. در اصــل در 
ابتــدای هــر بــازی آنایــن نیــز بــه یــک 
انتخــاب بــرای ســاح معمولــی و یکــی 
بــرای ســاح انفجــاری داده می شــود 
هــدف  بــرای  معمولــی  ســاح  کــه 
گیــری عــادی دشــمنان اســت و ســاح 
انفجــاری، بــرای نابــود کــردن اجــزای 
محیــط ســاخته شــده اســت. بــا ایــن 
بــازی  بخــش چندنفــره  وجــود حتــی 
ــن  ــا وجــود ای ــز بی نقــص نیســت؛ ب نی
کــه در ابتــدا بــه دلیــل همیــن سیســتم 
تخریــب پذیــری هیجــان بســیار باالیــی 
در بــازی وجــود دارد امــا ایــن بخــش 
نیــز بــه دلیــل نبــود سیســتم پیشــرفت 
بــازیِ  هــای(   Mode( حالت هــای  و 
باعــث می شــوند  نــه چنــدان متنــوع 
کــه ایــن بخــش نیــز بعــد از چندیــن 
و  شــود  تکــراری  کــردن  بــازی  دور 
ارزش بــازی کــردن مجــدد آن پاییــن 
می آیــد. در اصــل حالت هــای بخــش 
چندنفــره، صرفــاً شــامل حالــت نابــود 
کــردن دشــمنان و حالــت تصــرف نقاط 
مهــم اســت و هیــچ نــوع تنــوع دیگــری 

در ایــن زمینــه وجــود نــدارد. از طرفــی 
انتخــاب افــراد مختلــف بــرای مبــارزه 
هیــچ  ظاهــری  جنبــه  جــز  بــه  نیــز 
ــن  ــدارد و همی ــی ن ــم پل ــری در گی تأثی
باعــث  پیــش  از  بیــش  نیــز  موضــوع 
می شــود کــه ایــن بخــش نیــز هماننــد 
بخــش تک نفــره بــه ســرعت تکــراری 
این هــا،  همــه  بــا  چنــد  هــر  شــود. 
از  خوبــی  بــه  واقعــاً  ســازندگان  اگــر 
پشــتیبانی  مــدت  طوالنــی  در  بــازی 
کننــد و بــه تدریــج محتویــات جدیــد و 
ــه آن اضافــه  ــوع ب ــه متن جــذاب و البت
کــه  داشــت  انتظــار  می تــوان  کننــد، 
ــن  ــی از ای ــل قبول ــه ســطح قاب ــازی ب ب
لحــاظ نیــز برســد ولــی متأســفانه در 
ســطح فعلــی، احســاس می شــود کــه 
بخشــی از پتانســیل بــازی بیهــوده بــه 

هــدر رفتــه اســت.
از طــرف دیگــر در مــورد خــود محیــط 
کــه  می کنیــد  احســاس  نیــز  بــازی 
خوبــی  چنــدان  مصنوعــی  هــوش 
گرفتــه  نظــر  در  هــا   NPC بــرای 
ظاهــر  در  چنــد  هــر  اســت.  نشــده 
NPC هــای مختلفــی در شــهر وجــود 
دارنــد  متفاوتــی  ظاهــر  کــه  دارنــد 
کنیــد،  دقــت  اگــر  مجمــوع  در  ولــی 
ــاً اکثــر آن هــا  متوجــه می شــوید تقریب
نهایتــاً  یــا  رفتــن  راه  حــال  در  صرفــاً 
رانندگــی کــردن هســتند و هیــچ نکتــه 
ــار آن هــا دیــده  جالــب توجهــی در رفت
هــوش  دیگــر  طــرف  از  نمی شــود. 
وضعیــت  نیــز  دشــمنان  مصنوعــی 
خیلــی خوبــی نــدارد و رفتارهــای آن هــا 
اکثــراً بســیار قابــل پیــش بینــی اســت 
کــه باعــث می شــود نتوانیــم بــازی را 
از ایــن جنبــه نیــز قابــل قبــول بدانیــم.

در مجمــوع و بــا همــه ایــن مــواردی 
گیــم  زمینــه  در  بــازی  گفتیــم،  کــه 
تــا حــدی  پلــی در ســطح متوســط و 
رو بــه پاییــن قــرار می گیــرد. از طرفــی 
نظیــر  بــازی  مکانیک هــای  بعضــی 
سیســتم مبارزاتــی اگــر بتوانیــد بــه آن 
لــذت بخــش هســتند  عــادت کنیــد، 
ولــی تنــوع در بــازی بــه شــدت پاییــن 
بــازی  کــه  می شــود  باعــث  و  بــوده 
ــی  هــم در بخــش تک نفــره و هــم حت
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مدتــی  از  بعــد  چندنفــره  بخــش  در 
سیســتم  طرفــی  از  شــود.  تکــراری 
تخریــب پذیــری در بخــش چندنفــره 
می توانــد باعــث هیجــان و جذاب تــر 
بخــش  در  امــا  بشــود  بــازی  کــردن 
تک نفــره حتــی همیــن سیســتم نیــز در 
بــازی وجــود نــدارد و ترکیــب گیــم پلــی 
ــا داســتان ســطحی و  ــده ب خســته کنن
ســاده بــازی، نتیجــه خوبــی نمی دهــد. 
بــا همــه این هــا می تــوان امیــدوار بــود 
کــه بــا پشــتیبانی ســازندگان و اضافــه 
کــردن بخش هــای جدیــد، در نهایــت 
بــه  عنــوان  ایــن  چندنفــره  بخــش 
جایگاهــی کــه پتانســیل آن را داشــت 
از  بعــد  کــه  ایــن  چنــد  هــر  برســد؛ 
ــازی هنــوز ضعــف  ایــن همــه تأخیــر ب
موضــوع  باشــد،  داشــته  محتوایــی 

قابــل قبولــی نیســت.
بعــد از گیــم پلــی نوبــت بــه گرافیــک 
بــازی  هنــری  بعــد  از  می رســد. 
قابــل  را  بــازی  عملکــرد  می تــوان 
قبــول دانســت. بــازی توانســته فضــای 
یــک شــهر مــدرن و در عیــن حــال تــا 
حــدودی پــاد آرمــان شــهری متکــی بــه 
ــی  ــه المپ هــای نئون الکتریســیته را ک
در سرتاســر آن بــه چشــم می خورنــد 
بــه خوبــی پیــاده ســازی کنــد و از لحــاظ 
بصــری، حــس خــاص چنیــن محیطــی 
می کنــد؛  منتقــل  شــما  بــه  قطعــاً  را 
ــازی  ــم ب ــی بخواهی امــا اگــر از بعــد فن
می توانیــم  صرفــاً  کنیــم،  بررســی  را 
ــن  ــی از ای ــوان معمول ــک عن ــازی را ی ب
در   Crackdown 3 بدانیــم.  لحــاظ 
ایــن  در  قبولــی  قابــل  کیفیــت  کل 
بــازی  ســاختار  کلیــت  و  دارد  زمینــه 
قابــل  و  خــوب  گرافیکــی  لحــاظ  از 
قبــول اســت ولــی از طرفــی در اکثــر 
را  بــازی  نمی تــوان  فنــی  بخش هــای 
عالــی دانســت. بــه عنــوان مثــال شــاید 
نســبتاً  دور  از  گرافیکــی  بافت هــای 
خــوب بــه نظــر برســند ولــی از نزدیــک 

کیفیــت خــوب و قابــل قبولــی ندارنــد. 
گرافیــک  دســتاورد  مهم تریــن  شــاید 
فنــی بــازی مربــوط بــه تخریــب پذیــری 
بســیار گســترده در بخــش چندنفــره 
باشــد امــا همــان طــور کــه می دانیــم، 
ایــن بخــش نیــز در اصــل بــه لطــف 
کــه  مضاعفــی  پردازشــی  تــوان 
ابــری  رایانــش  سیســتم های  توســط 
دســتیابی  قابــل  اســت،  شــده  مهیــا 
ســازندگان  اصــل  در  و  اســت  شــده 
بــه  کنســول  خــود  روی  نتوانســته اند 
چنیــن دســتاوردی دســت پیــدا کننــد؛ 
امــا بــه هــر حــال ســازندگان موفــق 
شــده اند ایــده اجــرای بخــش چندنفــره 
بــازی بــر روی سیســتم های ابــری را 
بــه خوبــی پیــاده ســازی کــرده و ایــن 
قــوت  نقطــه  می تــوان  را  موضــوع 
بــرای  فنــی  نظــر  از  مهمــی  بســیار 

آورد. حســاب  بــه   Crackdown 3
در نهایــت نیــز نوبــت بــه صداگــذاری 
و موســیقی بــازی می رســد. از لحــاظ 
گفــت  می تــوان  کل  در  موســیقی 
طــرف  معمولــی  عنوانــی  بــا  کــه 
هســتیم. موســیقی بــازی بــا فضــای 
را  کافــی  تناســب  مجمــوع  در  آن 
خــوب  آن قــدر  قطعــاً  ولــی  دارنــد 
ــک  ــوان ی ــه عن ــه آن هــا را ب نیســتند ک
موســیقی خــوب یــا به یادماندنــی بــه 
از طــرف دیگــر در  بیاوریــم.  حســاب 
عملکــرد  می تــوان  صداگــذاری  بعــد 
کــرد.  ارزیابــی  خــوب  را  ســازندگان 
اصلــی  شــخصیت  بــرای  طرفــی  از 
خوبــی  بــه  توانســته   Terry Crews
همــراه  را  مناســبی  صداگــذاری 
انجــام  بــه  خاصــی  طنــز  لحــن  بــا 
برســاند و از ســوی دیگــر نیــز مــواردی 
شــلیک  یــا  انفجارهــا  صــدای  نظیــر 
بــه  از تفنگ هــا  گلوله هــای مختلــف 
اســت  گرفتــه  قــرار  بــازی  در  خوبــی 
زمینــه  ایــن  در  خاصــی  مشــکل  و 

نمی شــود. احســاس 

تخریب پذیری خوب در حالت آناین و هیجان باالی این 
حالت، سیستم مبارزاتی نسبتاً قابل قبول، گرافیک هنری 

خوب

گرافیک فنی به جز جنبه تخریب پذیری در بقیه زمینه ها در 
حد معمولی قرار دارد، داستان و شخصیت پردازی ضعیف، 

تنوع بسیار کم مأموریت ها در بخش تک نفره، گیم پلی بازی 
چه در بخش تک نفره و چه در بخش چندنفره بعد از مدت 

نه چندان زیادی تکراری می شود

6

+-

 Crackdown ،بــا همــه مــواردی کــه گفتیــم
دانســت  معمولــی  عنوانــی  می تــوان  را   3
کــه در بعضــی ابعــاد فنــی نظیــر پــردازش 
ابــری سیســتم تخریــب پذیــری، دســتاورد 
ــل قبولــی دارد ولــی در ســایر بخش هــا  قاب
در بهتریــن حالــت می تــوان آن را عنوانــی 
ایــن  اگــر  شــاید  دانســت.  معمولــی 
بــازی قــرار بــود در میــان خیــل زیــادی از 

عرضــه  مایکروســافت   AAA بازی هــای 
چشــم  بــه  خیلــی  آن  ایــرادات  می شــد، 
نمی آمــد امــا متأســفانه چنــد ســالی اســت 
کــه مایکروســافت بــه جــز ســری Forza و 
البتــه Gears of War 4، نتوانســته عنوانــی 
نســل  عناویــن  انــدازه  و  حــد  در  واقعــاً 
ــراً عناوینــی  ــه دهــد و اکث قبــل خــودش ارائ
روی  بــر  صرفــاً  تمرکزشــان  کــه  بوده انــد 

محتــوای پــس از عرضــه بــوده اســت و از 
از جنبه هــا کیفیــت خیلــی خوبــی  خیلــی 
هــم   Crackdown 3 متأســفانه  ندارنــد. 
یکــی از همیــن عناویــن اســت کــه بــه نظــر 
می رســد در بعضــی زمینــه پتانســیل هایی 
بــرای بهتــر شــدن داشــت ولــی در مجمــوع 
و بــا شــرایط فعلــی صرفــاً بــا یــک عنــوان 

متوســط طرفیــم و نــه بیشــتر.
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مــا گیمرهــا خیلــی وقــت هــا بــرای انتشــار 
بــازی مــورد  یــا حتــی شــنیدن خبــری از 
عاقــه مــان انتظــار کشــیده ایــم و صبــر 
کــرده ایــم. در ســال هــای اخیــر مــا انتظــار 
 Red و   God of War مثــل  عناوینــی 
بســیاری  و   Dead Redemption 2
شــاهکار هــای دیگــر را کشــیده ایــم کــه 
تــک تکشــان عناوینــی بــی نظیــر و نمــادی 
بــرای یــک نســل و یــک صنعــت و هنــر 
انتظاریســت  انتظــار،  ایــن  و  هســتند 
دوســت  و  شــیرین  هــم  و  ســخت  هــم 
داشــتنی. صنعــت محبوبمــان پــر اســت از 
ــر اســت از شــاهکار هــای  ــن  هــا. پ بهتری
زیباتــر  دیگــری  از  یــک  هــر  کــه  هنــری 
خاقیــت  و  نبــوغ  و  قــدرت  و  هســتند 
مــی  کشــند.  دنیــا  رخ  بــه  را  خالقشــان 
اگــر بــه صنعــت محبوبمــان ببالیــم، حــق 
داریــم و اگــر بــه گیمــر بودنمــان افتخــار 
کنیــم حقــا کــه ســزاواریم.  در طــول ایــن 
ســال هــا عناویــن زیــادی آمــده انــد و رفتــه 
ــه کیفیــت خــود  ــد و هــر کــدام بســته ب ان
تاثیــری را بــر روی مــا، نســل خــود و بــر 
دنیــای بــازی هــای رایانــه ای گذاشــته انــد. 
عناوینــی کــه روزی بســیار بســیار منتظــر 
چنــد  اکنــون  ایــم،  بــوده  هــا  آن  امــدن 
ســال از بــازی کردنشــان مــی گــذرد و بــرای 
مــا یــک خاطــره قدیمــی شــده انــد. ایــن 
رســم زندگانــی اســت و گریــزی نیــز از آن 
نیست.ســال ۱۳۹۷ نیــز یکــی دو روز قبــل 
جــای خــود را بــه ســال ۱۳۹۸ داد. ســالی 
کــه ماننــد همیشــه پــر اســت از انــواع و 
ســبک  در  مختلــف  هــای  بــازی  اقســام 
ــرای خــود  هــای مختلــف کــه هــر کــدام ب
رســیدن  منتظــر  کــه  دارنــد  عاقمندانــی 
زمان انتشــار آن ها هســتند. ســال ۱۳۹۸ 
از لحــاظ کیفیــت عناویــن عرضــه شــده 
ــار و جــذاب  ــر ب در آن یــک ســال بســیار پ
بــرای عاقمنــدان بــازی خواهــد بــود و نــام 
هــای بزرگــی را بــا خــود بــه همــراه مــی 
ــادی هســتند کــه  آورد. عناویــن بســیار زی
ــا انتظــار انتشــار  ــازان در سراســر دنی بازیب
و   ۲۰۱۹ ســال  در  را  هــا  آن  تــک  تــک 
۱۳۹۸مــی کشــند و بــرای تجربــه آن هــا 
طاقــت ندارنــد. عناوینــی کــه هــر کــدام 
بــرای خــود یــک وزنــه محســوب مــی شــوند 
و رقابــت جذابــی را در ســال آینــده و در 
مراســم انتخــاب برتریــن بــازی ســال بــرای 
مــا رقــم خواهنــد زد. در ایــن مطلــب قصــد 
داریــم تــا بــه ســراغ مــورد انتظارترین بازی 
هایــی کــه در ســال ۱۳۹۸منتشــر خواهنــد 
شــد برویــم )یعنــی در ۹ مــاه باقــی مانــده 
کــه   ۲۰۲۰ اول  مــاه   ۳ و   ۲۰۱۹ ســال  از 

مــی شــوند ۱۳۹۸ بــرای مــا( و بــه بررســی 
و صحبــت کوتاهــی در مــورد هــر یــک از 
آنهــا بپردازیــم. عناوینــی کــه در سراســر 
دنیــا بازیبــازان زیــادی منتظــر عرضــه هــر 
ــرای رســیدن  ــدام از آن هــا هســتند و ب ک
تاریــخ انتشــار آن هــا و تجربــه کــردن آن 
ــز از  ــد. مــا نی هــا لحظــه شــماری مــی کنن
بــرای  و  نیســتیم  مســتثنی  قاعــده  ایــن 
مــورد  بســیار  عناویــن  از  برخــی  نیــز  مــا 
انتظارتــر و محبــوب تــر از بقیــه هســتند و 
بــرای رســیدن آن هــا انتظــار مــی کشــیم. 
الزم بــه ذکــر اســت کــه در عناوینــی کــه در 
ایــن لیســت نــام بــرده شــده  و قــرار گرفتــه 
انــد نظــر شــخصی نویســنده نیــز دخیــل 
بــوده اســت و البتــه ســعی شــده تــا شــور 
ــرای انتشــار هــر  ــا ب و هیجانــی کــه در دنی
کــدام از ایــن بــازی هــا بــه وجــود آمــده 
را بــر نظــر شــخصی خــود ارجــح دانســته 
ــر  ــری آن هــا را واقعــا ب ــرار گی ــب ق و ترتی
بازیبــازان در  اســاس میــزان عاقمنــدی 
دنیــا قــرار دهــم تــا کمتــر از نظــر شــخصی 
خــود اســتفاده کــرده باشــم امــا بــه هــر 
تــوان کتمــان کــرد کــه نظــر  حــال نمــی 
بــوده  حــدودی دخیــل  تــا  نیــز  شــخصی 
ــا لیســت شــخص دیگــری  اســت و قاعدت
بنــا بــه عائــق و ســائق وی مــی توانــد 
بنــده  لیســت  بــا  زیــادی  هــای  تفــاوت 
مخصوصــا در ترتیــب قــرار گیــری بــازی هــا 
داشــته باشــد. توجــه داشــته باشــید کــه 
عــدم وجــود یــک بــازی در ایــن لیســت بــه 
معنــای مــورد انتظــار نبــودن آن نیســت و 
ایــن لیســتی اســت کــه مــی توانــد بســیار 
متفــاوت توســط شــخصی دیگــر نوشــته 
تعــداد  در  بــه خاطــر محدودیــت  شــود. 
بــازی هــا بــه هــر حــال هر شــخصی مجبور 
اســت از برخــی بــازی هــا بگــذرد و آنهــا را 
در لیســت لحــاظ نکنــد در حالــی کــه شــاید 
شــخص دیگــری برعکــس ایــن موضــوع 
عمــل کنــد. در نهایــت و از مجمــوع ایــن 
صحبــت هــا هــدف ایــن اســت کــه بــه ایــن 
مطلــب بیشــتر بــه عنــوان یــک آشــنایی 
بــازی  برتریــن  از  تعــدادی  بــا  و معرفــی 
هایــی کــه یــا قطعــا و یــا احتمــاال در ســال 
۱۳۹۸ منتشــر خواهنــد شــد، نــگاه کنیــد، 
ــون و یــک لیســت  ــوان یــک قان ــه عن ــه ب ن
قطعــی و جهانــی کــه نظــر تمــام بازیبــازان 
در  کــه  کنــم  مــی  پیشــنهاد  دنیاســت. 
ادامــه مطلــب »مــورد انتظارتریــن بــازی 
هــای ســال ۱۳۹۸« بــا مجلــه گیمفــا، ویــژه 
نامــه نــوروز ۱۳۹۸ همــراه شــوید. عیدتــان 

گیمفایی هــا! مبــارک 

پر از شگفتی و هیجان 
نگاهی به مورد انتظارترین بازی های سال ۱۳۹۸

سعید آقابابایی
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109 کنتــرل  توانــد  مــی   Control آیــا  شــما  نظــر  بــه   
را  کنتــرل  یــا  بگیــرد  در دســت  بــه خوبــی  را  امــور 
از دســتش مــی گیرنــد و مــی زننــد کانــل بعــدی؟! 
اســتودیو Remedy Entertainment و ســم لیــک 
بــا خلــق عناویــن اول و دوم مکــس پیــن از ســال 
هــا پیــش نــام خــود را بــه عنــوان یکــی از بهتریــن 
بازیســازان تاریــخ در قلــب بازیبــازان جاودانــه کــرده 
ــز ایــن موضــوع وجــود خواهــد  ــا همیشــه نی ــد و ت ان
داشــت زیــرا کــه عناویــن مکــس پیــن جــزو بهتریــن 
و خاطــره ســازترین بــازی هــای تاریــخ محســوب مــی 
شــوند کــه طرفــداران خیلــی زیــادی را داشــته و دارنــد 
و خلــق کــردن قابلیتــی ماننــد بولــت تایــم در آن 
 Remedy ،زمــان و آفریــدن عناویــن مکــس پیــن
Entertainment و ســم لیــک را تبدیــل بــه یکــی از 
مــورد احتــرام تریــن بازیســازان کــرده اســت. بعــد از 
ــز ایــن ســازنده در همــکاری  عناویــن مکــس پیــن نی
بــا مایکروســافت یــک عنــوان بــی نظیــر و معرکــه 
ــازی  ــام Alan Wake در نســل هفتــم و یــک ب ــه ن ب
نســبتا موفــق بــه نــام Quantum Break در نســل 
ــا  ــم ت ــع از نســل هفت ــرد و در واق ــق ک هشــتم را خل
امــروز ایــن ســازنده تنهــا بــرای عناویــن انحصــاری 
موضــوع  ایــن  امــا  بــود.  کــرده  کار  مایکروســافت 
در E3 ســال جــاری و در کنفرانــس ســونی تغییــر 
 Remedy دیگــر  حــاال  کــه  شــد  و مشــخص  کــرد 
Entertainment بــرای کنســول ســونی یعنــی پلــی 
استیشــن ۴ نیــز یــک بــازی مولتــی پلتفــرم در دســت 
ســاخت دارد و معرفــی بــازی جدیــدش در کنفرانــس 
ســونی نشــان از آن داشــت کــه رابطــه ایــن اســتودیو 
بــا ســونی بســیار بهبــود یافتــه اســت. ایــن موضــوع 
همــان طــور کــه قبــل تــر عــرض کــردم در قالــب 
معرفــی عنوانــی جدیــد رخ داد کــه Control نــام 
دارد و نمایــش کوتــاه ولــی جالبــی را هــم از آن در 
 Control کنفرانــس ســونی مشــاهده کردیــم. بــازی
و   Action-Adventure ژانــر  در  کــه  عنوانیســت 
توســط  و  دارد  قــرار   Third-person shooter
ســاخت  دســت  در   Remedy Entertainment
بــوده و قــرار اســت تــا در ســال ۲۰۱۹ توســط کمپانــی 
Games ۵۰۵ کــه وظیفــه انتشــار بــازی را بــر عهــده 
خواهــد داشــت، در دســترس بازیبــازان و عاقمندان 
عرضــه  شــاهد  کــه  هایــی  پلتفــرم  بگیــرد.  قــرار 
بــازی Control بــر روی آنهــا خواهیــم بــود شــامل 
Playstation 4 ,Xbox One و PC هســتند. در 
Control، شــما کنتــرل شــخصیت اصلــی مونــث 
داریــد  برعهــده  را   Jesse Faden نــام  بــه  بــازی 
کــه تجربیــات دردنــاک و ســختی در کودکــی داشــته 
اســت و برخــی قابلیــت هــای فراطبیعــی را از همــان 
زمــان کســب نمــوده اســت. شــما در بــازی بایــد بــا 
 Director›s Pistol اســتفاده از ســاحی بــه نــام
بــه مبــارزه بــا دشــمنان بــرود کــه ایــن ســاح توانایــی 
تغییــر شــکل دادن را نیــز داراســت و در طــول بــازی 
مــی توانیــد ان را ارتقــا دهیــد. همچنیــن در بــازی 
قابلیــت  زیــادی  تعــداد  از  اســتفاده  قابلیــت  شــما 
هــای فراطبیعــی و تلــه کینتیــک را نیــز در اختیــار 
بــازی مــی  داریــد کــه تنــوع خوبــی بــه گیــم پلــی 
نهایــی  عملکــرد  از  فــارغ  شــکل  هــر  بــه  بخشــند. 
بــازی Control، ایــن عنــوان در لیســت مــا از مــورد 
انتظارتریــن بــازی هــای ســال ۱۳۹۸، جایــگاه دهــم 

را بــه خــود اختصــاص داده اســت.

 Shenmue 3در کمپیــن کیــک اســتارتر خــود تنهــا نیــاز بــه ۲ میلیــون دالر بــرای ســاخت داشــت، 
امــا در کمتــر از یــک روز بیــش از ۵ میلیــون دالر ســرمایه بــرای ســاخت ایــن عنــوان جمــع آوری 
ــداران  ــن طرف ــز در بی ــن فرنچای ــی حــد و حصــر ای ــت ب ــاال و محبوبی ــه نشــان از پتانســیل ب شــد ک
دارد. جمــع آوری ایــن مبلــغ هنگفــت در کنــار اعــام حمایــت ســونی از ایــن پــروژه، نشــان از ایــن 
دارد کــه ایــن عنــوان دراماتیــک و محبــوب ژاپنــی ســرانجام دارد بــه تکمیــل ۳ گانــه ی خــود نزدیــک 
می شــود و یکــی از مــورد انتظارتریــن عناویــن »انحصــاری کنســولی« PS4 در ســال ۲۰۱۹ را 
بــرای مــا بــه ارمغــان خواهــد آورد تــا بازیبــازان زیــادی از آن لــذت ببرنــد و بســیاری از مــا بــا ایــن 
ــی اســت  ــم. مــی شــود گفــت ســری شــنمو از آن فرنچایزهای ــد خاطــره کنی ــوب تجدی ســری محب
کــه هــر چــه زمــان گذشــت بیشــتر قــدر و منزلــت آن هــا مشــخص شــد و ارزش واقعــی خــود را 
نــزد بازیبــازان یافتنــد، بــه طــوری کــه اکنــون بســیاری )حتــی در کشــور خودمــان( منتظــر انتتشــار 
نســخه ســوم ایــن ســری زیبــا هســتند. بــد نیســت تــا ابتــدا مقــداری اطاعــات بیشــتر را در مــورد 
تاریخچــه شــنمو بیــان کنیــم تــا هــر چــه بیشــتر بــا کلیــت ایــن ســری آشــنا شــوید. بــازی نخســت 
شــنمو کــه در ســال ۱۹۹۹ توســط ســگا ســاخته شــد و توســط همیــن کمپانــی محبــوب آن روزهــا 
بــرای کنســول دریــم کســت منتشــر گردیــد، عنوانــی جــذاب و زیبــا بــود کــه نظــر منتقــدان را جلــب 
نمــوده و موفــق شــد تــا از وبســایتی ماننــد آی جــی ان امتیــاز ۹٫۷ را دریافــت نمایــد. نســخه دوم 
ــر کــرد و  ــه نوعــی کامــل ت ــازی اول عمــل کــرد و ایــن ســری را ب ــز در ســطح ب ــا نی ــوان زیب ایــن عن
یــک عنــوان عالــی در ایــن ســبک بــرای بازیبــازان بــه حســاب مــی آمــد. عنــوان Shenmue II کــه 
 Sega AM2 قــرار داشــت توســط RPG و Action Adventure بــه ماننــد بــازی اول در ژانــر
ــرای پلتفــرم هــای Dreamcast و  ــی ســگا ب ســاخته شــد و در ســال ۲۰۰۱ و ۲۰۰۲ توســط کمپان
Xbox منتشــر گردیــد. Shenmue II پــس از انتشــار موفــق عمــل کــرد و بازخوردهــای مثبتــی را از 
ســوی منتقــدان و طرفــداران دریافــت نمــود و نهایتــا امتیــاز متــای بســیار خــوب ۱۰۰/۸۸ کــه نشــان 
دهنــده یــک عنــوان جــذاب اســت را بــه خــود اختصــاص داد تــا تبدیــل بــه یکــی از عناویــن موفــق 
شــرکت SEGA شــود، امــا عجیــب اینجــا بــود کــه ایــن بــازی هرگــز آنقــدر کــه بایــد و شــاید مــورد 
توجــه و مهــر بازیبــازان قــرار نگرفــت و بــا ایــن کــه واقعــا یکــی از برتریــن هــای ســبک خــود بــود از 
نظــر فــروش و اقبــال عمومــی چنــدان عالــی و در ســطح کیفیتــش عمــل نکــرد تــا حتــی ســگا مــدت 
هــا ایــن بــازی را کنــار بگــذارد تــا نســخه ســوم ایــن بــازی دســت بــه دامــن کیــک اســتارتر شــود. بــس 
 Action-Adventure کــه در ژانــر Shenmue 3 اســت دیگــر برویــم ســراغ نســخه ســوم! بــازی
طبقــه بنــدی مــی شــود، توســط YS Net و Neilo در دســت ســاخت قــرار دارد و قــرار اســت تــا در 
 Deep Silver و YS Net, Shibuya Productions تاریــخ ســال ۲۰۱۹ توســط کمپانــی هــای
کــه وظیفــه انتشــار بــازی را بــر عهــده خواهنــد داشــت، در دســترس بازیبــازان و عاقمنــدان قــرار 
بگیــرد. پلتفــرم هایــی کــه شــاهد عرضــه بــازی Shenmue 3 بــر روی آن هــا خواهیــم بــود شــامل 
ــه صــورت فقــط دیجیتالــی  ــازی ب ــوز مشــخص نیســت کــه ب Playstation 4 و PC هســتند. هن
منتشــر خواهــد شــد یــا شــاهد نســخه فیزیکــی نیــز خواهیــم بــود امــا کارگــردان ایــن عنــوان قبــا 
اعــام کــرده بــود کــه کــه عاقمنــد اســت بــرای کنســول پلــی استیشــن ۴ کــه بــه نوعــی خانــه اصلــی 
ایــن عنــوان اســت شــاهد ارائــه نســخه فیزیکــی نیــز باشــیم کــه بایــد صبــر کــرد و دیــد کــه در نهایــت 
ایــن عنــوان چگونــه منتشــر خواهــد شــد. نکتــه جالــب در مــورد ایــن ســری، کامــا ناشــناخته بــودن 
آن در کشــورمان اســت و حتــی زمانــی کــه مشــخص شــد عنــوان شــنمو ۳ موفــق شــده تــا خیلــی 
زود بودجــه خــود را بــه دســت آورد بســیاری از بازیبــازان مخصوصــا در کشــورمان مــی گفتنــد اصــا 
ایــن بــازی چیســت و حتــی نامــش را نیــز نمــی دانســتند.  تــم داســتانی بــازی بــه ایــن شــکل اســت 
 Ryo کــه در ســال ۱۹۸۷ و در پــی وقایــع نســخه دوم ایــن ســری، شــخصیت اصلــی بــازی یعنــی
ــد.  ــدا کن ــدر خــود را پی ــل پ ــا قات ــد ت ــه کوهســتان هــای Guilin ســفر مــی کن ــن ب Hazuki از ژاپ
در انجــا وی بــا Ling Shenhua اشــنا مــی شــود، دختــر مرمــوزی کــه بــه طــرز عجیبــی قبــا نیــز 
در خــواب هــای وی ظاهــر شــده اســت. بعــد از ایــن کــه ریــو در مــورد افســانه روســتای لینــگ و 
ــا هــم راهــی ســفری مــی شــوند کــه در ان سرگذشــت  سرگذشــت وی مطلــع مــی شــود آن دو ب
 Bailu ــه یکدیگــر اشــکار مــی شــود. نســخه ســوم در  روســتای مشــترک و گــره خــورده آن هــا ب
ــد  ــود مانن ــم ب ــازی خواهی ــز در ب ــف دیگــری نی ــاز مــی شــود و شــاهد مناطــق مختل در Guilin اغ
Choubu کــه پــر اســت از مغــازه هــای مختلــف و همینطــور  Baisha کــه در مــورد ایــن مناطــق در 
صفحــه رســمی بــازی توضیحاتــی داده شــده اســت. نکتــه جالــب اینجاســت کــه ریــو مــی توانــد در 
بــازی بــا زاپــن تمــاس بگیــرد و از سرگذشــت و احــوال شــخصیت هــای نســخه هــای قبلــی بــازی نیــز 
آگاه شــود. خوشــبختانه اکثــر صداگــذار هــای قدیمــی شــخصیت هــای ایــن بــازی هــم انگلیســی 
و هــم ژاپنــی، بــرای نســخه ســوم مجــددا گــرد آمــده انــد تــا در ایــن عنــوان نیــز شــنوای صداهــای 
خاطــره انگیــز و قدیمــی شــخصیت هــای محبوبمــان باشــیم. بــه عنــوان مثــال صــدا گــذار ژاپنــی 
 Masaya Matsukaze آقــای ،Ryo Hazuki یکــی از  شــخصیت هــای اصلــی بــازی یعنــی
 Corey ــای ــن شــخصیت، اق ــذار انگلیســی ای در نســخه ســوم حضــور خواهــد داشــت و صــدا گ
Marshall نیــز بــرای حضــور در نســخه ســوم موافقــت کــرده اســت. امیــدوار هســتیم کــه نســخه 
ســوم ایــن فرنچایــز زیبــا بتوانــد در ســطح دو بــازی قبلــی و حتــی بهتــر از آن هــا عمــل نمایــد و نــام 
ــازی Shenmue 3 در لیســت مــا  ــدازد. ب ــان هــا بیان ــر ســر زب ــن ســری را بیشــتر از همیشــه ب ای

جایــگاه نهــم را کســب نمــوده اســت.

ControlShenmue 3
Remedy Entertainment   سازنده

Games ۵۰۵ :ناشر
Action-Adventure ,Third-person shooter   ژانر

Playstation 4 ,Xbox One ,PC  پلتفرم مقصد

YS Net, Neilo  سازنده
YS Net, Shibuya Productions, Deep Silver  ناشر

Action-Adventure  ژانر
Playstation 4 ,PC  پلتفرم مقصد
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87  Ori and بــازی  بــا موفقیــت عالــی    
بــازی  ، معرفــی   the Blind Forest
ــر  ــاب ناپذی ــز اجتن ــن ســری نی ــد ای جدی
بــود و ایــن موضــوع در E3 2017 رخ 
 Ori and بــازی  مایکروســافت  و  داد 
the Will of the Wisps را معرفــی 
بــازی  یــک  نمــود. همــواره وقتــی کــه 
اولیــن  بــرای  IP جدیــد  یــک  و  جدیــد 
بــار خلــق مــی شــود و مــی توانــد فــوق 
العــاده موفــق عمــل کنــد و چــه از نظــر 
فــروش و چــه از جنبــه امتیــازات قابــل 
مــی شــود، معنــی اش  قبــول ظاهــر 
شــروع  منتشــر  بایــد  کــه  اســت  ایــن 
یــک فرنچایــز ادامــه دار و نســخه هــای 
 Ori and باشــیم.   ســری  آن  بعــدی 
the Blind Forest عنوانــی بــود کــه 
ذات هنر را در خود داشت و در نهایت 
زیبایــی، ظرافــت و لطافــت خلــق شــده 
بــا  و  بهتریــن  بــا  کــه  عنوانــی  بودنــد. 
کیفیــت تریــن انتخــاب رنــگ هــا، رنــگ 
ــد یــک  ــود و چیــزی مانن آمیــزی شــده ب
معجــزه بصــری بــه نظــر مــی رســید و 
بیشــتر یــک اثــر هنــری یــا یــک تابلــوی 
تــا  بــود  رنــگ و لعــاب  زیبــا و خــوش 
صرفــا یــک بــازی. از آن عناوینــی کــه 
بارهــا و بارهــا بــه مناظــر و محیــط بــازی 
دنیــای  در  غــرق  و  شــویم  مــی  خیــره 
زیبــا و محیــط چشــم نــواز آن خواهیــم 
 Ori and the Blind Forest شــد. 
بــه  کــه  داشــت  نیــز  زیبایــی  داســتان 
گفتــه ســازندگان الهــام گرفتــه شــده از 
 The و The Lion King داستان های
ایــن عنــوان روی  بــود و   Iron Giant
 Xbox One ،Xbox پلتفــرم   ۳ هــر 
  Microsoft Windows و   360
بازخوردهــای بســیار مثبتــی را کســب 
کــرد و موفــق شــد تــا امتیــاز متــای ۸۸ 
و حتــی  اختصــاص دهــد  خــود  بــه  را 
 BAFTA موفــق شــد تــا جوایــزی ماننــد
 Games Award for Artistic
 The Game و   Achievement
Award for Best Art Direction را 
نیــز از آن خــود کنــد کــه نشــان دهنــده 
طراحــی هــای هنــری نــاب آن هســتند.  
 Ori یعنــی  ســری  ایــن  جدیــد  بــازی 
نیــز   and the Will of the Wisps
Metroidvania طبقــه  کــه در ژانــر  
اول  بــازی  ماننــد  شــود،  مــی  بنــدی 
 Moon Studios اســتودیو  توســط 
قــرار  و  دارد  قــرار  ســاخت  دســت  در 
ــا در ادامــه ســال ۲۰۱۹ توســط  اســت ت
وظیفــه  کــه   Microsoft کمپانــی 
خواهــد  عهــده  بــر  را  بــازی  انتشــار 
و  بازیبــازان  دســترس  در  داشــت، 
عاقمنــدان قــرار بگیــرد. پلتفــرم هایــی 
 Ori and the کــه شــاهد عرضــه بــازی
آنهــا  روی  بــر   Will of the Wisps

و   Xbox One شــامل  بــود  خواهیــم 
PC هســتند. بایــد صــر کــرد و دیــد کــه 
آیــا ســازندگان بــازی در طراحــی گیــم 
پلــی ایــن نســخه نیــز از عناوینــی ماننــد 
گرفتــه  الهــام   Metroid و   Rayman
انــد یــا خیــر؟ در بــازی نخســت شــما 
کنتــرل Ori را بــه دســت مــی گرفتیــد 
اســت.  روح ســفید محافــظ  یــک  کــه 
ــاال  وی قابلیــت پــرش روی دیوارهــا و ب
جفــت  همچنیــن  و  هــا  آن  از  رفتــن 
 Sein شــدن بــا یــک روح دیگــر بــه نــام
Sein »نــور و چشــمان«  بــود.  را دارا 
درخــت روح جنــگل اســت و قــادر اســت 
کنــد.  شــلیک  روح  هــای  شــعله  تــا 
بــرای  یقیــن،  بــه  قریــب  احتمــال  بــه 
پیشــروی در ایــن بــازی نیــز بایــد از روی 
پلتفــرم هــای مختلــف بــازی عبــور کنیــد 
نماییــد. همچنیــن  را حــل  و معماهــا 
 soul« ذخیــره  سیســتم  احتمــاال 
داشــته  وجــود  بــازی  در  نیــز   »links
باشــد و شــاهد یــک سیســتم آپگریــد 
مهــارت  و  هــا  توانایــی  ارتقــای  بــرای 
هــای Ori کــه شــاید نســبت بــه بــازی 
قبــل پیشــرفته تــر شــده و تغییراتــی بــه 
خــود دیــده باشــد نیــز باشــیم. بــدون 
شــک طرفــداران بــازی اول انتظــار دارنــد 
 Ori and the Will of کــه در عنــوان
the Wisps  هــم شــاهد گیــم پلــی 
ــری فــوق العــاده،  جــذاب، اســتایل هن
داســتان زیبــا، رنــگ بنــدی هــای بــی 
نظیــر، ســکانس هــای اکشــن و طراحــی 
بــازی  ایــن  و  باشــند  شــاهکار  محیــط 
چیــزی حتــی بیشــتر از بــازی اول بــه آن 
ــم پلــی و  ــه دهــد.  جــدا از گی هــا هدی
داســتان و ... یــک نکتــه در مــورد ایــن 
عنــوان پــر واضــح اســت و آن هــم ایــن 
 Ori and the Will of کــه  اســت 
ــی  ــز از لحــاظ بصــری ب the Wisps نی
ــود و هــر چقــدر  ــا خواهــد ب ــت زیب نهای
هــم بــازی داســتان و گیــم پلــی بســیار 
عالــی داشــته باشــد امــا بــاز هــم نقطــه 
بســیار  توجــه  اصلــی  دلیــل  و  قــوت 
ــری  ــه آن، اســتایل هن ــاد و خــاص ب زی
و طراحــی محیــط بــازی اســت کــه آن 
هــا را بــه یکــی از زیباتریــن و چشــم 
نــواز تریــن عناویــن از لحــاظ گرافیــک 
هنــری تبدیــل کــرده و بــرگ برنــده بــازی 
 Ori and the ــازی ــام ب ــود. ن خواهــد ب
Will of the Wisps در بیــن عناویــن 
جــذاب و پرتعــدادی کــه تاکنــون انتشــار 
آن هــا بــرای ســال ۱۳۹۸ تاییــد شــده 
از عملکــرد  فــارغ  و  قــرار دارد  اســت، 
 Ori and the Will  ،نهایــی ایــن بــازی
of the Wisp در لیســت مــا از مــورد 
انتظارتریــن بــازی هــای ســال ۱۳۹۸، 
ــه خــود اختصــاص  ــگاه هشــتم را ب جای

اســت.  داده 

ســال   E3 نمایشــگاه  در    Skull & Bones معرفــی 
کاندیــد  بــازی  ایــن  کــه  بــود  جــذاب  حــدی  بــه   ۲۰۱۷
 Game Critics Awards› Best مثــل   جوایــزی 
 Best Online Multiplayer و   Original Game
شــد. ایــن عنــوان در ابتــدا قــرار بــود در ۳ ماهــه ســوم 
یــا چهــارم ســال ۲۰۱۸ منتشــر گــردد ولــی بعــدا بــا تاخیــر 
یوبیســافت  توســط  آن  عرضــه  زمــان  و  شــد  مواجــه 
ابتــدا  از  تــا  بگذاریــد  گردیــد.  منتقــل   ۲۰۱۹ ســال  بــه 
بــازی Skull & Bones کــه نخســتین  شــروع کنیــم. 
بــار درکنفرانــس مطبوعاتــی یوبیســافت در نمایشــگاه 
E3 ســال ۲۰۱۷ معرفــی شــد، در ژانــر Action طبقــه 
 Blue Byte, بنــدی مــی شــود و توســط اســتودیوهای
در   Ubisoft Singapore و   Ubisoft Chengdu
تــا  بــازی قــرار اســت  ایــن  دســت ســاخت قــرار دارد. 
در ســال ۲۰۱۹ توســط کمپانــی Ubisoft کــه وظیفــه 
در  داشــت،  خواهــد  عهــده  بــر  نیــز  را  بــازی  انتشــار 
دســترس بازیبــازان و عاقمنــدان قــرار بگیــرد. پلتفــرم 
هایــی کــه شــاهد عرضــه بــازی Skull & Bones بــر 
 Playstation 4 شــامل  بــود  خواهیــم  آنهــا  روی 
XboxOne, و PC هســتند و البتــه شــاهد بهبودهایــی 
ــی استیشــن  ــان نســلی پل ــرای کنســول هــای می هــم ب
پــرو و ایکــس باکــس وان ایکــس خواهیــم بــود. بــه نظــر 
مــی رســد کــه مبــارزات دریایــی فــوق العــاده لذتبخــش 
مخصوصــا  و   Assassin›s Creed ســری  عناویــن 
ــوده  ــرای یوبیســافت جــذاب ب ــدر ب ــارم آن ق نســخه چه
و بازخوردهــای مثبتــی داشــته اســت کــه ایــن شــرکت 
تصمیــم گرفتــه اســت تــا یــک بــازی کامــل و یــک آی 
ــارزات  ــا محوریــت دزدهــای دریایــی و مب ــد را ب پــی جدی
کــه  رســد  مــی  هــم  نظــر  بــه  و  نمایــد  خلــق  دریایــی 
ــز  ــازی جــذاب و هیجــان انگی ــم منتظــر یــک ب مــی توانی
در   Skull & Bones پلــی،  گیــم  منظــر  از  باشــیم. 
واقــع یــک بــازی اکشــن تاکتیکــی اســت کــه در قالــب 
ــال مــی  ــن ســوم شــخص دنب ــه دوربی جهــان آزاد و زاوی
شــود. شــما در بــازی در نقــش کاپیتــان یــک کشــتی 
کــه کامــا بــرای شــما قابــل شــخصی ســازی اســت قــرار 
مــی گیریــد )هــم کاپیتــان و هــم کشــتی قابــل شــخصی 
ســازی هســتند( و مــی توانیــد بخــش کمپیــن بــازی را 
بــه صــورت تــک نفــره انجــام دهیــد و در اقیانــوس هنــد 
دریانــوردی کنیــد و یــا بــه ۵ بازیکــن دیگــر بپیوندیــد و 
بــه صــورت چنــد نفــره بــازی را تجربــه نماییــد. جالــب 
اســت کــه مــواردی ماننــد جهــت و ســرعت وزش بــاد هــم 
در مبــارزات بــازی تاثیرگــذار هســتند و مــی توانیــد از 
ــد  ــد. شــما مــی توانی ــه نفــع خــود اســتفاده نمایی آنهــا ب
sloops- در بــازی کشــتی هــای دیگــری را نیــز ماننــد
of-war, frigates و brigantines بــه دســت آوریــد 
و از ســاح هایــی مثــل مورتــار و راکــت و.. اســتفاده 
نماییــد.   بــدون تردیــد Skull & Bones کــه یــک ای 
پــی و فرنچایــز جدیــد محســوب مــی شــود و طرفــداران 
خــاص خــودش را نیــز دارد، بــه واســطه نــام بزرگــی کــه 
بــه عنــوان ســازنده و ناشــر خــود مــی بینیــد و همچنیــن 
ــازی هــای بســیار مــورد  نمایــش هــای جذابــش، جــزو ب
انتظــار ســال ۱۳۹۸ محســوب مــی شــود و بایــد تــا زمــان 
انتشــار آن صبــر نمــوده تــا عملکــرد ایــن بــازی را بررســی 
نماییــم، در هــر صــورت Skull & Bones در لیســت مــا 
از مــورد انتظارتریــن بــازی هــای ســال ۱۳۹۸، در جایــگاه 

هفتــم قــرار گرفتــه اســت.

Ori and the Will of the WispsSkull & Bones
Moon Studios   سازنده

Microsoft Studios  ناشر
Metroidvania   ژانر

Xbox One, Microsoft Windows  پلتفرم ها

Blue Byte, Ubisoft Chengdu, Ubisoft Singapore   سازنده
Ubisoft   ناشر

Action   ژانر
Playstation 4 ,Xbox One ,PC   پلتفرم مقصد
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مدتــی قبــل از نمایشــگاه E3 ســال ۲۰۱۸ بــود کــه بــازی RAGE 2 بــه طــور 6
ــن  ــی جــذاب از ای ــز شــاهد نمایــش های ــا امــروز نی رســمی معرفــی شــد و ت
عنــوان بــوده ایــم کــه یــه وضــوح مشــخص اســت مــا را بــاز هــم بــه ســفری 
هیجــان انگیــز و پــر از آشــوب خواهــد بــرد. بــازی نخســت ایــن عنوانــی فــوق 
العــاده جــذاب و عالــی و لذتبخــش بــود کــه ضعــف هایــی هــم داشــت ولــی 
ــود. قطعــا مــی دانیــد کــه  نــکات خوبــش خیلــی بیشــتر از ضعــف هایــش ب
امتیــاز متــای ۸۱ خیلــی خیلــی امتیــاز خوبــی بــرای یــک بــازی محســوب مــی 
شــود ولــی بــرای RAGE کــه شــاید خیلــی هــا انتظــار داشــتند یــک شــاهکار 
بــی بدیــل در حــد ۹۰ و باالتــر باشــد، چنــدان هــم طرفــداران و مخاطبیــن 
صنعــت گیــم را راضــی نکــرد. در واقــع عنــوان نخســت بــه خاطــر نــام ســازنده 
اش کــه id Software و جــان کارمــک بــزرگ بودنــد و تریلرهــای بســیار 
ــازی خیلــی خیلــی مــورد انتظــار  ــا و موضــوع جذابــش، تبدیــل بــه یــک ب زیب
ــد  ــه از آن انتظــار مــی رفــت قدرتمن ــدر ک ــد آن ق ــی منتشــر گردی شــد و وقت
ــر  ــازی RAGE 2 کــه در ژان ظاهــر نشــد. دیگــر برویــم ســراغ نســخه دوم! ب
 Avalanche طبقــه بنــدی مــی شــود، توســط First Person Shooter
Studios و id Software در دســت ســاخت قــرار دارد و قــرار اســت تــا در 
ــازی را  ژوئــن ســال ۲۰۱۹ توســط کمپانــی Bethesda کــه وظیفــه انتشــار ب
بــر عهــده خواهــد داشــت، در دســترس بازیبــازان و عاقمنــدان قــرار بگیــرد. 
پلتفــرم هایــی کــه شــاهد عرضــه بــازی RAGE 2 بــر روی آنهــا خواهیــم بــود 
شــامل Playstation 4 ,XboxOne و PC هســتند. RAGE 2 یک »شــوتر 
اول شــخص آخرالزمانــی بــا المــان هــای ریســینگ و مبــارزات ماشــینی« 

محســوب مــی شــود کــه مــا را بــه دنیایــی پــر از هیجــان و آشــوب و جذابیــت 
خواهــد بــرد. نکتــه جالــب، حضــور اســتودیو آواالنــچ بــه عنــوان ســازنده بــازی 
در ایــن نســخه اســت و قطعــا مــی توانیــم از هیجــان و انفجارهــا و مبارزاتــی 
در ســطح جذابیــت ســری جاســت کاز کــه ایــن اســتودیو خلــق کــرده اســت 
در بــازی RAGE 2 نیــز ســیراب شــویم کــه ایــن موضــوع در همیــن نمایــش 
هــای ایــن بــازی کــه تاکنــون دیــده ایــم کامــا واضــح اســت. از لحــاظ کلــی 
و بــا توجــه بــه نمایــش هایــی کــه از ایــن بــازی دیــده ایــم بایــد گفــت بــازی 
RAGE 2 ســفری در دنیایــی آخرالزمانــی اســت کــه بــه نظــر مــی رســد ترکیبی 
از عناویــن مــد مکــس، فــال اوت و بــوردر لنــدز باشــد کــه با سیســتم شــوتینگ 
بســیار هیجــان انگیــز، ســریع  و خــاص بــازی هــای بتــزدا کــه از بهتریــن هــا در 
ســبک خــود محســوب مــی شــود ترکیــب شــده تــا اســت تــا یــک بمــب هیجــان 
 E3 در RAGE 2 خلــق شــود.در نمایــش جــذاب و کامــل Rage 2 ــام ــه ن ب
ســال جــاری شــاهد بخــش هایــی کامــا اکشــن و هیجــان انگیــز بودیــم و بــه 
نظــر مــی رســد کــه ایــن بــار شــاهد المــان هــای جهــان آزاد بیشــتر و مبــارزات 
ماشــینی عمیــق تــر بــا شــخصی ســازی هــای گســترده نســبت بــه بــازی اول 
خواهیــم بــود کــه امیــد مــا را بــه ایــن بــازی بیشــتر مــی کنــد. بایــد صبــر کردیــد 
و دیــد کــه آیــا ایــن بــازی مــی توانــد بــه انتظارهــا پاســخ مثبــت بدهــد و موفــق 
 RAGE ــازی ــی ب ــارغ از عملکــرد نهای ــه هــر شــکل ف ــر. ب ــا خی ظاهــر شــود ی
2، ایــن عنــوان در لیســت مــا از مــورد انتظارتریــن بــازی هــای ســال ۱۳۹۸، 

جایــگاه ششــم را بــه خــود اختصــاص داده اســت.

RAGE 2
Avalanche Studios, id Software :سازنده

Bethesda   ناشر
First Person Shooter   ژانر

Playstation 4 ,XboxOne ,PC   پلتفرم مقصد
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کنفرانــس مایکروســافت در E3 ســال جــاری واقعــا معرکــه بــود و پــر بــود 5
از نمایــش هــای عالــی و بــازی هــای زیبــا و ســورپرایزهای جــذاب، ولــی 
ــرای  بــدون شــک بزرگتریــن ســورپرایز کنفرانــس مایکروســافت مخصوصــا ب
طرفــداران ایــن شــرکت، معرفــی نســخه ای جدیــد از ســری اصلــی و شــماره 
دار فرنچایز گیرز او وار بود که تحت نام Gears 5 معرفی شــد و طرفداران 
پرتعــدادش در دنیــا را سرشــار از هیجــان و ذوق کــرد. ابتــدا کمــی در مــورد 
ایــن ســری صحبــت مــی کنیــم. نســخه اول Gears of War یــک شــاهکار 
بســیار زیبــا، بــی نظیــر و عالــی بــود کــه ایــن نــام را بــر ســر زبــان هــا انداخــت. 
ــه تحســین  ــه ای را ب ــازی هــای رایان ــه تمــام جامعــه ب ــی نقــص ک ــی ب عنوان
بــه تحســین آن گشــودند.  لــب  واداشــت و گیمــران و منتقــدان همگــی 
ــود و بســیار دشــوار  ــرای چنیــن شــاهکاری واقعــا ســخت ب ــه ب ســاخت دنبال
اســت کــه بــرای چنیــن بــازی دنبالــه ای بســازید کــه بــاز هــم مــورد تحســین 
همــه قــرار بگیــرد امــا ســازندگان ایــن ســری بــاز هــم موفــق بــه انجــام ایــن کار 
شــدند و بــا عنــوان Gears of War 2 در ســال ۲۰۰۸ حماســه ای دیگــر رقــم 
زدنــد. در واقــع بایــد گفــت ســاخت و خلــق یــک بــازی و یــک فرنچایــز شــاهکار 
خیلــی خیلــی ســاده تــر اســت از ســاختن نســخه دوم یــک بــازی شــاهکار کــه 
بــازی اولــش متــای ۹۴ گرفتــه اســت، امــا ســازندگان ایــن ســری موفــق شــدند 
تــا ایــن کار را انجــام دهنــد. بعــد از آن در نســل هفتــم شــاهد عرضــه دو 
 Gears of و Gears of War 3 بــازی عالــی دیگــر از ایــن ســری بــا نــام هــای
War Judgement بودیــم تــا بــه ایــن شــکل پرونــده ایــن فرنچایــز در نســل 
هفتــم بســته شــود. نقــش ایــن ســری در ارتقــای ســبک شــوتر ســوم شــخص 
در نســل هفتــم بســیار زیــاد بــود و در واقــع بایــد بگوییــم مابکروســافت 
بــه کمــک اپیــک گیمــز و کلیــف بلزینســکی فرنچایــزی را خلــق کردنــد کــه 
ــارزات و کاورگیــری و .. را  ــازی و ســبک شــوتر شــوم شــخص و مب صنعــت ب
ــت  ــه ثب ــن ســبک ب ــرای ای ــری را ب ــا داد و اســتانداردهای باالت ــول ارتق ــک ل ی
ــه  ــه ســراغ ایــن ســری رفت ــاره ب رســاند. در نســل هشــتم مایکروســافت دوب

و نســخه چهــارم Gears of War را بــرای کنســول نســل هشــتمی اش 
ــی کــه بســیاری منتظــر معرفــی  معرفــی و عرضــه کــرد. بعــد از آن و در حال
عنــوان جدیــدی از ایــن ســری بودنــد، مایکروســافت در نمایشــگاه E3 ســال 
۲۰۱۸ ایــن کار را کــرد و خبــر از ســاخت Gears 5 داد. ایــن بــازی کــه ماننــد 
همیشــه در ژانــر Third Person Shooter طبقــه بنــدی مــی شــود، ماننــد 
بــازی چهــارم توســط اســتودیو The Coalition در دســت ســاخت قــرار دارد 
و قــرار اســت تــا در ســال ۲۰۱۹ توســط Microsoft کــه وظیفــه انتشــار بــازی 
را بــر عهــده خواهــد داشــت، در دســترس بازیبــازان و عاقمنــدان قــرار بگیــرد.

پلتفــرم هایــی کــه شــاهد عرضــه بــازی Gears 5 بــر روی آنهــا خواهیــم بــود 
شــامل Xbox One و PC هســتند و بــازی قطعــا بــه صــورت ۴K ســاخته 
خواهــد شــد تــا بتوانــد از قــدرت کنســول ایکــس باکــس وان ایکــس هــم 
اســتفاده نمایــد. از لحــاظ داســتانی، در انتهــای نســخه چهــارم بــازی شــاهد 
یــک پایــان کلیــف هنگــر بودیــم و حــاال بــه نظــر مــی رســد کــه نســخه پنجــم 
ــازی چهــارم را ادامــه بدهــد  ــا همــان داســتان و ماجراهــای ب قــرار هســت ت
بــا ایــن تفــاوت کــه ایــن بــار بازیبــاز در نقــش Kait Diaz قــرار مــی گیــرد و 
نــه در نقــش جــی دی فنیکــس. همچنیــن مشــخص شــد مارکــوس فنیکــس 
محبــوب و دیگــر شــخصیت هــای نســخه چهــارم نیــز در ایــن بــازی بــاز گشــته 
و حضــور خواهنــد داشــت. در نمایــش دقایقــی از ایــن عنــوان در کنفرانــس 
مایکروســافت شــاهد همــان المــان هــای همیشــه جــذاب و هیجــان انگیــر و 
 Gears 5 اصیــل ایــن فرنچایــز هســتیم. در نهایــت بایــد گفــت بــدون شــک
جــزو موردانتظارتریــن هــای ســال ۲۰۱۹ و ۱۳۹۸ محســوب مــی شــود و  ایــن 
ــازی در لیســت مــا جایــگاه پنجــم را بــه خــود اختصــاص داده اســت. بایــد  ب
ــازی، ریســک  ــد، ســازندگان ب ــن شــماره جدی ــا در ای ــد کــه آی ــر کــرد و دی صب
هایــی را در جهــت نوســازی المــان هــای گیــم پلــی و افــزودن مــوارد کامــا 

جدیــد بــه بــازی انجــام خواهنــد داد یــا خیــر.

Gears of War 5
The Coalition  سازنده

Microsoft   ناشر
Third Person Shooter   ژانر

Xbox One, PC   پلتفرم مقصد
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عناویــن 4 بازســازی  بــرای  طرفــداران  درخواســت  موضــوع 
قدیمــی فاینــال فانتــزی تبدیــل بــه یــک مســئله عــادی شــده 
اســت و بــه حــدی تعــداد بــازی هــای زیبــای ایــن ســری زیــاد 
اســت کــه هــر کــدام از آن هــا ارزش بازســازی در نســل های 
ــن درخواســت هــا در مــورد  ــه ای ــد را دارا هســتند. البت جدی
شــماره هفتــم ســری بــا تمــام بــازی هــای تاریــخ فــرق مــی 
کنــد. در واقــع در طــول تاریــخ بــازی  هــای رایانــه  ای، عنوانــی 
کــه بیشــترین درخواســت  بازســازی را از ســوی طرفــداران 
 Final بــی نظیــر و خاطره انگیــز  داشــته اســت، شــاهکار 
Fantasy VII اســت کــه بــی  شــک محبــوب  تریــن نســخه 
ــه شــمار مــی  رود.  ایــن ســری فــوق  محبــوب نیــز تاکنــون ب
بــد نیســت تــا در ابتــدا بــه معرفــی کوتــاه ایــن فرنچایــز بــزرگ 
ــار کار خــود را  ــزی نخســتین ب ــال فانت ــم. ســری فاین بپردازی
ــاز  ــن ســری آغ ــازی ای ــا انتشــار نخســتین ب از ســال ۱۹۸۷ ب
 Final کــرد و تــا بــه امــروز کــه جدیدتریــن نســخه آن بــا نــام
Fantasy XV در  نســل هشــتم در  اختیــار طرفــداران قــرار 
دارد، کار خــود را ادامــه داده اســت و تبدیــل یــه یکــی از 
بزرگتریــن و محبــوب تریــن ســری بــازی هــای تاریــخ شــده 
اســت. در واقــع بایــد گفــت کــه در طــول ســال هــا ایــن طــور 
بــوده اســت همیشــه بــه دلیــل محبوبیــت بســیار بــاالی بــازی 
هــای ایــن ســری و درخواســت هــای زیــاد طرفــداران در 
سراســر دنیــا، عناویــن زیــادی از ایــن ســری محبــوب تاکنــون 
بازســازی شــده انــد و در نســل هــای مختلــف بــرای پلتفــرم 
هــای مختلــف منتشــر شــده انــد، بــه طــور مثــال در دســامبر 
ــوان  ــک نســخه بازســازی و ریمســتر شــده از دو عن ۲۰۱۳ ی
در   Final Fantasy X-2 و   Final Fantasy X زیبــای 
 Final Fantasy X قالــب یــک مجموعــه ارزشــمند بــه نــام
 PlayStation بــرای پلتفــرم هــای | X-2 HD Remaster
PlayStation 3, PlayStation Vita ,4 و رایانــه هــای 
ــدوز عرضــه شــد. شــاهکار  ــا سیســتم عامــل وین شــخصی ب
Final Fantasy VII  نیــز کــه هفتمیــن نســخه از ســری 
عناویــن اصلــی فاینــال فانتــزی محســوب مــی شــود، توســط 
کمپانــی Square Enix ســاخته شــد و در ســال ۱۹۹۷ و 
ســپس در طــول ســال هــای بعــدی توســط همیــن کمپانــی 
 PlayStation 4, PlayStation, هــای  پلتفــرم  بــرای 
 PlayStation 3, PlayStation Portable, Android,
اســت.  گردیــده  منتشــر   iOS, Microsoft Windows
ایــن عنــوان زیبــا بــا متــای ۹۲ محبــوب تریــن بــازی فرنچایــز 
فاینــال فانتــزی و یکــی از محبــوب تریــن و بزرگتریــن عناوین 
نقــش آفرینــی در تاریــخ بــه شــمار مــی رود. پــس از ســال  
هــا تقاضــا بــرای ســاخت نســخه بازســازی شــده شــماره 
هفتــم ایــن ســری، ســرانجام در مراســم E3 ســال ۲۰۱۵ 
بــود کــه ایــن نســخه معرفــی گردیــد و بســیاری از بازیبــازان 
 Final رســیدند.  خــود  آرزوی  بــه  تــر  قدیمــی  مخصوصــا 
Fantasy VII Remake کــه بازســازی عنــوان اصلــی ســال 
ــازی هــای  ۱۹۹۷ محســوب مــی  شــود و بــه ماننــد تمامــی ب
اصلــی ســری، در ژانــر نقــش آفرینــی قــرار دارد، توســط 
Square Enix, CyberConnect2 و Epic Games در 
حــال توســعه و ســاخت اســت و قــرار اســت تــا در تاریــخ 
نامشــخصی در ســال ۲۰۱۸ بــرای PlayStation 4 منتشــر 
Yoshinori Kitase کــه کارگــردان نســخه  گــردد. آقــای 
ــار در نســخه  ــن ب ــه شــمار مــی  رود ای ــوان ب ــن عن ــی ای اصل
بازســازی شــده در نقــش تهیه کننــده بــازی حاضــر شــده 
اســت و آقــای Tetsuya Nomura بــه عنــوان کارگــردان 
بــازی انجــام وظیفــه مــی  کنــد. همچنیــن مشــخص گردیــد 
کــه بــه منظــور ایــن کــه ســازندگان مجبــور نشــوند تــا هیــچ 
صــورت  بــه  آن  انتشــار  کننــد  حــذف  را  بــازی  از  بخشــی 

بخــش بخــش یــا اپیزودیــک انجــام بگیــرد کــه بازخوردهــای 
 Final مثبــت و منفــی زیــادی را بــه همــراه داشــت. عنــوان
نظیرتریــن  بــی  از  یکــی  قصــه  روایتگــر   Fantasy VII
 Cloud شــخصیت هــای دنیــای بــازی هــای رایانــه ای یعنــی
ــروه  ــراه گ Strife اســت و حــول محــور مبــارزات او بــه هم
 Shinra در برابــر گــروه فاســد AVALANCHE مقاومــت
مــی    Sephiroth آنهــا  رهبــر  و   megacorporation
و  هــا  شــخصیت  لحــاظ  از   Final Fantasy VII گــردد. 
شــخصیت پــردازی شــاید برتریــن بــازی ایــن ســری بــزرگ 
ــا  ــک شــخصیت هــای حاضــر در آن ت ــک ت باشــد و واقعــا ت
همیشــه در یــاد و خاطــر مــا و تاریــخ باقــی مانــده انــد. تنهــا 
کافیســت تــا فرشــته تــک بــال، ســفیروث )Sephiroth( را 
 Final Fantasy بــه خاطــر بیاوریــد. آنتاگونیســت اصلــی
VII کــه از بســیاری از پروتاگونیســت هــای بســیار بــزرگ 
ــر اســت  ــوب ت ــز محب ــف نی ــازی هــای مختل ــوب در ب و محب
و یــک اســطوره در ســری فاینــال فانتــزی و تاریــخ بــازی 
هــای رایانــه ای بــه شــمار مــی رود. خیلــی هیجــان انگیــز 
 Final Fantasy اســت کــه بــار دیگــر خواهیــم توانســت در
ــن  ــا ســفیروث و دیگــر شــخصیت هــای ای VII Remake ب
 Final Fantasy بــی تکــرار ماقــات کنیــم. در  شــاهکار 
VII طراحــی تــک تــک جزییــات بــازی از دنیــای آن و محیــط 
اطــراف گرفتــه تــا ریزتریــن جزییــات شــخصیت هــای بــازی و 
لبــاس هــای آنهــا بــه زیباتریــن شــکل ممکــن انجــام شــده و 
ایــن بــازی یکــی از خــوش گرافیــک تریــن عناویــن زمــان خــود 
محســوب مــی شــود کــه حــاال قطعــا در نســخه بازســازی 
شــده آن و بــا توجــه بــه تریلرهایــی کــه تاکنــون از آن دیــده 
ایــم بــاز هــم شــاهد یــک گرافیــک معرکــه و کامــا نســل 
هشــتمی خواهیــم بــود کــه لــذت دیــدار دوبــاره بــا شــخصیت 
هــای محبوبمــان و مبــارزات بــی نظیــر فاینــال فانتــزی ۷ را 
چنــد برابــر مــی کنــد. طراحــی ظاهــری و صــورت شــخصیت 
هــا و لبــاس هــای آن هــا در بــازی و حرکــت موهــای آن هــا 
ــازی،  ــی ب ــه قــدری شــخصیت هــای اصل ــود و ب ــر ب ــی نظی ب
زیبــا و دوســت داشــتنی طراحــی شــده انــد کــه هــر بازیبــازی 
 Final Fantasy VII را شــیفته خــود مــی کننــد. دنیــای
بســیار وســیع و زیبــا طراحــی شــده و انــواع و اقســام محیــط 
هــا و مناظــر چشــم نــواز را مــی توانســتید در آن مشــاهده 
کنیــد و همچنیــن نورپــردازی نیــز در ایــن عنــوان ســطح 
خیلــی باالیــی داشــت. انتظــار داریــم تــا تمامــی ایــن مــوارد 
بازســازی  در  و نســل هشــتمی  باالتــر  بســیار  بــا کیفیــت 
ایــن عنــوان وجــود داشــته باشــد تــا شــاهد یــک شــاهکار 
بــازی در  بــازی اصلــی باشــیم. مبــارزات  دیگــر در ســطح 
ایــن نســخه بازســازی شــده بناســت تــا بــر پایــه سیســتم 
اکشــن هــم زمــان )real-time action( بــا المــان  هــای 
 ،Dissidia Final Fantasy اســتراتژی شــبیه بــه عنــوان
پیــاده شــود. امیــدوار هســتیم تــا نســخه بازســازی شــده 
نیــز بــه ماننــد بــازی اصلــی بــا داســتان عالــی، گیــم پلــی 
فــوق العــاده و گرافیــک چشــم نــواز موفــق شــود تــا بــه یکــی 
از برتریــن بــازی هــای نقــش آفرینــی ســال ۲۰۱۹ تبدیــل 
ــدون تردیــدFinal Fantasy VII Remake یکــی  گــردد. ب
ــه حســاب مــی  ــن ســال ۱۳۹۸ ب ــن عناوی از مــورد انتظارتری
آیــد و خیلــی از مــا ســال هاســت منتظــرش بــوده ایــم. بــازی 
ــه  ــق ب ــا موف Final Fantasy VII Remake در لیســت م
کســب جایــگاه چهــارم گردیــده اســت. بایســتی تــا زمــان 
انتشــار ایــن بــازی صبــر کــرده و مشــاهده کنیــم کــه یکــی از 
مــورد انتظارتریــن بازســازی  هــای تاریــخ از یکــی از محبــوب 
تریــن عناویــن تاریــخ، بــه ســر منــزل مقصــود خواهــد رســید 

یــا خیــر.

Final Fantasy VII Remake
Square Enix, CyberConnect2, Epic Games    سازنده

Square Enix  ناشر
RPG   ژانر

PlayStation 4 پلتفرم ها
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 نمایشــی کــه از Ghost of Tsushima در کنفرانــس ســونی مشــاهده کردیــم بــه 3
معنــای واقعــی کلمــه »فراتــر از شــگفت انگیــز« بــود و دنیــای بــازی و هــر چــه کــه 
در آن دیدیــم ماننــد یــک تابلــوی نقاشــی بــی نهایــت زیبــا بــه همــراه یــک موســیقی 
متــن فــوق العــاده بــود کــه هــر بیننــده ای را بــه تحســین وا مــی داشــت. راســتش 
مــن و شــاید خیلــی از بازیبازهــای دیگــر اصــا انتظــار چنیــن نمایــش شــگفت 
انگیــزی را از بــازی Ghost of Tsushima نداشــتیم و بــا ایــن کــه حــدس مــی 
ــا ایــن  ــه ت ــوان باشــیم ولــی واقعــا ن ــا از ایــن عن زدیــم کــه شــاهد یــک نمایــش زیب
ــم یکــی  ــزی کــه در آن مشــاهده کردی ــازی و هــر چی ــی ب ــم پل ــوی گی حــد کــه ویدئ
ــازی  ــاد و ب ــاق افت ــن اتف ــی ای ــر کل نمایشــگاه ای ۳ باشــد، ول ــش برت ــد نمای از چن
جدیــد اســتودیو ســاکرپانچ کــه خالقیــن ســری اینفیمــوس هســتند بــا نمایشــی 
خیــره کننــده و سرشــار از زیبایــی از هــر نظــر، چشــم هــای ناظریــن و حاضریــن 
کنفرانــس ســونی را بــه خــود خیــره کــرد و نویــد عنوانــی را داد کــه ایــن پتانســیل را 
دارد کــه در ســطح یــک شــاهکار انحصــاری بــرای ســونی بدرخشــد. همیــن ســورپرایز 
شــدن مخاطبیــن بــا کیفیــت شــگفت انگیــز نمایــش Ghost of Tsushima ســبب 
شــد تــا خیلــی هــا آن را بــه عنــوان یکــی از برتریــن نمایــش هــای ایــن مراســم یــاد 
کننــد و بعــد از ایــن نمایــش، Ghost of Tsushima در مرکــز توجــه خیلــی از 
منابــع و مراجــع معتبــر گیمینــگ در دنیــا قــرار گرفــت و خیلــی بیشــتر از قبــل نامــش 
ــی اســت در حــال حاضــر  ــوان اکشــن ماجرای ــازی کــه یــک عن را مــی شــنویم.این ب
توســط ســاکرپانچ در حــال ســاخت بــوده و احتمــاال در ســال ۲۰۱۹ یــا اوایــل ۲۰۲۰ 
توســط ســونی بــه طــور انحصــاری بــرای پلــی استیشــن ۴ منتشــر خواهــد شــد هــر 
چنــد کــه هنــوز تاییــد رســمی مبنــی بــر زمــان انتشــار بــازی صــورت نگرفتــه اســت. در 
هــر صــورت هیــچ شــکی وجــود نــدارد کــه Ghost of Tsushima اکنــون یکــی از 
مــورد انتــآر تریــن عناویــن صنعــت و هنــر بــازی هــای رایانــه ای بــه حســاب مــی ایــد 
و ایــن بــازی در لیســت مــا نیــز جایــگاه ســوم را بــا شایســتگی بــه خــود اختصــاص 

داده اســت.            

 Ghost of Tsushima
Sucker Punch Productions   سازنده

Sony Interactive Entertainment  ناشر
Action Adventure   ژانر
Playstation 4  پلتفرم ها
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زمانــی کــه در مراســم  E3 2016 و در کنفرانــس ســونی، انــدرو هــاوس بــه روی 2
صحنــه آمــد و در مــورد افــراد توانــا و بــا اســتعدادهای بــاال در صنعــت بازی هــای 
رایانــه ای صحبــت می کــرد، نمــی دانســتیم قــرار اســت یکــی از بزرگتریــن و تاریــخ 
 ســازترین و البتــه محبــوب  تریــن افــراد و ســازندگان حاضــر در حــوزه بــازی  هــای 
ــان تشــویق های  ــه بیایــد، ولــی ایــن طــور شــد و در می ــه روی صحن ــه  ای ب رایان
بی امــان طرفــداران هیدئــو کوجیمــای بــزرگ در کنفرانــس ســونی حاضــر شــد تــا 
یــک انحصــاری جدیــد را بــرای پلــی استیشــن ۴ معرفــی کنــد. عنوانــی کــه اولیــن 
بــازی ســاخته شــده توســط کوجیمــا بعــد از تــرک کونامــی و تاســیس اســتودیوی 
جدیــدش اســت. چــه چیــزی از ایــن بهتــر؟ بعــد از نمایــش ایــن بــازی جدیــد کــه 
Death Stranding نــام داشــت، همــگان مــات و مبهــوت شــده بودنــد از آن 
چــه کــه دیــده بودنــد و هــر کــس در دل بــا خــود مــی گفــت »ایــن دیگــر چــه بــازی 
ــود؟...« واقعــا  ــر چــه ب ــود. معنــی ایــن تریل اســت؟ ایــن کــه تمــام رمــز و راز ب
هــم همیــن طــور بــود و یکــی از پــر رمــز و راز تریــن تریلرهــای معرفــی در تاریــخ 
بــازی هــای رایانــه ای را شــاهد بودیــم کــه البتــه از اســتاد کوجیمــا بعیــد هــم بــه 
نظــر نمــی رســید. نخســتین نکتــه بســیار خوشــحال کننــده در خصــوص نمایــش 
بســیار پــر رمــز و راز بــازی Death Stranding، حضــور دوبــاره نورمــن ریــدوس 
پــس از عنــوان کنســل شــده و فوق العــاده Silent Hills اســت کــه ایــن بــار بــا 
ــازی متعلــق بــه اســتودیوی شــخصی کوجیمــا حضــور یافتــه  خیــال راحــت در ب
اســت و دیگــر ســایه شــوم کونامــی را بــر ســر بــازی احســاس نمی کنــد. بــا خاطــره 
ــاره نورمــن  ــم خــورد، حضــور دوب ــازی Silent Hills رق ــرای وی در ب ــه ب ــدی ک ب
ریــدوس در ایــن صنعــت نشــان از عاقمنــدی بــاالی او بــه حــوزه بازی هــای 
رایانــه  ای و فعالیــت در آن هــا و البتــه عاقــه اش بــه کوجیمــا دارد. جالــب 
اســت کــه هــر وقــت شــخصی بــا کوجیمــا آشــنا مــی شــود و مدتــی را بــا او وقــت 
مــی گذرانــد خیلــی زود شــیفته او مــی شــود و در مراســم پلــی استیشــن ســال 
۲۰۱۷ نیــز دیدیــم کــه حتــی انــدرو هــاوس نیــز رابطــه صمیمــی و بســیار نزدیکــی 
بــا کوجیمــا دارد و کلــی خاطــرات مختلــف از دورانــی کــه بــا هــم بــوده انــد بیــان 
 Action Adventure عنوانیســت کــه در ژانــر Death Stranding شــد. بــازی
قــرار دارد و همانطــور کــه گفتــه شــد توســط Kojima Productions در حــال 
توســعه و ســاخت اســت. ایــن بــازی قــرار اســت تــا در تاریــخ نامعلومــی )احتماال 
۲۰۱۹( توســط Sony Interactive Entertainment بــه طــور انحصــاری بــرای 
کنســول نشــل هشــتمی ســونی یعنــی Playstation 4 منتشــر گــردد. ایــن 
ــرو داون را  ــزن زی ــد دســیما کــه شــاهکاری مثــل هورای ــا انجیــن قدرتمن ــازی ب ب
خلــق کــرده اســت در حــال ســاخت اســت و بــی شــک ایــن موضــوع ســبب مــی 
ــه  ــد باشــیم و البت ــازی بســیار قدرتمن ــا از لحــاظ گرافیکــی شــاهد یــک ب شــود ت
ــن هــای نســل خــود از  ــازی هایــش جــزو برتری حضــور کوجیمــا هــم همــواره ب
لحــاظ گرافیکــی بــوده انــد، مزیــد بــر علــت اســت تــا Death Stranding یکــی 
از بهتریــن هــای نســل ۸ در حــوزه گرافیکــی باشــد. بعــد از تریلــر معرفــی بــازی، 
در چنــد مراســم مختلــف نمایــش هــای گوناگونــی را از ایــن بــازی شــاهد بــوده 
ایــم کــه در هــر کــدام چنــد ســوال جــواب داده شــده انــد و دو برابــر آن هــا 
ــه خــود گیلرمــو دل  ــب ایــن جاســت ک ــد ایجــاد شــده اســت!! جال ســوال جدی
تــورو نیــز در ایــن بــازی حضــور دارد و در یکــی از بهتریــن تریلرهــای ایــن عنــوان 
 Death .شــاهد نقــش آفرینــی عالــی و البتــه راز آلــود و عجیــب او نیــز بودیــم
Stranding یــک بــازی کامــا خــاص اســت کــه از همیــن تریلرهایــش معلــوم 
اســت هیــچ عنوانــی را تــا کنــون شــبیه آن ندیــده ایــم. از نقــش نــوزادان عجیــب 
در محفطــه هــای خــاص  گرفتــه گرفتــه تــا رشــته هایــی مثــل بنــد نــاف کــه بــه 
انســان هــا و حتــی تانــک هــا وصــل اســت، چنــد شــخصیت نامعلــوم کــه در 
آســمان قــرار دارنــد، موجوداتــی مرگبــار کــه دیــده نمــی شــوند و فقــط رد دســت 
هــای آن هــا بــه صــورت یــک مایــع ســیاه رنــگ کــه بــه نطــر مشــخصه بــازی اســت 
ــد و کلــی رمــز و رازهــای دیگــر، همــه و همــه ســبب  روی زمیــن باقــی مــی مان
شــده انــد تــا بســیار در مــورد ایــن بــازی کنجــکاو شــویم و همچنیــن بســیار تشــنه 
ایــن باشــیم کــه گیــم پلــی ایــن عنــوان را ببینیــم. نهایتــا بایســتی گفــت بــدون 
شــک بــازی Death Stranding یکــی از مــورد انتظارتریــن عناویــن صنعــت 
بــازی هــای رایانــه ای در ســال ۲۰۱۹ یــا اوایــل ۲۰۲۰ بــه حســاب مــی آیــد  و ایــن 
ــگاه دوم  ــازی هــای ســال ۱۳۹۸ جای ــازی در لیســت مــا از مــورد انتظارتریــن ب ب
را کســب نمــوده اســت.  بایــد صبــر کنیــم و ببینیــم کوجیمــای بــزرگ چــه آشــی 

برایمــان پختــه اســت!

Death Stranding
Kojima Productions   سازنده

Sony Interactive Entertainment  ناشر
Action Adventure   ژانر
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ــه ام خواهــم 1 ــودم کــه احتمــاال در مقال ــه ایــن ب در حیــن پخــش مراســم PSX 2016 در حــال فکــر کــردن ب
نوشــت »ســونی ســومین مراســم PSX را نیــز مطابــق همــان طــور کــه از ایــن مراســم همیشــه انتظــار داشــته 
ایــم برگــزار کــرد، یغنــی زیبــا، پــر از بــازی هــای بــزرگ کــه قبــا معرفــی شــده بودنــد، پــر از معرفــی بــازی هــای 
ــازی هــای واقعیــت مجــازی. در واقــع ســونی  ــه ب جدیــد کوچــک و بســیار محبــوب و همیــن طــور پرداختــن ب
هیــچ کار جدیــدی را در ایــن مراســم انجــام نــداد و بــه ماننــد ســال هــای گذشــته طرفــداران را خوشــحال، امــا 
نــه پــر از شــور و حــال و هیجــان بــه خانــه فرســتاد.« امــا اوضــاع ایــن طــور باقــی نمانــد و در انتهــای مراســم 
همــه چیــز فــرق کــرد و کل ایــن نوشــته تغییــر کــرد و کنــار گذاشــته شــد. ســونی ســورپرایز کــرد، آن هــم چــه 
ســورپرایزی! زمانــی کــه در تریلــر آخــر مراســم متوجــه شــدیم کــه نســخه دوم شــاهکار The Last of Us در 
راه اســت، همــان طــور کــه ســالن مراســم منفجــر شــد قلــب مــا بازیبــازان و عاقمنــدان پلــی استیشــن نیــز 
بــه واقــع از هیجــان منفجــر شــد و ایــن مراســم را تبدیــل بــه یکــی از خاطــره انگیــز تریــن هــا بــرای طرفــداران 
 The Last of ــه همــراه خــود داشــت. در واقــع معرفــی ســونی کــرد کــه یکــی از بزرگتریــن ســورپرایزها را ب
Us: Part 2 در مراســم PSX 2016 بــرگ برنــده ســونی بــود و باعــث شــد تــا ایــن مراســم از یــک شــوی قابــل 
انتظــار، تبدیــل بــه یکــی از خاطــره انگیــز تریــن مراســم برگــزار شــده توســط ســونی گــردد و تمــام طرفــداران 
ایــن شــرکت و حاضریــن در ســالن بــا لبخنــد ملیحــی از رضایــت پایــان مراســم را نظــاره کننــد و بازخــورد خیلــی 
مثبتــی از آن دریافــت نماینــد کــه ایــن بازخــورد مثبــت طرفــداران منجــر بــه دریافــت بازخــورد مثبــت بــرای ســونی 
مــی شــود. در واقــع خیلــی از نویســندگانی کــه در طــول ایــن مراســم در حــال نوشــتن تحلیــل و نتیجــه گیــری 
بــرای آن بودنــد، در پایــان مراســم آن نوشــته هــا و ذهنیــت هــا را کامــا کنــار گذاشــته و از ابتــدا بــا هیجانــی 
چنــد برابــر شــروع بــه نــگارش آن کردنــد، زیــرا پایــان نمایــش همــه چیــز را بــه طــور گســترده ای تغییــر داد.  
 Survival و Third Person Shooter ,Action Adventure که در ژانر The Last of Us بازی نخست
 Sony Interactive ســاخته و در ســال ۲۰۱۳ توســط کمپانی Naughty Dog قرار داشــت توســط Horror
Entertainment  انحصــارا بــرای پلتفــرم Playstation 3 منتشــر و متــای رویایــی ۹۵ را دریافــت نمــود. بعــد 
از موفقیــت شــگفت انگیــز و خــارق العــاده ایــن عنــوان در نســل هفتــم، ســازندگان تصمیــم گرفتنــد نســخٔه 
 Left کــه البتــه بســته الحاقــی The Last Of Us Remastered  جدیــد و ریمســتر شــده ایــن بــازی بــه نــام
Behind را نیــز در خــود داشــت، بــرای کنســول پلی استیشــن ۴ منتشــر کننــد کــه در ســال ۲۰۱۴ ایــن اتفــاق 
نیــز افتــاد و عنوانــی کــه زیباتریــن و چشــم نوازتریــن گرافیــک هــای فنــی و هنــری در نســل هفتــم را داشــت، 
 The Last Of Us Remastered بــاز هــم بهبودهــای بیشــتری از لحــاظ گرافیــک بــه خــود دیــد و در نســخه
کــه بــه نســل هشــتم آمــد، شــاهد عنوانــی بــاز هــم زیباتــر از قبــل بودیــم و ایــن نســخه نیــز ماننــد بــازی 
 The Last of اصلــی متــای ۹۵ را کســب کــرد. اکنــون نیــز نوبــت بــه نســخه دوم ســری رســیده اســت. بــازی
 Action و Third Person Shooter ,Survival نیــز کــه قاعدتــا بــه ماننــد بــازی اول در ژانــر Us: Part 2
Adventure قــرار دارد، توســط Naughty Dog افســانه ای در حــال توســعه و ســاخت اســت و قــرار اســت 
تــا توســط Sony Interactive Entertainment در تاریخــی نامغلــوم )احتمــاال ســال ۲۰۱۹( انحصــارا بــرای 
Playstation 4 منتشــر گــردد. The Last of Us: Part 2 داســتان بعــد از نســخه اول را دنبــال مــی کنــد 
ــوز نمــی دانیــم کــه دقیقــا چــه اتفاقاتــی رخ داده اســت کــه  کــه در آن الــی بســیار بزرگتــر شــده اســت و هن
ســبب شــده الــی آن طــور کــه در تریلــر معرفــی بــازی دیدیــم خشــمگین و ناراحــت باشــد و در حــال قلمــع و 
قمــع کــردن و ســاخی دشــمنان باشــد. نمــی دانیــم کــه آیــا جوئــل زنــده اســت یــا خیــر؟ هیــچ چیــز خــاص و 
خیلــی مهمــی هنــوز مشــخص نیســت امــا قطعــا دانســتن داســتان بــازی اول و تجربــه آن، تاثیــر زیــادی بــر 
روی کســانی کــه نســخه دوم را تجربــه خواهنــد کــرد دارد و بــدون شــک بایــد اول The Last of Us را بــازی 
کنیــد و از داســتان و کلیــت آن آگاه شــوید. در داســتان بــازی اول شــاهد بودیــم کــه شــخصیت جوئــل، در دوره 
ای کــه دنیــا توســط یــک بیمــاری قارچــی از بیــن رفتــه و انســان هــا تبدیــل بــه قاتلینــی وحشــتناک یــا بیمارانــی 
زامبــی ماننــد شــده انــد، طــی اتفاقاتــی بــا دختــری نوجــوان بــه نــام الــی همــراه مــی شــود کــه گویــا کلیــد حــل 
ایــن بیمــاری مخــوف اســت و نســبت بــه آن مقــاوم مــی باشــد. جریــان و اتفاقاتــی کــه در ســفر ایــن دو رقــم 
مــی خــورد و رابطــه ای کــه بیــن آن هــا ایجــاد مــی شــود، داســتان بــازی را شــکل مــی دهــد و یکــی از احساســی 
ــا  ــازی هــا دیــده ایــم را بــه مــا هدیــه مــی دهــد. ب تریــن و زیباتریــن روایــت هــای داســتانی کــه تاکنــون در ب
ایــن کــه جوئــل والــی ســال هــا را از هــم دور بــوده انــد و حتــی هــم را نمــی شــناخته انــد امــا وقتــی کــه هــم را 
مــی یابنــد و بــا هــم همــراه مــی شــوند یکــی از زیباتریــن و عمیــق تریــن و بــی نظیرتریــن روابــط شــکل گرفتــه 
ــد  ــر اســاس یــک دوســتی مشــترک و بســیار قدرتمن ــد کــه ب ــا هــم برقــرار مــی کنن ــخ ایــن صنعــت را ب در تاری
اســت، چیــزی کــه در آن زمــان و در آن دنیــای دیوانــه وار اصــا پیــدا نمــی شــود و بــه همیــن خاطــر بــی نهایــت 
ارزشــمند و زیباســت. در طــول رونــد بــازی آرام آرام بــه هــم وابســته مــی شــوند و لحظــه بــه لحظــه بــرای هــم 
مهــم تــر مــی شــوند. آن هــا بــا هــم دعــوا مــی کننــد، گریــه مــی کننــد، هــوای هــم را در بدتریــن شــرایط دارنــد و 
حتــی در زمانــی کــه لبخندهــا بــر لبــان دنیــا خشــکیده اســت بــا هــم شــوخی مــی کننــد و لبخنــد مــی زننــد. اوج 
داســتان بــازی زمانــی اســت کــه جوئــل متوجــه مــی شــود کــه چقــدر الــی بــرای او عزیــز اســت و برایــش اهمیــت 
دارد، آن قــدر کــه تمــام دنیــا را بــه خاطــر او بکشــد و از پیــش رو بــردارد تنهــا بــرای ایــن کــه الــی ســالم بمانــد 
 The Last ــازی و او را نیــز ماننــد دختــرش از دســت ندهــد. نهایتــا بایــد بگویــم هیــچ تردیــدی نیســت کــه ب
of Us: Part 2 یکــی از مــورد انتظارتریــن عناویــن ســال ۱۳۹۸ بــرای جامعــه بیشــتر از ۷۰ میلیــون نفــری 
دارنــدگان پلــی استیشــن در دنیــا بــه حســاب مــی ایــد و در لیســت مــا نیــز بــا قاطعیــت و شایســتگی هــر چــه 
تمــام تــر در جایــگاه نخســت قــرار گرفتــه اســت. امیدواریــم بــه زودی شــاهد اعــام تاریــخ انتشــار ایــن بــازی 

باشــیم و بتوانیــم در ســال ۱۳۹۸ ایــن عنــوان بــزرگ ناتــی داگ را تجربــه نماییــم. 

The Last of Us: Part 2
Naughty Dog   سازنده

Sony Interactive Entertainment  ناشر
Third Person Shooter ,Survival ,Action Adventure   ژانر

Playstation 4  پلتفرم ها
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