


فـــــــــــهرست
ســام و عــرض ادب خدمــت شــما عزیــزان و دوســتان 
گرانقــدر گیمفایــی. امیــدوارم حــال خودتــون و خانــواده ی 
محتــرم خــوب باشــه و در ســامتی کامــل بــه ســر ببرید. در 
دوران خوبــی از نظــر وضعیــت جهانــی نیســتیم و ویــروس 
ــران  ــج کــرده اســت و مــا هــم کــه در ای ــا را فل لعنتــی دنی
عزیزمــان هــر چقــدر وضعیــت در دنیــا بــد باشــد، چنــد برابر 
بیشــتر اوضلعمــان خــراب اســت و  هــزار دلیلــش را هــم 
کــه حتمــا بهتــر از مــن مــی دانیــد. بــاز خــدا را شــکر کــه مــا 
گیمــرا دنیــای بــازی هــای را داریــم کــه مقــداری خودمــان 
را بــه آن بســپاریم و از بــدی هــا و ناراحتــی هــا دور شــویم. 
نســل نهــم هــم کــه دیگــر پشــت درب خانــه اســت و مــی 
ــه فقــط  ــا ک ــه دنی ــل بقی ــن موضــوع هــم مث ــه ای ــد ک دانی
برایشــان خبــر خــوب محســوب مــی شــود بــرای مــا دو گانــه 
اســت و هــم خبــر خوبــی اســت و هــم خبــر نگــران کننــده. 
خــوب از ایــن نظــر کــه کلــی بــازی جدیــد و کنســول هــای 
جدیــد و لــذت هــا جدیــد در انتظارمــان اســت و نگــران 
کننــده هــم از ایــن نظــر کــه آیــا اصــا مــی توانیــم وارد ایــن 
نســل شــویم و بــا ایــن قیمــت هــا نفــس بکشــیم یــا خیــر! 
امــا بــه هــر حــال مــا گیمــر هســتیم و هــر طــور شــده یــک 
جــوری خودمــان را در نســل نهــم هــم جــای مــی دهیــم و 
ــدازه خودمــان  ــه ان ــی ب ــا، ول ــدازه ی بقیــه دنی ــه ان شــاید ن
هــم  االن  حتمــا  کــرد.  خواهیــم  تفریــح  و  کیــف  کلــی 
تصمیمتــان را بــرای پلتفــرم نســل نهمــی خــود گرفتــه ایــد 
و شــاید هــم همیــن االن داریــد بــا آنهــا بــازی مــی کنیــد. 
مــا هــم کــه در گیمفــا بیشــتر از همیشــه بــرای شــما برنامــه 
داریــم و بــرای ایــن نســل هــم کلــی آیتــم و مقالــه  و مجلــه 
و ویدئــو و پوشــش و آنباکســینگ اختصاصــی خواهیــم 
داشــت تــا شــما را از ســایت هــای خارجــی بــی نیــاز کنیــم. 
ــد اســت  ــت یکــی از همیــن مجــات جدی ــون هــم نوب اکن
کــه درواقــع اولیــن مجلــه نســل نهمــی گیمفاســت کــه 
پــر اســت از مطلــب جدیــد و اختصاصــی بــرای شــما آن 
هــم در دوره ای کــه وارد دومیــن دهــه فعالیــت گیمفــا 
شــده ایــم و بــه لطــف حمایــت مــا از همیشــه قدرتمندتــر 
بــا  ایــران  گیــم  تخصصــی  ســایت  بهتریــن  و  هســتیم 
برتریــن مخاطبیــن  و گیمرهــای تاریــخ ســایت هــای گیــم 
ایــران هســتیم و قدرتــان را خــوب مــی دانیــم و ایــن مجلــه 
یــک هدیــه کوچــک از گیمفــا بــرای شــما عزیــزان اســت کــه 
همیشــه حامــی گیمفــا بــوده ایــد و هســتید و خواهیــد 
بــود. در ایــن مجلــه ماننــد همیشــه برتریــن نقدهــای بــازی 
هــای چنــد مــاه اخیــر بــه همــراه کلــی مقــاالت تحلیلــی و 
جالــب و ۱۰ برتــر و مصاحبــه و روزی روزگاری، بــرای شــما 
عزیــزان کامــا جــدا از مقــاالت ســایت گــرد اوری و نــگارش 
شــده انــد تــا تجربــه جدیــدی را نســبت بــه ســایت در ایــن 
مجلــه داشــته باشــید. امیــدوار هســتیم کــه از مطالعــه 
ایــن مجلــه لــذت ببریــد و از آن مهــم تــر امیــدوارم کــه 
شــما و خانــواده عزبرتــان در ســامت کامــل بــه ســر ببریــد.
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اطاعــات و آمارهــای جدیــد منتشــر شــده نشــان می دهــد که فروش کنســول 
پلی استیشــن ۵ در هفتــه ی اول عرضــه از مجمــوع فــروش کنســول های 
ــات  ــرای جزئی ــوده اســت. ب اکس باکــس ســری اکــس و ســری اس بیشــتر ب

بیشــتر ایــن خبــر بــا گیمفــا همــراه باشــید.

ــاً  ــر، تقریب ــی ۱۴ نوامب ــن تاریخ هــای ۸ ال ــزارش VG Chartz، در بی ــق گ  طب
حــدود ۱,۴۹۳,۹۱۸ واحــد از کنســول پلی استیشــن ۵ بــه فــروش رفتــه اســت. 
ایــن در حالــی اســت کــه در همیــن زمــان مشــابه، حــدود ۱,۳۴۵,۳۸۶ واحــد 
از کنســول های اکس باکــس ســری اکــس و ســری اس بــه فــروش رفته انــد.

آبــان  تاریــخ ۲۰  اکــس و ســری اس در  کنســول های اکس باکــس ســری 
)۱۰ نوامبــر( در سراســر جهــان عرضــه شــدند. کنســول پلی استیشــن ۵ نیــز 
ابتــدا در ۲۲ آبــان )۱۲ نوامبــر( در مناطــق آمریــکای شــمالی، ژاپــن، ســنگاپور، 
نیوزلنــد، اســترالیا و کــره جنوبــی و در تاریــخ ۲۹ آبــان )۱۹ نوامبــر( در ســایر 
نقــاط جهــان عرضــه شــد. آنجــا کــه ایــن بــرآورد تنهــا بــا در نظــر گرفتــن اولیــن 
عرضــه ی پلی استیشــن ۵ اســت، نشــان می دهــد کــه کنســول مذکــور در 
ایــن کشــورها بیــش از کنســول های جدیــد مایکروســافت بــه فــروش رســیده 

اســت. 
بــر اســاس اعــام VG Chartz، در مناطــق آمریــکای شــمالی، اســترالیا و 
ــد تعــداد کنســول های بیشــتری از پلی استیشــن ۵ در زمــان عرضــه  نیوزیلن
نســبت بــه پلی استیشــن ۴ در دوره ی مشــابه بــه فــروش رفتــه اســت. بــا ایــن 
ــه پلی استیشــن ۴ در مناطــق  ــد ســونی نســبت ب حــال، کنســول نســل جدی

ژاپــن، ســنگاپور و کــره ی جنوبــی عرضــه ی کمتــری داشــت.
ــز بــا عرضــه ی کنســول های اکس باکــس  در همیــن حــال، مایکروســافت نی
ــن شــرکت  ــت رســاند. ای ــه ثب ــدی را ب ســری اکــس و ســری اس رکــورد جدی
عرضــه  زمــان  بــه  نســبت  را  بیشــتری  کنســول های  تعــداد  توانســت 

برســاند. فــروش  بــه  وان  اکس باکــس 

بــا وجــود همه گیــری COVID-19 و کمبــود موجــودی کنســول ها، آمــار ارائــه 
شــده از فــروش کنســول ها بســیار جالــب توجــه هســتند. ایــن اعــداد ارائــه 
شــده توســط مرکــز آمــار VG Chartz تخمیــن زده شــده اند و بــدون شــک 
در آینــده آمــار دقیق تــری از میــزان فــروش کنســول های نســل نهمــی ارائــه 

خواهــد شــد.

فروش پلی استیشن ۵ در هفته ی اول عرضه بیشتر از مجموع کنسول های اکس باکس سری اکس و سری اس بوده است

شــرکت  بــه  متعلــق  بازی ســازی های  اســتودیو  جدیدتریــن  از  یکــی 
Microsoft، یعنــی اســتودیو The Initiative در دو ســال گذشــته مشــغول 
ــدگان  ــادی از توســعه  دهن ــوده اســت. تعــداد زی تکمیــل کــردن تیــم خــود ب
شــرکت ها و اســتودیوهای بــزرگ بــه تیــم The Initiative اضافــه شــده  انــد و 
ایــن اســتودیو بــه طــور مــداوم در دو ســال گذشــته بــه ایــن قبیــل اســتخدام  

هــا ادامــه داده اســت.
اکنــون خبــر مــی رســد کــه ایــن اســتودیو مهنــدس ارشــد گرافیــک، انیماتــور 
اســت.  کــرده  جــذب  نیــز  را  داگ  ناتــی  اســتودیو  محیــط  طــراح  و  ارشــد 
همچنیــن طــراح محیــط و طــراح دنیــای بــازی ســابق اینفینیتــی وارد و تهیــه 
کننــده و مهنــدس ارشــد ســرویس هــای آنایــن بلیــزارد نیــز جــزو دیگــر افــراد 
مطرحــی هســتند کــه از ایــن بــه بعد بــا اســتودیو The Initiative کار خواهند 
از کارمنــدان ســابق  نفــر  ایــن اســتودیو چندیــن  کــرد. در همیــن راســتا، 
اســتودیوهای بــازی ســازی مطرحــی مثــل اینســامنیاک گیمــز و کوالیشــن 
را نیــز بــه اســتخدام خــود در آورده اســت. عضــو ســابق Epic Games نیــز 
اخیــرا بــه ایــن اســتودیو پیوســته اســت. ایــن در حالــی اســت کــه اوایــل ســال 
 Red برنامــه نویــس ســابق بــازی هــای The Initiative جــاری، اســتودیو
Dead Redemption 2 و The Last of Us 2 را هــم بــه اســخدام خــود 

در آورده بــود.

استودیو The Initiative کارمندان سابق ناتی داگ، اینفینیتی وارد و بلیزارد را استخدام کرد 

نمرات بازی Assassin’s Creed Valhalla منتشر شدند
به نظــر می رســد کــه عنــوان Assassin’s Creed Valhalla کــه جدیدتریــن 
نســخه از فرنچایــز پرطرفــدار شــرکت یوبی ســافت بــه شــمار مــی رود، توانســته 
انتظــارات را بــرآورده کنــد. وقتــی کــه نگاهــی بــه نمــرات منتقدیــن دربــاره 
بــازی Assassin’s Creed Valhalla می اندازیــم، متوجــه می شــویم کــه 
ایــن بــازی در مجمــوع بــازی جــذاب و ســرگرم کننده ای اســت. بــا ایــن وجــود، 
پــاره ای از مشــکات فنــی باعــث شــده اند تــا Valhalla نتوانــد یــک بــازی 
بی نقــص لقــب بگیــرد. بــا ایــن حــال، همچنــان جدیدتریــن محصــول شــرکت 

ــه شــمار مــی رود. ــازی توصیه شــده ای ب یوبی ســافت ب

ایــن بــازی از وبســایت IGN نمــره 8 را دریافــت کــرده و منتقــد ایــن وبســایت، 
بــه تحســین اتمســفر و دنیــای بــازی پرداختــه و البتــه مشــکات فنــی بــازی 
را هــم در نقــاط ضعــف بــازی گنجانــده اســت. نمــره گیــم اینفورمــر بــه ایــن 

ــازی 9.3 بــوده و ایــن وبســایت، تقریبــا هیــچ مشــکل بــه خصوصــی را در  ب
جدیدتریــن نســخه ســری Assassin’s Creed مشــاهده نکــرده اســت. 

گیــم اســپات نیــز یکــی دیگــر از وبســایت هــای معــروف در دنیــای بــازی اســت 
کــه نمــره 8 را بــه Valhalla اختصــاص داده اســت.

متــای ایــن بــازی در اپــن کرایتیــک 84 بــوده و میانگیــن متــای نســخه هــای 
مختلــف ایــن بــازی در متاکرایتیــک هــم عــددی در همیــن حــدود اســت. ایــن 
بــازی از وبســایت گیمفــا، نمــره 9.7 را دریافــت کــرده و در ایــن مرجــع، یــک 

شــاهکار لقــب گرفتــه اســت. 
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بــازی Cyberpunk 2077 پــس از تاخیرهــای پــی در پــی و ناامیدکننــده، 
 CD Projekt( تاریــخ عرضــه ی جدیــدی دارد. حــال ســی دی پراجکــت رد
RED( بــه ســرمایه گذاران اطمینــان داده اســت کــه ایــن بــازی قطعــا در 
تاریــخ دهــم دســامبر )۲۰ آذر( عرضــه خواهــد شــد و خبــری از تاخیرهــای 

بیشــتر نخواهــد بــود.
اگــر بگوییــم کــه Cyberpunk 2077 مــورد انتظارتریــن بــازی تاریــخ اســت، 
 The Witcher پــر بیــراه نگفته ایــم. ســی دی پراجکــت رد همیــن حــاال بــا
هــم   Cyberpunk 2077 و  اســت  کــرده  ثابــت  را  خــود   3: Wild Hunt
ایــن هایــپ  امــروز اســت و خــود  بــه  تــا  پــروژه ی آن هــا  جاه طلبانه تریــن 
بســیاری را بــه وجــود مــی آورد. امــا تاخیرهــای متوالــی و پــی در پــی، باعــث 
ــون  ــا کن ــی بســیاری از هــواداران شــده اســت. Cyberpunk 2077 ت ناراحت
بــا ســه تاخیــر فقــط در ســال ۲۰۲۰ مواجــه شــده اســت کــه آخــری تاریــخ 
عرضــه ی بــازی را بــه دهــم دســامبر موکــول کــرد. بــا ایــن حــال بســیاری 
نســبت بــه تاریــخ عرضــه ی جدیــد هــم بدبیــن هســتند و بــر ایــن باورنــد 
ــا تاخیــر مواجــه خواهــد شــد، امــا ســی دی پراجکــت رد  ــاز هــم ب ــازی ب کــه ب
امــروز بــه ســرمایه گذاران اطمینــان خاطــر داده اســت کــه بــازی دیگــر تاخیــر 

نخواهــد خــورد.
ــی  ــع حت ــاً ۸ ســال پیــش معرفــی شــد و آن موق Cyberpunk 2077 اصالت
ــا  ــود ت ــرار ب ــود و ق ــوز The Witcher 3: Wil Hunt هــم عرضــه نشــده ب هن
در بهــار ســال ۲۰۲۰ عرضــه شــود، امــا مشــکاتی کــه بخشــی از آن هــا هــم 
مربــوط بــه شــیوع ویــروس کرونــا بــود، باعــث شــدند تــا کار بــه مــاه پایانــی 
۲۰۲۰ برســد. گیم پلــی داینامیــک، جهــان بــزرگ و پــر از جزئیــات و همچنیــن 
حضــور کیانــو ریــوز )Keanu Reeves( همــه دســت بــه دســت هــم داده انــد 
ــه  ــم ک ــازی بســیار دشــوار باشــد و امیدواری ــن ب ــه ی ای ــرای تجرب ــا انتظــار ب ت
ایــن بــار واقعــا ســی دی پراجکــت رد بــه عهــد خــود وفــا کنــد و بــازی در موعــد 

مقــرر عرضــه شــود.
بــازی Cyberpunk 2077 در تاریــخ دهــم دســامبر بــرروی پلی استیشــن 
اســتدیا  اســتریم  ســرویس  و  شــخصی  رایانه هــای  وان،  اکس باکــس   ،۴
عرضــه خواهــد شــد. همچنیــن ارتقــای رایــگان نســل بعــدی ایــن بــازی هــم 

در تاریخــی نامشــخصی در ســال ۲۰۲۰ عرضــه خواهــد شــد.

بازی Cyberpunk 2077 قطعا در دهم دسامبر منتشر خواهد شد

شایعه: بازی Uncharted 5 در دست توسعه قرار دارد و برای PS5 منتشر خواهد شد

طــی ســال 2020 اخبــار زیــادی پیرامــون ســری Uncharted و به طــور دقیــق 
 تــر بــازی Uncharted 5 وجــود داشــت. ایــن شــایعات بــا افزایــش نیــرو و 
ســرمایه Sony San Diego بــرای پایــه  ریــزی اســتودیو جدیــد کــه برخــی از 
نیروهــای خــود را از اســتودیو Naughty Dog به خدمــت گرفــت، تــا حــدی بــه 
 Naughty Dog واقعیــت نزدیــک  تــر شــدند. آخریــن نیــرو مهاجــر از اســتودیو
 )Zak Oliver( آقــای زک اولیــور Sony San Diego بــه اســتودیو اســرار آمیــز
طراحــی  اســت کــه در Sony San Diego بــرروی یــک پــروژه هشــت ســاله و 

معرفــی نشــده از اســتودیو Naughty Dog کار می کنــد.
مهاجــرت نیروهــا در کنــار شــایعات اســتودیو جدیــد پلــی استیشــن، شــایعات 

آورده  به وجــود  نیــز  را   PS5 بــرای   Uncharted جدیــد  نســخه  توســعه 
 Sony San Diego اســت. طبــق شــایعات اخیــر منتشــر شــده، اســتودیو
ــش  ــچ واکن ــوز هی ــازی Uncharted 5 اســت. اگرچــه هن در حــال توســعه ب
رســمی از ســونی یــا Sony San Diego ندیــده ایــم، ولــی بعیــد نیســت کــه 
Uncharted 5 یکــی از انحصــاری هــای ســونی در ســال هــای آتــی بــرای 

کنســول PS5 باشــد. 

ســری Resident Evil بــا عناویــن اخیــرش موفقیــت بــزرگ تجــاری را بــرای 
شــرکت کپــکام بــه همــراه آورده اســت ، بــازی Resident Evil 2 نزدیــک بــه 
۷٫۵ میلیــون واحــد و Resident Evil 7 هــم نزدیــک ۸٫۵ میلیــون واحــد 
فروختــه شــده اســت. هــر دوی ایــن بازی هــا در میــان پر فروش تریــن بــازی 
 Resident Evil هــای تاریــخ هســتند. گفتــه می شــود کــه کپــکام بــا دنبالــه ی

Village، انتظــار فــروش چشــمگیرتری را نیــز دارد.
 Resident یکــی از اعضــای مشــهور تیــم ،)Dusk Golem( داســک گولــم
Evil، اخیــراً در توییتــر خــود ایــن موضــوع را بــه اشــتراک گذاشــته اســت کــه 
کپــکام انتظــار دارد Village تــا مــارس ۲۰۲۵، تقریبــاً در چهــار ســال از انتشــار 
آن در ســال آینــده، ۱۱ میلیــون نســخه در سراســر جهــان بفروشــد. همان طــور 
کــه گولــم عنــوان کــرد ، کپــکام متوجــه اســت کــه بــا ایــن بــازی بــه قــول 
 Resident Evil 7  معــروف “طــا زده اســت” و  انتظــار مــی رود نســبت بــه
ــر بررســی و درک شــود . در همیــن حــال همچنیــن اشــاره کــرده اســت  بهت
کــه انتظــار مــی رود اعامیه هــای اخیــر رســانه ها بــرای Resident Evil، از 

جملــه ســری کــه توســط نت فلیکــس )Netflix( و ســاخت مجــدد ســری 
فیلــم در آینــده، باعــث افزایــش عاقــه بــه کل ســری شــوند کــه احتمــاالً 
کمــک خواهــد کــرد تــا عنــوان Resident Evil Village فــروش بیشــتری 
داشــته باشــد. بــازی Resident Evil Village در ســال ۲۰۲۱ بــرای پلتفــرم 
رایانه هــای شــخصی و کنســول های پلی استیشــن ۴ و ۵، اکس باکــس وان 
و اکس باکــس ســری اکــس و اس منتشــر می شــود.  اخبــار منتشــر شــده 
ــک نســخه ی  ــا انتشــار ی ــل ب ــاه آوری ــازی در م ــه ب ــر حاکــی از آن اســت ک اخی

ــد. ــه کار می کن ــاز ب آزمایشــی آغ

شایعه: شرکت کپکام برای بازی Resident Evil Village فروش ۱۱ میلیون نسخه را هدف گذاری کرده است

4
بار

اخ
Ga

m
ef

a.
co

m

3
بار

اخ
Ga

m
ef

a.
co

m



Release Date 
September 25 , 2020
Platforms
Microsoft Windows
PlayStation 4
Xbox One
Developer(s)  
Hangar 13[a]
Publisher)s(
2K Games
Genre(s)
Action-adventure

مصطفی زاهدی

و  تریــن  جــذاب  از  یکــی  نوســتالژی 
لــذت بخــش تریــن حــس هایــی کــه مــا 
انســان هــا در طــول زندگــی خــود تجربه 
مــی کنیــم. حــال ایــن حــس نوســتالژی 
مــی توانــد از طریــق یــک فیلــم قدیمــی 
بــه انســان انتقــال یابــد، یــا از طریــق 
ــک  ــی ی ــز و حت یــک مــکان خاطــره انگی
هــا  ایرانــی  مــا  بــرای  قدیمــی.  بــازی 
 Stronghold( فرانچایــز هایــی ماننــد
همــان جنــگ هــای صلیبــی یــا قلعــه 
از آن   Mafia GTA و  یــا  خودمــان( و 
دســته آثــاری محســوب مــی شــوند کــه 
دوران کودکــی و نوجوانــی بســیاری از 
مــا بــا آنهــا گــره خــورده اســت. دورانــی 
چیســت،  متــا  می دانســتیم  نــه  کــه 
نــه آمــاری از فــروش بــازی داشــتیم و 

ــوط  ــه لحظــه اتفاقــات مرب ــه لحظــه ب ن
ــم.  ــه پیــش از عرضــه را چــک میکردی ب
امــا در آن دوران، بــازی لــذت دیگــری 
العــاده  فــوق  حــس  یــک  داشــت. 

شــیرین و جــذاب...

از نوســتالژی هــا در زندگــی  بســیاری 
فقــط  و  شــوند  نمــی  تکــرار  دیگــر  مــا 
مــی تــوان بــه یــادآوری خاطــرات آنهــا 
بســنده کــرد. امــا در ایــن بیــن بــه لطــف 
ریمیــک هــا و ریمســتر هــای متعــددی 
آنهــا  شــاهد  هشــتم  نســل  در  کــه 
موفــق  بازیبــازان  از  بســیاری  بودیــم، 
نوســتالژیک  متعــدد  عناویــن  شــدند 
ســالهای قبــل را بــا رنــگ و بویــی جدیــد 
از  کردنــد.  تجربــه  هشــتم  نســل  در 

ســوم  و  دوم  هــای  نســخه  ریمیــک 
ریمســتر  تــا  گرفتــه،   Resident Evil
عناویــن نســل شــش و هفــت. امــا در 
ایــن بیــن، بــه شــخصه از شــنیدن خبــر 
ــوق العــاده خوشــحال  ــک بازســازی ف ی
فــوق  عنــوان  کامــل  بازســازی  شــدم . 
 Mafia:Lost انگیــز  خاطــره  العــاده 

.City of Heaven
عنــوان Mafia از آن دســته عناوینــی 
ایرانــی  مــا  از  بســیاری  کــه  اســت 
داریــم.  خاطــر  بــه  را  آن  خــوب  هــا 
هــای  خانــه  در   PS2 کــه  دورانــی  در 
نــت هــای گوناگــون  مختلــف و گیــم 
 Mafia عنــوان  می کــرد،  فرمانروایــی 
یکــی از محبــوب تریــن عناویــن آن دوره 

بــه شــمار مــی رفــت.

Mafia Definitive Edition
طعم ناب نوستالژی با ادویه نسل هشتمی! 

کــه  اســت  طبیعــی  ایــن  بنابرایــن 
تجربــه دوبــاره ایــن عنــوان ایــن بــار 
بــا قالــب و ظاهــر نســل هشــتمی 
و  جــذاب  العــاده  فــوق  مــدرن  و 

باشــد... انگیــز  خاطــره 

یکــی از بزرگتریــن نقــاط قــوت بــازی 
اصلــی، داســتان جــذاب و روایــت 
بــود.  ســالها  آن  در  آن  محشــر 
زمــان  در   Mafia بــازی  داســتان 
ــه بــی نظیــر از هنــر  خــود یــک نمون
نویســندگی در یــک بــازی ویدئویــی 
بــه شــمار مــی رفــت. خوشــبختانه 
و   Definite Edition نســخه  در 
یــا همــان ریمیــک، داســتان بــازی 
پایــه ای و کلــی، همــان  بــه طــور 
اصلــی  نســخه  وقایــع  و  داســتان 
تغییــرات  و  کنــد  مــی  دنبــال  را 
موجــود نیــز بســیار جزئــی بــوده و 
آنچنــان نکتــه خاصــی در بــر ندارنــد. 
داســتان بــازی در شــهری خیالــی بــه 
نــام Lost Heaven جریــان دارد. 
جایــی کــه تومــاس آنجلــو یــا کســی 
کــه بــه عنــوان تامــی مــی شناســیم، 
تاکســی  راننــده  یــک  عنــوان  بــه 
عــادی زندگــی معمولــی را تجربــه 
کــرده و درآمــد بخــور نمیــری دارد. 
امــا یــک شــب بعــد از یــک حادثــه 
انفعــاالت  و  فعــل  و  تیرانــدازی 
بــا خانــدان مافیایــی  او  مختلــف، 
بــزرگ شــهر یعنــی ســالیری آشــنا 
بــه  ناخواســته  طــور  بــه  و  شــده 
جاســت  ایــن  پیونــدد .  مــی  آنهــا 
تامــی دگرگــون شــده  زندگــی  کــه 
و تغییــر بزرگــی پیــدا مــی کنــد. او 
ســاده  تاکســی  راننــده  یــک  دیگــر 

نیســت...
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پــس از تنهــا کمــی از بــازی، بــه ســرعت 
در مــی یابیــد کــه گیــم پلــی، گان پلــی، 
ایــن  مشــابه  مــوارد  و  حــرکات  فیزیــک 
 Mafia 3 عنــوان  شــبیه  بســیار  بــازی، 
اســت. البتــه شــاهد بهبــود هــای کلــی نیــز 
نســبت بــه آن بــازی بــوده ایــم امــا اســاس 
همیــن  اســت.  یکــی  پلــی  گیــم  دو  هــر 
مســأله باعــث شــده ایــن بــازی یکســری 
مشــکات و کمبــود هــای مربــوط بــه گیــم 
پلــی را از Mafia III بــه ارث ببــرد. بــرای 
مثــال هــوش مصنوعــی دشــمنان آنچنــان 
تعریفــی نــدارد و تــا ســطح ایــده آل فاصلــه 

بــازی  پلــی  گان  همچنیــن  دارد.  زیــادی 
و ضعیــف  زیــاد خشــک  آنکــه  وجــود  بــا 
نیســت، امــا در حــد و انــدازه هــای عنوانــی 
اســت  شــده  عرضــه   ۲۰۲۰ ســال  در  کــه 
ظاهــر نشــده اســت. همچنیــن مبــارزات 
ــه تــن و نزدیــک نیــز نســبتاً ضعیــف  تــن ب
بــه  البتــه  انــد.  شــده  طراحــی  و خشــک 
طــور کلــی گیــم پلــی بــازی را نمــی تــوان 
ــر  ــا دیگ ــا در مقایســه ب ــد، ام ــف نامی ضعی
داســتان،  خصوصــاً  بــازی،  هــای  بخــش 
بایــد اذعــان کــرد گیــم پلــی بــازی جــای کار 

بســیار زیــادی داشــت. 

داســتان بــازی، هماننــد نســخه اصلــی، 
هــم روایــت بســیار جــذاب و اســتانداردی 
دارد، هــم شــخصیت پــردازی کارکتــر هــا 
بــا توجــه بــه مــدت زمــان بــازی بســیار 
بــازی بدنــه  قابــل قبــول اســت، و هــم 
کــرده  حفــظ  کامــل  را  اصلــی  داســتان 
اســت. در کنــار ایــن نکتــه، اســتفاده از 
جدیــد،  صداپیشــگان  و  بازیگــران  تیــم 
و تکنولــوژی مــدرن بــرای صداگــذاری و 
انیمیشــن چهــره هــا، کارکترهــای بــازی 
هــا را بســیار باورپذیــر کــرده اســت. در 
واقــع داســتان و مــوارد جانبــی داســتانی 
نســخه ریمیــک، هماننــد نســخه اصلی در 
ــن  ــرار دارد و از ای ــن حــد ممکــن ق باالتری
 Hanger بــازی حیــث عملکــرد ســازنده 

13 فــوق العــاده بــوده اســت.
 اگــر باقــی بخــش هــای بــازی ماننــد گیــم 
پلــی و مبــارزات بــازی هــم ســطح بخــش 
مــی  باشــک  بودنــد،  بــازی  داســتانی 
توانســتیم Mafia: Definite Edition را 

برتریــن ریمیــک نســل بدانیــم...

8 7

سی
برر

 و 
قد

ن

سی
برر

 و 
قد

ن

Ga
m

ef
a.

co
m

Ga
m

ef
a.

co
m



در بحــث گرافیکــی، بایــد گفــت عملکرد ســازندگان 
و  اســت  بــوده  العــاده  فــوق  هنــری  بخــش  در 
طراحــی چهــره هــا، کیفیــت بافــت هــا، نورپــردازی 
و دیگــر مــوارد مختلــف در ســطح فــوق العــاده ای 
کار شــده انــد. در واقــع بایــد گفــت ایــن نســخه 
ریمیــک از لحــاظ هنــری فــوق العــاده چشــم نــواز 
و زیباســت. در بخــش فنــی هــم مســأله متفــاوت 
مثــل  هایــی  بــاگ  یکســری  شــاهد  و  اســت 
گیرکــردن در اجســام، یــا ناتوانــی در اتمــام مرحلــه 
هســتیم کــه مــی تواننــد بــه نوبــه خــود آزار دهنــده 

ــازی لطمــه بزننــد. ــه ب ــه تجرب باشــند و ب

در بخــش موســیقی و صداگــذاری نیــز بایــد گفــت 
بــه راحتــی نمــره قبولــی را دریافــت  ســازندگان 
مــی کننــد چــرا کــه هــم صداگــزاری شــخصیت هــا 
بســیار مناســب صــورت گرفتــه، و هــم موســیقی 
متــن بــازی بــا فضــا و اتمســفر بــازی همخوانــی 
خوبــی دارد. نکتــه جالــب ایــن جاســت کــه ایــن 
بــار از صــدا پیشــگان جــوان تــری بــرای شــخصیت 

ــازی اســتفاده شــده اســت. هــای مختلــف ب

سخن پایانی:
ــی  ــی ب ــک Mafia عنوان ــوان ریمی ــا آنکــه نمــی ت ب
نقــص یــا عالــی دانســت. بــا ایــن حــال بــرای آن 
خاطــرات  اصلــی  نســخه  از  کــه  افــرادی  دســته 
زیــادی دارنــد، تجربــه نســخه ریمیــک مافیــا فــوق 

العــاده دلچســب و لــذت بخــش خواهــد بــود.

- داستان بازی مانند نسخه اصلی فوق العاده است.
- گرافیک هنری بازی فوق العاده چشم نواز است.

- گان پلی بازی وجود یکسری مشکات کلی لذت بخش و 
سرگرم کننده است.

- نبود مراحل فرعی و هر گونه محتوای اضافه
- باگ های گرافیکی و مشکات فنی گاه و بیگاه 

- گان پلی بازی می توانست روان تر و کامل تر باشد.

+-

8.2
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Release Date 
July 17, 2020
Platforms
PlayStation 4
PlayStation 5
Developer(s) 
Sucker Punch Productions
Publisher)s(
Sony Interactive 
Entertainment
Genre(s)
Action-adventure, stealth

 امیرمهدی نامجو

تاریــخ پــر فــراز و نشــیب ژاپــن یکــی 
ســاخت  بــرای  فضاهــا  بهتریــن  از 
بازی هــای ویدیویــی گوناگــون اســت 
ــه ســاخت  ــه حــال دســت مای ــا ب کــه ت
اســت.  شــده  زیــادی  بازی هــای 
و  ژاپــن  گذشــته  در  نبــرد  فرهنــگ 
تاریخــی  رویدادهــای  همچنیــن 
گوناگونــی کــه در طــول زمــان در ایــن 
باعــث  اســت،  افتــاده  اتفــاق  کشــور 
شــده اند بســتر بســیار مناســبی هــم از 
جهــت داســتانی و هــم گیــم پلــی بــرای 
 Ghost بشــود.  فراهــم  بازی ســازان 
بازی هــای  از  یکــی   of Tsushima
بــر  کــه  PS4 اســت  انحصــاری مهــم 
مبنــای ژاپــن ســاخته شــده اســت و در 
ایــن مقالــه قصــد بررســی آن را داریــم.
شــروع  بــازی  داســتان  از  ابتــدا 
می کنیــم. بســیاری از بازی هایــی کــه 
بــه  هســتند،  ژاپــن  تاریــخ  مــورد  در 

و  ســنگوکو  بــه  معــروف  زمانــی  بــازه 
جنگ هــای معــروف داخلــی ژاپــن در 
حــدود ســال های میانــی قــرن پانزدهم 
تــا اوایــل قــرن هفدهــم می پردازنــد. بــا 
 Sucker Punch ایــن وجــود اســتودیو
 Ghost تصمیــم گرفــت بــرای ســاخت
of Tsushima بــه ســراغ بــازه ای بــرود 
کــه در عناویــن خیلــی کمــی شــاهد آن 
بوده ایــم. از ایــن رو جذابیــت وقایــع 
و  بازیکنــان حفــظ شــده  بــرای  بــازی 
بــرای  تاریــخ  در  کــه  حتــی تصرفاتــی 
جذاب تــر کــردن بــازی انجــام می شــود 
هــم کمتــر بازیکنــان را آزار خواهــد داد. 
از ایــن رو ســازندگان بــازی اواخــر قــرن 
ســیزدهم و دوران حملــه مغول هــا بــه 
ژاپــن را بــرای ایــن عنــوان برگزیده انــد.

داســتان بــازی در مــورد یــک ســامورایی 
بــه نــام جیــن ســاکای اســت. جیــن، 
جیتــوی  شــیمورا  اربــاب  خواهــرزاده 

)Jito( جزیــره سوشــیما اســت. جیتــو 
ــه می شــد  ــی گفت ــرادی رده باالی ــه اف ب
کــه از طــرف شــوگون )Shogun( بــرای 
کشــور  مختلــف  بخش هــای  اداره 
گماشــته می شــدند. شــوگون بعــد از 
ــن  ــام کشــور ژاپ ــن مق ــور باالتری امپرات
محســوب شــده و از نظــر قــدرت، نفــر 
اول اجرایــی ژاپــن در آن دوران بــود. 
بــه  مغول هــا  حملــه  آغــاز  بــا  بــازی 
ســاحل  در  خــان  کوتــون  فرماندهــی 
آغــاز  سوشــیما  جزیــره  بــه  کومــودا 
می شــود. در ایــن نبــرد کــه بــه وضــوح 
لشــکریان  از  ســامورایی ها  تعــداد 
پــر شــمار مغولــی کمتــر اســت، ژاپــن 
از  شکســت خــورده و بخــش زیــادی 
ــه دســت مغول هــا  ــره سوشــیما ب جزی

می افتــد.

Ghost of Tsushima
راه و رسم سامورایی بودن 

کشــته  افــراد  از  بســیاری  خونیــن  نبــرد  ایــن  در 
می شــوند امــا اربــاب شــیمورا توســط خــان مغــول 
اســیر شــده و جیــن ســاکای کــه شــما نقــش او را 
زنــده  آســایی  معجــزه  طــرز  بــه  داریــد،  عهــده  بــر 
بــه  شــتابان  او  رویــداد  ایــن  از  پــس  می مانــد. 
قلعــه ای کــه مغول هــا آن را تســخیر کــرده می رونــد 
تــا بتوانــد اربــاب شــیمورا را آزاد کنــد، امــا از آن جایــی 
می بــرد، شکســت  یــورش  قلعــه  بــه  یک نفــره  کــه 
ایــن،  از  ســنگینی از خــان مغــول می خــورد. پــس 
هــدف اولیــه جیــن ســاکای، جمــع کــردن کمک هــای 
افــراد توانمنــدی کــه زنــده مانده انــد بــرای آزادســازی 
او،  کمــک  بــه  بتوانــد  تــا  اربــاب شــیمورا می شــود 
جزیــره را متحــد کــرده و مغول هــا را بیــرون برانــد.

دارد،  داســتانی  جنبــه  دو  بــازی  وجــود،  ایــن  بــا   
آزادســازی  موضــوع  همیــن  حــول  آن  از  بخشــی 
طــور  بــه  دیگــر  بخــش  و  اســت  سوشــیما  جزیــره 
ســاکای  جیــن  تحــول شــخصیت  ســیر  بــه  خــاص 
هــم  بــا  بخــش  دو  ایــن  تدریــج  بــه  و  می پــردازد 
تنیــده می شــوند. جیــن ســاکای در مقــام اول یــک 
شــرافت  بــه  ســامورایی ها،  و  اســت  ســامورایی 
بــه عنــوان یکــی از اصــول اخاقــی خــود بــه شــدت 
معتقــد هســتند. بــه عقیــده آنــان مبــارزه بایــد بــه 
صــورت رو در رو و عادالنــه بــا دشــمن صــورت بگیــرد 
و اســتفاده از روش هــای مخفــی کارانــه را درســت 
بــه  بــا دشــمنی رو  نمی داننــد. امــا جیــن ســاکای، 
رو شــده اســت کــه از نظــر تعــداد، بــه شــدت بــر 
آنــان چیــره اســت و بــه تدریــج، درگیــر ایــن مســئله 
اخاقــی می شــود کــه آیــا بایــد همچنــان بــه شــرافت 
ــن ســاکای،  ــی جی ــه. کارهای ــا ن ــد باشــد ی خــود پایبن
ــی را  ــن اصــول اخاق ــج در قســمت هایی ای ــه تدری ب
زیــر پــا می گــذارد. ایــن موضــوع زمینــه ســاز اتفاقــات 
مختلفــی در طــول بــازی می شــود و بــه نوعی شــالوده 
ــردازی جیــن ســاکای را تشــکیل  ــی شــخصیت پ اصل
می دهــد. بــه طــوری کــه در اوایــل بــازی، او بــه نوعــی 
کامــاً در نقــش فــردی ظاهــر می شــود کــه بــا توجــه 
ــاً احساســات خــود را  ــه اصــول ســامورایی ها تقریب ب
خیلــی کمتــر بــروز می دهــد ولــی بــه تدریــج در بــازی، 

در ایــن مــورد هــم تفــاوت ایجــاد می شــود.
 عــاوه بــر شــخصیت های محــوری داســتان، تعــدادی 
شــخصیت فرعــی هــم در بــازی حضــور دارنــد کــه خــط 

داســتانی فرعــی مخصــوص بــه خــود را دارند.
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تعــدادی فعالیــت جانبــی دیگــر هــم در بــازی قــرار 
داده شــده اســت. مثــاً در طــول بــازی تعــدادی 
روبــاه وجــود دارد کــه نمــاد مقدســی در فرهنــگ 
عبادتگاه هایــی  بــه  را  شــما  و  هســتند  ژاپــن 
می توانیــد  جــا  آن  در  کــه  می کننــد  هدایــت 
کنیــد  کــه می توانیــد حمــل  تعــداد طلســم هایی 
و همچنیــن قــدرت آنــان را افزایــش دهیــد. ایــن 
طلســم ها در اثــر انجــام مأموریت هــای مختلــف 
بــازی و همچنیــن رفتــن بــه یکســری عبادتگاه هــای 
دیگــر بــه دســت می آینــد. ایــن عبادتگاه هــا معمــوالً 
از طریــق انجــام یکســری معمــای پلتفرمینــگ قابــل 
مختلفــی  طلســم های  بــود.  خواهنــد  دســترس 
کــه بــه دســت می آوریــد، هــر کــدام ویژگی هــای 
مختلفــی را تحــت تأثیــر قــرار می دهنــد و بــر اســاس 
بــازی خــود، بایــد طلســم های مناســبی را  روش 

انتخــاب نماییــد.
 در طــول بــازی، بــا انجــام مأموریت هــا و همچنیــن 
مغول هــا  گیــر  کــه  درمانــده ای  مــردم  بــه  کمــک 
بــودن  اســطوره ای  میــزان  می توانیــد  افتاده انــد، 

اصــل  در  دهیــد.  افزایــش  مــردم  نــزد  را  خــود 
میــزان اســطوره ای بــودن، معیــاری نظیــر امتیــاز 
تجربــه در ســایر بازی هــا اســت و در اثــر رســیدن 
بــه حــد مشــخصی، شــما بــه ســطح بعــدی ارتقــا 
ــدی را  ــد مــوارد جدی ــد کــرد و می توانی ــدا خواهی پی
از درخــت مهارتــی بــازی بــه دســت بیاوریــد. درخــت 
مهارتــی بــازی هــم چنــد قســمت شــده کــه شــامل 
مهارت هــای ســامورایی کلــی، مهارت هــای مربــوط 
بــه اکتشــاف در محیــط، مهارت هــای مخفــی کاری 
و همچنــان مهارت هــای مربــوط بــه Stance هــای 
ویــژه مبارزاتــی می شــوند. ایــن توانایی هــا تنــوع 
بســیار باالیــی دارنــد و بســته بــه رونــدی کــه آن هــا 
را کســب کنیــد، تجربــه کلــی بــازی اندکــی بــرای 

ــود. شــما متفــاوت خواهــد ب
بعــد از گیــم پلــی، نوبــت بــه گرافیک بازی می رســد. 
بــازی از لحــاظ هنــری شــاهکار بــه تمــام معناســت. 
بارهــا پیــش می آیــد کــه از مأموریــت غافــل شــده و 
فقــط می خواهیــد بــه همــراه اســب خــود، در میــان 
علف زارهــای بــازی بتازیــد و از زیبایــی باورنکردنــی 

مناظــر بــازی لــذت ببریــد. مناظــر ســاخته شــده در 
بــازی بــه لطــف نورپــردازی و سیســتم بســیار عالــی 
کافــی  اســت.  کامــل  گیاهــی، شــاهکار  پوشــش 
اســت بــازی را بــه حالــت فتومــد ببریــد تــا تصاویــری 
از آن بگیریــد کــه در نــگاه اول، بــا واقعیــت و یــا 

یــک تابلــوی نقاشــی زیبــا تفاوتــی ندارنــد.
 بــه عــاوه دوربیــن بــازی هــم بــه شــکلی بســیار 
می کنــد  حرکــت  مختلــف  مراحــل  در  ســینمایی 
تــا حــس ویــژه تماشــای یــک اثــر ســینمایی امــا 
ــه  ــر ب ــر و جذاب ت ــذت بخــش ت ــه شــکلی بســیار ل ب
شــما منتقــل بشــود. از بعــد فنــی هــم ســازندگان 
عملکــرد باورنکردنــی داشــته اند. شــاید در ابتــدا و 
ــا انیمیشــن  ــا مقایســه مدل هــای شــخصیت ها ی ب
آن هــا بــا عنــوان انحصــاری دیگــر شــرکت ســونی 
یعنــی The Last of Us Part 2 کمــی احســاس 
کنیــد کــه ســطح ایــن بــازی پایین تــر اســت، امــا 
وقتــی بــه ایــن نکتــه توجــه کنیــد کــه بــا یــک بــازی 
تمامــاً جهــان بــاز بــا نورپــردازی داینامیــک طــرف

ــی  ــا زیبای ــن محیط هــای عظیمــی ب هســتید و چنی
روی  خــوب  بســیار  باکیفیتــی  کننده شــان  خیــره 
ســخت افــزار PS4 در حــال اجــرا هســتند، متوجــه 
خواهیــد شــد کــه کار ســازندگان در زمینــه بهینــه 
ســازی بــازی روی ایــن کنســول و خلــق یــک اثر قوی 
از نظــر فنــی، ســتودنی اســت. در کنــار این هــا، بایــد 
بــه زمــان لودینــگ بســیار کــم بــازی اشــاره کنیــم. بــا 
وجــود چنیــن محیط هــای عظیــم و بزرگــی، تنهــا در 
هنــگام Fast Travel بــا لودینــگ مواجــه می شــوید 
کــه آن هــم بــه نســبت ســایر بازی هــای جهــان بــاز، 
بســیار کوتاه تــر اســت. ایــن نشــان می دهــد کــه 

تیــم Sucker Punch هماننــد بخــش هنــری، بــرای 
ــازی هــم ســنگ تمــام گذاشــته اند  گرافیــک فنــی ب
ــان فراتــر از انتظــارات از یــک کنســول  و عملکــرد آن

نســل هشــتمی بــوده اســت.
بعــد از گرافیــک نوبــت بــه موســیقی و صداگــذاری 
بــازی می رســد. در زمینــه موســیقی هــم هماننــد 
 Ghost of بــازی  دیگــر  هنــری  بخش هــای 
آهنگســازهای  اســت.  شــاهکار   Tsushima
بــازی، آقــای ایــان اشــکری )عســکری( و شــیگرو 
ــرای ســاخت قطعــات موســیقی ایــن  اُمه بایاشــی ب
ــن  ــازی ســنگ تمــام گذاشــته اند. در موســیقی ای ب

بــازی، هــم از ســازهای ســنتی ژاپــن و موســیقی 
ســنتی ژاپــن اســتفاده شــده و هــم در قســمت های 
مبــارزه، عــاوه بــر ســازهای ژاپنــی و آهنگ هــای 
اســتفاده  بــه ســراغ  تندتــر، ســازندگان  ریتــم  بــا 
 Morin( خــور  موریــن  نظیــر  از ســازهای مغولــی 
 Throat( و ســبک خــاص حنجــره خوانــی )Khuur
و  ســنتی  شــیوه های  جملــه  از  کــه   )Singing
می شــود  محســوب  مغولــی  خوانندگــی  قدیمــی 
ترکیبــی  بــازی  موســیقی  قطعــات  تــا  رفته انــد 
متناســب از موســیقی ژاپنــی، مغولــی و ارکســتر 
باشــند و بدیــن ترتیــب تیــم آهنگســازی و طراحــی 



حــال  و  حــس  شــده اند  موفــق  بــازی  صــدای 
را   Ghost of Tsushima مختلــف  بخش هــای 
ــن منتقــل  ــه مخاطبی ــن شــکل ممکــن ب ــه بهتری ب
بســیار  هــم  بــازی  صداگــذاران  عملکــرد  کننــد. 
کنیــد  فکــر  ابتــدا  در  شــاید  اســت.  بــوده  خــوب 

کــه صداگــذار نقــش جیــن، اندکــی بی احســاس 
ایــن موضــوع  امــا متوجــه خواهیــد شــد  اســت 
عمــدی اســت و در اصــل بــرای انتقــال حــس یــک 
در  خصــوص  بــه  بــازی  صداگــذاری  ســامورایی 
گرفتــه  صــورت  شــکل  ایــن  بــه  اول  بخش هــای 

اســت. در زمینــه ســایر ابعــاد صداگــذاری نظیــر 
افکت هــای صوتــی، صــدای برخــورد کاتانــا بــا زره 
و کشــیده شــدن زه کمــان و همیــن طــور وزش 
ــازی  ــاد هــم کار تیــم طراحــی صــدای ب دل انگیــز ب

اســت. بــوده  فوق العــاده 

بــه  ســازندگان  و  دارنــد  فوق العــاده ای  طراحــی  بــازی  مبــارزات 
خوبــی توانســته اند حــس حضــور در ژاپــن را بــه بازیکنــان منتقــل 
فرعــی،  کاراکترهــای  خــوب  بســیار  پــردازی  شــخصیت  کننــد، 
گرافیــک هنــری بــازی شــاهکار بــه تمــام معناســت، موســیقی 
ــه  ــا توجــه ب ــی ب ــازی از بعــد فن ــی، ب فوق العــاده و صداگــذاری عال

افــزار فعلــی کنســول ها عملکــرد درخشــانی دارد ســخت 

هــوش مصنوعــی ضعیــف دشــمنان، باعــث شــده بخــش مخفــی کاری 
بــازی کــه از جملــه اجــزای بــا اهمیــت بــازی هــم هســت، کیفیــت کافــی 

را نداشــته باشــد

9

+-

   نتیجه گیری نهایی:

  بــازی Ghost of Tsushima اثــری ســتودنی و فوق العــاده اســت. ســازندگان آن بــا رفتــن ســراغ یــک فضــای داســتانی خــاص کــه تجربــه ای در آن 
نداشــتند، ریســک بزرگــی کردنــد امــا نتیجــه نهایــی، اثــری بــه شــدت عالــی اســت کــه توانســته از جنبــه هنــری و فضاســازی، کامــاً حــس و حــال دنیــای 
آن را بــه بازیکنــان منتقــل کنــد و بدیــن ترتیــب نشــان دهــد کــه بــا توســعه دهندگانــی کامــاً حرفــه ای طــرف هســتیم. بــازی از لحــاظ گیــم پلــی، بــه جــز 
ضعف هایــی کــه در زمینــه هــوش مصنوعــی و بخــش مخفــی کاری آن وجــود دارد، بســیار خــوب طراحــی شــده اســت و می توانــد بــه خوبــی بازیکنــان را تــا 

انتهــا بــا خــود همــراه کنــد. در نهایــت بایــد گفــت کــه Ghost of Tsushima عنوانــی اســت کــه هیــچ کســی نبایــد تجربــه آن را از دســت بدهــد.
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1- تاسیس شدن کمپانی From Software با پول بیمه!

مصطفی زاهدی

 فکت ها و حقایقی از
 فرام سافتور

 آثار این استودیو و 
شخص میازاکی

پــر از رمز و راز 

پــر از رمز و راز 

در داخــل و خــارج بازی! 

در داخــل و خــارج بازی! 

سالهاســت کــه هیدتــاکا میازاکــی و اســتودیو فرام 
آثــار متفــاوت اکشــن نقــش  بــا خلــق  ســافتور، 
آفرینــی بــرای عاقــه منــدان بــه عناویــن هاردکــور، 
ــم  ــادی در صنعــت گی ــت زی ــه شــهرت و محبوبی ب
تجــاری- موفــق  عرضــه  از  انــد.  یافتــه  دســت 

امتیــازی ســه گانــه Souls گرفتــه تــا کســب عنوان 

 Sekiro: بهتریــن بــازی ســال بــرای ســاخت عنــوان
دســته  آن  امــروزه    .Shadows Die Twice
ــا اخبــار و اتفاقــات  افــرادی کــه بــه صــورت کلــی ب
گیــم ســر و کار دارنــد، کامــاً بــا توانایــی هــای ایــن 

اســتودیو و شــخص میازاکــی آشــنایی دارنــد. 
حــال در ادامــه قصــد دارم تــا بــه برخــی از نــکات و 

فکــت هــای جــذاب و جالــب کــه احتمــاالً بســیاری 
از آنهــا را تاکنــون نشــنیده ایــد بپردازیــم. حقایــق 
و فکــت هایــی از اســتودیو فــرام ســافتور، عناویــن 

ایــن اســتودیو و شــخص میازاکــی...

نحــوه تاســیس و شــکل گرفتــن ایــن اســتودیو 
العــاده  فــوق  ماجــرای  و  داســتان  شــرکت،  و 
فــردی   ۱۹۸۶ ســال  در  دارد.  جالبــی  و  عجیــب 
تصــادف  ســانحه  در   Naotoshi Zin نــام  بــه 
موتورســیکلت بــه شــدت آســیب دیــد و پــس از 

از شــرکت  توجهــی  قابــل  ایــن حادثــه، غرامــت 
بیمــه خــود دریافــت کــرد. او بــه جــای خــرج ایــن 
تصمیــم  خــاص،  ای  وســیله  خریــد  بــرای  پــول 
بزرگتــری گرفــت و یــک شــرکت کوچــک راه انــدازی 
نــام  بــا  امــروزه  کــه  شــرکتی  و  اســتودیو  کــرد. 

جالــب  بســیار  می شناســیم!   From Software
اســت کــه اتفاقــی چنیــن کوچــک، باعــث خلــق 
یکــی از برجســته تریــن اســتودیو هــای تاریــخ گیــم 

مــی شــود!
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3- کپمانی برای انواع و اقسام ژانر ها و بازیهای مختلف!
درســت اســت کــه یــک دهــه اســت تمــام آثــار 
فــرام ســافتور را عناویــن نقــش آفرینــی بــا دیزایــن 
بــاال  ســختی  درجــه  البتــه  و  خــاص  اتمســفر  و 
شــامل مــی شــوند، امــا در واقــع قبــل از عرضــه 
دیمــن ســولز، فــرام ســافتور بــه واســطه پــروژه 

شــناخته  مختلــف  هــای  ژانــر  در  متعــدد  هــای 
  RPGیــک بــازی  King›s Fieldشــده بــود. عنــوان
ــازی ســوم شــخص  بــود،Armored Core  یــک ب
 Echo knight عنــوان  و  بــود   Mech-Shooter
نیــز عنوانــی در ژانــر وحشــت بــه شــمار مــی رفــت. 

امــا پــس از عرضــه دیمــون ســولز و بــه نوعــی تولــد 
زیــر ســبکی جدیــد در اکشــن نقــش آفرینــی هــا، 
ــه فرمــول موفــق جدیــدی دســت  فــرام ســافتور ب

ــود. ــه ب یافت

فــرام  آثــار  کارنامــه  امــا  کنیــد،  تعجــب  شــاید 
اســت.  شــده  شــروع  قبــل  ســالها  از  ســافتور 
ســافتور،  فــرام  اســتودیو  بدانیــد  اســت  جالــب 

ســازنده اولیــن بــازی RPG رســمی بــرای کنســول 
عنــوان  بــود.   ۱۹۹۴ دســامبر  در   PlayStation
نقــش آفرینــی King›s Field تنهــا ۱۴ روز پــس 

ــازار عرضــه  ــه ب از عرضــه کنســول PlayStation ب
شــد تــا اولیــن بــازی نقــش آفرینــی تاریــخ پلــی 

بگیــرد... لقــب  استیشــن 

4- ارادت خاص این کمپانی به شمشیر  From Software -2      !! Moonlight Greatsword استودیویی با سابقه نزدیک به سه دهه ساخت بازی!
از  قبــل    ,Moonlight Greatsword شمشــیر 
ــازی  ــوان Bloodborne, در اولیــن ب حضــور در عن

ایــن اســتودیو یعنــی King›s Field نیــز حضــور 
عناویــن  در  شمشــیر  ایــن  ادامــه،  در  داشــت. 

بعــدی ایــن اســتودیو نیــز حضــور داشــت.
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!Berserk 6- ادای دینی به
زره محبــوب شــخصیت محبــوب Artorias  در 
زره  از  آشــکارا  طــور  بــه   Dark Souls عنــوان 

انیمــه  و  مانــگا  در  گاتــس  Berserk شــخصیت 
Berserk   الهــام گرفتــه شــده اســت و میازاکــی 

هــم هرگــز ایــن را کتمــان نکــرده اســت.

Sekiro: Shadow’s Die Twice 5- باس فایت مورد عالقه میازاکی در بازی
 Sekiro: در عنــوان  Chained Ogreبــاس فایــت
Shadows Die Twice,  کــه در اصــل یــک مینــی 

بــازی  در  هــم  بــاری  و ۳-۲  اســت  فایــت  بــاس 
تکــرار میشــود، بــاس فایــت مــورد عاقــه هیدتــاکا 

ــه شــمار مــی رود. میازاکــی در ایــن شــاهکارش ب
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7- خودکشی باس شرافنمند ژاپنی!
ســامورایی هــا هســتند و  شرافتشــان. اگــر بازیبــازان موفــق شــوند بــاس 
فایــت Sir Alonne  در DLC  بــازی Dark Souls 2  را در کمتــر از ۵ دقیقــه 

بــدون آســیب دیــدن شکســت دهنــد، او بــه شــکل ســنت دیرینــه خودکشــی 
ســامورایی هــا، مرتکــب Sepukku  مــی شــود و خــود را مــی کشــد.!

8- یک Pendant  بی خاصیت و جماعتی بر سر کار!
بــه  Dark Souls  بازیبــازان مــی توانســتند یــک Pendant  را  در عنــوان 
عنــوان Gift  انتخــاب کننــد. امــا ایــن Pendant  نــه کار خاصــی انجــام مــی 
داد، نــه قابلیــت پوشــیده شــدن داشــت. بعــد از مدتهــا گمانــه زنــی، باالخــره 
هیدتــاکا میازاکــی فــاش ســاخت کــه ایــن وســیله کاری انجــام نمــی دهــد و او 

بــه عنــوان یــک شــوخی ایــن Pendant را در بــازی قــرار داده اســت!
ایــن بــود فکــت هایــی از عناویــن اســتاد میازاکــی و اســتودیو فــرام ســافتور 

کــه شــاید نمــی دانســتید.
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Release Date 
August 28, 2020
Platforms
Microsoft Windows
PlayStation 4
Xbox One
Developer(s)  
Slightly Mad Studios
Publisher)s(
Bandai Namco Entertainment
Genre(s)
Arcade racing

ابوالفضل مناف زاده

Project Cars 3
سومین پروژه ی ریسینگ 

اســتودیوی  چنــد  بخواهیــم  اگــر 
را  ریســینگ  ســبک  در  گــذار  تاثیــر 
اســتودیوی  قطعــاً  کنیــم،  معرفــی 
یکــی   )Slightly Mad( اســایتلی مد 
ــود. امــا منظــور مــا  از آن هــا خواهــد ب
از تاثیرگــذاری، نــوآوری و ارایــه ی یــک 
بــازی کامــل یــا شــاهکار نیســت، بلکــه 
و  گُنــگ  معمــوالً  ایده پردازی هــای 
اقدامــات عجیــب ایــن اســتودیو اســت 
کــه نامــش را ســر زبان هــا انداختــه. 
اســایتلی مد  اســتودیوی  واقــع،  در 
کــه  اســت  اســتودیویی  همــان 
رانندگی هــای  از  بازی بــازان  خاطــرات 
 Need مجموعــه ی  در  جنون آمیــز 
نســخه ی  ســاخت  بــا  را   for Speed
Shift و تغییــر ســبک ایــن مجموعــه 
تحــت تاثیــر قــرار داد. الزم بــه ذکــر 
 ،Need for Speed: Shift اســت کــه
بــه خــودی خــود بــازی قابــل قبولــی 
به نظــر می رســید امــا ایــن طرفــداران 
بودنــد  مجموعــه  ایــن  آتیشــه ی  دو 

کــه آن را پــس زدنــد؛ چــرا کــه اصــاً 
و ابــداً درخواســت و انتظــار تجربــه ی 
از  را  بــازی ریســینگ شبیه ســاز  یــک 
و  نداشــته  ایــن مجموعــه  بازی هــای 

ندارنــد.
بــه  کنیــم،  گــذر  کــه  فــوق  مــورد  از 
اقــدام عجیــب بعــدی ایــن اســتودیو 
ســاخت  بــرای  برنامه ریــزی  یعنــی 
 Mad ــام ــه ن ــازی جدیــدی ب کنســول ب
ــا فــروش ســهام  Box می رســیم کــه ب
کامــاً  پــروژه  ایــن  اســتودیو،  ایــن 
طولــی  به هرترتیــب،  شــد.  مختومــه 
نکشــید کــه ایــن اســتودیو بــه یکــی 
اســتودیوی  مجموعه هــای  زیــر  از 
از  بعــد  و  شــد  تبدیــل  کدمســترز 
باالخــره  فــراوان،  کش وقوس هــای 
خــود  اختصاصــی  آی پــی  اولیــن 
منتشــر  را   Project Cars نــام  بــا 
نکشــید  طولــی  همچنیــن،  کــرد. 
بــازی  یــک  بــه   Project Cars کــه 
کــه  شبیه ســاز  کامــاً  ریســینگ 

بــه مــزاق  انــگار گیم پلــی اش شــدیداً 
مهندس هــا و افــراد حرفــه ای خــوش 
ــا  ــازی ب ــن ب ــود تبدیــل شــد. ای آمــده ب
ــی خالــص  داشــتن بخش هــای گیم پل
و گرافیــک بصــری و فنــی قابــل قبــول 
در زمــان خــود، توانســت نامــی را بــرای 
خــودش دســت و پــا کنــد، امــا ایــرادی 
ماشــین ها  خشــک  کنتــرل  نــام  بــه 
بــود کــه تجربــه ی آن را بــدون داشــتن 
مخصوصــاً  و  حرفــه ای  بــازی  فرمــان 
بــا کنترلــر کنســول ها خیلــی ســخت 
می کــرد. بعــد از ایــن بــازی، نوبــت بــه 
نســخه ی دوم Project Cars رســید؛ 
غالــب مــوارد بهتــر به نظــر می رســیدند 
ریســینگ  بــازی  یــک  بــا  بازهــم  و 
کــه  شــدیم  روبــرو  شبیه ســاز  کامــاً 
بازی بــازاِن  رســماً  مکانیزم هایــش 
عاقه منــد بــه ریســینگ های آرکیــد رو 
از خــودش دور می کــرد و بــه همــان 
بازی هــای  طرفــداران  بــرای  مقــدار، 

بــود. جــذاب  شبیه ســاز  ریســینگ 

پیــدا  بهبــود  بــازی  کنتــرل  سیســتم 
کــرده بــود امــا مــوردی کــه کمــی دور از 
ذهــن بــود، اســتفاده از همــان موتــور 
گرافیکــی نســخه ی اول بــود کــه کمــی 
Project Cars 2 را از ایــن نظــر تاریــخ 

گذشــته می کــرد.
ســوم  نســخه ی  بــه  نهایــت،  در  امــا 
 Project Cars مجموعــه ی  آخــر  و 
می رســیم. اســتودیوی اســایتلی مد، 
ســعی  عجیــب  اقدامــی  در  بازهــم 
بازی بــازان  همــه ی  تــا  اســت  کــرده 
و  کنــد  غافلگیــر  را  طرفدارهایــش  و 
روی   Project Cars پیشــوند  اگــر 
نداشــت،  وجــود  بــازی  ایــن  اســم 
یــک  بــا  کــه  می کردیــم  احســاس 
آی پــی کامــاً جدیــد روبــرو هســتیم. 
ــری  در واقــع، در Project Cars 3 خب
بــرای  حرفــه ای  مکانیزم هــای  آن  از 
کنتــرل  حرفه ای هــا،  و  مهندســان 
حتــی  و  ماشــین ها  ســخت  بســیار 
المان هــای اساســی و اســتانداردهای 
بازی هــای ریســینگ شبیه ســاز نظیــر 
پذیــری  تخریــب  الســتیک،  دمــای 
قطعــات داخلــی و مــوارد جزئــی دیگــر 
احســاس  دیگــر،  طرفــی  از  نیســت. 
از  اســتودیو  ایــن  گویــا  کــه  می شــود 
ریســینگ  ســبک  محــدود  بازی بــازان 
ــن  ــا غول هــای ای ــت ب شبیه ســاز و رقاب
ژانــر ماننــد Forza Motorsport کمی 
ــوس شــده اســت و قصــد دارد تــا  مای
بــا تزریــق المان هــای ریســینگ آرکیــد، 
قــرار  هــدف  را  بیشــتری  مخاطبــان 
دهــد. در مجمــوع، این کــه نمی تــوان 
یــک  بــه عنــوان  را   Project Cars 3
مطلــق  شبیه ســاز  ریســینگ  بــازی 
کامــاً  موضوعــی  گرفــت،  درنظــر 
ــازی  ــک ب ــد آن را ی روشــن اســت و بای
بنامیــم.  آرکید/شبیه ســاز  ســبک  بــا 
بــه  هــر ترتیــب، اکنــون بایــد از بحــث 
 Project پریــدن  شــاخه  بــه  شــاخه 
چگونگــی  بــه  و  کنیــم  گــذر   Cars
عملکــرد نســخه ی ســوم آن بــا وجــود 

بپردازیــم.  تغییــرات  ایــن 
اولیــن مــواردی کــه ممکــن اســت تــا 
شــاید طرفــداران جدیــدی بــرای ایــن 
مجموعــه دســت و پــا کــرده و آن هــا را 
جــذب نســخه ی ســوم کنــد، محتــوای 
قابــل  گیم پلــی  و  متنــوع  بســیار 
قبولــی اســت کــه ایــن بــازی در خــود 
خــودرو   200 حــدود  قرارگیــری  دارد. 
 120 و  مختلــف  کاس  چندیــن  در 
پیســت برگرفتــه شــده از واقعیــت و 
طرح هــای مفهومــی، بخــش کمپیــن 
طوالنــی،  امــا  دلچســب  نه چنــدان 
مختلــف،  چالشــی  مســابقه های 
نــام  بــه  بخشــی  و  چندنفــره  بخــش 
Rivals، از جملــه محتویــات ایــن بــازی 
هســتند کــه به راحتــی قــادر خواهنــد 
بــود تــا بازی بــازان را بــرای ســاعت های 
همچنیــن،  کننــد.  ســرگرم  متوالــی 
وجــود درجــات ســختی مختلــف باعــث 
می شــود تــا بازی بــازان بتواننــد میــزان 

را  بــازی  بــودن  شبیه ســاز  یــا  آرکیــد 
کننــد. تعییــن  خودشــان  به دلخــواه 

از طرفــی دیگــر، آمیخته شــدن ســبک 
ســبک  بــا  بــازی  مطلــق  شبیه ســاز 
آرکیــد، باعــث شــده تــا بــا یــک عنــوان 
اصطاحــاً نیمــه آرکیــد روبــرو باشــیم 
 Drive ــر در عناوینــی چــون کــه پیش ت
Club چنیــن چیــزی را تجربــه کــرده 
بودیــم. الزم به ذکــر اســت کــه حتــی 
بازهــم  مذکــور،  تغییــرات  وجــود  بــا 
حــرکات  کــه  بــود  نخواهیــد  قــادر 
جنــون آمیــزی نظیــر کشــیدن ناگهانــی 
انجــام  ترمزدســتی را حیــن مســابقه 
دهیــد. در نقطــه ی مقابــل و برخــاف 
 Project عناویــن پیشــین مجموعــه ی
Cars، دیگــر خبــری از اعمــال تغییرات 
و تنظیمــات بســیار متعــدد و انجــام 
آزمــون و خطاهــا روی هــر خــودرو بــرای 
دســتیابی بــه کنتــرل بهتــر از خــودرو در 
هــر مســابقه نیســت. همچنیــن، بــرای 
 Project مجموعــه ی  در  بــار  اولیــن 
یــک  اضافه شــدن  شــاهد   ،Cars
نه چنــدان  شخصی ســازی  بخــش 
کــه  هســتیم  بــازی  بــه  پیشــرفته 
ایــن  بــا  بازی هایــی  بــرای  معمــوالً 
بــه  می شــود.  گرفتــه  درنظــر  ســبک 
بخــش  لــذت  نظــر  از  هرترتیــب، 
بــودن رانندگــی و تجربــه ای کــه ایــن 
می توانیــم  می کنــد،  ارائــه  بــازی 
Project Cars 3 را عنوانــی خــوب و 
ســرگرم کننده بنامیــم. از نظــر اهــداف 
درنظــر گرفتــه شــده بــرای بازی بــازان 
بازی هــای  هماننــد  مســابقات،  در 
تــا  نیســت  نیــازی  ایــن ســبک  دیگــر 
نخســت  ســکوی  بــرروی  همیشــه 
و  بــازی  ایــن  واقــع،  در  بایســتید. 
پیــش از هــر مســابقه معمــوالً اهــداف 
و  گرفتــن  ســبقت  نظیــر  خاصــی 
ــه میانگیــن ســرعت تعییــن  رســیدن ب
رتبه هــای  کســب  کنــار  در  را  شــده 
ــرار  ــا ســوم را پیــش روی شــما ق اول ت
ــم ادعــا  می دهــد. در نهایــت، می توانی
قصــد   ،Project Cars 3 کــه  کنیــم 
داشته اســت تــا بــا ارائــه ی تجربــه ای 
مشــابه بــا بــازی Drive Club از نظــر 
بخــش  کمبودهــای  رفــع  و  گیم پلــی 
محتــوای آن، بــه یــک بــازی ایــده آل 
 Project Cars 3 امــا تبدیــل شــود. 
عمــل  موفــق  زمینــه  ایــن  در  نه تنهــا 
نکــرده اســت، بلکــه پــس از گذشــت 
بــازی  یــک  بــه  تبدیــل  کوتــاه  مدتــی 
تکــراری و خســته کننده خواهــد شــد. 
امــا شــاید ایــن نکتــه بــه ذهــن شــما 
خطــور کنــد کــه ماهیــت ایــن ســبک 
ــازی، تکــرار مکــررات را پیــش روی  از ب
قطعــاً  و  می دهــد  قــرار  بازی بــازان 
موافــق  موضــوع  ایــن  بــا  هــم  بنــده 
هســتم. امــا زمانــی کــه ســازنده های 
بــازی، از اهداف هایــی قابــل اتــکا بــرای 
کننــد،  اســتفاده  بازی بــازان  تشــویق 
ــاوت خواهــد شــد.  ــاً اوضــاع متف قطع



محتوای قابل توجه بازی از جمله 200 خودرو و 120 پیست
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عــاوه برایــن، Project Cars 3 در 
ــوازن قــدرت خودروهــا و کیفیــت  ت
هــوش مصنوعــی دیگــر راننده ها در 
مســابقات نیــز حــرف چندانــی بــرای 
ایــن  در  بازی بــازان  نــدارد.  گفتــن 
ــا ارتقــا ی  ــا ب عنــوان قــادر هســتند ت
دائــم یــک خــودروی خــاص، کاس 
واقعیــت  در  کــه  جایــی  تــا  را  آن 
غیرقابــل  خــودرو  آن  بــرای  عمــاً 
دســترس اســت، بــاال ببرنــد. هــوش 
 Project مصنوعی و درجه ســختی
Cars 3، مخصوصــاً در کاس هــای 
باالتــر، ممکــن اســت تــا بازی بــازان 
را از همــان ابتــدای شــروع مســابقه 
ــرده و گاهــی  کیلومترهــا پیشــتاز ک
باقــی  از  را  آن هــا  کیلومترهــا  نیــز 
رقبــا عقــب بینــدازد. در واقــع، بــه 
عنــوان یــک عاقه منــد بــه ســبک 
کــه  و کســی  ریســینگ شبیه ســاز 
همیشــه یــک نســخه از بازی هــای 
شبیه ســاز  ریســینگ های  و   F1
خــود  کنســول  در  بــازی  آمــاده ی 
ادعــا  می توانــم  راحتــی  بــه  دارم، 
بــاالی  ســختی  درجــات  کــه  کنــم 
تــوازن  و  تعــادل  بــازی،  ایــن 
صحنه هایــی  و  ندارنــد  منطقــی 
واقعــی  غیــر  شــتاب گیری  نظیــر 
ناگهانــی خودروهــای دیگــر در دور 
ــه گاهــاً  ــم ک ــازی می بینی ــی ب انتهای
ــوان  ــد هــم نمی ت در بازی هــای آرکی
کنتــرل  از  خــارج  اختــاف  چنیــن 

نمــود. مشــاهده  را  بازی بــاز 
امــا از مــوارد بــاال کــه بگذریــم، نوبت 
بــه بدتریــن و ضعیف ترین قســمت 
بــازی یعنــی گرافیــک آن می رســد 
کــه حداقــل در نســخه ی کنســولی 
بازی بــازان  تــا  می توانــد  به راحتــی 
تجربــه ی  ابتدایــی  ســاعات  در  را 
کــه  کنــد. همانطــور  خــود دلســرد 
ایراداتــی  از  یکــی  شــد،  اشــاره 
 Project Cars 2 بــازی  بــه  کــه 
موتــور  از  اســتفاده  می شــد،  وارد 
گرافیکــی دســت نخــورده و یکســان 
ابتدایــی و درنتیجــه،  بــا نســخه ی 
عــدم وجــود جذابیــت بصــری بــود. 
حــال شــاید بــرای شــما شــنیدن ایــن 
موضــوع کــه Project Cars 3 هــم 
از همــان موتــور بــا همــان شــرایط 

و  جالــب  نیــز  می کنــد  اســتفاده 
عجیــب باشــد. در نتیجــه، می تــوان 
گرافیــک بصــری و تاحــدودی فنــی 
ــازی را هــم منســوخ شــده و  ــن ب ای
شــبیه بــه بازی هــای نســل هفتمــی 
بــرای یــک بــازی  کــه اصــاً و ابــداً 
آخــر نســلی زیبنــده نیســت نامیــد. 
در واقــع، اگــر نســخه ی رایانه هــای 
شــخصی ایــن بــازی کــه حتــی آن 
نیــز عملکــرد چنــدان قابــل قبولــی 
ظاهــر  بگیریــم،  فاکتــور  را  نــدارد 
در  ماشــین ها  بصــری  گرافیــک  و 
به خصــوص  و  کنســولی  نســخه ی 
به شــدت  بارندگــی،  زمــان  در 
اوقــات  گاهــی  و  بــوده  ضعیــف 
احســاس می کنیــد کــه ایــن بــازی 
تنهــا بــرای مســابقه دادن ســاخته 
هیــچ  ســازندگانش  و  شده اســت 
وقتــی را صــرف بهبــود بخش هــای 

نکردنــد. دیگــرش 
امــا در کمــال تعجــب، بخش هــای 
در  نیــز  دیگــری  بصــری  ضعیــف 
بــازی وجــود دارنــد. به طــور کلــی اگــر 
ــر  ــد پیســت انگشــت شــمار نظی چن
»سیلوراســتون« را فاکتــور بگیریــم، 
پیســت های  باقــی  تزییــن  بــرای 
آبجکت هــای  از  بــازی  در  موجــود 
دو بعــدی اســتفاده شده اســت کــه 
ایــن مــورد ابــداً در اســتانداردهای 
نمی گنجــد.  آخرنســلی  بــازی  یــک 
ــم آب و هــوای  همچنیــن، می توانی
بــه  هــم  را  بــازی  پویــای  به ظاهــر 
ــا  ایــن فهرســت اضافــه کنیــم کــه ب
عملکــرد عجیــب خــود، تیــر آخــر را 
ــازی  ــه پیکــره ی گرافیــک بصــری ب ب

وارد کــرده اســت.
گــذر  کــه  بــازی  بصــری  بخــش  از 
بــازی  فنــی  بخــش  بــه  کنیــم، 
خواهیــم  آن  موســیقی های  و 
ارفــاق  بــا  فنــی،  نظــر  از  رســید. 
رو  متوســط  عملکــرد  شــاهد 
و  هســتیم  بــازی  ضعیــف  بــه 
بــه  شــد،  اشــاره  کــه  همانطــور 
گســترده  تغییــرات  اعمــال  دلیــل 
در بــازی، اســتودیوی اســایتلی مد 
بخــش  تــا  گرفته اســت  تصمیــم 
حــذف  بــازی  از  را  تخریب پذیــری 
کــرده و آن را تنهــا بــه حالت هــای 

ظاهــری محــدود کنــد. امــا متاســفانه همیــن 
باعــث رخ دادن و  نیــز گاهــاً  مــوارد ظاهــری 
بــازی  رویــت باگ هــای عجیــب و غریــب در 
می شــوند. عــاوه بــر باگ هــا، ایــن بــازی بــا 
افــت فریــم گاه و بــی گاه، عملکــرد ضعیــف 
پیســت های  درنتیجــه  و  موســیقی  بخــش 
می توانــد  راحتــی  بــه  خــود،  آرام  و  ســاکت 
را  ظاهرپســند  و  کم حوصلــه  بازی بــازان  تــا 
به خصــوص در نســخه ی کنســولی بــازی، بــه 

مــرز جنــون رســانده و آن هــا را پــس از مدتــی 
کوتــاه مجبــور بــه حــذف بــازی از روی کنســول 

کنــد. خــود 

کــه  شــود  ذکــر  نکتــه  ایــن  بایــد  آخــر،  در 
بــا  پرمحتــوا  بــازی  یــک   ،Project Cars 3
تعــداد بســیاری خــودرو و پیســت اســت کــه 
بــرای اولیــن بــار در مجموعــه ی خــود، گیم پلــی 
عامه پســندتری را ارائــه می کنــد. اَمــا اگــر از 

و  هســتید  ریســینگ  بازی هــای  عاشــقان 
اگــر تجربــه ی ســبک آرکید/شبیه ســاز  حتــی 
ــل از  ــذت بخــش اســت، قب ــرای شــما ل هــم ب
صــرف پولتــان بــرای ایــن بــازی، حتمــاً نگاهــی 
ــه  ــد؛ چــرا ک ــرش بندازی ــه ویدیوهــا و تصاوی ب
اگــر درصــدی بــه بخــش بصــری بــه روز و جــذاب 
اهمیــت دهیــد، Project Cars 3 در کســری 

از ســاعت شــما را دلســرد خواهــد نمــود.
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سعید آقابابایی مرگ در کمین است  

پــی ببریــد. از نظــر داســتانی Mortal Shell همــان 
رونــد ســری ســولز یعنــی داســتان گویــی محیطــی 
را در پیــش گرفتــه اســت البتــه خــب کیفیــت و 
عمــق داســتانش و تعــداد و جذابیــت شــخصیت 
هایــش اصــا و ابــدا در حــد ســری ســولز نیســت. 
در واقــع Mortal Shell ســعی نمــی کنــد تــا یکــی 
از بهتریــن داســتان هایــی کــه شــنیده ایــد را بــرای 
شــما روایــت کنــد امــا بــاز هــم داســتان و روایــت آن 
کــه بیشــترش را از صحبــت کــردن بــا شــخصیت هــا 
ــدن متــن هــای موجــود در محیــط متوجــه  و خوان
مــی شــوید، جذابیــت خــاص و مرمــوز بــودن جالبی 
را دارنــد. ایــن پــر رمــز و راز بــودن باعــث مــی شــود 
بــه سرنوشــت و فهمیــدن گذشــته ی ایــن دنیــا 
ــاه  عاقمنــد شــوید، دنیایــی کــه از بیــن رفتــه و تب

شــده اســت. از نظــر گیــم پلــی Mortal Shell  یــک 
تجربــه جــذاب و عمیــق و چالش برانگیــز اســت. 
بــه شــکلی خاقانــه و عالــی   Cold Symmetry
و بــدون تقلیــد میــراث عناویــن آقــای میازاکــی را 
در قالــب یــک عنــوان جــذاب در آورده اســت و آن 
را بــا ایده هــا و ســبک خــاص خــود ترکیــب کــرده 
اســت تــا عنوانــی اتمســفریک و دشــوار را بــرای مــا 
بــه ارمغــان آورد کــه در بســیاری از المــان هــای 
ــه شــاهکارهای مختلــف اســتاد  آن ادای احتــرام ب
میازاکــی بــه چشــم می خــورد و هنــر ســازندگان این 
اســت کــه بــا وجــود ایــن الهــام گرفتن هــا بازیشــان 
هرگــز رنــگ و بــوی کپــی و تقلیــد و تکــرار را نــدارد و 
عنوانــی اســت کــه روی پــای خــود ایســتاده اســت و 
اگــر مقایســه ای هــم می شــود می خواهیــم زیبایــی 

ایــن بــازی را نمایــان کنیــم. بــه طــور کلــی بایــد 
ایــن گونــه گفــت کــه در گیــم پلــی دشــوار بــازی، 
ــوار  ــا مدیریــت ن ــی دادن ب ــه و دفــاع و جاخال حمل
قــدرت بدنــی، تغییــر دادن Shell هــا در مبــارزه بــا 
دشــمنان و بــاس مختلــف و بــاس هــا و اســتفاده 
ــه جــا از حمــات خــاص ســاح هــا در  صحیــح و ب
مبــارزات بــازی بــرای موفقیــت شــما بســیار مهــم و 
حیاتــی اســت و بایــد صبــر و شــکیبایی زیــادی بــرای 
از پای در آوردن دشــمنان داشــته باشــید. سیســتم 
دفــاع ایــن بــازی کامــاً منحصــر بــه فــرد و یکــی از 

خصوصیــات اصلــی ایــن عنــوان اســت.

عنــوان  یــک   Mortal Shell بــازی  
بهتــر  شــاید  و  آفرینــی  نقــش  اکشــن 
ــم اکشــن ماجرایــی جــذاب  اســت بگوی
منتشــر  اخیــرا  کــه  اســت  هاردکــور  و 
شــده و در دســترس عاقمنــدان قــرار 
گرفــت. ایــن بــازی کــه توســط اســتودیو 
شــده  ســاخته   Cold Symmetry
 ۲۰۲۰ آگوســت   ۱۸ تاریــخ  در  اســت 
بــرای   Playstack کمپانــی  توســط 
پلــی استیشــن ۴، ایکــس باکــس وان 
و رایانــه هــای شــخصی منتشــر شــد و 
توانســت بازخوردهــای خیلــی خوبــی را 
هــم کســب کنــد. راســتش در همــان 
از  کــه  تریلــری  و  تصاویــر  نخســتین 

بــازی Mortal Shell مشــاهده کــردم 
خــاص  عنوانــی  بــا  کــه  بــود  واضــح 
فــرد،  بــه  منحصــر  هوایــی  و  حــال  بــا 
طــرف  ســنگین  و  غمنــاک  تاریــک، 
هســتیم. مبــارزات بــازی در نخســتین 
تریلرهــای آن بســیار وزیــن و ســنگین 
بــه نظــر می رســیدند و نویــد یــک عنــوان 
ــد از انتشــار  ــه بع ــد ک جــذاب را می دادن
بــازی همینطــور هــم شــد و شــاهد یــک 
ــازی جــذاب هســتیم. در ایــن مطلــب  ب
و  المان هــا  مــورد  در  تــا  داریــم  قصــد 
 Mortal Shell مختلــف  خصوصیــات 
زوایــای  از  را  آن  و  کنیــم  صحبــت 
مختلــف بررســی کنیم.پــس بــا مجلــه 

گیمفــا در ادامــه مطلــب »نقــد و بررســی 
بــازی Mortal Shell« همــراه شــوید . 
ــازی  ــد گفــت داســتان ب ــی بای از نظــر کل
و  مرمــوز  حالــت  یــک   Mortal Shell
خــاص بــه همــراه روایــت محیطــی دارد 
ــا  ــت خــودش را داراســت و ت ــه جذابی ک
حــدی در ایــن زمینــه موفــق عمــل کــرده 
اســت. در داســتان بازی شــما به عنوان 
ــه هــوش مــی  ــه ب یــک شــخصیت برهن
آییــد و بایــد در پیشــروی در دنیــای بــازی 
و پیــدا کــردن پوســته هــا یــا Shell هــای 
مختلــف و صحبــت بــا شــخصیت هــای 
مختلــف و خوانــدن متــن هــا، بــه رمــز و 
راز و سرنوشــت دنیــای بــازی و خودتــان

Mortal Shell
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کــرده بــودم آن هــم ۲۰ ســاعت بــرای مــن کــه کل 
نقطــه نقطــه بــازی را گشــتم و همــه جــا را زیــر و رو 
کــردم یعنــی اگــر کســی بــازی را ســریعاً دنبــال کنــد 
شــاید ظــرف ۱۳-۱۴ ســاعت آن را تمــام میکنــد کــه 
بــرای عنوانــی در ایــن ســبک زمــان کوتاهــی اســت. 
امــا، امــا دوســتان ایــن را هــم بدانیــد کــه یــک تیــم 
۱۵ نفــره واقعــاً دیگــر تمــام توانشــان را گذاشــته 
طوالنــی  الکــی  را  بازیشــان  انــد  نیامــده  و  انــد 
ــک  ــد بلکــه ی ــدای کمیــت کنن ــد و کیفیــت را ف کنن
ــدارک  ــرای شــما ت ــی و جــذاب را ب ــازی واقعــاً عال ب
دیــده انــد کــه شــاید مقــداری کوتــاه تــر از عناویــن 
بــرای یــک تیــم  ســولز و ســولزالیک باشــد ولــی 
ــن  ــازه از ای ــز اســت. ت ــاً شــگفت انگی کوچــک واقع
مهــم تــر نکتــه قیمــت بــازی اســت کــه نصــف یــک 
ــزرگ AAA قیمــت دارد ولــی محتوایــش و  ــازی ب ب
کیفیــت محتوایــش از خیلــی از عناویــن پــر ادعــای 
از   Mortal Shell ۶۰ دالری هــم بیشــتر اســت. 
لحــاظ تنــوع دشــمنان تقریبــا خــوب عمــل کــرده 
دشــمنان  رویــد  مــی  پیــش  چــه  هــر  و  اســت 
جدیدتــری بــه بــازی اضافــه مــی شــوند. همچنیــن 
 Mortal در زمینــه ی بــاس فایــت هــا واقعــاً بــازی
Shell عالــی عمــل مــی کنــد و چندیــن بــاس فایــت 
جــذاب کــه هــر کــدام کامــاً متفــاوت از دیگــری 
هســتند را در برابــر شــما قــرار مــی دهــد و اصــاً 
و ابــداً از بــاس فایــت هــای عالــی و باالنــس شــده 
ی بــازی خســته نمــی شــوید. یکــی از المــان هــای 
مــورد سیســتم  در  بــازی  ایــن  یونیــک  و  خــاص 
آیتــم هــای آن اســت کــه یــک سیســتم آشــنایی یــا 

Familiarity دارنــد. یعنــی وقتــی یــک آیتــم را بــار 
اول پیــدا مــی کنیــد اصــا نمــی دانیــد کــه آن چــکار 
مــی کنــد و چــه ویژگــی دارد. وقتــی کــه یکــی دو 
بــار از آن اســتفاده و آن را امتحــان کنیــد تــازه در 
توضیحــات اضافــه مــی شــود کــه چــه اثــری دارد. 
بــه همیــن ترتیــب هــر چقــدر بیشــتر از آن اســتفاده 
کنیــد توضیحاتــش و اطاعاتــش کامــل تــر مــی 
شــود و بیشــتر مــی فهمیــد کــه آن آیتــم کجاهــا 
بیشــتر بــه کار مــی آیــد و چــه اثراتــی دارد. ایــن 
سیســتم ادامــه دارد تــا وقتــی کــه بعــد از حــدود 
۷-۸ بــار اســتفاده از یــک آیتــم سیســتم آشــنایی 
آن بــه حــد نهایــی و ماکزیمــم خــود مــی رســد. 
بــه طــور کلــی ایــن سیســتم در مــورد آیتــم هــا 
ــه  ــدی اســت ک ــب و جدی ــان هــای جال ــی از الم یک
ــد و حتــی  ــرده ان ــه کار ب ــازی ب ســازندگان در ایــن ب
اســتفاده از آیتــم هــا را هــم بــرای شــما تبدیــل 
بــه یــک امتحــان و چالــش کــرده انــد. در بــازی 
شــما مــی توانیــد بــا ارتقــای قــدرت ســاح هــا هــم 
شــخصیتتان را قــوی کنیــد. صحبــت از ســاح هــا 
شــد. در ایــن بــازی مثــل دیگــر عناویــن ســولز الیــک 
ــن طــور نیســت کــه مــدام  ــا خــود دارک ســولز ای ی
در دنیــای بــازی ســاح پیــدا کنیــد و برداریــد بلکــه 
کاً در بــازی ۵ عــدد ســاح از ۵ کاس مختلــف 
وجــود دارنــد کــه شــامل مــواردی مثــل شمشــیر 
یــک دســتی، شمشــیر دو دســتی، نیــزه و ســاح 
دوتایــی هســتند. هــر کــدام از اینهــا را یــک بــار در 
بــازی پیــدا مــی کنیــد و دیگــر تــا آخــر آن را داریــد و 
در مناطــق چــک پوینــت مــی توانیــد آنهــا را بــا هــم 

عــوض کنیــد و ســاحی کــه برایتــان بهتــر اســت 
برداریــد و آن را ارتقــا بدهیــد. ارتقــای ســاح هــا 
توســط آیتــم هایــی کــه در دنیــای بــازی پیــدا مــی 
کنیــد انجــام مــی شــود و مثــاً مــی توانیــد قــدرت 
آســیب یــک ســاح را زیــاد کنیــد و یــا بــرای آن یــک 
حملــه ویــژه بــاز کنیــد کــه از Resolve اســتفاده 

ــوار جــادو(. ــد )چیــزی شــبیه ن مــی کن
 دقیقــاً در اینجــا هــم مثــل تعــداد زره هــا بایــد 
قــرار  بــازی  در  کــه ۵ کاس ســاح  ایــن  بگویــم 
داشــته باشــد عــدد قابــل قبولــی اســت ولــی ایــن 
کــه فقــط ۵ عــدد ســاح در بــازی باشــد یعنــی از 
هــر کاس فقــط یکــی، تعــداد مناســبی نیســت 
و تعــداد ســاح هــا و تنــوع آنهــا جــا داشــت کــه 
ــازی  ــازه در ب بیشــتر باشــد، دقیقــاً مثــل زره هــا. ت
راحــت نمــی توانیــد هــر وقــت مــی خواهیــد و بدون 
محدودیــت مــدام ســاح و Shell خــو را عــوض 
کنیــد زیــرا بــرای ایــن کار بایــد آیتــم خــاص داشــته 
باشــید کــه تعدادشــان هــم در بــازی زیــاد نیســت. 
فقــط در منطقــه چــک پوینــت اصلــی و مرکــزی 
بــازی اســت کــه مــی توانیــد بــدون اســتفاده از 
آیتــم، ســاح و Shell خــود را عــوض کنیــد. شــاید 
مــی گوییــد Shell چیســت؟ یکــی از مهــم تریــن 
مــوارد بــازی اســت کــه اکنــون بــرای شــما توضیــح 
مــی دهــم. سیســتم زره هــا در ایــن بــازی مختــص 
خــود و کامــاً متفــاوت از دیگر عناوین اســت. شــما 
در بــازی کاً بــه ۴ نــوع Shell دسترســی داریــد کــه 
مــی توانیــد آنهــا را پیــدا کــرده و بپوشــید. ایــن هــا 

در واقــع همــان کاس هــا هســتند.

سیســتم دفــاع در ایــن عنــوان Hardened نــام 
ای  دکمــه  فشــردن  بــا  توانیــد  مــی  شــما  و  دارد 
وقتــی دشــمن دارد بــه شــما ضربــه مــی زنــد بــرای 
یکــی دو ثانیــه تبدیــل بــه ســنگ شــوید و هیــچ 
بــازی  ایــن موضــوع در طــول  آســیبی نبینیــد. از 
واقــع  در  و  بکنیــد  توانیــد  مــی  زیــادی  اســتفاده 
ایــن  بــر اســاس  را  پلــی  توانیــد گیــم  مــی  اصــاً 
سیســتم پیــاده کنیــد و بــا اســتفاده از Shell ی 
کــه قابلیــت ارتقــا دادن بــرای طوالنــی کــردن زمــان 
ــات ســنگین دشــمنان  Hardened را دارد، از ضرب
قســر در برویــد و بافاصلــه هــم ضربــه بزنیــد. زیــرا 
ــی در وســط  ــه شــما حت ــه جالــب اینجاســت ک نکت
حملــه تــان هــم مــی توانیــد دفــاع را زده و تبدیــل 
بــه ســنگ شــوید و وقتــی ضربــه دشــمن فــرود آمــد 

شــما ادامــه حملــه را روی دشــمن پیــاده مــی کنیــد. 
ایــن سیســتم واقعــا هوشــمندانه و یونیــک اســت 
کــه در ایــن بــازی پیــاده شــده و ایــده ســازندگان و 
پیــاده کــردن صحیــح آن در بــازی جــای تحســین 
ــا Parry و  ــه ی دارد. همچنیــن سیســتم دفــع حمل
بعــد از آن ضــد حملــه ی قــوی زدن نیــز وجــود دارد 
 Hardened کــه مــی توانیــد در کنــار سیســتم دفــاع
از آن اســتفاده کنیــد و البتــه برخــی حمــات اصــاً 
قابــل دفــع کــردن نیســتند و یــا بایــد ســریعاً ســنگ 
شــوید یــا غلــت زده و جاخالــی دهیــد. در بــازی 
بعــد از مــرگ Tara هایــی کــه جمــع کــرده ایــد در 
محــل مــرگ مــی ماننــد و بایــد برگردیــد و در یــک بار 
ــه از بیــن مــی  ــاره برداریــد وگرن فرصــت آنهــا را دوب
رونــد. همچنیــن مثــل بــازی ســکیرو در ایــن عنــوان 

یــک گزینــه شــانس دوم یــا یــک بــار زنــده شــدن 
بعــد از مــرگ را هــم داریــد کــه عمــق خوبــی بــه 
بــازی بخشــیده اســت. اگــر شــما بعــد از مــردن کــه 
از Shell پرتــاب مــی شــوید بیــرون، بتوانیــد خیلــی 
ســریع و قبــل از خــوردن ضربــه ی دیگــر و مــرگ 
کامــل، خــود را بــه Shell برســانید و دوبــاره واردش 
شــوید، شــانس دوم خــود را خواهیــد داشــت. اگــر 
ــا بــی  ــا شــاید ب ــه و ی بخواهــم خیلــی ســخت گیران
انصافــی بــا ایــن بــازی رفتــار کنــم مــی توانــم بگویــم 
یکــی از مــوارد نــه چنــدان خــوب بــازی کوتــاه بــودن 
ســولز  و  ســولز  عناویــن  بــه  نســبت  آن  تقریبــی 
بــازی جایــی کــه انتظــار  الیــک اســت. یعنــی در 
نداشــتم ناگهــان دیــدم بــه بــاس نهایــی رســیدم 
آن هــم در حالــی کــه شــاید حــدود ۲۰ ســاعت بــازی
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یعنــی یــک Shell ســبک اســت و خــط اســتامینا 
را حســابی زیــاد مــی کنــد و راحــت بــا آن غلــت 
مــی زنیــد و اســتامنیا زود تمــام نمــی شــود ولــی 
بــه جایــش خــط ســامتیان کــم اســت و آســیب 
پذیرتــر هســتید. یــک shell دیگــر برعکــس اســت و 
بســیار ســنگین و قدرتمنــد اســت و خــط ســامتی 
را بســیار افزایــش مــی دهــد و خیلــی کمتــر آســیب 
مــی بینیــد ولــی بــه جایــش اســتامنیای کمــی داریــد 
 shell و زود نــوار کوتاهــش خالــی مــی شــود. دو
دیگــر هــم چیــزی بیــن ایــن دو هســتند و در واقــع 
در ایــن بــازی کاس شــخصیت و زره آن بــه هــم 
وابســته هســتند و یکــی هســتند. شــما مــی توانیــد 
بســته بــه نــوع بــازی کردنتــان ایــن Shell هــا را 
 Shell بــا هــم تعویــض کنیــد. هــر کــدام از ایــن
هــا هــم یــک دایــره ی مختــص خــود از مهــارت هــا 
ــد از هــر Shell کــه  ــد کــه مــی توانی و ارتقاهــا دارن
ــا تجربــه  بیشــتر اســتفاده مــی کنیــد میــزان روح ی
کســب شــده تــان را بــرای ارتقــای مهــارت هــای آن 
خــرج کنیــد. البتــه بــرای ارتقــای مهــارت هــای هــر 
Shell، جــدا از خــرج روح یــا تجربــه کــه در ایــن 
بــازی Tara نــام دارد یــک المــان دیگــر هــم نیــاز 
 insight مثــل  و  دارد  نــام   Glimpse کــه  داریــد 
ــه طــور کلــی بایــد بگویــم  ــورن اســت. ب هــای بادب
ایــن کــه فقــط ۴ عــدد زره در بــازی وجــود دارنــد 
مقــداری کــم اســت. ایــن کــه ۴ کاس در بــازی 
باشــند عــدد قابــل قبولــی اســت ولــی ایــن کــه فقــط 
۴ زره در بــازی قــرار داشــته باشــد کــه هــر کــدام 
بــرای یــک کاس اســت در مقایســه بــا عناویــن 

و   Nioh و   Suege مثــل  قدرتمنــد  ســولزبورن 
Lords of Fallen کــم تعــداد اســت و جــا داشــت 
تــا تنــوع بیشــتری را از ایــن نظــر شــاهد بودیــم. 
الزم بــه ذکــر اســت کــه در ایــن بــازی اصــاً چیــزی 
بــه اســم ارتقــای شــخصیت بــر اســاس لــول زدن 
وجــود نــدارد. بلکــه شــخصیت فقــط Shell هــای 
مختلــف را عــوض مــی پوشــد و مهــارت هــای ایــن 
ــزی  ــع چی Shell هــا را افزایــش مــی دهــد. در واق
ــدارد کــه شــما  مثــل عناویــن ســولز الیــک وجــود ن
روی  را  پوینتتــان  اســکیل  امتیــاز  و  بزنیــد  لــول 
کنیــد.  خــرج   .. و  چابکــی  و  اســتامنیا  و  قــدرت 
ــازی  اگــر بخواهــم راســتش را بگویــم ایــن کــه در ب
ــول زدن شــخصیت  ــای شــخصی و ل سیســتم ارتق
وجــود نــدارد مقــداری بــرای مــن ناامیــد کننــده بــود 
و اگــر ایــن موضــوع در بــازی وجــود داشــت قطعــاً 
هــم عمــق گیــم پلــی بیشــتر مــی شــد و هــم بــازی 
ارزش تکــرار بیشــتری پیــدا مــی کــرد زیــرا اکنــون که 
بــازی را بــه صــورت کامــل تمــام کــردم انــگار دلیــل 
خــاص دیگــری نــدارم کــه دوبــاره آن را شــروع کنــم. 
قطعــاً لــول زدن شــخصیت مــی توانســت خیلــی بــه 
ایــن موضــوع کمــک کنــد. از نــکات خــوب بــازی کــه 
خیلــی از بــازی هــای ســولز الیــک در آن ناموفــق 
عمــل مــی کننــد، باالنــس کلــی درجــه ســختی بــازی 
بــاس فایــت هاســت کــه  در مناطــق مختلــف و 
خوشــبختانه Mortal Shell در ایــن زمینــه خیلــی 
متعــادل و نرمــال عمــل کــرده اســت و کل بــازی 
در یــک رونــد متعــادل، دشــوار و چالــش برانگیــز 
اســت و بــازی باالنــس درجــه ســختی را در بخــش 

هــای مختلــف یــا هنــگام بــاس فایــت هــا بــه هــم 
نمــی زنــد. البتــه خــب طبیعــی اســت کــه برخــی از 
بــاس هــا و دشــمنان نســبت بــه بقیــه ســخت تــر 
و قــوی تــر هســتند ولــی بــه صــورت کلــی اگــر بــازی 
را خــوب یــاد بگیریــد مبــارزات بــازی کامــاً منطقــی 
از   Mortal Shell واقــع  در  هســتند.  جــذاب  و 
بــا  شــما  و  می کنــد  عمــل  عادالنــه  ســختی  نظــر 
مهــارت، صبــر و تاکتیــک مــی توانیــد پیــروز و فاتــح 
ــه  ــد ک ــه خــوب مــی دانی ــرد باشــید. البت ــدان نب می
همیشــه در ایــن جــور بــازی هــا تــا قبــل از ایــن کــه 
ــد  ــاد بگیری ــروز شــدن را ی ــا راه پی ــروز شــوید و ی پی
ــه اســت!  ــازی ناعادالن ــز در ب ــان همــه چی ــه نظرت ب
ــد  ــف مــی کنی ــه کی ــروزی اســت ک ــس از پی ــی پ ول
و بــادی بــه غبغــب مــی اندازیــد و حــس یــک گیمــر 
هاردکــور بــه شــما دســت مــی دهــد! در نهایــت 
اگــر بخواهــم بــه صــورت کلــی و خاصــه گیــم پلــی 
  Mortal Shell ــم ــد بگوی ــازی را شــرح بدهــم بای ب
عنوانــی اســت کــه سیســتم معنــی دار مبــارزات و 
ــی ســری ســولز  ــم پل برخــی المان هــای جــذاب گی
ــا برخــی  ــورن را ب ــن و ســکیرو و بادب ــردز آو فال و ل
المــان هــای جدیــد در راســتای خلــق یــک بــازی  
باکیفیــت اســتفاده کــرده اســت کــه تاکیــد ویــژه ای 
ــر دارد. موســیقی  ــر مبــارزات ســخت و نفــس گی ب
هــای متــن و قطعــات مختلــف ســاندترک بــازی 
ــازی  ــرده ی ب ــا فضــای خــاص و م ــی ب ــه خوب ــز ب نی
موســیقی  قطعــات  شــنوای  و  دارنــد  همخوانــی 
مناســبی در بــازی هســتیم کــه درســت اســت در 

ــه خوبــی نقــش حــد برتریــن هــا نیســتند ولــی ب
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خــود را در القــای بیشــتر حــس و حــال و فضــای 
بــازی بــه بازیبــاز ایفــا مــی کننــد و بــازی از ایــن نظــر 
نمــره قبولــی مــی گیــرد. صداگــذاران شــخصیت 
ــد کامــاً موفــق عمــل  ــز توانســته ان ــازی نی هــای ب
ــازی  ــن کــه تعــداد شــخصیت هــای ب ــا ای ــد و ب کنن
خیلــی زیــاد نیســت ولــی آن هایــی کــه هســتند بــه 
معنــای واقعــی ســنگین و مرمــوز و اصطاحــاً خفــن 
صداگــذاری  کیفیــت  شــاهد  و  زننــد  مــی  حــرف 
Mortal Shell هســتیم. صداگــذاری  در  باالیــی 
و  دارد  آنهــا همخوانــی  بــا ظاهــر  شــخصیت هــا 
صداهــای  اســت.  منــد  بهــره  خوبــی  کیفیــت  از 
محیطــی نیــز قابــل قبول هســتند و مشــکل خاصی 
ندارنــد. در واقــع بــه طــور کلــی در مــورد صداگــذاری 
هــای بــازی بایــد گفــت واقعــاً چــه صداگــذاری هــای 
محیطــی و صداگــذاری شــخصیت هــا هیــچ گونــه 
نــدارد. از نظــر گرافیــک  ایــراد و مشــکل خاصــی 
هنــری در Mortal Shell شــاهد یــک بــازی بســیار 
جــذاب و خــاص هســتیم. طراحــی هــای بــازی چــه 
از نظــر فضاســازی محیــط هــای مختلــف و تنــوع 
آنهــا و چــه از نظــر کیفیــت طراحــی هــای ظاهــری 
دشــمنان و بــاس هــا شــما را بــه خــود جــذب مــی 
کنــد و کامــاً درگیــر فضــای ســیاه و تاریــک و غمزده 
بــازی مــی شــوید. در بــازی شــاهد محیــط هــای 
ــل  ــران شــده و مناطقــی مث ــخ زده و وی ــف ی مختل
یــا ســیاهچالی مخــوف  باســتانی  کتابخانــه  یــک 
هســتیم کــه تنــوع خوبــی دارنــد و شــما را از تکــرار 
شــدن محیــط هــا خســته و دلــزده نمــی کننــد کــه 
ایــن نکتــه بســیار مهمــی اســت. طراحــی هنــری 

بــازی و خلــق دنیــای آن حالتــی کامــاً تاریــک و غــم 
زده دارنــد و دنیایــی را تداعــی مــی کننــد کــه هیــچ 
شــادی و نشــاطی در آن باقــی نمانــده اســت. هیــچ 
خبــری از رنــگ هــای زنــده و محیــط هایــی شــاداب 
نیســت و همــه دنیــای بــازی حالتــی خاکســتری و 
ــد. از نظــر  ــی مــات و مــرده دارن ــگ های ــا رن ــره ب تی
نــوع طراحــی هــا نیــز بــازی وضعیــت خیلــی خوبــی 
ــاس  دارد و موجوداتــی کــه در قالــب دشــمنان و ب
هــا خلــق شــده انــد ظاهــری بســیار خــاص و جــذاب 
فنــی  گرافیــک  لحــاظ  از  بــازی  دارنــد. همچنیــن 
اوضــاع خــوب و بــا ثباتــی دارد و شــما را بــا مــواردی 
مثــل افــت فریــم و بــاگ هــای عجیــب و ... اذیــت 
نخواهــد کــرد. نورپــردازی هــا بــه خوبــی و مناســب 
بــا فضاســازی دنیــای بــازی انجــام شــده اســت و 
بــا آن ســنخیت دارد. در واقــع نورپــردازی بــازی در 
تشــدید حــس ویرانــی و تاریکــی و ســیاهی دنیــای 
ــک  Mortal Shell نقــش پررنگــی دارد و شــاهد ی

ــردازی جــذاب هســتیم. نورپ
 البتــه یــک مــورد منفــی کــه بایــد بــه آن اشــاره 
کنــم اغــراق در رنــگ هــای مــرده در بــازی اســت 
بــه برخــی  رنــگ و رو رفتــه  کــه حالتــی کهنــه و 
مناطــق بــازی بخشــیده اســت. کیفیــت تکســچرها 
و بافــت هــای بــازی در حــد خوبــی هســتند و بــا 
ــن هــای نســل هشــتم  ــه بهتری ــک ب ــن کــه نزدی ای
نیســتند ولــی قابــل قبــول و مناســب عمــل مــی 
کننــد و بــه شــما ضــد حــال نمــی زننــد. در واقــع 
از نظــر فنــی بــازی Mortal Shell عنوانــی کامــاً 
باثبــات و بهینــه شــده اســت کــه هرگــز شــما را 

آزار نمــی دهــد و اجــازه مــی دهــد حداکثــر لــذت 
را از تجربــه تــان ببریــد. بــه شــخصه و در طــول 
تجربــه چندیــن ســاعته بــا کنســول پلــی استیشــن 
۴ معمولــی، هیــچ اثــری از افــت فریــم و مشــکات 
و  باثبــات  کامــاً  بــازی  و  نکــردم  فنــی مشــاهده 
ــازی هــم جــزو  ــردازی ب روان اجــرا مــی شــود. نورپ
نــکات خــوب آن اســت و دنیــای تاریــک و ســیاه آن 
را جــذاب تــر کــرده اســت. بــه طــور کلــی و از لحــاظ 
 Mortal گرافیکــی در مــورد ایــن بــازی بایــد بگویــم
Shell یــک بــازی بســیار تاریــک و غمــزده اســت 
کــه بــا ترکیــب طراحــی هــای عجیــب و رنــگ بنــدی 
مــرده بــا دنیایــی تاریــک و مرمــوز، شــخصیت هــای 
عجیــب و هیوالهــای مختلــف بــه همــراه المــان 
هــای داســتان گویــی محیطــی خلــق شــده اســت 
و اتفاقــاً ایــن ترکیــب از نظــر بصــری جــواب داده 
ــد آورده  ــازی جــذاب را پدی ــه تنهــا یــک ب اســت و ن
ــه خــود  ــازی هــم شــما را ب اســت بلکــه در طــول ب
جــذب مــی کنــد و کامــاً درگیــر فضــای ســیاه و 
تاریــک و غمــزده بــازی مــی شــوید، فقــط ای کاش 
رنــگ بنــدی برخــی مراحــل شــارپ تــر بــود زیــرا در 
مــواردی حــس مــی شــود محیــط هــا زیــادی کهنــه 

و مــرده هســتند.



اسنفاده ی درست و به جا از برخی المان های عناوینی مثل 
سولز، بادبورن و سکیرو، گیم پلی فوق العاده جذاب و لذت 
 Shell بخشش، مبارزاتی سنگین و وزین که کاماً بر اساس
و ساح انتخابی شما فرق می کنند، باس فایت هایی بسیار 
جذاب و متفاوت، طراحی عالی موجودات و باس ها، باالنس 

مناسب درجه سختی

نبود سیستم لول زدن شخصیت در چنین بازی مقداری 
عجیب است و از ارزش تکرار بازی می کاهد، زمان بازی می 

توانست طوالنی تر باشد، تعداد Shell ها  با توجه به این که 
زره های بازی هم هستند باید بیشتر بود، این که باید برای 
عوض کردن ساح و زره در وسط مراحل آیتم هایی خاص 

استفاده کنید که کمیاب هم هستند زیاد جالب نیست ، نبود 
قابلیت سفر سریع بین چک پوینت ها

8.3

+-

و  میازاکــی  آقــای  عناویــن  طرفــداران  از  اگــر 
بــازی هایــی بــا مبــارزات ســنگین و معنــی دار 
و وزیــن و بــاس فایــت هــای جــذاب هســتید، 
بــه  قطعــاً  را   Mortal Shell عنــوان  تجربــه 
شــما پیشــنهاد مــی کنــم زیــرا کــه بــا توجــه 

ــه ای  ــه شــما تجرب ــه المــان هــای مــورد عاق ب
بــا حــس و حــال  لذت بخــش و جدیــد ولــی 
آشــنا در انتظارتــان خواهــد بــود. مخلــص کام 
ایــن کــه تجربــه Mortal Shell بــرای خیلــی از 
بازیبــازان لذت بخــش اســت، مگــر کســانی کــه 

از ســختی و چالــش در بازی هــا هــراس دارنــد 
و از آن فــراری هســتند کــه در ایــن صــورت 
نبایــد بــه ســمت ایــن بــازی برویــد، چــون بــا 

یــک عنــوان هاردکــور طــرف هســتیم.

در نهایــت و بعــد از بررســی بخــش هــای مختلــف بــازی 
بایــد بگویــم زمانــی کــه ایــن عنــوان را تمــام کــردم واقعــاً 
ــوان  ــم ۱۵ نفــره چنیــن عن انتظــارش را نداشــتم یــک تی
AAA جذابــی بســازند کــه در ســطح بــازی هــای بــزرگ 
اســت و واقعــاً وقتــی آن را تجربــه مــی کنیــد بــاور نمــی 
کنیــد یــک تیــم کوچــک ایــن عنــوان را ســاخته انــد. البتــه 
نــه ایــن کــه ضعــف نداشــته باشــد بلکــه نقــاط مثبــت و 
جــذاب و خاصــش خیلــی زیــاد هســتند. در واقــع مــی 
توانــم بگویــم ایــن بــازی یکــی از بزرگتریــن ســورپرایزهای 
ســال ۲۰۲۰ اســت کــه شــاید کســی انتظــارش را نداشــت 
بــه ایــن خوبــی باشــد.  عنوانــی کــه تنهــا ۱۵ نفــر آن را 
ســاخته انــد و تــازه بــا ایــن کــه محتــوای کافــی دارد و 
بیشــتر  هــا  بــازی  خیلــی  از  هــم  محتوایــش  کیفیــت 
ــازی ۶۰ دالری اســت! در  اســت، قیمتــش نصــف یــک ب
واقــع درســت اســت کــه Mortal Shell ضعف ٰٔهایــی 
ــا  ــی ب ــق چنیــن عنوان ــد کــه خل ــاور کنی ــی ب هــم دارد، ول
ایــن ســطح از کیفیــت بــرای یــک ســازنده مســتقل و 
تیمــی کــه تنهــا شــامل ۱۵ نفــر بــوده اســت یــک دســتاورد 
ــه حســاب مــی  ــر از فــوق العــاده ب ــز و فرات شــگفت انگی
آیــد کــه نشــان مــی دهــد بلنــد پــرواز بــودن خیلــی وقــت 
ــه صــورت کلــی  هــا خــوب و الزم اســت. اگــر بخواهــم ب
و خاصــه Mortal Shell را تعریــف کنــم دقیقــاً مــی 
شــود ایــن؛ ترکیــب زیبایــی از دارک ســولز و بادبــورن 
و ســکیرو و لــرد آو فالــن بــه همــراه سیســتم جدیــد 
زره و ســاح. بــه ایــن ترتیــب کــه بــازی درجــه ســختی و 
سیســتم مجــازات ســولز را دارد. سیســتم یــک بــار زنــده 
 Insight شــدن بعــد از مــرگ ســکیرو را دارد. سیســتم
هــای بادبــورن را در قالــب Glimpse دارد. سیســتم 
نبــرد و وزن ســاح و زره لــردز آو فالــن را دارد. بــه اضافــه 
ی سیســتم ســاح و زره مخصوصــا خــود. ســازندگان بــه 
نوعــی طراحــی هــا و المــان هــای مخصــوص و منحصــر 
بــه فــرد خــود را بــا برخی فاکتورهای ســری ســولز آمیخته 

ــام Mortal Shell را خلــق کننــد. ــه ن ــا عنوانــی ب ــد ت ان
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تفریح سایز جیب شما ! 
برترین بازی های موبایل سال جاری

امــروزه بخــش بزرگــی از جامعــه ی بازی بــازان سراســر جهــان را مخاطبانــی 
انجــام  بــه  خــود  هوشــمند  گوشــی های  بــرروی  کــه  می دهنــد  تشــکیل 
بازی هــای ویدئویــی می پردازنــد. فرقــی نمی کنــد شــما جــزو آن دســته از 
افــرادی هســتید کــه بــه صــورت حرفــه ای بــه بــازی کــردن می پــردازد یــا خیــر، 
ــا کنســول  ــا ب ــد و ی ــازی مــی  پردازی ــه انجــام ب ــه ی شــخصی خــود ب ــا رایان ب
ــرروی گوشــی هوشــمند خــود  ــز ب ــاً شــما نی خانگــی؛ در هــر صــورت مطمئن
ــرای مواقعــی کــه دور از خانــه هســتید نصــب  ــازی ســرگرم کننــده  ب چنــد ب

کرده ایــد.
ــا ارزشــی  در ایــن بخــش مــا قصــد داریــم تعــدادی از بازی هــای جــذاب و ب
ــز منتشــر شــده اند  ــرای گوشــی های هوشــمند نی ــر ب کــه طــی ماه هــای اخی
را بــه شــما معرفــی کنیــم تــا شــما از میــان آن هــا عناوینــی کــه بــه نظرتــان 
جذاب تــر می رســند را بــرروی گوشــی هوشــمند خــود دریافــت کــرده و بهتــر 
از گذشــته ســاعت های حوصلــه ســر بــر دور از خانــه و دســتگاه بازیتــان را 

بــا ایــن آثــار پشــت ســر بگذاریــد.

یکــی  می تــوان  شــک  بــدون  را   MudRunner عنــوان 
صنعــت  در  شبیه ســاز  ســبک  آثــار  جذاب تریــن  از 
کــه در ســال ۲۰۱۷  آورد  بــه شــمار  بازی هــای ویدئویــی 
وان،  اکس باکــس  هشــتمی  نســل  کنســول های  بــرای 
پلی استیشــن ۴ و همین طــور رایانه هــای شــخصی منتشــر 
شــد و شــاهد اســتقبال مناســبی نیــز از ســوی بازی بــازان 
نســبت بــه ایــن اثــر بودیــم. حــال پــس از گذشــت حــدود 
ســه ســال از آن زمــان، اســتودیو ی تولیدکننــده ی ایــن 
اثــر تصمیــم گرفتــه اســت بــازی MudRunner را بــرای 
ــد  گوشــی های هوشــمند دارای سیســتم عامل های اندروی

و iOS نیــز منتشــر کنــد.
اقســام  و  انــواع  تــا  داریــد  وظیفــه  شــما  اثــر  ایــن  در 
ماشــین های ســنگین باربــری را بــه همــراه محموله هــای 
خــود بــه صــورت ســالم بــه مقصــد برســانید. البتــه بــه ایــن 
ســادگی ها کــه فکــر می کنیــد، نیســت؛ در ایــن بیــن شــما 
از پــس وحشــی ترین زمین هــا و بدتریــن شــرایط  بایــد 
آب و هوایــی بــر بیاییــد. زمین هــای گل آلــود، دره هــای 
موقعیت هــا  دیگــر  و  ســهمگین  طوفان هــای  مرتفــع، 
و شــرایط آب و هوایــی آن هــم در کنــار فیزیــک قابــل 
بازی هــای  چالشــی ترین  از  یکــی  مطمئنــاً  بــازی  قبــول 

گوشــی های هوشــمند را بــه شــما هدیــه خواهنــد داد.
البتــه نمی تــوان گفــت ایــن اثــر را سراســر خوبــی تشــکیل 
داده اســت. از مــواردی کــه شــاید شــما را هنــگام تجربــه ی 
ایــن اثــر بیــش از پیــش اذیــت کنــد، کنتــرل بســیار شــلوغ 
ــازی طراحــی شــده اســت  ــرای ب ــده ای اســت کــه ب و پیچی
کــه مطمئنــاً در کوتاه تریــن زمــان باعــث عــرق کــردن و 
زمانــی  مشــکل  ایــن  می شــود.  دســتانتان  خســتگی 
از   MudRunner بــازی  بدانیــد  کــه  می شــود  جدی تــر 
هیچ کــدام از کنترلرهــای اســتاندارد پشــتیبانی نخواهــد 
کــرد و صفحــه ی نمایشــگر گوشــی هوشــمند شــما تنهــا 
راهــی اســت کــه می توانیــد بــه وســیله ی آن از نابــودی 

خــودرو و محمولــه ی خــود جلوگیــری کنیــد.
بــا  را   MudRunner بــازی  هم اکنــون  می توانیــد  شــما 
 Play و   App Store فروشــگاه های  از  دالر   ۷ قیمــت 
از  یکــی  عنــوان  ایــن  مطمئنــاً  کنیــد.  خریــداری   Store
بــرروی  اجــرا  هنــگام  در  کــه  بــود  خواهــد  بازی هایــی 
ســخت افزار  حســابی  گرافیکــی  تنظیمــات  باالتریــن 

کشــید. خواهــد  چالــش  بــه  را  شــما  گوشــی 

بــازی بعــدی کــه قصــد معرفــی آن را داریــم در جهــان 
مجموعــه ی بســیار مشــهور و محبــوب صنعــت بازی هــای 
ویدئویــی یعنــی The Witcher قــرار دارد. ســومین نســخه 
از  پــس   ۲۰۱۵ ســال  در   The Witcher مجموعــه ی  از 
ســال ها انتظــار طرفــداران منتشــر شــد و توانســت لقــب 
پرافتخارتریــن بــازی تاریــخ صنعــت  بازی هــای ویدئویــی را 
از آن خــود کنــد و در نهایــت لقــب بــازی ســال ۲۰۱۵ را نیــز 

دریافــت کــرد.
 ،CD Projekt RED شــرکت  نیــز  آن  از  پــس 
توســعه دهنده ی فرنچایــز The Witcher نســخه ی فرعــی 
ــرد.  ــوان  Gwent منتشــر ک ــه را تحــت عن ــن مجموع از ای
ایــن بــازی بــه مــذاق برخــی از طرفــداران ســه نســخه ی 

نیامــد. خــوش  آنچنــان  مجموعــه  اصلــی 
 Gwent امــا اگــر شــما نیــز از افــرادی بودیــد کــه بــازی
ــان شــانس  ــدان مــورد پسندشــان واقــع نشــد، همچن چن
ــن نســخه ی فرعــی منتشــر  ــد کــه از جدیدتری ــن را داری ای
بــرروی   The Witcher مجموعــه ی  جهــان  از  شــده 
 Thronebreaker: بــازی  یعنــی  هوشــمند  گوشــی های 

ببریــد. را  لــذت  نهایــت   The Witcher Tales
را   Thronebreaker: The Witcher Tales بــازی 
و  مجموعــه  اصلــی  ســه گانه ی  از  تلفیقــی  می تــوان 
بــازی Gwent دانســت. در ایــن اثــر مــا شــاهد روایــت 
بخشــی از داســتان جهــان The Witcher خواهیــم بــود 
کــه کمتــر در عناویــن گذشــته بــه آن هــا پرداختــه شــده 
اســت. همچنیــن ایــن اثــر در عیــن آنکــه همچنــان دارای 
ــازی در هنــگام مبــارزات می شــود امــا  بخش هــای کارت ب
قــادر  بازی بــازان  و  دارد  نقش آفرینــی  کامــاً  ســاختاری 
خواهنــد بــود تــا داســتان بــازی را بــه صــورت کامــاً دلخــواه 

خــود هماننــد ســگانه ی اصلــی بــه پیــش ببرنــد.
 Thronebreaker: The شــما می توانیــد هم اکنــون بــازی
Witcher Tales را از طریــق فروشــگاه App Store بــا 
 Thronebreaker: قیمــت ۱۰ دالر خریــداری کنیــد. بــازی
زیباتریــن  از  یکــی  شــک  بــدون   The Witcher Tales
عناویــن از لحــاظ گرافیــک هنــری اســت کــه می توانیــد 

ــد. ــه کنی ــرروی گوشــی هوشــمند خــود آن را تجرب ب

MudRunner

 Thronebreaker:
The Witcher Tales

 MudRunner

 Thronebreaker: The Witcher Tales

مهدی قانع پسند
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ســومین اثــری کــه قصــد داریــم آن را بــه شــما معرفــی 
کنیــم اثــر جدیــد اســتودیو ی ایرانــی طــاووس اســت کــه بــا 
 Shadow ــازی ــام ســایه هیــچ نیــز شــناخته می شــود. ب ن
of Naught موفــق بــه دریافــت جوایــز گوناگونــی شــده 
اســت و بــدون شــک آن را می تــوان یکــی از برجســته ترین 
گوشــی های  بــرای  کنــون  تــا  کــه  دانســت  ایرانــی  آثــار 

هوشــمند منتشــر شــده اســت.
اثــر دارای ســبک درام تعاملــی اســت و روایت گــر  ایــن 
داســتان انســانی هایی اســت کــه زندگــی آن هــا بــر ســر 
ــه یکدیگــر  یــک رابطــه ی عاشــقانه در مقاطعــی از زمــان ب
پیونــد می خــورد. بــدون شــک بزرگتریــن نکتــه ی مثبــت 
ایــن اثــر را می تــوان گرافیــک هنــری آن دانســت. در تــک 
تــک بخش هــای بــازی مــا شــاهد پیاده ســازی ایده هــای 
بســیار زیبایــی در طراحــی محیــط ایــن اثــر هســتیم کــه 
البتــه متأســفانه ایــن زیبایــی و ایده هــای بکــر بــه مــرور و 
بــا پیــش روی در بــازی رنــگ می بازنــد. اکثــر دیالوگ هــای 

ــه طــوری  ــازی نیــز درســت بــه همیــن صــورت هســتند ب ب
کــه در نیمــه ی ابتدایــی بــازی شــاهد دیالوگ هــای زیبــا 
و بــه جایــی هســتیم امــا بــه مــرور و بــا پیــش روی در 
ــه خــود  ــی ب ــراری و خســته کننده و اضاف ــی تک ــازی حالت ب

می گیرنــد.
مطمئنــاً  مــا  کــه  اســت  اثــری  بــازی  ایــن  مجمــوع  در 
تجربــه ی یک بــاره ی آن را بــه شــما پیشــنهاد می کنیــم. 
 Shadow of Naught شــما می توانیــد هم اکنــون عنــوان
 Play و App Store را بــا قیمــت ۳ دالر از فروشــگاه های
Store خریــداری کنیــد. همچنیــن ایــن اثــر بــا نــام ســایه 
هیــچ بــا قیمــت ۹,۰۰۰ تومــان از طریــق فروشــگاه کافــه 
بــازار قابــل خریــداری اســت. شــما می توانیــد پیــش از 
خریــد نســخه ی کامــل ایــن محصــول دو قســمت ابتدایــی 
آن را بــه صــورت رایــگان از طریــق فروشــگاه کافــه بــازار 

ــد. ــه کنی تجرب

بــازی EVE Echoes را می تــوان یکــی از عناوینــی دانســت 
منتظــر  هوشــمند  گوشــی های  بازی بــازان  ماه هــا  کــه 
بــا  اســتودیو ی  ســاخته ی  اثــر  ایــن  بودنــد.  آن  انتشــار 
تجربــه ای بــه نــام NetEase Games اســت کــه تــا کنــون 
بــرای گوشــی های هوشــمند منتشــر  را  بزرگــی  عناویــن 

کــرده اســت.
تمرکــز بــازی EVE Echoes حــول مبــارزات فضاپیماهــا 
جریــان دارد. در ایــن بــازی شــاهد تنــوع بســیار زیــادی در 
فضاپیماهــا و همچنیــن نحــوه ی ارتقــاء و شخصی ســازی 
از  می توانیــد  شــما  کــه  حــدی  تــا  هســتیم  آن هــا 
و  خدمــه  حتــی  تــا  خــود  ســفینه ی  اجــزا  کوچک تریــن 
ارتقــاء  فرمانــده ی کشــتی فضایــی خــود را خریــداری و 

دهیــد.
کــه  بگوییــم  شــما  بــه  بایــد  و  شــد  خریــداری  بحــث 

بــا  امــا  رایــگان  کامــاً  عنوانــی   EVE Echoes عنــوان 
پرداخت هــای درون برنامــه ای اســت کــه البتــه تــا حــد 
تعــادل  توانســته اند  اثــر  ایــن  توســعه دهندگان  خوبــی 
را در ایــن قســمت رعایــت کننــد بــه صورتــی کــه حــرف 
بیشــتری  تــاش  کــه  زد  خواهنــد  بازی بازانــی  را  اول 
می کننــد، نــه افــرادی کــه بیشــتر از دیگــران ســر کیســه ی 
 EVE بــازی  اولیــه ی  نســخه ی  کرده انــد.  شــل  را  خــود 
هوشــمند  گوشــی های  بــرروی  هم اکنــون   Echoes
تجربــه  قابــل   iOS و  اندرویــد  دارای سیســتم عامل های 
اســت. بــازی EVE Echoes را نیــز می تــوان از آن دســت 
ــا حــد بســیاری  ــد ت ــه شــمار آورد کــه می توان ــی ب بازی های
ــاالی  ــا گرافیــک ب ســخت افزار گوشــی هوشــمند شــما را ب
خــود مخصوصــاً در میــدان مبــارزات بــه چالــش بکشــد.

 Shadow of Naught

 EVE Echoes

Shadow of Naught

بــازی Beyond A Steel Sky را می تــوان دنبالــه ای بــرای 
 Beneath a Steel Sky اثــر ســایبرپانکی تحــت عنــوان
شــخصی  رایانه هــای  بــرای   ۱۹۹۶ ســال  در  کــه  دانســت 
منتشــر شــد و بــا اســتقبال خوبــی نیــز در آن زمــان از ســوی 

بازی بــازان روبــرو شــد.
 Revolution ــی ــر یعن ــن اث حــال اســتودیو ی ســازنده ی ای
ســال   ۲۶ از  پــس  اســت  گرفتــه  تصمیــم   Software
 Beyond دومیــن نســخه از ایــن مجموعــه را تحــت عنــوان

A Steel Sky بــرای دســتگاه های اپــل منتشــر کنــد.
بــازی Beyond A Steel Sky مطمئنــاً یکــی از بزرگ تریــن 
بــرای پلتفــرم  عناوینــی اســت کــه در چنــد ســال اخیــر 
گوشــی های هوشــمند منتشــر شــده و حجــم ۴ گیگابایتــی 
 Beyond ایــن اثــر نیــز گویــای ایــن موضــوع اســت. بــازی
اســت.  ماجراجویــی  پــازل  ســبک  دارای   A Steel Sky
و  متنــوع  بســیار  محیط هــای  شــاهد  مــا  اثــر  ایــن  در 
چشــم نوازی هســتیم و بــا شــخصیت های گوناگونــی نیــز 
در رونــد داســتان بــازی روبــرو می شــویم. همچنیــن ســبک 
 Borderlands گرافیکــی بــازی مــا را یــاد آثــاری همچــون

می انــدازد. مطمئنــاً اگــر شــما از ســخت افزار قدرتمنــدی 
بهــره ببریــد بــا گرافیــک بســیار چشــم نواز و پایــداری از 
ســوی عنــوان  Beyond A Steel Sky رو بــرو خواهیــد 

بــود.
هماننــد  درســت  را  مشــکاتی  اثــر  ایــن  متأســفانه  امــا 
نســخه ی ابتدایــی خــود داراســت کــه از جملــه ی آن هــا 
می تــوان بــه ســخت بــودن بیــش از انــدازه ی برخــی از 
معماهــای بــازی اشــاره کــرد کــه می توانــد باعث ســردرگمی 
ــازان شــود. همچنیــن در قســمت هایی  و خســتگی بازی ب
ــر  ــا را از حــد خــود فرات ــازی پ ــازی حجــم گفت وگــوی ب از ب
می گذارنــد و باعــث ســر رفتــن حوصلــه بازی بــاز می شــود.

مشــترکین  بــرای  تنهــا   Beyond A Steel Sky بــازی 
و شــما  اســت  در دســترس   Apple Arcade ســرویس 
می توانیــد ایــن اثــر را از طریــق گوشــی ها و تبلت هــای 
دارای سیســتم عامل  iOS و همین طــور از طریــق دیگــر 
دســتگاه های شــرکت اپــل از جملــه کامپیوترهــای Mac و 

کنیــد. تجربــه   Apple TV دســتگاه های 

 Beyond A Steel Skys

EVE Echoes

 Beyond A Steel
Sky
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مشــهور  اســتودیو ی  اثــر  جدیدتریــن   Creak بــازی 
Amanita Design اســت. از آثار گذشــته ی این اســتودیو 
 Botanicula ،Samorost می تــوان بــه بازی هایــی چــون
و از همــه ی آن هــا مهم تــر Machinarium اشــاره کــرد 
کــه مطمئنــاً بســیاری از بازی بــازان سراســر جهــان آن را 

کرده انــد. تجربــه 
بــازی Creak روایت گــر داســتان پســربچه ای اســت کــه 
ــه  ــاق خــود ب از طریــق دریچــه ی جدیــدی کــه در داخــل ات
صــورت اتفاقــی پیــدا می کنــد وارد جهــان جدیــدی شــده و 

 Creak بــا موجــودات اســرارآمیزی روبــرو می شــود. بــازی
ــار اســتودیو ی Amanita Design دارای  هماننــد دیگــر آث
ســبک پــازل ماجراجویــی اســت و از گرافیــک هنری بســیار 

ــا و چشــم نوازی برخــوردار اســت. زیب
بــازی  می تواننــد   Apple Arcade ســرویس  دارنــدگان 
Creak را بــرروی تمــام دســتگاه های اپــل از جملــه تبلــت 
و گوشــی هوشــمند ایــن شــرکت بــه صــورت کامــاً رایــگان 

دریافــت کــرده و از تجربــه ی آن لــذت ببرنــد.

 Oceanhorn 2: بــازی  انتشــار  از  زیــادی  نســبتاً  مــدت 
Knights Of The Lost Realm برای سیستم عامل های 
iOS و macOS می گــذرد امــا بــه تازگــی توســعه دهندگان 
ایــن اثــر نســخه ی دیگــری از ایــن بــازی را تحــت عنــوان 
 Oceanhorn 2: Knights Of The Lost Realm –
بســته ی  دو  کــه  کرده انــد  منتشــر   Golden Edition
 The و The Shield Of Chronos افزودنــی بــه نام هــای
 Oceanhorn 2: Knights را بــه بــازی Criminal Hunt
ایــن  Of The Lost Realm اضافــه می کنــد. هــر دوی 
ــازه ای اســت کــه  بســته های الحاقــی روایت گــر داســتان ت
می توانــد شــما را بــرای چندیــن ســاعت بــازی دیگــر بــا 

ــد. ــازی همــراه کن ــی ب شــخصیت اصل
قدرتمنــدی  هوشــمند  گوشــی  شــما  اگــر  همچنیــن 
داریــد یــک خبــر بســیار خــوب برایتــان داریــم. نســخه ی 
 Oceanhorn 2: Knights Of The Lost Realm –

Golden Edition ایــن امــکان را بــه بــازی اضافــه می کنــد 
تــا آن را بــه صــورت ۶۰ فریــم بــر ثانیــه بــه اجــرا درآورده تــا 
ــر  ــد بیشــتر از گذشــته از جنگل هــا، ســواحل و دیگ بتوانی
 Oceanhorn 2: Knights Of  مناطــق چشــم نواز بــازی

The Lost Realm نهایــت لــذت را ببریــد.
اگرچــه بــه وضــوح می تــوان متوجــه ایــن موضــوع شــد 
کــه مجموعــه ی Oceanhorn بــا الهام گیــری از فرنچایــز 
ارائــه ی  در  ســعی   The Legend of Zelda محبــوب 
گوشــی های  بــرروی  را  چشــم نواز  و  غنــی  تجربــه ای 
هوشــمند داشــته اســت امــا متأســفانه نتیجــه ی نهایــی 
آنگونــه کــه بایــد از آب در نیامــده اســت. بــا ایــن وجــود 
 Apple Arcade ســرویس  مشــترکین  جــزو  شــما  اگــر 
شــما  بــه  را  بــازی  ایــن  تجربــه ی  شــدت  بــه  هســتید، 

می کنیــم. پیشــنهاد 
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بــازی LFDR را بــدون شــک می تــوان عجیــب و غریــب  
برترمــان  بازی هــای  لیســت  در  موجــود  بــازی  تریــن 
دانســت. بــازی LFDR اثــری تلفیــق شــده از بازی هــای 
موزیــکال و شــوتم آپ اســت کــه بــا فضایــی نامتعــارف 
ادغــام شــده اســت و در نهایــت اثــری لذت بخــش را بــرای 
دوســت داران ســبک های مذکــور بــه وجــود آورده اســت.
طبــق توضیــح ســازندگان نــام ایــن اثــر مخفــف کلمــات 
 Live Fly, Die,( تکــرار  و  مــردن  پــرواز،  کــردن،  زندگــی 

Repeat( اســت، چهــار عملــی کــه در ایــن اثــر بســیار زیــاد 
شــاهد آن خواهیــم بــود. در ایــن بــازی شــما کنتــرل موتــور 
ــه  ــر عهــده خواهیــد گرفــت کــه در آســمان ب ــی را ب عضان
پــرواز درآمــده اســت و شــما بایــد بــه وســیله ی آن بــه جنگ 

ــد. موجــودات اهریمنــی بروی
بــه صــورت  را هم اکنــون   LFDR بــازی  شــما می توانیــد 
 Play و   App Store فروشــگاه های  طریــق  از  رایــگان 

بپردازیــد. آن  بــه تجربــه ی  و  کــرده  Store دریافــت 

LFDR

LFDR

بــازی Arrog نــام اثــری اســت کــه مدت هــا قبــل بــرای 
رایانه هــای شــخصی منتشــر شــد و توانســت بازخوردهــای 
مطلوبــی را از ســوی بازی بــازان و منتقدیــن دریافــت کنــد. 
حــال بــه تازگــی توســعه دهندگان بــازی Arrog تصمیــم 
نیــز  بــرای گوشــی های هوشــمند  را  اثــر  ایــن  گرفته انــد 

منتشــر کننــد.
بــازی ســبک گرافیکــی دو بعــدی مخصــوص بــه خــود را 
داراســت کــه ایــن حــس را در مخاطــب بــه وجــود مــی آورد 
توســط  کاســیک  انیمیشــن های  هماننــد  بــازی  تمــام 
دســت نقاشــی شــده اند. طراحــی گرافیکــی بــازی در عیــن 
ســادگی بســیار زیبــا و ظریــف کار شــده اســت. همچنیــن 
ســادگی ویژگــی اســت کــه می تــوان آن را بــرای معماهــای 

بــازی نیــز بــه کار بــرد. در حالــی کــه تمرکــز اصلــی گیم پلــی 
ایــن وجــود  بــا  پــازل اســت،  بــرروی بخــش حــل  بــازی 
شــاهد معماهایــی بســیار ســاده و بــه دور از چالــش بــرای 
بازی بــازان هســتیم کــه ایــن موضــوع تــا حــدودی از لــذت 
تجربــه ی بــازی  می کاهــد. در رابطــه بــا داســتان بــازی نیــز 
می تــوان گفــت کــه بــه احتمــال بســیار قــوی داســتانی 
ــه نشــده  ــر در نظــر گرفت ــن اث ــرای ای از ســوی ســازندگان ب
اســت و مــا صرفــاً شــاهد ســکانس های زیبایــی هســتیم 
کــه بــا میان برهایــی هنــری بــه یکدیگــر پیونــد خورده انــد.
بــازی Arrog را می توانیــد بــا قیمــت ۲ دالر از طریــق دو 
فروشــگاه App Store و Play Store دریافــت و تجربــه 

کنیــد. Arrog

Arrog
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آرش بوالحسنی

کســی نیســت کــه عرضــه ی تاریخــی و 
پر ســر و صدای Crysis در ســال ۲۰۰۷ 
غــول  ایــن  باشــد.  کــرده  فرامــوش  را 
گرافیکــی کــه ۱۳ ســال پیــش بــرروی 
شــد،  عرضــه  شــخصی  رایانه هــای 
موجــی از شــوخی های اینترنتــی را بــه 
همــراه داشــت و شــاهد تکــرار جملــه ی 
امــا ۱۳  بودیــم.   Can it run Crysis
ســال در دنیــای بازی هــای ویدیویــی، 
زمــان بســیار زیــادی اســت. در ســال 
جلوه هــای  بــر  عــاوه   Crysis  ،۲۰۰۷
بصــری، بــازی بســیار خوبــی هــم بــود 
ــه ی  و گیم پلــی جــذاب و طراحــی مرحل
حــاال؟  امــا  داشــت.  تحســینی  قابــل 
اســت  متفــاوت  کمــی  قضیــه  خــب 

 Crysis تجربــه ی  از  پــس  شــاید  و 
بازســازی  یــک  آرزوی   ،Remastered
کامــل را بکنیــد. در ادامــه بــه بررســی 
کامــل ایــن بــازی می پردازیــم تــا ببینیــم 
کــه چــرا ســن بــاالی Crysis در چندیــن 

زمینــه کامــاً بــه چشــم می آیــد.
شــخص  اول  شــوتر  بازی هــای 
اولیــن  ایــن  یافته انــد.  تکامــل  واقعــاً 
 Crysis واکنــش مــن پــس از تجربــه ی
Remastered بــود. بازی هــای شــوتر 
اول شــخص واقعــاً تکامــل یافته انــد و 
ایــن تکامــل چنــان آرام و زیرپوســتی 
اکنــون  هــم  کــه  اســت  شــده  انجــام 
آن را نادیــده می گیریــم. بــه یــاد دارم 
کــه Crysis بــا عرضــه در ســال ۲۰۰۷ 

و  کــرد  منفجــر  را  گیــم  بــازار  چطــور 
جلوه هــای  بــا  خصــوص  بــه  را  همــه 
خیره کننــده ی  گرافیــک  و  بصــری 
از  بــازی  آن  کــرد.  شــگفت زده  خــود 
دنیــا  روز  ســخت افزار  قدرتمندتریــن 
 Crysis Remastered بهــره می بــرد و
بــر  اتــکا  بــا  تــا  دارد  ســعی  هــم 
پرتــو،  رهگیــری  ماننــد  فناوری هایــی 
کاری مشــابه را نشــان دهــد. امــا خــب 
متاســفانه، هــر چــه بیشــتر مشــغول 
 Crysis Remastered تجربــه ی 
کهنــه ی  گیم پلــی  هســته ی  شــوید، 
آن بیشــتر شــما را آزار خواهــد داد. در 
یــادآور   Crysis Remastered ،واقــع
بســیار خوبــی اســت کــه چــرا بازی هــای

Nomad بازگشت

پیشــرفت  حــال  در  مــدام  ویدیویــی 
هســتند و ثابــت نمی ماننــد. حتــی اگــر 

متوجــه ایــن پیشــرفت نشــویم.
هنگامــی کــه Crysis در ســال ۲۰۰۷ 
عرضــه شــد، ورای گیم پلــی و داســتان 
آن، ایــن بخــش فنــی و گرافیکــی بــود 
کــه مــورد توجــه قــرار گرفــت و بهتــر 
ــا هــم بررســی خــود را از  ــه م اســت ک
همیــن بخــش آغــاز کنیــم. شــوخی ها 
را کــه کنــار بگذاریــم، بایــد گفــت کــه 
کنســول های ســونی و مایکروســافت، 
ایــن  اجــرای  از  خوبــی  بــه  دو  هــر 
بــازی  ایــن  بررســی  برمی آینــد.  بــازی 
پلی استیشــن  نســخه ی  اســاس  بــر 
۴ پــرو نوشــته شــده اســت و بــرروی 
وان  اکس باکــس  و  کنســول  ایــن 
گرافیکــی  تنظیمــات  شــاهد  اکــس، 
هســتیم کــه رهگیــری پرتــو و کیفیــت 
تصویــر را در اولویــت قــرار می دهنــد.  
 ۱۸۰۰p وضــوح تصویــر Quality حالــت
داینامیــک )بــا وضــوح تصویــر حداقــل 
 ۴ پلی استیشــن  بــرروی  را   )۹۰۰p
Ray- و حالــت  پــرو هــدف می دهــد 

حداکثــر  انتخــاب  بــا  هــم   Tracing
 ،۹۰۰p ۱۰۸۰ و حداقلp وضوح تصویر
فنــاوری رهگیــری پرتــو را بــرروی اشــیا 
اعمــال می کنــد  و مدل هــای خاصــی 
کــه الحــق در مــواردی می توانــد بســیار 
زیبــا باشــد. هــر دوی ایــن حالت هــا 
ارائــه  را  زیباتــری  تصویــر  اگرچــه 
می دهنــد، امــا باگ هــای فنــی و افــت 
نــرخ فریم هــای متعــددی را بــه همــراه 
دارنــد. حتــی در بعضــی مواقــع شــاهد 
کنســول  بــرروی  بــازی  کــردن  کــرش 
خــود بــودم و مجبــور شــدم تــا بــازی را 
از اول اجــرا کنــم. خــب توصیــه ی مــن 
بــه شــما ایــن اســت کــه اگــر نســخه ی 
کنســولی را تجربــه می کنیــد، از خیــر 
تمــام تنظیمــات گرافیکــی بگذریــد و 
 Performance حالــت  همــان  بــه 
بســنده کنیــد. ایــن حالــت بســیار بــا 
قابــل  فریــم  نــرخ  و  اســت  ثبات تــر 
تحمل تــری را ارائــه می دهــد. در واقــع 
نــرخ  طرفــدار  شــخصه  بــه  اینکــه  بــا 
ــرخ  ــم Uncapped نیســتم، امــا ن فری
فریــم ایــن حالــت بــه صــورت معمــول 
ــه اســت  ــر ثانی ــم ب ــا ۶۰ فری ــن ۴۰ ت بی
را  لذت بخشــی  تجربــه ی  می توانــد  و 
ارائــه دهــد. اگــر هــم بــازی را بــرروی 
می کنیــد،  تجربــه  پایــه  کنســول های 
تنهــا یــک حالــت در اختیــار شــما اســت 
کــه تمــام ویژگی هــای گرافیکــی حالــت 
Performance را بــا یــک نــرخ فریــم 
ثابــت ۳۰ فریــم بــر ثانیــه ترکیــب کــرده 

اســت.

Remastered
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اصــاً بــا عناویــن روز دنیــا همــگام نیســت. وضعیت 
اســت  ایــن  از  بدتــر  بســیار  مخفــی کاری  بخــش 
و در طــول بــازی در واقــع بایــد بــا »مکانیک هــای 
ــارزه  ــار دشــمنان مب ــازی هــم در کن مخفــی کاری« ب
از  اســتفاده  هنــگام  بــه  مخفــی کاری  کنیــد. 
بــا  می توانیــد  و  اســت  آســان  بســیار  نانوســویت 
بهره گیــری از هــوش مصنوعــی ضعیــف دشــمنان، 
خیلــی راحــت در بــازی پیــش روی کنیــد. امــا کافــی 
ــا نانوســویت را خامــوش کنیــد، حتــی اگــر  اســت ت
کامــا پشــت ســر یــک دشــمن باشــید و یــا دشــمن 
در طــرف دیگــر نقشــه باشــد و اصــا نتوانــد شــما را 
ببینــد، بافاصلــه گلوله هــا بــه ســمت شــما شــلیک 
می شــوید.  مســتقیم  درگیــری  وارد  و  می شــوند 
هــوش مصنوعــی دشــمنان در یــک کام بــد اســت 
ــه  ــه هــوش مصنوعــی پیشــرفته ای ک و بــا توجــه ب
در عناویــن مخفــی کاری مــدرن دیده ایــم، بســیاری 
بــه  را  مخفــی کاری  عطــای  تــا  می دهنــد  ترجیــح 
لقایــش ببخشــند و اعصــاب خــود را بیــش از پیــش 
تــا  می شــود  باعــث  مشــکات  ایــن  نکننــد.  خــرد 
طراحــی مراحــل و محیــط بســیار خــوب بــازی، آن 
طــور کــه بایــد بــه چشــم نیاینــد. چــرا کــه اگــر ماننــد 
مــن مخفــی کاری را بــه درگیــری رو در رو ترجیــح 

بدهیــد، نمی توانیــد بــه تاکتیک هــای خــود اتــکای 
کاملــی داشــته باشــید و بــازی هــر لحظــه ممکــن 
اســتفاده  البتــه  کنــد.  خــراب  را  شــما  روز  اســت 
از تمــام قدرت هــای لبــاس خــود، هنــوز هــم جــز 
جذابیت هــای بــازی اســت و انتخــاب بیــن ســامت 
یــا ســرعت بیشــتر، هنــوز هــم از تصمیماتــی اســت 
کــه اتخــاذ آن می توانــد دوراهــی جذابــی بــه وجــود 

آورد.
نحــوه ی کنتــرل نانوســویت بــه صــورت پیش فــرض 
و   ۳۶۰ اکس باکــس  پورت هــای  هماننــد 
شــما  یعنــی  اســت.  بــازی  ایــن   ۳ پلی استیشــن 
مختلــف  قابلیت هــای  از   Crysis 2 هماننــد 
البتــه در صــورت  اســتفاده می کنیــد.  نانوســویت 
را  قدیمــی  کنترل هــای  همــان  می توانیــد  عاقــه 
ــوز هــم از نقــاط  ــد. نانوســویت هن ــاره بازگردانی دوب
قــوت بــازی اســت و اســتفاده از آن بــه روش هــای 
خاقانــه، حتــی بــا وجــود هــوش مصنوعــی ضعیــف 
بســیار  بزنــد،  ذوق  تــوی  می توانــد  کــه  دشــمنان 
ــرای پــرت  دلچســب اســت. می توانیــد از یــک C4 ب
اســتفاده  دشــمنان  از  دســته ای  هــواس  کــردن 
بــا  ســپس  و  بکشــید  را  آن هــا  از  بخشــی  کنیــد، 
حالــت Camo مخفــی شــوید و ســراغ بقیــه ی آن ها 

برویــد. هنــوز هــم حرکــت مخفیانــه میــان دشــمنان 
و فعــال کــردن ناگهانــی حالــت Armor و بــه گلولــه 
بســتن آن هــا لذت بخــش اســت و این هــا لحظاتــی 
هــم  هنــوز   Crysis Remastered کــه  هســتند 
می درخشــد و می توانــد تجربــه ی ســرگرم کننده ای 

را ارائــه دهــد.

امــا مشــکل اصلــی Crysis در بعــد فنــی، کیفیــت 
ــه جــز یــک ســری  بافت هــای آن اســت کــه خــب ب
زمینــه ی  در  )خصوصــا  زیبــا  نورپــردازی  افکــت 
قدیمــی  بســیار  بافت هــای  شــاهد  آب(،  ســطوح 
و بی کیفیتــی هســتیم. وضعیــت در مــورد مــدل 
صورت هــای شــخصیت ها بهتــر کــه نیســت، بدتــر 
هــم هســت و عــدم هماهنگــی لب هــا و صــوت 

هــم بــه وضــوح دیــده می شــود.
ســوال بزرگ تــر ایــن اســت کــه آیــا Crysis همیشــه 
انقــدر ظاهــر بــدی داشــته اســت؟ شــکی نیســت کــه 
ســاخته ی کرایتــک بــه هنــگام عرضــه بســیار جلوتــر 
از زمــان خــودش بــود و اســتانداردهای جدیــدی 
را بــرای دنیــای بازی هــای ویدیویــی تعییــن کــرد 
کــه خــب دســتاورد ارزشــمندی اســت. متاســفانه، 
ــراث  ــن می ــرای ای ــی ب ــر خوب ــن ریســمتر بازتاب گ ای
نیســت. بیشــتر جنبه هــای بصــری بــازی حــاال دیگــر 
را جــای دیگــری  بهتــر آن  یــا  و  قدیمــی شــده اند 
دیده ایــم )البتــه اگــر از همان نورپــردازی آب فاکتور 
بگیریــم کــه بــه طــرز عجیبــی خیره کننــده اســت(. 
 Crysis Remastered ،ــا اســتانداردهای مــدرن ب
ــازی AA را دارد کــه شــاید  ــک ب شــکل و شــمایل ی
بــا توجــه بــه ســن بــاالی اثــر، هنــوز هــم شایســته ی 

تحســین باشــد.
متاســفانه، حتــی اگــر ایــن بازی را بــرروی قوی ترین 
ــه  ــا باالتریــن تنظیمــات گرافیکــی )کــه ب ــه و ب رایان
نام گــذاری   Can it run Crysis شــیرینی  طــرز 
شــده اســت( اجــرا کنیــد، بــاز هــم تنهــا می توانیــد 
آن را از لحــاظ بصــری به روزرســانی کنیــد و کرایتــک 
ــازی هــم  ــه ی ب ــی کهن ــه حــال گیم پل ــد فکــری ب بای
ــاده اســت. بســیاری  می کــرد کــه ایــن اتفــاق نیافت
زمــان  در  کــه   Crysis گیم پلــی  المان هــای  از 
خــود انقابــی و یــا حداقــل بســیار جــذاب بــود، 
االن بــه یــک اســتاندارد در عناویــن AAA تبدیــل 
در  دشــمنان  ازدیــاد  همیــن  مثــا  اســت.  شــده 
یــک محیــط کــه فشــار زیــادی بــه ســخت افزار وارد 
می کــرد، در حــال حاضــر دیگــر جذابیــت ویــژه ای 
ــازی واقعــا  ــا هــوش مصنوعــی دشــمنان ب ــدارد ی ن
اســت.  نکــرده  تغییــری  اصــاً  و  اســت  افتضــاح 
تمامــا   Crysis Remastered گیم پلــی  البتــه 
ــد  ــرای شــروع بای ــکات مثبــت نیســت. ب ــی از ن خال
گفــت کــه طراحــی مراحــل و محیــط هنــوز هــم در 
ســطح بســیار خوبــی قــرار دارد و می تــوان از آن 
لــذت بــرد. اگــر از یکــی از مراحــل آخــر بــازی فاکتــور 
بگیریــم، کرایتــک بــا آگاهــی بــاال محیط هــای بــازی 

را خلــق کــرده اســت تــا بازی بــازان بتواننــد بــا آزادی 
عمــل تصمیــم بگیرنــد. تخریب پذیــری محیــط هــم 
قابلیــت  همچنیــن  دارد.  قــرار  باالیــی  ســطح  در 
یــا شخصی ســازی اســلحه  اتصــال افزودنی هــا و 
بــه صــورت درجــا، یکــی دیگــر از ویژگی هــای خــوب 
ــوز  ــی Crysis Remastered اســت کــه هن گیم پل
امــا  اســت.  کــرده  حفــظ  را  خــود  جذابیــت  هــم 
همــان طــور کــه پیــش از ایــن اشــاره شــد، این هــا 
دیگــر ویژگــی انقابــی نیســتند و دیــدن آن هــا در 
تضمیــن  را  آن  بــاالی  کیفیــت  لزومــا  اثــر،  یــک 

نمی کنــد.
امــا وقتــی بــه هســته ی خــود مبــارزات می رســیم، 
متوجــه مشــکات زیــادی می شــویم کــه کرایتــک 
ابــداً تاشــی بــرای رفــع آن هــا نکــرده اســت. البتــه 
خــب ایــن یــک ریمســتر و نــه یــک بازســازی اســت، 
عرضــه ی  از  کــه  زیــادی  زمــان  بــه  توجــه  بــا  امــا 
کرایتــک  کــه  بــود  اســت، خــوب  اصلــی گذشــته 
فکــری در مــورد برخــی جوانــب بــازی می کــرد. مثــاً 
سیســتم تیرانــدازی هنــوز هــم می توانــد دلچســب 
باشــد، امــا Time to Kill )زمانــی کــه بــرای کشــتن 
ســربازان  بــرای  خصوصــا  اســت(،  الزم  دیگــران 
معمولــی، بــه طــرز مســخره ای طوالنــی اســت و 
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راســتش را بخواهیــد Crysis هرگــز عنوانــی نبــوده 
داســتان  خاطــر  بــه  را  آن  بخواهیــد  کــه  اســت 
عمیــق یــا شــخصیت پردازی بــا جزئیــات تجربــه 
ــش پتانســیل  ــان و نمای ــذر زم ــا گ ــاً ب ــد و طبع کنی
بــاالی بازی هــای ویدیویــی در داســتان گویی، ایــن 
مــورد کمــی در مــورد ایــن ریمســتر آزاردهنده تــر 
هــم هســت. داســتان Crysis Remastered از 
جایــی آغــاز می شــود کــه شــما بــه عنــوان بخشــی 
بایــد  آمریکایــی،  ســربازان  ویــژ ه ی  تیــم  یــک  از 
ــره ی  ــه توســط نیروهــای ک ــد ک ــره ای بروی ــه جزی ب
کنتــرل  بازی بــاز  اســت.  شــده  اشــغال  شــمالی 
شــخصیتی بــه نــام Nomad را در اختیــار می گیــرد 
کــه پــس از ورود بــه جزیــره، متوجــه می شــود کــه 
ســربازان کــره ای، کم تریــن نگرانــی آن هــا هســتند 

نــژاد بیگانــه ی خطرنــاک، جــان  یــک  و در واقــع 
آن هــا را تهدیــد می کنــد.

جدیــدی  چیــز   Crysis داســتان گویی  نحــوه ی 
را ارائــه نمی دهــد و شــما را بــه یــاد بســیاری از 
هشــتاد  و  هفتــاد  دهــه ی  اکشــن  فیلم هــای 
حــال  در  کــه  طــوری  بــه  می انــدازد.  هالیــوود 
و  یکدیگــر  ســر  بــر  ســرباز  یــک مشــت  زدن  داد 
انفجارهــای بلنــد هســتیم. بــازی هــم قصــد پنهــان 
کــردن ایــن موضــوع را نــدارد و بــه خصوص شــاهد 
الهامــات آن از فیلــم Predator هســتیم. البتــه 
داســتان بــازی واقعــاً در لحظــات پایانــی بســیار 
ناخــودآگاه  صــورت  بــه  و  می شــوید  هیجانــی 
طــرف تیــم خــود را می گیریــد و بــه دنبــال پیــروزی 
ــن  ــازی، بهتری ــن ب هســتید. نســخه ی ریمســتر ای

نســخه بــرای تماشــای کات ســین های آن اســت. 
امــا هنــوز هــم انیمیشــن خشــک صــورت  و حرکــت 
کاراکترهــا، ممکــن اســت شــما را از حــال و هــوای 

بــازی بیــرون بکشــد.
 ،Crysis شــخصاً معتقــدم کــه بخــش تک نفــره ی
از بهتریــن و تاثیرگذارتریــن کمپین هــا در  یکــی 
تاریخ شــوترهای اول شــخص اســت و ویژگی های 
ــه ایــن  ــازی ب ــه واســطه ی ایــن ب ــادی ب انقابــی زی
ســبک اضافــه شــده اند. امــا خــب Crysis در ســال 
۲۰۰۷ عرضــه شــد و حــاال در ســال ۲۰۲۰ هســتیم. 
بــازی کوتاه تــر از ۱۰ ســاعت اســت کــه بــا توجــه 
بــه اســتانداردهای مــدرن، بســیار کوتــاه بــه شــمار 
Collectible هــم  یــک ســری  جــز  بــه  مــی رود. 

ــادی نیســتیم. ــی زی شــاهد فعالیت هــای جانب

بازی هنوز هم می تواند زیبا به نظر برسد.
استفاده از قابلیت های متنوع نانوسویت و تعویض استراتژیک میان آن ها هیجان انگیز است.

طراحی مراحل و محیط ها باعث خلق آزادی عمل باالیی برای بازی باز می شوند که به خوبی با توانایی های نانوسویت ترکیب می شود.

داستان بازی تعریفی ندارد و بسیار تاریخ مصرف گذشته است.
گان پلی بازی و Time to Kill قدیمی هستند و با استانداردهای جدید این سبک هم خوانی ندارند.

هوش مصنوعی افتضاح دشمنان می تواند تمام نکات مثبت بازی را تحت شعاع خود قرار دهد.
عملکرد بازی برروی کنسول های سونی و مایکروسافت تعریف چندانی ندارد.

بافت های بسیار قدیمی و بی کیفیت در جای جای بازی به چشم می خورند.
هسته ی گیم پلی بازی در مجموع کهنه است و در فضای امروز چیز خاصی ارائه نمی دهد.

6

+

-

بخــش  و   Crysis Warhead غیبــت  همچنیــن 
چندنفــره هــم باعــث شــده اند تــا دالیــل زیــادی 
باشــید  نداشــته  بــازی  دوبــاره ی  تجربــه ی  بــرای 
و احتمــاالً پــس از بــه پایــان رســاندن آن، بــرای 

همیشــه پــاک خواهیــد کــرد.
دوره ی  یــک  از  یــادگاری   Crysis Remastered
بــه پایــان رســیده در تاریــخ بازی هــای ویدیویــی 
اســت. طراحــی مراحــل و محیــط ایــن بــازی هنــوز 
هــم می تواننــد جذابیــت خــاص خــود را داشــته 
باشــند و اگــر خــوره ی بازی هــای ویدیویــی هســتید 
و ایــن بــازی را در ســال ۲۰۰۷ تجربــه نکرده ایــد، 
و  بدهیــد  آن  بــه  فرصتــی  تــا  بخواهیــد  شــاید 
امــا هــوش  تاثیــر تاریخــی اش بشــوید.  متوجــه 
مکانیک هــای  دشــمنان،  ضعیــف  مصنوعــی 

ــدازی تاریــخ مصــرف گذشــته  مخفــی کاری و تیران
و داســتان کلیشــه ای و نــه چنــدان جــذاب، باعــث 
می شــوند تــا آرزو کنیــم کــه کاش کرایتــک بــه 

جــای یــک ریمســتر خشــک و خالــی، بــه دنبــال 
بازســازی کامــل ایــن عنــوان تاریخــی می رفــت.
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Platforms
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action role-playing

محمد آریا مقدم

عنــوان Horizon Zero Dawn را نــه 
تنهــا یکــی از بهتریــن بــازی هــای تاریــخ 
اســتودیو گوریــا گیمــز، بلکــه تــا قبــل 
از ســال 2020 می شــد آن را یکــی از 
ــازی هــای انحصــاری ســونی  ــن ب برتری
 Horizon .در نســل هشــتم دانســت
بــه   2017 ســال  در   Zero Dawn
موفقیــت هــای زیــادی دســت یافــت و 
ــه هــای  ــد مــاه پیــش، نســخه رایان چن
شــد.  منتشــر  هــم  بــازی  شــخصی 
اصــل  ســراغ  بــه  کــه  ایــن  از  پیــش 
مطلــب و نقــد و بررســی بــازی برویــم، 
اگــر  کــه  بگویــم  بایــد  تعــارف  بــدون 
 Horizon ــوز ــد و هن ــا PS4 داری PC ی
نکرده ایــد،  تجربــه  را   Zero Dawn
ایــن  هــای  بــازی  برتریــن  از  یکــی 
نســل را از دســت داده ایــد. عنوانــی 
کــه از مقدمــه اش گرفتــه تــا اندینــگ 
کــم  بــازی  یــک  فوق العــاده اش، 

نقــص اســت. ایــن بــازی حتــی شــما را 
ــد کــه بعــداً، بســته های  مجــاب می کن
الحاقــی اش را هــم تجربــه کنیــد. البته 
خــب کاربــران رایانه هــای شــخصی بــه 
بــازی   Complete Edition نســخه 
دسترســی دارنــد کــه شــامل تمامــی 
از  بیــش  می شــود.  بــازی  DLC هــای 
ایــن وقــت را تلــف نکنیــم و بــه ســراغ 
 Horizon Zero نقــد و بررســی بــازی
Dawn Complete Edition برویــم؛ 
می توانــد  زود  خیلــی  کــه  عنوانــی 
اســمش را بــه عنــوان »یکــی از بهتریــن 
بازی هــای تجربــه شــده« در ذهنتــان 

حــک کنــد.
داســتان بــازی و ماجراهایــش حــول 
 Aloy نــام  بــه  قرمــز  مــو  دختــر  یــک 
می چرخــد؛ دختــری کــه از همــان بــدو 
تولــد نفریــن و از قبیلــه اش طــرد شــده 
و قــرار اســت تــا آخــر عمــر طبیعــی اش، 

مــردی  Outlaw خوانــده شــود.  یــک 
بــه نــام Rost کــه اتفاقــاً، او هــم یــک 
ایــن  مــی رود،  شــمار  بــه  شــده  طــرد 
نــوزاد را پیــدا کــرده و سرپرســتی وی 
ســال  می گیرد.چندیــن  عهــده  بــر  را 
بعــد Aloy بــزرگ شــده و می خواهــد 
کجــا  کیســت،  مــادرش  کــه  بدانــد 
متولــد شــده و چــرا توســط قبیلــه اش 
ایــن  بــه  پاســخ  اســت.  شــده  طــرد 
ــدان آســان نیســت!  ــه، چن ســوال البت
وی بــرای رســیدن بــه پاســخ پرســش 
خــود، بایــد موانــع زیــادی را پشت ســر 

بگــذارد.
 Horizon Zero Dawn عنــوان 
یکــی  شــخصیت پردازی  بحــث  در 
کــه  اســت  بازی هایــی  برتریــن  از 
دســت کم در نســل هشــتم بــه بــازار 
عرضــه شــده. ارتبــاط عمیــق و چنــد 

مثــل شــخصیت هایی  بیــن  الیــه 

Horizon Zero Dawn
از طوفان تاریکی به افق های روشنایی 

دیگــر  و  ســایلنس  و  ایلــوی  راســت،  و  ایلــوی 
کاراکترهــای حاضــر در بــازی ســبب شــده تــا از 
لحــاظ داســتانی، بــا یــک بــازی عمــاً بی نقــص 
عنــوان  داســتانی   لحــاظ  از  باشــیم.  طــرف 
Horizon Zero Dawn حــرف هــای زیــادی بــرای 
بخش هــای  از  برخــی  در  اگرچــه  دارد.  گفتــن 
داســتان بــازی ممکــن اســت ضعف هــای جزئــی 
را هــم مشــاهده کنیــد، ولــی خــب ایــن ضعف هــا 
چنــدان چشــمگیر نبــوده و بــه کیفیــت کلــی بــازی، 

نمی زننــد. بزرگــی  ضربــه 
عنــوان Horizon Zero Dawn در آینــده اتفــاق 
می افتــد ولــی بــا یــک دنیــای مــدرن ســر و کار 
نداریم. نه خبری از ماشــین اســت، نه ســاح ها و 
تفنگ هــای عجیــب و غریــب و نــه کامپیوترهایــی 
کــه حتــی قیافه شــان هــم برایمــان ناآشــنا باشــند.  
در دنیــای Horizon Zero Dawn ایــن ربات هــا 
هســتند کــه زمیــن را کنتــرل می کننــد. هــوش 
مصنوعــی بــر علیــه انســان قیــام کــرده و موفق تــر 
ــروزی را  ــن پی ــل ای ــم دلی ــر بخواهی ــوده. اگ هــم ب
ذکــر کنیــم، در واقــع داســتان بــازی را اســپویل 
کرده ایــم. بنابرایــن در طــول تجربــه ای کــه از بــازی 
ــد داشــت، دلیــل ایــن موضــوع را متوجــه  خواهی

خواهیــد شــد. 
ــه دو دســته تقســیم می شــوند؛  دشــمنان شــما ب
ربات هــا و انســان ها. یکــی از نقــاط قــوت بــازی 
فوق العــاده  تنــوع   Horizon Zero Dawn
ربات هــای حاضــر در بــازی اســت. ربات هــای بــازی 
هــر کــدام ویژگی هــا، نقــاط قــوت و  نقــاط ضعــف 
منحصــر بــه فــردی دارنــد. پیــش از شــروع مبــارزه 
بــا ربات هــای قدرتمنــد بــازی، حتمــا بایــد آن هــا 
را آنالیــز کــرده و نقــاط قــوت و ضعفشــان را پیــدا 
کنیــد. برخــی بــه یــخ حســاس هســتند، برخــی بــه 
آتــش. بعضــی از ربات هــا در مقابــل الکتریســیته 
مقابــل  در  دیگــر  برخی هــای  و  هســتند  مقــاوم 
ایــن نیــرو، خیلــی ســریع از پــا در می آینــد. تمامــی 
ایــن نــکات و مــوارد را می توانیــد در ژورنــال ایلــوی 
ــال، ایلــوی تــک تــک  مطالعــه کنیــد. در ایــن ژورن
ربات هایــی کــه تاکنــون دیــده اســت را بــا اســم 
ــرده و نقــاط  و عکــس و مشــخصات یادداشــت ک

ضعــف و قوتشــان را هــم ذکــر کــرده اســت. 

ربات  هــا گاهــی اوقــات می تواننــد حکــم نیــروی 
ایــن  از  برخــی  باشــند!  داشــته  هــم  را  کمکــی 
کنیــد؛  رام  می توانیــد  را  مصنوعی هــا  هــوش 
قبــاً  را  مهارتــی  چنیــن  کــه  شــرطی  بــه  البتــه 
اکتیــو کــرده باشــید. هــر چــه ســطح ایــن مهــارت 
افزایــش پیــدا کنــد، شــما هــم قــادر بــه رام کــردن 
ربات هــای قوی تــری خواهیــد بــود. البتــه برخــی 
از ایــن ربات هــا همیشــه دشــمن شــما خواهنــد 
مانــد. امــا خــب ربات هایــی کــه شــبیه بــه اســب، 
ــه لیســت  ــوان ب ــا گــرگ هســتند را می ت ســگ و ی
متحدیــن اضافــه کــرد. صحبــت از مهارت هــا شــد. 
خوشــبختانه درخــت مهارت هــای بــازی بــه انــدازه 
ــه طــور کامــل  کافــی گســترده هســت کــه از آن ب
 Horizon Zero راضــی باشــید. از آن جایــی کــه
Dawn Complete Edition شــامل بســته های 
می شــود،  هــم  بــازی  اصلــی  نســخه  الحاقــی 
ــا ماموریت هــای فرعــی  ــازی ب ــن در طــول ب بنابرای
زیــادی رو بــه رو خواهیــد شــد. شــما می توانیــد 
بــا انجــام دادن ایــن مراحــل فرعــی، هــم بــه خــود 
ــوی را  ــوع ببخشــید و هــم شــخصیت ایل ــازی تن ب

قوی تــر کنیــد.
ــا  ــر و کمــان هســتند. ب ــه تی ــازی برپای ــارزات ب  مب
ایــن حــال، ایلــوی یــک ســاح ســرد هــم دارد کــه 
می توانــد در صــورت لــزوم، از آن اســتفاده کنــد. 
در طــول بــازی می توانیــد از برخــی از تاجرهــای 
کمان هــای   Horizon Zero Dawn دنیــای 
بــه طــور کلــی هــم  را خریــداری کنیــد.  بهتــری 
ــازی در کاس هــای  کمان هــا و هــم لباس هــای ب
مختلفــی مثــل لجنــد و اپیــک و معمولــی عرضــه 
می شــوند. خــب طبیعتــاً اپیک هــا قیمــت باالتــری 
داشــته و کارایــی بیشــتری هــم دارنــد. همچنیــن 
می توانیــد روی کمان هــای خــود یــک ســری مــد 
هــم اضافــه کنیــد. ایــن مدهــا صرفــاً قــدرت کمــان 
بــه آن  بــرده و قابلیــت جدیــدی  باالتــر  را  شــما 

ــرد. ــد ک ــه نخواهن اضاف
یــاد  زود  خیلــی   Horizon Zero Dawn در   
می گیریــد کــه از سیســتم ســاخت و ســاز بــازی 
ــه بهتریــن شــکل ممکــن اســتفاده کنیــد. خــب  ب
طبیعتــاً زمانــی کــه در طبیعــت دنیــای بــازی در 
آیتم هــای  بایــد  هســتید،  گــذار  و  گشــت  حــال 
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تــا  کنیــد  جمــع آوری  را  مختلفــی 
بعــداً از آن هــا اســتفاده کنیــد. بــه 
عنــوان مثــال، اگــر بخواهیــد یــک 
بــه  بســازید   Fast Travel Pack
خواهیــد  احتیــاج  قرمــز  گوشــت 
 Horizon Zero Dawn داشت. در
بــه   Fast Travel نــام  بــه  چیــزی 
بازی هــای  در  کــه  مفهومــی  آن 
نــدارد.  وجــود  می شناســیم  دیگــر 
را  پک هــا  یک  ســری  عــوض  در 
 Craft یــا  خریــداری  می توانیــد 
کــه  مســافتی  بــه  بســته  کنیــد. 
می خواهیــد آن را بپیماییــد، تعــداد 
مشــخصی پــک از شــما کــم خواهــد 
شــد. بــرای ســاخت تیــر، بــرای پــر 
ارتقــا  بــرای  نــوار ســامتی،  کــردن 
غیــره،  و  کیــف  گنجایــش  دادن 
ســاز  و  ســاخت  سیســتم  از  بایــد 
بــازی اســتفاده کنیــد. ایــن سیســتم 
هــم شــما را مجبــور می کنــد کــه در 
طبیعــت گشــته و بــه آن اهمیــت 
آیتم هایــی  همچنیــن  دهیــد. 
هــم  برمی داریــد  ربات هــا  از  کــه 
می تواننــد بــه درد ایلــوی بخورنــد. 
در  اصــاً  هــم  آیتم هــا  از  برخــی 
جایــی  بــازی   Crafting سیســتم 
ندارنــد. خــب پــس بــه چــه کار مــا 
را  آن هــا  می توانیــد  می آینــد؟! 

بفروشــید.
گشــت و گــذار در دنیــای بــازی نــه 
هــم  خیلــی  بلکــه  ضــروری،  تنهــا 

جــذاب اســت! خوشــبختانه محیــط 
بــه   Horizon Zero Dawn بــازی
طراحــی  ممکــن  شــکل  بهتریــن 
محیط هــای  از  اســت.  شــده 
محیط هــای  تــا  گرفتــه  صحرایــی 
از  همــه  جنگلــی،  و  کوهســتانی 
برخــوردار  خــود  خــاص  جذابیــت 
صحرایــی  محیط هــای  هســتند. 
هنــری،  لحــاظ  از  البتــه  بــازی 
هنــری  ســطح  از  ســطح  دو  یکــی 
پایین تــر  بــازی  دیگــر  محیط هــای 
هســتند. بــا ایــن وجــود، می تواننــد 
از خــود دفــاع کنیــد. طراحــی مــدل 
ربات هــای بــازی فوق العــاده بــوده و 
تــک تــک جزئیــات رعایــت شــده اند. 
محصــول گوریــا گیمــز در طراحــی 
افکت هــای آب و آتــش هــم در حــد 
و انــدازه بازی هــای نســل هشــتمی 
ظاهــر شــده. بــه طــور کلــی بــه لحاظ 
بتــوان  کــه  اســت  ســخت  هنــری 
 Horizon بــازی بــه  ایــراد خاصــی 

گرفــت.  Zero Dawn
پچ هــای  کــردن  منتشــر  حــال  در 
جدیــد بــری حــل مشــکات نســخه 
 Horizon Zero Dawn بــازی PC
هســتند. اگــر نســخه رایانــه هــای 
فاقــد چنیــن  بــازی  ایــن  شــخصی 
نمی شــد  هرگــز  بــود،  مشــکاتی 
ــر  ــازی را باالت ســطح نســخه PS4 ب
از ســطح نســخه PC آن دانســت. 
در دیگــر مــواردی از قبیــل طراحــی 

صــورت شــخصیت ها، فریــم ریــت، طراحــی 
ــره هــم مشــکلی در  بافت هــا و تکســچر و غی
 Horizon Zero Dawn Complete بــازی 

نمی شــود. دیــده   Edition
 Horizon Zero Dawn ــازی موســیقی های ب
بــه طــرز عجیبــی، گوش نــواز هســتند! شــخصاً 
را  بــازی  ایــن  موســیقی های  از  تــرک  چنــد 
دانلــود کــرده و گه گاهــی هــم گــوش می دهم. 
از موســیقی آغازیــن بــازی گرفتــه تــا لحظــات 
پایانــی آن، موســیقی مربــوط بــه مبــارزات، 

موســیقی های مربــوط بــه شــهرهای بــازی و 
غیــره، همگــی فــوق العــاده هســتند. در بحــث 
صداگــذاری هــم مشــکلی دیــده نمی شــود. 
بــر صداگــذاری خــوب شــخصیت ها،  عــاوه 
 Horizon در مبــارزات هــم صداگــذاری بــازی

Zero Dawn بــدون مشــکل اســت. 
اگــر قبــا Horizon Zero Dawn را بــر روی 
یــا  و  نکرده ایــد  بــازی  خــود   PS4 کنســول 
ایــن  کاربــر کنســول ســونی نیســتید،  اصــاً 
بهتریــن فرصــت بــرای تجربــه یکــی از برتریــن 

اســت.  نســل هشــتم  در  ســونی  بازی هــای 
اگــر بخواهیــم یــک لیســت ده تایــی از برتریــن 
انحصاری هــای ســونی را در ایــن نســل نــام 
نیــز   Horizon Zero Dawn قطعــا ببریــم، 
ــه  ــود. تجرب ــن لیســت خواهــد ب عضــوی از ای
 Horizon Zero Dawn Complete Edition
بــازی  را  بــازی  ایــن  قبــا  کــه  افــرادی  بــرای 
ــد، واجــب اســت. حتــی یــک درصــد  نکــرده ان
بازی هــای  بهتریــن  از  یکــی  تجربــه  در  هــم 

نســل هشــتم تردیــد نکنیــد.
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مهدی رضایی

از ســال 1997 کــه عرضــه بازی هــای 
ســاالنه فوتبــال رونــد منظمــی گرفــت، 
از  یکــی  حتــی  اســت  بعیــد  بســیار 
مــا  بدهیــم.  دســت  از  را  نســخه ها 
طرفــداران فوتبــال آن قــدر ایــن رشــته 
را دوســت داریــم کــه بــه هیــچ وجــه 
تغییــرات  بــا  را  خــود  نمی توانیــم 
نســخه های ســالیانه همــراه نکنیــم و 
اگــر ایــن اتفــاق بیافتــد، یــک کمبــود 
حــس  خــود  زندگــی  در  را  بــزرگ 
کــه  افــرادی  مخصوصــا  می کنیــم. 
نمی کننــد  دنبــال  را  دیگــری  ورزش 
فوتبــال،  بــرای  نمی تواننــد  اصــا  و 
در  چــه  و  واقعــی  زندگــی  در  چــه 
قائــل  جایگزینــی  سرگرمی هایشــان، 
عــادت  طبــق  هــم  امســال  شــوند. 
 EA Sports اســتودیو  و   EA شــرکت 

نســخه جدیــد فیفــا را عرضــه کردنــد 
ــی  ــه وعده هــای زیــادی هــم مبن و البت
بــر تغییــرات ایــن نســخه دادنــد; امــا در 

اســت؟ افتــاده  اتفاقــی  چــه  عمــل 
بــازی FIFA 21 در حالــی عرضــه شــد 
کــه مــوج نارضایتــی بســیاری اطــراف 
EA بــود. از تریلرهــای گیم پلــی بــازی 
کــه بســیار شــبیه نســخه یــا نســخه های 
قبــل بودنــد گرفتــه تــا شــایعاتی مبنــی 
دیگــر  و  بــازی  شــدن  آرکیدتــر  بــر 
اطــراف  همــواره  کــه  حرف هایــی 
ایــن شــرکت نــه  چنــدان محبــوب امــا 
ــا  ثروتمنــد گفتــه می شــود. FIFA 20 ب
دو تغییــر بــزرگ همــراه بــود; اضافــه 
ــاد بخــش ــرات زی شــدن Volta و تغیی
دفــاع  سیســتم  Career..هم چنیــن 
بــازی هــم ســخت تر شــده  در  کــردن 

بــود و بــه طــور کلــی واقعــا شــباهت 
داشــت.  قبلــی  نســخه  بــه  کم تــری 
توقــع  اســت  ایــن وجــود منطقــی  بــا 
ــن نســخه داشــته  ــاد در ای ــرات زی تغیی
 FIFA باشــیم؟ بــا مــا در نقــد و بررســی

باشــید. همــراه   21
 Volta Mode ،بخــش داســتانی بــازی
دیــده  خــود  بــه  تغییراتــی  امســال 
اضافــه  شــاهد  کــه  آن  اول  اســت. 
شــدن مکان هــا و زمین هــای فوتبــال 
هــم  انصافــا  کــه  هســتیم  زیــادی 
دارد. رنگ بندی هــای  زیبایــی  طراحــی 
زمین هــای  در  کــه  زیبایــی  بســیار 
بــه کار رفتــه  ســالنی و چمــن جدیــد 
بخــش  در  اســت.  واقعــا حیرت انگیــز 
چــون  اســاطیری  بــا  شــما  داســتانی، 
چــون  ســتارگانی  و  برزیلــی  کاکای 

FIFA 21
بهترین، حتی با تغییرات اندک 

امباپــه و نیمــار برخــورد می کنیــد و در 
ــا  بخــش داســتانی نقــش مهمــی را ایف
می کننــد. بــه ماننــد نســخه قبــل بایــد 
مســابقات  در  بســازید،  را  خــود  تیــم 
مختلــف در قاره هــای مختلــف شــرکت 
کنیــد و بازیکنــان و ســتارگان این رشــته 
را شکســت دهیــد و در نهایــت آن هــا را 
بــه اســتخدام خــود درآوریــد و یــک تیــم 

بســازید.  عالــی 
 3 شــاهد  داســتانی  بخــش  در    
ســاعت کاتســن هســتید کــه نســبت 
بــه نســخه قبــل نصــف شــده اســت و 
ــازی کــردن  ــری را صــرف ب وقــت بیش ت
بخــش  ایــن  در  هم چنیــن  می کنیــد. 
بهتــری  شــخصیت پردازی های  شــاهد 
از هم تیمی هایتــان هســتید و بیش تــر 
بــا آن هــا ارتبــاط برقــرار می کنیــد. در کل 
ــه وولتــای  Volta در فیفــا 21 نســبت ب
داســتان   Journey حالــت  و  قبلــی 
صمیمی تــری بــه شــما ارائــه می دهــد 
همذات پنــداری  کاراکترهــا  بــا  شــما  و 

می کنیــد. 
اضافاتــی   FIFA 21 بــازی  گیم پلــی 
کــردن  حملــه  می بینــد.  خــود  بــه  را 
جدیــد  قابلیــت  لطــف  بــه  بــازی،  در 
Agile Dribbling یــا دریبلینــگ ســریع 
راحت تــر شــده اســت و شــما می توانیــد 
بدهیــد.  حرکاتتــان  بــه  زیــادی  تنــوع 
ایــن قابلیــت بــه شــما ایــن امــکان را 
بــا تغییــر جهــت ســریع  می دهــد کــه 
و  ریــز  حــرکات  چــپ  ســمت  آنالــوگ 
ســریع تکنیکــی را انجــام دهیــد. ایــن 
قابلیــت عــاوه بــر راحــت کــردن حملــه، 
کــرده  ســخت  واقعــا  را  کــردن  دفــاع 
اســت. دفــاع در بــازی در نســخه قبــل 
هــم آســان نبــود امــا در ایــن نســخه از 
آن هــم فراتــر رفتــه و بــرای گل نخــوردن 
واقعــا بایــد در بــازی زیــرک و حرفــه ای 

شــوید و تمریــن زیــادی بکنیــد.
 Ultimate اگــر اهــل بــازی کردن بخــش
Team هســتید، بایــد بگویــم منتظــر 
مســابقه  زمیــن  در  زیــادی  تغییــرات 
باشــید. همانطــور کــه می دانیــد، ایــن 
بخــش معمــوال حالــت آرکیدتــری دارد 
حــال  دارد.  هــم  ســریعی  گیم پلــی  و 
اگــر بــه ایــن ســرعت، Skill Moveهــای 
جدیــد و Agile Dribbling و ســخت تر 
اضافــه  هــم  کــردن  دفــاع  شــدن 
کنیــم، متاســفانه معجــون دلچســبی 
در  مخصوصــا  و  نمی شــود  درســت 
ترکیــب  کــه  تیمتــان  ســاختن  اوایــل 
ضعیفــی داریــد گل هــای بســیار زیــادی 
از  اســت  دریافــت می کنیــد و ممکــن 
ایــن  خوشــبختانه  شــوید.  زده  بــازی 
بــازی،  دیگــر  بخش هــای  در  مشــکل 
و  گیم پلــی  کم تــر  ســرعت  لطــف  بــه 
از   CPU و  بازیکنــان  کم تــر  اســتفاده 
حــرکات تکنیکــی مــداوم و ســریع لــذت 
شبیه ســاز  یــک  بــه  و  دارد  بیش تــری 

اســت.  نزدیک تــر  واقعــی 
ماننــد   Ultimate Team از  مــواردی 
Divisionهــا             و   Squad Battle

) البتــه نــه دقیقــا بــه همــان صــورت 
وجــود  هــم   Volta در  اصلــی(  بــازی 
دارد و بخــش آنایــن Volta  را بیــش 
از پیــش لذت بخــش می کنــد. در ایــن 
بخــش می توانیــد بــا ترکیب هــای دیگــر 
را  جوایــزی  و  کنیــد  رقابــت  بازیکنــان 
بــه صــورت هفتگــی کســب کنیــد کــه 
شــانس جــذب بازیکنــان خــوب را بــه 
شــما می دهــد. بــه طــور کلــی بخــش 
بیش تریــن  بــازی  تیــم  آلتیمیــت 
تغییــرات را در گیم پلــی بــه خــود دیــده 
 Agile و بقیــه بخش هــای بــازی بــه جــز
Dribbling همــان گیم پلــی نســخه 20 

دارنــد.  را 
بخــش Carrer Mode بــازی حــاال بهتــر 
از قبــل شــده اســت. امســال می توانیــد 
قرضــی  خریــد  چــون  گزینه هایــی  از 
بازیکنــان اســتفاده کنیــد یــا بندهایــی 
خریــد  حــق  بــا  قرضــی  خریــد  چــون 
اختیــاری یــا اجبــاری در پایــان یــک یــا 
دو فصــل را در قــرارداد بازیکنانتــان در 
هنــگام خریــد یــا فــروش بگنجانیــد و 
ماننــد قبــل در پرداخــت حقوق بازیکنان 
قرضــی بــا تیــم مذاکــره کننــده، چانــه 
بازیکنــان  قیمت هــای  امســال  بزنیــد. 
شــاهد  و  اســت  شــده  واقع گرایانه تــر 
افزایــش قیمت هــا هــم هســتیم که کار 
ــه تیــم رویایــی  ــرای رســیدن ب شــما را ب
هم چنیــن  می کنــد.  ســخت  بســیار 
را  ســتاره  بازیکنــان  نمی توانیــد  دیگــر 
قراردادشــان  اتمــام  دلیــل  بــه  صرفــا 
بســیاری  و  کنیــد  اضافــه  تیمتــان  بــه 
از اوقــات بــا وجــود توانایــی شــما بــرای 
دلیــل  بــه  هــم،  پرداخــت حقوقشــان 
ســطح پاییــن تیمتــان از پیوســتن بــه 

تیــم شــما ســرباز می زننــد.
 Online بخــش  در  بــازی  ســرورهای 
امســال   Ultimate و    Division
بــه  نســبت  باثبات تــری  وضعیــت 
ســال قبــل دارد. بــا آن کــه گاهــا شــاهد 
هســتیم،  کوتاه مدتــی  قطعی هــای 
ــه کیفیــت خــوب ســرورها  ــم ب می توانی
بــودن آن هــا اشــاره  بــا وجــود شــلوغ 
کنیــم و ایــن کار EA در اصــاح وضعیت 
تحســین  جــای  بســیار  ســرورهایش 
دارد. هم چنیــن از ایــن نکتــه هــم نبایــد 
غافــل شــویم کــه AI Defending در 
دارد.  بهتــری  وضعیــت  نســخه  ایــن 

ــی  ــه صــورت کل ــازی ب کیفیــت بصــری ب
اســتادیوم ها  اســت.  راضی کننــده 
رنگ پــردازی خــوب و دلنشــینی دارنــد و 
کیفیــت چمــن و دیگــر تکســچرها بــرای 
یــک بــازی فوتبــال واقعــا راضی کننــده 
در  ورزشــگاه ها  نورپــردازی  هســتند. 
شــاهد  و  چشــم نوازند  انصافــا  شــب 
هــم  دقیقــی  ســایه  پردازی هــای 
هســتیم.  النچ تایــم  بازی هــای  در 
هم چنــان  بــاران  و  بــرف  افکت هــای 
حــد  در  و  ندارنــد  مناســبی  کیفیــت 
هشــتم  نســل  اوایــل  بازی هــای 

. هســتند
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لذت بخش ترین فوتبال حال حاضر 
 Volta داستان بخش

کیفیت بصری چشم نواز
Agile Dribbling سیستم

Volta موسیقی های متنوع به خصوص در بخش
پاس کاری لذت بخش

AI Defending بهبود

بازی اصا ارزش 60 دالر را ندارد
تغییرات کم تر از حد انتظار

Ultimate افزایش سرعت و آرکید شدن بخش
برخی باگ ها

7.5

+-

چهــره بازیکنــان امســال تغییــر چندانــی نســبت به 
قبــل نکــرده و هم چنــان شــاهد فیس هــای فیــک 
و غیرواقعــی بســیاری از بازیکنــان نامعــروف و 
از  بعضــی  انعطــاف  بــدون  و  زمخــت  طراحــی 

ســتارگان هســتیم.

بــازی کامــا تغییــر  متاســفانه تیــم گزارشــگری 
بــازی  در  تایلــر  مارتیــن  شــاهد  دیگــر  و  کــرده 
جمــات  از  جدیــد  گزارشــگری  تیــم  نیســتیم. 
تکــراری  اصــا  و  می کننــد  اســتفاده  متنوعــی 
ــر  ــن تایل ــا دلنشــینی صــدای مارتی نمی شــوند، ام

را بــه هیــچ وجــه ندارنــد. موســیقی در منوهــا و 
قبــل از مســابقات تنــوع خوبــی دارنــد و شــاهد 
ــه بــازی  ــد زیــادی ب ــه شــدن ترک هــای جدی اضاف
هســتیم. در بخــش وولتــا بهتریــن موســیقی های 
بــازی را می شــنوید کــه در حیــن بازی هــا هــم بــه 

می دهنــد.  انــرژی  شــما 
 FIFA تغییــرات زیــادی نســبت به FIFA 21 بــازی
20 نداشــته اســت; حتــی بعضــی تغییــرات ماننــد 
 Ultimate ســریع تر شــدن و تکنیکی تــر شــدن
Team بــرای شــما نکتــه منفــی هــم محســوب 

شــوند و آن را دوســت نداشــته باشــید، امــا اگــر 
بخــش کریــر را بــازی کنیــد احتمــاال بتوانیــد از 
نقــاظ ضعــف بــازی چشم پوشــی کنیــد. فیفــا 21 
اصــا ارزش 60 دالر را نــدارد و بــه شــما پیشــنهاد 
می کنــم هم چنــان بــا فیفــا 20 مشــغول باشــد 

ــن  ــد; امــا ای ــد را بخری ــا تخفیــف نســخه جدی و ب
 FIFA 21 کــه  اســت  انکارناپذیــری  حقیقــت 
بهتریــن و لدت بخش تریــن فوتبالــی اســت کــه 

ــازار وجــود دارد. در حــال حاضــر در ب
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Release Date 
June 25, 2010
Platforms
Microsoft Windows
PlayStation 3
Xbox 360
Developer(s)  
Raven Software
Publisher)s(
Activision
Genre(s)
First-person shooter

سعید آقابابایی

هــای  بــازی  معرفــی  خوشــبختانه 
باکیفــت کــه کمتــر مشــهور هســتند را 
بــه عنــوان یــک وظیفــه و مســئولیت 
ســبب  کــه   دانــم  مــی  خــودم  بــرای 
بــا  را  بازیبازهــا  جوانتــر  نســل  شــده 
بــازی هــای جــذاب و قدرتمنــد قدیمــی 
و  نمــوده  آشــنا  ناشــناخته  اکثــرا  و 
ســهمی کوچــک در باالتــر بــردن آگاهــی 
و اطاعــات بازیبــازان از عناویــن زیــاد 
شــناخته نشــده ولــی بــی نظیــر داشــته 
باشــم.   بــازی مــورد نظــر مــا در مجلــه 
گیمفــا امــروز نیــز یکــی از همیــن قبیــل 
عناویــن اســت کــه شــاید خیلــی از شــما 
آن را تجربــه نکــرده باشــید و نشناســید 
ــای واقعــی  ــه معن ــی Singularity ب ول
یک شــوتر عالی اســت. سال ۲۰۱۰ و در 
 Raven  نســل هفتم بود که اســتودی

شــوتر  یــک  اکتیویــژن  و   Software
 Singularity نــام  بــه  شــخص  اول 
 Microsoft هــای  پلتفــرم  بــرای  را 
 Xbox و Windows, PlayStation 3
بازخوردهــای  و  کردنــد  منتشــر   360
تقریبــا خوبــی را نیــز دریافــت نمودنــد. 
کســب  زمینــه  در   Singularity بــازی 
امتیــازات بازخوردهــای نســبتا موفقــی 
را دریافــت و متــای ۷۷ را کســب نمــود 
در  بــازی  کیفیــت  بگویــم  بایــد  امــا 
مجمــوع بســیار بهتــر از متــای آن بــود. 
بــه بررســی بخــش  امــروز  در مطلــب 
جزییــات  و  کلیــات  و  مختلــف  هــای 
و  پردازیــم  مــی   Singularity بــازی 
آن را بــه همــراه شــما بــه طــور کامــل 
ــا از نقــاط ضعــف  ــم ت بررســی مــی کنی
و قــوت آن آگاه شــوید. پــس اگــر بــه 

هــر دلیلــی حــس مــی کنیــد کــه بــه 
ایــن بــازی عاقمنــد هســتید یــا مــی 
خواهیــد خاطــره آن برایتــان زنــده شــود 
ایــد و  را نشــنیده  نامــش  یــا اصــا  و 
دنبــال یــک شــوتر اول شــخص خــاص 
و جــذاب مــی گردیــد، بــا مجلــه گیمفــا 
ــازی  در ادامــه مطلــب نقــد و بررســی ب

شــوید.  همــراه   Singularity
در مــورد بــازی Singularity باید بگویم 
بــه اعتقــاد بنــده ارزشــی کــه ایــن بــازی 
دارد، از نمــره هــای خــوب آن بیشــتر 
یــک   Singularity کــه  زیــرا  اســت، 
بــازی نســبتا خــاص اســت، یــک شــوتر 
المــان هــای کنتــرل  بــا  اول شــخص 
زمــان و جابجایــی در زمــان کــه آن را 
از بســیاری از عناویــن هــم ســبک خــود 
و حــال وهــوای  اســت  کــرده  متمایــز 

Singularity
زمان در دستان شماست 

جذابــی بــه بــازی بخشــیده اســت کــه در کنــار جــو و 
داســتان تاریــک بــازی، ترکیــب لذتبخشــی را پدیــد 
آورده انــد. عنــوان Singularity از دیــدگاه بنــده 
در زمــره بــازی هایــی قــرار مــی گیــرد کــه اگــر آن را 
تجربــه کــرده باشــید احتمــاال آن را بــه یــاد خواهیــد 
مطمئــن  بگویــم  بایــد  ابتــدا  همیــن  در  داشــت. 
باشــید کــه هنــوز هــم کامــا ارزش دارد کــه بــه 
ــن شــوتر اول شــخص  ــد و ای ــم بازگردی نســل هفت
عالــی را تجربــه نماییــد تــا یکــی از بــازی هــای خــوب 
نســل هفتــم را از دســت نــداده باشــید، مخصوصــا 
بــازی  Singularity جــزو  کــه  ایــن  بــه  توجــه  بــا 
هایــی اســت کــه بســیاری از بازیبازهــا حتــی نامــش 
را نیــز نشــنیده انــد و ســراغ آن نرفتــه انــد. بــازی

Singularity یــک شــوتر اول شــخص بــا المــان 
هــای وحشــت بقــا و قابلیــت کنتــرل زمــان اســت. 
نکتــه اصلــی جذابیــت بــازی مکانیــک کنتــرل زمــان 
در آن بــود کــه بــه بهتریــن شــکل در بــازی قــرار 

داده شــده بــود و اســتفاده از آن بــرای کارهایــی 
مثــل پیــر کــردن و کشــتن دشــمنان و ... بســیار 
لذتبخــش و جــذاب بــود. ماشــین دســتکاری زمــان 
یــا Time Manipulation Device )بــه اختصــار 
TMD( مهــم تریــن وســیله در بــازی محســوب مــی 
شــود کــه توســط هســته ای از E-99 قــدرت مــی 
گیــرد و مــی توانــد تــا زمــان را دســتکاری نمایــد. 
ایــن وســیله مــی توانــد مثــا یــک ایتــم را در زمــان 
بــه عقــب ببــرد یــا برعکــس آن را بــه جلوتــر انتقــال 
دهــد. چیــزی را بــه خــود جــذب کــرده و نــگاه دارد، 
یــک مــوج یــا پالــس انــرژی قدرتمنــد ایچــاد کنــد 
ــا  ــا بکشــد. TMD تنه ــد ی ــج کن ــه دشــمنان را گی ک
مــی توانــد روی موجــودات زنــده اثــر بگــذارد و یــا 
بــر روی وســایلی کــه قبــا بــا E-99 تمــاس داشــته 
انــد. در واقــع ایــن راهــکار منطقــی ســازندگان بــازی 
اســت کــه بــه شــما بگوینــد چــرا نمــی توانیــد روی 
هــر آیتمــی در بــازی کــه مــی بینیــد اثــر بگذاریــد و 

هــر کار مــی خواهیــد بــا آنهــا بکنیــد. در بــازی مــی 
اثــر  خــود  برگشــته  بخــت  دشــمنان  روی  توانیــد 
ــه  ــد ک ــو ببری ــدر جل ــان آنق ــا را در زم ــد و آنه بگذاری
از اســتخوان هایشــان هــم چیــزی باقــی نمانــد کــه 
ایــن بســیار در مبــارزات لذتبخــش اســت. البتــه 
 Spetsnaz برخــی موجــودات زنــده مثــل ســربازان
کــه  تــن دارنــد  بــه  کــه زره ســنگینی  troop هــا 
ایــن  برابــر  در  داراســت،  را   E-99 دفــع  قابلیــت 
دســتگاه ایمــن هســتند. شــما مــی توانیــد در بــازی 
 TMD ،و در ایســتگاه هــای قــدرت هــای خــاص
بســیار  را  آن  هــای  قــدرت  و  ببخشــید  بهبــود  را 
افزایــش دهیــد. بــه عنــوان مثــال شــما مــی توانیــد 
بــا افزایــش قــدرت ایــن وســیله، آیتــم هــا و وســایل 
خیلــی بزرگتــری را نســبت بــه حالــت نرمــال جابجــا 
کنیــد و در مســیر جابجایــی در زمــان قــرار دهیــد، 
ماننــد پــل هــای شکســته و ... کــه بــرای پیشــروی 

ــی و الزم مــی باشــد. ــازی حیات در ب
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در بــازی انــواع و اقســام ســاح هــا نیــز 
وجــود دارنــد و سیســتم تیرانــدازی بازی 
و اســتفاده از ســاح هــا بســیار خــوش 
دســت و جــذاب از کار در آمــده اســت و 
بــازی را بــرای شــما لذتبخــش تــر مــی 
کنــد. ترکیــب اســتفاده از ســاح هــای 
 TMD از  اســتفاده  کنــار  در  مختلــف 
گیــم پلــی متنــوع و لذتبخشــی را بــرای 
بازیبــاز رقــم مــی زنــد و مخصوصــا در 
ــازی  ــر ب ــر دشــمنان چالــش برانگیزت براب
هــم  بســیار  و  نیســتند  هــم  کــم  کــه 
و  انگیــز  هیجــان  مبــارزات  مخوفنــد، 
ــه مــی  ــه شــما هدی گاهــا دشــواری را ب
دهنــد. بــازی دارای بخــش چنــد نفــره 
مــد  دو  بخــش  ایــن  کــه  هســت  نیــز 
مختلــف دارد. هــر دو مــد بــه بازیبــاز 
اجــازه مــی دهنــد کــه در نقــش ســربازها 
یــا موجــودات جهــش یافتــه قــرار بگیــرد 
قابلیــت  و  گــروه، کاس هــا  کــه هــر 
دارنــد.  را  هــای مخصــوص خودشــان 
 Creatures vs.« 067هــا کــهE یکــی از
Soldiers« نــام دارد، در حقیقــت یــک  
مــد  و  اســت   team deathmatch
دیگــر کــه »Extermination« نــام دارد 
به این شــکل اســت که در آن ســربازان 
بایــد کنتــرل یــک ســری مناطــق خــاص 
دیگــر  ســوی  از  و  بگیرنــد  برعهــده  را 
موجــودات جهــش یافتــه بایــد از ایــن 
کــه  نگذارنــد  و  کــرده  دفــاع  مناطــق 
ســربازان آن هــا را تصــرف کننــد. وقتــی 
کــه زمــان تمــام شــود، هــر تیمــی کــه 
همــه مناطــق را در اختیــار داشــته باشــد 
برنــده اســت و ســپس جــای تیــم هــا 
بــا هــم عــوض مــی شــود. بخــش چنــد 
نفــره بــازی در همــان زمــان انتشــار بازی 
نیــز شــلوغ نبــود و بــه خاطــر ســطحی 
بــودن و محتــوای کــم آن و همچنیــن 
خیلــی  بــرای  بــازی  بــودن  ناشــناخته 
توجــه  دنیــا،  سراســر  در  بازیبازهــا  از 
خاصــی بــه آن نشــد و معمــوال کســانی 
کــه بــازی را تجربــه مــی کردنــد، تنهــا 
بــه بخــش داســتانی آن نوجــه داشــتند. 
در  و موســیقی  زمینــه صداگــذاری  در 
بــازی Singularity شــاهد یــک کیفیــت 
ــی  ــذت خیل ــه ل متوســط هســتیم کــه ن
خاصــی را بــه تجربــه بازیبــاز از بــازی مــی 
افزایــد و نــه کام وی را بــا یــک کیفیــت 
صداگــذاری  کنــد.  مــی  تلــخ  افتضــاح 
شــخصیت هــای بــازی از اصلــی گرفتــه 
تــا فرعــی، بــا کیفیــت معمولــی رو بــه 
ــازی  ــد ب ــاال انجــام شــده اســت و مانن ب
شــاهد  زمینــه،  ایــن  در  بــزرگ  هــای 
بــه  عمیقــی  حــال  و  حــس  انتقــال 
شــخصیت  کــردن  بــا صحبــت  بازیبــاز 
هــا نیســتیم. تنهــا شــخصیت دمیچــف 
اســت کــه در ایــن زمینــه مقــداری بهتــر 
اســت و مــی توانیــم بگوییــم کار خــود 
را خــوب انجــام داده اســت و همــواره 
در صحبــت کــردن وی لحــن و حــس 
خاصــی از طمــع و رذالــت را مشــاهده 
ــذاری  ــم و مــی شــنویم. صداگ مــی کنی
هــای محیطــی در بــازی خــوب انجــام 

شــده اســت و صداهــای ســاح هــا و 
زدن  ضربــه  و  مختلــف  هــای  افکــت 
بــازی مشــکل خاصــی ندارنــد.  هــا در 
در بخــش موســیقی نیــز قضیــه دقیقــا 
همیــن اســت و در حــال تجربــه کــردن 
بــازی و بعــد از اتمــام آن انــگار چیــزی 
نشــنیده  بــازی  در  موســیقی  نــام  بــه 
عنــوان چیــز خاصــی  بــه هیــچ  و  ایــد 
در  نهایتــا  آوریــد.  نمــی  یــاد  بــه  آن  از 
مــورد بخــش صداگــذاری و موســیقی 
ایــن  گفــت  بایــد   Singularity بــازی 
بــاال و معرکــه  بخــش کیفیــت خیلــی 
ــدارد  ــز ن ــراد خاصــی نی ــدارد، امــا ای ای ن
و باعــث ضربــه زدن کیفیــت کلــی بــازی 
نمــی شــود. بــد نیســت کمــی هــم در 
ــم کــه  ــازی صخبــت کنی موردداســتان ب
مخوصاصــا چونزمــان زایــد از عرضــه آن 
گذشــته اســت دیگــر الزم نیســت زیــاد 
البتــه چــون  باشــیم.  نگــران اســپویل 
ایــن بــازی همیشــه ارزش تجربــه کــردن 
دارد اگــر میخواهیــد یســراغش برویــد 
مثــل مــن کــه در نســل هشــم ایــن کار 
را کــردم، داســتان رانخوانیــد. داســتان 
بــازی از آنجــا آغــاز مــی شــود کــه یــک 
مــوج الکترومغناطیســی از یــک جزیــره  
 Katorga-12 نــام  بــه  غیــر مســکونی 
جماهیــر  اتحــاد  توســط  قبــا  کــه 
شــوروی اداره مــی شــده اســت بــه یــک 
آســیب  آمریــکا  جاسوســی  ماهــواره 
ــه ای از  ــروه حرف ــک گ ــد. ی وارد مــی کن
ــکا کــه شــامل  ــی آمری تفنگــداران دریای
یعنــی  بــازی  اصلــی  پروتاگونیســت 
نیــز   Nathaniel Renko کاپیتــان 
ــه آنجــا اعــزام  ــرای بررســی ب هســتند، ب
مــی شــوند. یــک مــوج دیگــر هلیکوپتــر 
انــدازد و در  از کار مــی  نیــز  را  آن هــا 
مــی  ســقوط   Katorga-12 جزیــره 
کننــد. بعــد از ســقوط، Renko بــه طــور 
ــه جابجــا شــدن بیــن  عجیبــی شــروع ب
زمــان حــال و ســال ۱۹۵۵ کــه رویــداد 
فاجعــه بــار catastrophic در جزیــره 
در  وی  شــود.  مــی  اســت،  داده  رخ 
زمانــی بــه ســال ۱۹۵۵ مــی رســد کــه 
بــه  دانشــمند  یــک  کنــد  مــی  فرصــت 
از  قبــل  را   Nikolai Demichev نــام 
در  دهــد.  نجــات  آتــش  در  ســوختن 
همیــن حــال کــه وی مشــغول نجــات 
دانشــمند اســت، یــک مــرد دیگــر ســعی 
مــی کنــد کــه بــه او هشــدار دهــد کــه آن 
دانشــمند را نجــات ندهــد و ســپس در 
آتــش مــی ســوزد. وقتــی بــه زمــان حــال 
بــاز مــی گردیــم، Renko مشــاهده مــی 
را تصــرف  دنیــا   Demichev کــه  کنــد 
ســربازان  توســط  او  و  اســت  کــرده 
ــی  Demichev دســتگیر مــی شــود. ول
توســط کاتریــن کــه یــک عضــو گــروه 
مقاومــت بــه نــام Mir-12 اســت نجــات 

داده مــی شــود. 

60 59

ری
وگا

 رز
زی

رو

ری
وگا

 رز
زی

رو

Ga
m

ef
a.

co
m

Ga
m

ef
a.

co
m



ــر اســاس یــک دفترچــه اطاعــات کــه آن هــا در  ب
ــه رنکــو  ــد، گــروه مقاومــت ب ــدا مــی کنن ــره پی جزی
مــی گوینــد کــه او مــی توانــد بــه ســلطه دمیچــف بر 
دنیــا پایــان دهــد، آن هــم بــا اســتفاده از ماشــین 
 Time Manipulation یــا  زمــان  دســتکاری 
Device  )بــه اختصــار TMD( کــه توســط ویکتــور 
در  باریســوف  اســت.  شــده  ســاخته  باریســوف 
گذشــته توســط دمیچف به قتل رســیده اســت، به 
همیــن خاطــر هــم رنکــو بــا TMD بــه آن زمــان مــی 
رود و باریســوف را نجــات مــی دهــد. در بازگشــت 
دوبــاره بــه زمــان حــال، رنکــو و باریســوف بــه ایــن 
نتیجــه مــی رســند کــه آنهــا مــی تواننــد بــا برگشــتن 
بــا  جزیــره  کل  کــردن  نابــود  و   ۱۹۵۵ ســال  بــه 
اســتفاده از بمبــی ســاخته شــده از E99 کــه همــان 
 catastrophic مــاده ای اســت کــه ســبب فاجعــه
در جزیــره شــده اســت، تاریــخ را بــه مســیر درســت 
خــود بازگرداننــد. رنکــو و کاتریــن بــه دنیــال یافتــن 

بمــب مــی رونــد ولــی وقتــی مــی خواهنــد آن را 
بازگرداننــد، کاتریــن گــم مــی شــود. آنهــا از بمــب در 
جزیــره اســتفاده مــی کننــد و بنابرایــن ســاختمان 
تحقیقاتــی کــه دمیچــف بــا اســتفاده از آن بســیار 
ــی  ــردد. وقت ــود مــی گ ــز ناب ــد مــی شــود نی قدرتمن
رنکــو بــه زمــان حــال بــاز مــی گــردد، مــی بینــد کــه 
دمیچــف، باریســوف را گرفتــه و اســلحه بــر روی 
ــه رنکــو مــی  ــرار داده اســت. دمیچــف ب ســر وی ق
گویــد کــه او بعــد از ایــن کــه ســاختمان تحقیقاتــی 
توســط بمــب از بیــن رفــت دوبــاره آن را ســاخته 
اســت  و بــه ایــن ترتیــب تاریــخ دســت نخــورده 
باقــی مــی مانــد. باریســوف بــه رنکــو مــی گویــد کــه 
ــخ لحظــه نجــات دادن دمیچــف  ــر تاری ــد تغیی کلی
زمــان  بــه همــان  مــی خواهــد  رنکــو  از  و  اســت 
برگــردد و اجــازه ندهــد کــه خــودش دمیچــف را از 
آتــش نجــات دهــد. در مقابــل، دمیچــف بــه رنکــو 
در ازای TMD قــول یــک مقــام بــاال در امپراطــوری 

خــودش را مــی دهــد. همچنیــن او اشــاره مــی کنــد 
کــه ایــن نقشــه باریســوف از قبــل شکســت خــورده 
اســت. چگونــه؟ اینجــا داســتان معرکــه مــی شــود.. 
دقــت کنیــد... دمیچــف بــه رنکــو مــی گویــد کــه آن 
مــرد مرمــوزی کــه هنــگام نجــات دمیچــف توســط 
رنکــو از آتــش، بــه رنکــو مــی گویــد کــه ایــن کار 
را نکنــد، خــود رنکــو بــوده اســت کــه طبــق همیــن 
نقشــه ای کــه اکنــون باریســوف بــه رنکــو گفــت، 
رفتــه تــا نگــذارد خــود گذشــته اش، دمیچــف را 
ــاز یــک انتخــاب دارد.  نجــات دهــد! در اینجــا بازیب
بــه دمیچــف شــلیک کنیــد، در زمــان  اگــر شــما 
تــا نگذاریــد خودتــان  بــه عقــب  بــاز مــی گردیــد 
دمیچــف را در گذشــته نجــات دهیــد. ســپس در 
اپیلــوگ بــازی مشــاهده مــی کنیــد کــه باریســوف 
خــودش TMD را بازیابــی کــرده و از آن بــرای غلبــه 

بــر دنیــا اســتفاده کــرده اســت!

 اگــر بازیبــاز بــه باریســوف شــلیک کنــد، رنکــو و 
بــر دنیــا حکومــت مــی کننــد.  بــا هــم  دمیچــف 
ســپس بعــد از مدتــی دمیچــف از افزایــش قــدرت 
ــن  ــگ ســرد بی ــک جن ــو مــی ترســد و ی ــداوم رنک م
ســرزمین هایــی کــه توســط رنکــو اداره مــی شــوند 
و ســرزمین هایــی کــه توســط دمیچــف اداره مــی 
شــوند در مــی گیــرد. اگــر هــم بازیبــاز بــه هــر دوی 
دمیچــف و باریســوف شــلیک کنــد، رنکــو باعــث 
مــرج  و  هــرج  و  آشــوب  بــه  دنیــا  تــا  مــی شــود 
فــرو رود. ســپس بعــد از مدتــی وی بــه عنــوان 
یــک رهبــر جدیــد بــر مــی خیــزد و بــا اســتفاده از 
TMD قدرتــش را بــر دنیــا دیکتــه مــی کنــد. ســپس 
صحنــه جالبــی نمایــش داده مــی شــود کــه کاتریــن 
زخمــی را در ســال ۱۹۵۵ نشــان مــی دهــد کــه در 
ــرای ــی ب حــال نوشــتن همــان دفترچــه اطاعاتــــ

 Mir-12 است که بعدا از همان برای ردیابی رنکو 
اســتفاده خواهــد شــد. بلــه درســت فهمیدیــد... 
ــان خــوب نداریــم و حتــی  ــه اســم پای کا چیــزی ب
ــان معمولــی، بلکــه همگــی تــراژدی هســتند و  پای
البتــه وقتــی هــم کــه دســتگاهی ماننــد TMD بــه 
ــن اتفــاق رخ  ــا همی ــد، قاعدت دســت انســان بیافت
خواهــد داد و قــدرت وحشــتناک آن، هــر انســانی 
را بــه فســاد و طمــع خواهــد کشــاند. در واقــع اگــر 
در چنیــن داســتان ســیاهی آخــر بــازی همــه چیــز 
ختــم بــه خیــر و گل و بلبــل شــود مخاطــب بــه 
هیــچ وجــه آن را از ســازنده نمــی پذیــرد و بــرای 
ــازی حالتــی تصنعــی پیــدا مــی کنــد.  او داســتان ب
ــه شــرح کامــل داســتان  ــا توجــه ب همانطــور کــه ب
بــازی از ابتــدا تــا انتهــا متوجــه شــوید )اگــر تمــام آن 
را خوانــده باشــید( ایــن عنــوان از داســتان جالبــی 
بهــره مــی بــرد و مهمتریــن نکتــه آن روایــت خــوب 
آن اســت کــه مــدام بــا عــوض شــدن زمــان و رفتــن 

بــه گذشــته و حــال، بازیبــاز را ترغیــب مــی کنــد 
ــی رخ خواهــد داد  ــا بفهمــد ســرانجام چــه اتفاق ت
ــه یکــی دو پیچــش داســتانی جــذاب  ــا توجــه ب و ب
هیجــان  را  بازیبــاز  و  دارد  وجــود  بــازی  در  کــه 
زده مــی کنــد، مــی توانیــم بگوییــم کــه عنــوان 
زمینــه  در  تــا  اســت  شــده  موفــق   Singularity
داســتان و روایــت موفــق عمــل کنــد. البتــه ایــن 
کلیــت خــط داســتانی بــازی اســت کــه زیباســت 
وگرنــه تــک تــک شــخصیت هــای آن بــه صــورت 
ــازی  ــه دل نمــی زننــد و در کل ب جداگانــه چنگــی ب
هیــچ شــخصیت قدرتمنــد و پرداخــت شــده ای 
نمــی بینیــد و بــی شــک هیــچ کــدام از شــخصیت 
ولــی  مانــد،  نخواهنــد  شــما  یــاد  در  بــازی  هــای 
کلیــت خــط داســتان بــازی را بــه خاطــر خواهیــد 
داشــت. عنــوان Singularity در زمینــه گرافیــک 
فقــط خــوب عمــل کــرده اســت و نــه بیشــتر. اگــر 
ــم  ــوان بزن ــن عن ــرای گرافیــک ای ــی ب بخواهــم مثال
بایــد گفــت جلوه هــای بصــری Singularity چیــزی 
مثــل یــک بــازی متوســط نســل هفتمــی در زمینــه 
گرافیــک فنــی و هنــری اســت کــه البتــه گرافیــک 
آن هیــچ گاه مشــکلی را بــرای بازیبــاز ایجــاد نمــی 
کنــد. بــازی گرافیــک نســبتا خوبــی دارد و از لحــاظ 
مــواردی  و  نیســت  خاصــی  ایــرادات  دچــار  فنــی 
از قبیــل افــت فریــم و پارگــی تصویــر و دیــر لــود 
شــدن تکســچرها در آن مشــاهده نمی شــود. در 
واقــع همان طــور کــه گفتــم فقــط بــه طــور کلــی 
ــازی مقــداری کهنــه  می توانیــم بگوییــم گرافیــک ب
بــه نظــر می رســد و کامــا بــه روز نیســت )نســبت 
بــه زمــان خــود( ولــی نمی تــوان گفــت کــه بــازی 
جلوه هــای بصــری ضعیفــی دارد. در واقــع شــاهد 
یــک عنــوان بــا گرافیــک نســبتا خــوب در نســل 
ســطح  در  وجــه  هیــچ  بــه  کــه  هســتیم  هفــت 

ــات  ــا ثب ــی کامــا ب ــن هــای نســل نیســت ول برتری
بــوده و بــه خوبــی بهینــه ســازی شــده اســت. البتــه 
ایــن کــه بــازی دارای گرافیکــی تقریبــا کهنــه و رنــگ 
و رفتــه و متوســط باشــد بهتــر از آن اســت کــه 
یــک بــازی کامــا جلــوه هــای بــی نظیــر و قدرتمنــد 
داشــته باشــد ولــی بهینــه نباشــد و از افــت فریــم 
و تکســچرهای ضعیــف و ... رنــج ببــرد و تجربــه 
خوشــبختانه  کنــد.  تلــخ  بازیبــاز  بــرای  را  بــازی 
ــرای شــما  ــز در Singularity ب ــن اتفاقــی هرگ چنی

رخ نخواهــد داد. 
و  گوناگــون  هــای  محیــط   شــاهد  بــازی  صــدر 
ــد و  ــی دارن ــل قبول ــوع قاب ــه تن ــی هســتیم ک جذاب
بــه خوبــی فضاســازی شــده انــد. در واقــع بایــد 
ایــن طــور گفــت کــه بــازی پــر اســت از لوکیشــن  
هــای عالــی و زیبــا و محیــط  هــای گوناگــون کــه هــر 
کــدام اتمســفری بســیار تاریــک و غمنــاک و کامــا 
مناســب بــا جــو بــازی دارنــد، ولــی هیــچ کــدام از آن  
هــا از نظــر گرافیکــی کاری نمــی  کننــد کــه شــما بــا 
خــود بگوییــد »وااای چــه محیــط زیبایــی!... چــه 
گرافیــک فــوق  العــاده  ای!«، بلکــه فقــط شــاید و 
شــاید قســمت اول جملــه را بگوییــد. در زمینــه 
گرافیــک هنــری شــاهد طراحــی هنــری بــا کیفیــت 
و زیبایــی در بــازی هســتیم کــه بــه خوبــی حــال و 
هــوای جزیــره ای مخــوف را بــه مــا منتقــل کــرده و 
جــو خفقــان  آور حاکــم بــر آن را بــه مــا نشــان مــی  
دهــد تــا هــر چــه بیشــتر در دنیــای بــازی و محیــط 
ســنگین و تاریــک آن فــرو رویــم. طراحــی گرافیکــی 
و هنــری بــازی بــه طــور کلــی تمــی بســیار ســیاه 
ــان آور  ــه از اوضــاع خفق ــه برگرفت ــک دارد ک و تاری

ــره اســت. جزی
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لحــاظ  از   Singularity گفــت  بایــد  مجمــوع  در 
نمــره  تقریبــا  هنــری  و  فنــی  گرافیکــی  کیفیــت 
 Singularity بــازی  گرافیــک  می گیــرد.  قبولــی 
بــرای آن یــک ضعــف محســوب نمی شــود، ولــی 
نقطــه قــوت خاصــی نیــز بــرای آن نیســت. تجربــه 
ی Singularity ماننــد دیگــر شــوترها نیســت، زیــرا 
ــار  ــازی در اختی ــه در ب ــان ک ــرل زم ــک کنت ــا مکانی ب
داریــد و بــا ترکیــب آن بــا ســاح هــای مختلــف 

مــی توانیــد لــذت نــاب یــک بــازی خــوش ســاخت 
را از ایــن عنــوان کســب نمــوده و مبــارزات بســیار 
جذابــی را بــا دشــمنان مخــوف و قدرتمنــد بــازی 
خــوش  بــا  کــه  ایــن  مخصوصــا  نماییــد.  تجربــه 
جــذاب  و  ظریــف  تــم  یــک  ســازندگان،  ذوقــی 
ــرار داده شــده اســت  ــازی ق ــز در ب ــا نی وحشــت بق
کــه آن را هیجــان انگیــز تــر از حالــت عــادی کــرده و 
لحظاتــی در بــازی وجــود دارنــد کــه واقعــا جــا مــی 

بــازی دارای نقــاط قــوت  خوریــد و مــی ترســید. 
بســیاری اســت کــه ســبب شــده انــد نقــاط ضعــف 
آن کــم رنــگ تــر شــوند و خاطــره خوبــی از ایــن 
عنــوان بــرای بازیبــاز باقــی بمانــد. داســتان و روایت 
جــذاب بــر پایــه تغییــر اتفاقــات گذشــته بــا ســفر در 
زمــان و پایــان بنــدی و نتیجــه گیــری قابــل قبــول، 
محیــط هــای خفقــان آور و مناســب بــا جــو بــازی، 
گیــم پلــی و مبــارزات بســیار لذتبخــش و هیجــان 

انگیــز بــا ترکیــب ســاح هــای گوناگــون و دســتگاه 
بــازی  بــه  بــی نظیــر  کنتــرل زمــان کــه هیجانــی 
بخشــیده اســت، دشــمنان قدرتمنــد و مخــوف و 
وجــود یــک تــم ظریــف و مناســب از وحشــت بقــا 
در الیــه زیریــن بــازی، همگــی ســبب خلــق یــک 
ــد  شــوتر خــوش ســاخت و هیجــان انگیــز شــده ان
کــه دســتگاه کنتــرل زمــان آن را بســیار خــاص و 
جــذاب کــرده اســت. بــدون هیــچ شــک و تردیــدی 

و بــه طــور قاطــع مــی گویــم اگــر ذره ای بــه عناویــن 
شــوتر عاقمنــد هســتید »بایــد« Singularity را 
بــازی کنیــد، زیــرا از آن لــذت بســیاری خواهیــد 
تعــداد خیلــی   هــا  بــازی  دنیــای عظیــم  در  بــرد. 
زیــادی از عناوینــی وجــود دارنــد کــه خیلــی هــا آنهــا 
انــد و حتــی شــاید نامشــان را  را از دســت داده 
هــم نشــنیده باشــند کــه همیشــه ســعی کــرده ام 
هــر چــه بیشــتر بازیبازهــای جــوان تــر را بــا ایــن 

ــرای نســل  ــی نظیــر قدیمــی کــه شــاید ب عناویــن ب
هفتــم  هــم بــوده باشــند آشــنا کــرده و بــه نقــد 
بــازی هایــی بپــردازم کــه بســیار بــا کیفیــت و عالــی 
هســتند ولــی بــه هــر دلیلــی ماننــد عــدم تبلیغــات 
و متــای پاییــن و ... کمتــر کســی از آنهــا اطــاع 
دارد و بــه ایــن ترتیــب شــاید بــا خوانــدن مقالــه 
بنــده، عــده ای بــه ســراغ تجربــه آن هــا برونــد و 

ــد.  ــه کنن ــک بــازی جــذاب را تجرب ی
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یــک شــوتر خــوش ســاخت کــه دســتگاه کنتــرل زمــان آن را بســیار خــاص و جــذاب کــرده اســت، دشــمنان قدرتمنــد و مخــوف، داســتان و 
ــل قبــول، محیــط هــای خفقــان آور و  ــا ســفر در زمــان و پایــن بنــدی و نتیجــه گیــری قاب ــر اتفاقــات گذشــته ب ــه تغیی ــر پای روایــت جــذاب ب
مناســب بــا جــو بــازی، گیــم پلــی و مبــارزات بســیار لذتبخــش و هیجــان انگیــز بــا ترکیــب ســاح هــای گوناگــون و دســتگاه کنتــرل زمــان کــه 

هیجانــی بــی نظیــر بــه بــازی بخشــیده اســت، 

8.5

+

 Heavenly Sword ,Enslaved مثــل  عناوینــی  دســته   آن  از 
 Odyssey to the West ,Majin and the Forsaken Kingdom
 ,Lords of the Fallen ,Shadows of the Damned ,Dante›s
 Inferno Splatterhouse ,Alice Madness Returns ,Asura›s
 Wrath ,Folklore ,Lollipop Chainsaw ,Hunted The Demon
مجمــوع  ولــی  دارد  ایراداتــی  کــه  کــه   Forge ,The Darkness
تجربــه آن بــه عنــوان یــک ســرگرمی و لذتــی کــه از آن مــی بریــد 
باالتــر از متــای آن اســت. بــازی Singularity هــم عنوانــی اســت 
ــد  ــاد خواهی ــه ی ــه کــرده باشــید احتمــاال آن را ب کــه اگــر آن را تجرب
داشــت. Singularity بــه هیــچ عنــوان بــازی بــی نقصــی نیســت و 
قطعــا ایراداتــی ماننــد شــخصیت هــای نــه چنــدان پرداخــت شــده، 
گرافیــک کهنــه و رنــگ و رو رفتــه و بخــش چنــد نفــره ســطحی دارد 

ــاط  ــا نق ــم، ام ــه آن هــا اشــاره کردی ــه در بخــش هــای مربوطــه ب ک
قــوت پرتعــداد آن، بســیاری از معایــب را مــی پوشــانند و ســبب مــی 
ــا یــک تجربــه لذتبخــش در یــک داســتان و دنیــای تاریــک  شــوند ت
بــرای شــما رقــم بخــورد و عنوانــی را تجربــه نماییــد کــه وقتــی آن را 
ــه پایــان مــی رســانید، از وقتــی کــه بــرای آن گذاشــته ایــد راضــی  ب

هســتید و مــی گوییــد کــه ارزشــش را داشــته اســت.

بخــش چنــد نفــره بــازی بســیار ســطحی و کــم محتواســت و شــاید اصــا نیــازی بــه آن نبــود، شــخصیت هــای بــازی چنــدان پرداخــت شــده 
نیســتند و از یــاد مــی رونــد، گرافیــک کهنــه و رنــگ و رو رفتــه

-
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Release Date 
November 10, 2020
Platforms
Microsoft Windows
PlayStation 4
PlayStation 5
Stadia
Amazon Luna
Xbox One
Xbox Series X/S
Developer(s) 
Ubisoft Montreal[a]
Publisher)s(
Ubisoft
Genre(s)
Action role-playing

آریا مقدم

بــدون   Assassin’s Creed ســری 
شــک یکــی از مــورد بحــث تریــن ســری 
هــای تاریــخ بــازی هــای کامپیوتــری بــه 
شــمار مــی رود. نامــی کــه هــر کســی 
معمــوالً  و  دارد  نظــری  آن  ی  دربــاره 
از  متفــاوت  بســیار  نظــرات  ایــن 
یکدیگرنــد. بــرای مــن وقتــی ســازندگان 
یــک بــازی جرئــت مــی کننــد و آن را 
بــه شــکل قابــل توجهــی تغییــر مــی 
دوســت  اتفاقــی  همیشــه  دهنــد، 
داشــتنی اســت. گرچــه بعضــی وقــت 
را  تغییــرات  ایــن  اســت  ممکــن  هــا 
دوســت نداشــته باشــم، امــا صنعــت 
بــازی بــا همیــن تغییــرات اســت کــه بــه 
ایــن جــا رســیده. وقتــی کمپانــی بزرگــی 
ماننــد یوبیســافت مــی آیــد و بــا یکــی از 
محبــوب تریــن فرنچایزهایــش چنیــن 
کاری مــی کنــد، قضیــه برایــم چندیــن 

ــر هــم مــی شــود. ــر جــذاب ت براب
ســه  طرفــدار  همیشــه  بــرای  مــن   

آن  و  مانــد  خواهــم  اتزیــو  ی  گانــه 
و  ارزشــمند  بســیار  برایــم  بــازی  ســه 
خاطــره انگیزنــد، امــا از تغییــری کــه 
ســری اساســینز کریــد از Origins بــه 
ایــن طــرف داشــته هــم بســیار راضــی و 
خشــنودم. ایــن ســری بــدون شــک بــه 
یــک تولــد دوبــاره نیــاز داشــت تــا بتواند 
و  داشــته  نگــه  را  قدیمــی  مخاطبــان 
نیــز جــذب کنــد.  مخاطبــان جدیــدی 
افــرادی هســتند کــه  البتــه همیشــه 
بــه هیــچ صراطــی مســتقیم نیســتند 
بــا تغییــر  و نــه مــی تــوان آن هــا را 
ثابــت  بــا  نــه  و  داشــت  نگــه  راضــی 
قبلــی.  هــای  فرمــول  داشــتن  نگــه 
همــان افــرادی کــه از تکــراری شــدن 
بــه شــدت عصبانــی  کریــد  اساســینز 
بودنــد و وقتــی Origins آمــد، ناراحــت 
تغییــر  چیــز  همــه  چــرا  کــه  شــدند 
کــرده اســت و اصــاً مصــر و یونــان و 
اکنــون وایکینــگ هــا چــه ربطــی بــه 

ــن حــرف  ــد و از ای ــد دارن اساســینز کری
هــا. البتــه نمــی خواهــم بگویــم ســری 
Assassin’s Creed هیــچ اشــتباهی 
نداشــته و همیشــه بــدون نقــص عمــل 
یوبیســافت  باالخــره  اســت.  کــرده 
 Assassin’s اشــتباهاتش!  و  اســت 
زیــاد  نشــیب  و  فــراز  هــم   Creed
داشــته و همیشــه عالــی نبــوده، امــا 
ــاره  ــدی کــه یوبیســافت درب ــد جدی رون
ی ایــن ســری پیــش گرفتــه بــه نظــر 
ــوده،  ــت و تاثیرگــذار ب ــن جــا مثب ــا ای ت
تــا جایــی کــه ســال 2018 شــاهد ایــن 
 Assassin’s Creed: کــه  بودیــم 
بــازی ســال شــد.  Odyssey کاندیــد 
از طــرف دیگــر، فاصلــه ی دو ســاله ی 
بیــن Odyssey و Valhalla، در تاریــخ 

13 ســاله ی چیــز رایجــی نیســت.

Assassin’s Creed: Valhalla
نبرد وایکینگ ها
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یعنــی در تمــام ایــن 13 ســال، فقــط دو بــار اتفــاق 
افتــاده بــود کــه بیــش از یــک ســال اساســینز کریــد 
جدیــدی بــرای بــازی کــردن نداشــته باشــیم. بــازی 
هــای ایــن چنینــی، خیلــی بیشــتر زیــر ذره بیــن 
هســتند و تفــاوت هــای مثبــت شــان خیلــی کمتــر 
بــه چشــم مــی آیــد. هــر اساســینز کریــد جدیــدی 
کــه مــی آیــد، پیشــرفت هایــی نســبت بــه نســخه 
ی گذشــته دارد ولــی طبیعتــاً در یــک بــازه ی یــک 

ســاله، صنعــت بــازی آن قــدری دچــار تحــول نمــی 
شــود کــه ایــن تغییــرات مــا را شــگفت زده کننــد. 
ــن کــه شــخصاً معتقــدم انتقــادات  ــا ای ــن ب بنابرای
متعــددی بــه ایــن ســری وارد اســت، امــا از طــرف 
ــن ســری  ــه ای ــم نســبت ب ــر مــی کن دیگــر هــم فک
همیشــه کــم لطفــی مــی شــود. یــک مجموعــه بــا 
قدمت ســیزده ســال که تقریباً هر ســال محصول 
جدیــدی بــرای ارائــه کــردن داشــته، طبیعــی اســت 

ــد.  کــه در تمــام ایــن محصــوالت عالــی عمــل نکن
ایــن موضــوع فقــط مخصــوص اساســینز کریــد 
نیســت، Call of Duty هــم بــه عنــوان یکــی از 
همیــن بــازی هــای ســاالنه در بعضــی از نســخه 
هــا موفــق عمــل کــرده، در بعضــی دیگــر ضعیــف 
و در یکــی دو مــورد هــم شــاهکار تحویــل مــان 
داده اســت. بــه همیــن دلیــل بــه نظــرم در مــورد 
ســه اساســینز کریــد آخــر، بهتریــن رویکــردی کــه 

مــی تــوان پیــش گرفــت، ایــن اســت کــه فکــر کنیــم 
 Assassin’s Creed تــا بــه حــال عنوانــی بــه نــام
بــازی نکــرده ایــم. آیــا بــاز هــم ایــن بــازی هــا لــذت 
 Odyssey و بــه خصــوص  Origins بخــش انــد؟
کــه بــرای مــن بســیار لــذت بخــش بودنــد. حــاال 
کمتــر از چنــد هفتــه بــه انتشــار Valhalla زمــان 
باقــی اســت و بیشــتر از همیشــه منتظــر یــک بــازی 

بــا عنــوان Assassin’s Creed هســتم!

ی  دربــاره   Assassin’s Creed: Valhalla
قبیلــه ای از وایکینــگ هاســت کــه فــردی بــه نــام 
Eivor رهبــری آن را بــه عهــده دارد. بــازی شــما 
را در نقــش همیــن کاراکتــر قــرار مــی دهــد کــه 
بــه انتخــاب شــما مــی توانــد مــرد یــا زن باشــد. 
نــه  و  شــما  شــخصیت  نــام  نــه  بــار  ایــن  البتــه 
ــر جنســیت  ــا تغیی ــوگ هــا ب خــط داســتانی و دیال
تمرکــز  و  کــرد  نخواهنــد  چندانــی  فــرق  کاراکتــر 

Valhalla روی یــک خــط داســتانی واحــد خواهــد 
بــود. همچنیــن بازیبــاز ایــن آزادی عمــل را دارد 
کــه در هــر لحظــه از بــازی، جنســیت کاراکتــر خــود 
را تغییــر داده و بــازی را از همــان نقطــه ادامــه 
دهــد. بــازی در ســال 873 میــادی رخ مــی دهــد، 
زمانــی کــه وایکینــگ هــا تــازه داشــتند بــه عنــوان 
یــک نیــروی قدرتمنــد در شــمال اروپــا شــکل مــی 
ــه  ــاء، ب ــرای بق ــز ب ــه اش نی ــد. Eivor و قبیل گرفتن
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و  آب  خــوش  و  تــر  بــزرگ  ســرزمین  یــک  دنبــال 
هواتــر هســتند و بــه همیــن دلیــل تصمیــم مــی 

گیرنــد بــه جزایــر انگلیــس حملــه کننــد.
 در Valhalla چهــار قلمــرو بــزرگ وجــود دارد کــه 
هــر کــدام پــر از داســتان هــای ناگفتــه، آیتــم هــا و 
ماموریــت هــای متنــوع هســتند. ســری اساســینز 
کریــد همــواره در زمــره ی زیباتریــن بــازی هــا از 
جهــت طراحــی محیــط بــوده اســت و بــه نظــر مــی 
رســد ایــن بــار نیــز ســرزمین هایــی کــه بــازی در آن 
رخ مــی دهــد، آزادی عمــل کافــی را بــه ســازندگان 
داده تــا محیطــی زیبــا خلــق کننــد. بخشــی از بــازی 
در نــروژ امــروزی رخ مــی دهــد کــه هــوای برفــی و 
ســرد دارد و در گیــم پلــی هــای نمایــش داده شــده 
از بــازی، شــفق قطبــی در آســمان آن بــه چشــم مــی 
خــورد. از ســوی دیگــر روســتاهای قدیمــی اروپــا آدم 
را یــاد بــازی هایــی ماننــد The Witcher 3 مــی 
انــدازد. ایــن بــار بــه نظــر مــی رســد کــه ســازندگان، 
پایگاهــی را نیــز بــرای شــما و قبیلــه تــان در نظــر 
گرفتــه انــد کــه بــی شــباهت بــه کمــپ آرتور مــورگان 
نیســت.   Red Dead Redemption 2 بــازی  در 
کنیــد،  اســتراحت  توانیــد  مــی  خــود  پایــگاه  در 

ماموریــت هــای جدیــد را دنبــال کنیــد، کشــتی و 
ادوات جنگــی خــود را ارتقــاء دهیــد و یــا شــکل و 
شــمایل Eivor را شــخصی ســازی کنیــد. همچنیــن 
ــده  ــازی گنجان مینــی گیــم هــای مختلفــی نیــز در ب
ــم هــای  ــی گی ــا مین ــه نظــر مــی رســد ب شــده کــه ب
ــرای مثــال مــی  قبلــی ســری تفــاوت هایــی دارد. ب
توانیــد پشــت میــز بنشــینید و بــا دوســتان خــود 
ــازی کنیــد یــا مســابقه بگذاریــد  تــاس انداختــه و ب
و ببینیــد چــه کســی مــی توانــد نوشــیدنی اش را 

زودتــر تمــام کنــد! 
یوبیســافت در کل خــوب بلــد اســت آدم بدهــای 
ایــن  هــای  بــازی  از  البتــه  کنــد.  خلــق  مانــدگار 
اســت   Farcry ســری  همــه  از  بیشــتر  کمپانــی، 
کــه بــه آدم بدهــای پیچیــده و جذابــش معــروف 
اســت، امــا در اساســینز کریــد نیــز همــواره شــاهد 
شــخصیت پــردازی هــای بســیار خوبــی بــوده ایــم. 
انــد  گفتــه  نیــز   Valhalla ی  دربــاره  ســازندگان 
بیشــتر از اینکــه روی بخــش تکنیکــی بــازی تمرکــز 
داشــته باشــیم، مــی خواهیــم داســتانی را روایــت 
و  دیــده  کمتــر  را  نظیــرش  مخاطبــان  کــه  کنیــم 

شــنیده انــد. 

بنابرایــن بــه نظــر مــی رســد بــا داســتانی عمیــق، 
احساســی و کاراکترهایــی بــه یادماندنــی همــراه 
خواهیــم بــود. یکــی از آدم بدهــای بــازی کــه در 
تریلرهــا نمایــش داده شــده، شــاه آلفــرد اســت 
کــه بــه نظــر مــی رســد دشــمن اصلــی شــما باشــد. 
اشــاره  نیــز  موضــوع  ایــن  بــه  ســازندگان  البتــه 
کــرده انــد کــه Valhalla فقــط یــک آنتاگونیســت 
مخاطــب  ی  عهــده  بــه  ایــن  و  داشــت  نخواهــد 
اســت کــه ببینــد بــا چــه کســی بیشــتر دشــمنی 
دارد. شــخصیت دیگــری کــه در تریلرهــا دیــده ایــم، 
شــخصیتی دیوانــه بــه نــام Ivarr اســت کــه بــه نظــر 
مــی رســد او نیــز نقــش مهمــی در داســتان خواهــد 
داشــت. داســتان در ســری اساســینز کریــد همــواره 
جــزو نقــاط مثبــت آن بــوده و امیــدوارم ایــن بــار 
نیــز بــا یــک داســتان عمیــق و فرامــوش نشــدنی 

همــراه باشــیم.

72
زی

 با
 به

هی
نگا

Ga
m

ef
a.

co
m

71
زی

 با
 به

هی
نگا

Ga
m

ef
a.

co
m



 Valhalla در بخــش گیــم پلــی بــه نظــر مــی رســد
 Origins ــازی قبلــی ســری یعنــی نســبت بــه دو ب
و Odyssey تغییــرات قابــل توجهــی کــرده اســت. 
اولیــن و مهــم تریــن تغییــر بــه مراحــل جانبــی 
بــازی مربــوط مــی شــود. اگــر دو بــازی قبلــی را 
سیســتم  کــه  دانیــد  مــی  باشــید،  کــرده  بــازی 
بــود.  پیچیــده  و  مراحــل جانبــی کمــی شــلخته 
شــما در آِن واحــد مــی توانســتید چندیــن مرحلــه 
ی جانبــی را دنبــال کنیــد و در بخــش مدیریــت 
وجــود  ســردرگمی  ایــن  هــا همیشــه  ماموریــت 
داشــت کــه فــان مرحلــه دقیقــاً کــدام اســت؟ 
اآلن کــدام مرحلــه را بایــد دنبــال کنــم و ســوال 
ســازندگان  خوشــبختانه  قبیــل.  ایــن  از  هایــی 
ایــن اشــکال را در Valhalla برطــرف کــرده انــد. 
شــما دو نــوع ماموریــت جانبــی در بــازی خواهیــد 
داشــت کــه بــا رنــگ هــای طایــی و آبــی در نقشــه 
نمایــش داده مــی شــوند. ماموریــت هــای طایــی 
ــزه  ــا یــک جای ــد کــه در نهایــت ب ــام دارن Wealth ن
همــراه هســتند. ایــن جایــزه مــی توانــد مقــدار 
زیــادی طــا، یــک یــا چنــد آیتــم ارزشــمند و یــا یــک 
ماموریــت  ایــن  از  برخــی  باشــد.  مهــارت  کتــاب 
ــه خاطــر  ــازی ب ــه ب ــزی ک ــد و جوای هــا مشــکل ترن
اتمــام آن هــا بــه شــما خواهــد داد، ارزشــمندتر 

خواهــد بــود. بــرای مثــال اگــر بــه یــک قلعــه ی 
بــزرگ حملــه کــرده و آن را فتــح کنیــد، چندیــن 
صنــدوق Loot بــزرگ در آن خواهیــد یافــت کــه 
پــر از آیتــم هــای ارزشــمند اســت. ماموریــت هــای 
دیگــر کــه بــا رنــگ آبــی در نقشــه مشــخص مــی 
شــوند، بــا نــام Mysteries شــناخته مــی شــوند 
گفتــه  طبــق  دارنــد.  داســتانی  ماهیتــی  اکثــراً  و 
 Valhalla اصلــی  داســتان  بــازی،  ی ســازندگان 
جــدی تــر از اساســینزهای پیشــین خواهــد بــود 
جــای  در  تــر  کوچــک  هــای  داســتان  بنابرایــن  و 
ــا بــرای مدتــی  جــای نقشــه کمــک خواهنــد کــرد ت
کوتــاه از خــط اصلــی داســتانی فاصلــه گرفتــه و در 
دنیــای زیبــای وایکینــگ هــا غــرق شــوید. بــه نظــر 
ــان  ــز موجــود در Odyssey هــم چن مــی رســد طن
کاراکترهــای  و  هــا  بــا ماموریــت  و  حفــظ شــده 
عجیــب غریبــی روبــرو خواهیــد شــد. در کنــار ایــن 
دو دســته از ماموریــت هــا، نقطــه هــای ســفیدی 
نیــز در نقشــه دیــده مــی شــوند کــه بــرای جمــع 
آوری Artifactهــا و اشــیای قیمتــی و ارزشــمند 
بــه  هــا  وایکینــگ  کــه  جایــی  آن  از  هســتند. 
خالکوبــی هایشــان مشــهور بــوده انــد، یکــی از 
ایــن آیتــم هــای ارزشــمند مــی توانــد یــک طــرح 

خالکوبــی خــاص بــرای کاراکتــر شــما باشــد. 

تغییــرات  نیــز  مبــارزات  بخــش  ایــن،  جــز  بــه 
اینکــه  بــه  توجــه  بــا  اســت.  کــرده  مختصــری 
داســتان دربــاره ی وایکینــگ هاســت و واینکینــگ 
انــد، مبــارزات  بــه خشــونت شــان معــروف  هــا 
بــازی نیــز کمــی خشــن تــر شــده اســت. شــما مــی 
ــه  ــدون ســپر ب ــد و ب ــر کوچــک برداری ــد دو تب توانی
توانیــد روی  مــی  بزنیــد. همچنیــن  دل دشــمن 
دشــمن مــورد نظــر قفــل کنیــد و بــا ســر بــه ســمت 
ــد.  ــوار بکوبانی ــه دی ــرده و پشــتش را ب ــه ک او حمل
در گیــم پلــی منتشــر شــده از بــازی صحنــه هایــی 
چــون قطــع کــردن ســر دشــمنان نیــز دیــده مــی 
ــاالی ســر  ــوار ب ــار دو ن ــن ب ــز ای شــود. دشــمنان نی
خــود دارنــد. یــک نــوار همــان نــوار ســامت اســت 
کــه در بــازی هــای قبــل هــم وجــود داشــت، نــوار 
توانیــد  مــی  اســت. شــما   Stun نــوار  امــا  دیگــر 
بــه جــای حملــه ی مســتقیم، مدتــی در مقابــل 
ضربــات دشــمن دفــاع کــرده و نهایتــاً جــان او را بــا 
یــک فینیشــر خشــن بگیریــد. اگــر حوصلــه ی ایــن 
کار را نداریــد، روش قبلــی کــه حملــه ی مســتقیم 
 Eivor .اســت هــم چنــان بــه قــوت خــود باقیســت
بــه جــز ســاح هایــی ماننــد شمشــیر، تبــر و نیــزه، 
 Hidden( ــد از کمــان و تیغــه ی مخفــی مــی توان

Blade( نیــز اســتفاده کنــد.

بســیاری از طرفــداران از کمرنــگ شــدن نقــش ایــن 
ســاح کــه بــه نوعــی هویــت ســری اساســینز کریــد 
قلمــداد مــی شــد ناراضــی بودنــد کــه خوشــبختانه 
اکنــون شــاهد بازگشــت آن هســتیم. هــم چنیــن 
 Valhalla ــز در اســتفاده از ســاح هــای ســمی نی

رایــج اســت.
تغییــر آخــر نیــز بــه بخــش Exploration بــازی بــر 
مــی گــردد. در Valhalla پرنــده ی دســت آمــوز 
شــما دیگــر عقــاب نیســت و ایــن بــار یــک کاغ 
ســیاه داریــد کــه محیــط را برایتــان Scan مــی 
کنــد. البتــه کاغ شــما نمــی توانــد ماننــد بــازی 
هــای گذشــته کل دشــمنان حاضــر در یــک محیــط 
را برایتــان پیــدا کنــد و بــرای یافتــن ایــن دشــمنان 
بایــد خودتــان بــه شــکل مخفیانــه روی یــک بلنــدی 
برویــد و از آنجــا محیــط را اســکن کنیــد. در همیــن 
بخــش، بــه نظــر مــی رســد کــه ســازندگان تغییــرات 
ــز ایجــاد کــرده  ــازی نی مهمــی در سیســتم Loot ب
انــد. در دو بــازی پیشــین، هــر گوشــه ای را کــه 
نــگاه مــی کردیــد صندوقــی چیــزی وجــود داشــت 
کــه مــی توانســتید آن را Loot کنیــد و آیتــم هــای 
بســیار  گاهــاً  کــه  بیاوریــد  دســت  بــه  مختلفــی 
ابتدایــی و بــی ارزش و گاهــاً خفــن و ارزشــمند 
ــه شــکل  ــوت هــا ب ــد. در Valhalla، تعــداد ل بودن

ــم  ــی در عــوض آیت ــر شــده، ول ــل توجهــی کمت قاب
هایــی کــه بــه دســت مــی آوریــد، قابــل ارتقــاء 
ــه شــخصه ایــن شــیوه را ترجیــح  ــود. ب ــد ب خواهن
مــی دهــم، چــون باعــث مــی شــود زمــان کمتــری 
را در منــوی بــازی ســپری کنیــم و دائمــاً در حــال 
بــرای  نباشــیم.  کاراکترمــان  زره  کــردن  عــوض 
گشــتن در محیــط مــی توانیــد ماننــد بــازی قبلــی، 
از اســب و کشــتی اســتفاده کنیــد. کشــتی شــما 
نیــز ماننــد خیلــی چیزهــای دیگــر در پایــگاه تــان 
مــی توانــد ارتقــاء پیــدا کنــد. همچنیــن در بعضــی 
ــه  ــد شــیپور وایکینگــی خــود را ب ــاط، مــی توانی نق
بــه کمــک  تــا دوســتانتان نیــز  صــدا در بیاوریــد 
یــک قلعــه  شــما شــتافته و شــما را در تصــرف 

ــد. ــاری کنن ی
اکنــون فقــط یــک مــورد دیگــر مــی مانــد و آن هــم 
ایــن اســت کــه جدایــی اشــرف اســماعیل از تیــم 
ســازنده ی Assassin’s Creed: Valhalla چــه 
تاثیــری روی نتیجــه ی نهایــی خواهــد گذاشــت. 
بــه عقیــده ی خیلــی هــا، ایــده هــای نــاب او بــود 
بــه   Assassin’s Creed: Black Flag در  کــه 
کمــک ســری شــتافت و آن را از حالــت تکــراری کــه 
ــار دیگــر  ــود نجــات داد. او یــک ب دچــار آن شــده ب
 Assassin’s Creed: Origins نبــوغ خــود را در

ــد از  ــری جدی ــر کشــید و توانســت تصوی ــه تصوی ب
ایــن ســری بــه مخاطبــان نشــان دهــد. متاســفانه 
همیــن چنــد مــاه پیــش بــود کــه خبــر جدایــی او از 
 Valhalla تیــم ســازنده را شــنیدیم و بایــد ببینیــم
تــا چــه حــد بــدون ایــن مــرد خــاق مــی توانــد 
ــد  ــی امی ــم، ول ــد. شــما را نمــی دان ــی کن خودنمای
 Assassin’s !مــن کــه بــه ایــن بــازی زیــاد اســت
بــرای  آبــان   19 تاریــخ  در   Creed: Valhalla
منتشــر   PC و  هشــتمی  نســل  هــای  کنســول 

خواهــد شــد.
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سعیدآقابابایی

نــام  بــه  عنوانــی  معرفــی  زمــان  از 
ــه خاطــر عاقــه شــدیدی  Hellpoint ب
کــه بــه عناویــن ســولز الیــک دارم ایــن 
بــازی را دنبــال کــردم  و حتــی بررســی 
را  آن  زودهنــگام  دسترســی  نســخه 
گیمفــا  ســایت  در  شــما  بــرای  هــم 
مــاه  در  ســرانجام  کردیــم.   منتشــر 
ارلــی  از  بــازی   کــه  بــود  قبــل  هــای 
اکســس خــارج شــد و رفتیــم ســراغ 
نقــد نســخه کامــل آن. در ایــن مطلــب 
ــز و  ــکات ری ــا تمــام ن ســعی کــرده ام ت
درشــت بــازی Hellpoint را بــرای شــما 
عزیــزان روشــن کــرده و بــا توضیحــات 
کافــی در مــورد هــر بخــش، کامــا شــما 
را از چگونگــی رونــد بــازی و کیفیــت 
آن آگاه کنــم. پــس اگــر بــه هــر دلیلــی 
 Hellpoint دوســت داریــد کــه عنــوان
چگونگــی  از  و  بشناســید  بیشــتر  را 
رونــد و عمــق گیــم پلــی آن خصوصــا 

طــور  بــه  جدیــد  هــای  آپدیــت  بعــد 
ــه  ــا مجل کامــل و دقیــق آگاه شــوید، ب
گیمفــا در ادامــه مطلــب بررســی بــازی 
Hellpoint همــراه شــوید. از نظــر گیــم 
ــک دارک  ــه نوعــی ی ــیHellpoint  ب پل
ســولز فضایــی اســت و دنیایــی کامــا 
متفــاوت از ســری ســولز دارد کــه در 
یــک  در  فضایــی  عظیــم  پایــگاه  یــک 
بارهــا  و  مــی شــود  دنبــال  کهکشــان 
مــی توانیــد ســازندگان و .. را ببینیــد. 
در واقــع اصــا از ایــن نظــر شــباهتی 
بــه ســولز نــدارد و در واقــع فقــط در 
گیــم پلــی اســت کــه کامــا و مســتقیما 
داده  قــرار  الهامــش  منبــع  را  ســولز 
اســت. مــی دانیــد Hellpoint خــوراک 
کــه  هایــی  آن  اســت؟  کســانی  چــه 
مثــل بنــده ایــن روحیــه را دارنــد کــه 
بــدون ایــن کــه حتــی یــک اپســیلون از 
ــه  ــده باشــد آن منطق ــازی مان نقشــه ب

را رهــا نمــی کننــد!! چــرا؟ چــون ایــن 
العــاده  فــوق  منبــع  و  معــدن  بــازی 
عالــی آیتــم هــای مخفــی و دیوارهــای 
کاذب در گوشــه و کنــار نقشــه اســت 
ــازی آنقــدر کیــف  ــای ب و از گشــتن دنی
خواهیــد کــرد کــه نگــو و نپــرس. البتــه 
تــا وقتــی راهنمایــی بــرای بــازی نیایــد 
قطعــا نخواهیــد توانســت کل محتوای 
بــازی را بــاز کنیــد و همــه جــا را برویــد 
زمانــی  چرخــه  در  حتــی  بــازی  چــون 
ولــی  دهــد  مــی  تغییــر  را  دنیــا  اش 
ــد در  ــا بای ــد چطــور. آی شــما نمــی دانی
خاصــی  منطقــه  در  خاصــی  ســاعت 
ــز  ــازی چی ــاز شــود؟ ب ــا دربــش ب ــود ت ب
خاصــی بــه شــما نمــی گویــد. طراحــی 
شــده  انجــام  جالــب  بــازی  مراحــل 
اســت و راهیابــی مراحــل و مناطــق بــه 
هــم و ایجــاد میانبرهــا بــه خوبــی در 
بــازی وجــود دارد و ســازندگان خیلــی 

Hellpoint
یکی از صدها سولزالیکی که دیده ایم! 

ــه  ــن بخــش از ســری ســولز الگــو گرفت ــی در ای عال
بیشــتر  بــازی  مراحــل  جزییــات  اگــر  فقــط  انــد. 
بــود و برخــی مناطــق مقــداری شــلوغ تــر بودنــد 
و اینقــدر خشــک و خالــی نبودنــد و رنــگ بنــدی 
بهتــری داشــتند، قطعــا خیلــی هــم بهتــر مــی شــد. 
همچنیــن بایــد بــه ایــن اشــاره کنــم کــه گاهــی 
طراحــی مراحــل بیــش ار حــد پیچیــده مــی شــوند 
و حــس مــی کنیــد کــه شــاید گــم شــوید و نتوانیــد 
همــه جــا را ببینیــد. ایــن بــازی از نظــر فضــا و دنیــا 
 Immortal Unchained بیشــتر مــن را یــاد بــازی
مــی انــدازد تــا ســولز ولــی خــب وقتــی بــه درون 
فضــای بــازی مــی رویــد مــی بینیــد کــه کامــا از 
Immortal هم متفاوت و متمایز اســت. بازی در 
گیــم پلــی از بســیاری المــان هــای ســولز اســتفاده 
هــم  همیــن  اتفاقــا  کــه  اســت  کــرده  مســتقیم 
وقتــی چنــد ســاعت از بــازی مــی گــذرد تبدیــل مــی 
ــازی و طرفــداران ســولز را  ــه نقطــه قــوت ب شــود ب
خوشــحال مــی کنــد و کاری مــی کنــد کــه از آن 
لــذت ببرنــد. بــازی محتــوای بســیار باالیــی بــرای 

قــرار دادن در اختیــار بازیبــاز دارد و مــن کــه بــازی را 
ســاعت هــا بــازی کــردم و آن را بــه پایــان رســاندم 
الاقــل چندیــن محیــط را در ذهــن دارم کــه بســته 
بودنــد و اصــا نرفتــم و تــازه چندیــن بــاس را هــم 
نکشــته ام. در واقــع بــازی درســت مثــل ســولز تــا 
دلتــان بخواهــد در دنیایــش رمــز و راز دارد و راه 
بســته )کــه مثــا از آخــر بــازی یــک کلیــد مــی گیریــد 
کــه درب در اول بــازی را بــاز مــی کنــد( و دیــوار 
مخفــی و منطقــه و بــاس انتخابــی و شــخصیت 
هایــی داســتان هــای گوناگــون و قابلیــت تصمیــم 
گیــری شــما بــرای زنــده نگــه داشــتن یــا کشــتن آنهــا 
دارد. همــان طــور کــه گفتــم مــن کــه بــازی را تمــام 
کــردم الاقــل ۶-۷ منطقــه را کــه بســته بودنــد اصــا 
ــاس را  ــن ب ــدم چندی ــی هــا فهمی ــم و از تروف نرفت
نکشــته ام کــه همگــی انتخابــی بــوده انــد چــون 
بــازی را تمــام کــردم. راهنمــا و ایــن حــرف هــا هــم 
کــه هنــوز اصــا در نــت حتــی یــک عــدد هــم نبــود 
کــه بخواهــم بفهمــم آن مناطــق چطــور بــاز مــی 
ــازه اینجــا  ــاس هــا برســم. ت ــه ب ــا چطــور ب شــوند ی

یــک نکتــه ی جدیــد دیگــر بــازی نســبت بــه ســولز 
ــر  ــده ت ــازی را بســیار پیچی ــد ســکه ب وســط مــی آی
و پــر رمــز و راز تــر مــی کنــد و آن هــم یــک چرخــه 
زمانــی عجیــب و غریــب اســت کــه البتــه منظــورم 
صبــح و شــب و .. نیســت بلکــه از نظــر چرخــه 
زمانــی دنیــای بــازی در ۳ وضعیــت قــرار مــی گیــرد 
کــه در هــر کــدام وضعیــت دشــمنان فــرق مــی کنــد 
و در هــر حالــت هــم برخــی چیزهــا در مناطقــی 
فــرق مــی کننــد و برخــی رازهــا آشــکار مــی شــود 
و شــاید برخــی راه هــای جدیــد بــاز شــود! مثــا 
وقتــی گــودال ســیاه بــه طــور کامــل روی ســیاره 
بــازی قــرار بگیــرد دشــمنان و بــاس هــا بســیار قــوی 
ــر مــی شــوند و حتــی در برخــی مــوارد فــرق مــی  ت
کننــد از نظــر نــوع دشــمنان حاضــر در منطقــه و 

ــا. ــب آنه ترکی
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تــازه بمانــد کــه یــک دنیــای Underworld عجیــب هــم داریــم کــه مــن 
ــن کــه دقیقــا مثــل  ــی دارد جــز ای ــای اصل ــا دنی نفهمیــدم چــه فرقــی ب
تصویــر دنیــای اصلــی بــازی در آینــه اســت و همــه چیــز از نظــر چــپ 
و راســت بــودن روبــروی دنیــای اصلــی اســت و فضایــش هــم تاریــک 
اســت شــما در آن مثــل یــک روح بــراق هســتید. اینهــا مــواردی هســتند 
کــه مثــل ســولز بعــدا بایــد بــا راهنماهــا روشــن شــوند چــون خــود بــازی 
چیــز خاصــی بــه شــما نمــی گویــد ولــی خــب از ایــن نظــر و داشــتن رمــز 
و راز فــوق العــاده اســت و فکــر مــی کنــم بایــد الاقــل بــازی را دو ۳ 
ــان  ــه دو پای ــد. مخصوصــا ک ــزش را بفهمی ــا همــه چی ــرد ت ــار تمــام ک ب
مختلــف دارد کــه در مــوردش چیــزی بــه شــما نمــی گویــم. شــما در 
بــازی بــه کلــی ســاح مختلــف نزدیــک زن و دور زدن دسترســی داریــد 
کــه مــی توانیــد آنهــا را پیــدا کنیــد و یــا مدلشــان را پیــدا کنیــد و ســپس 
آنهــا را بــر اســاس مدلشــان خلــق کنیــد. امــا خــب در بــازی بایــد بــه 
نوعــی تصمیــم بگیریــد کــه مــی خواهیــد چطــور پیشــروی کنیــد چــون 
درســت اســت کــه برخــی ســاح هــا هیــچ عــدد شــخصیتی خاصــی نیــاز 
ندارنــد ولــی ســاح هــای خــوب بــازی همگــی نیــاز دارنــد کــه از نظــر لــول 
ــه عــدد خاصــی رســیده  آپ کــردن المــان هــای مختلــف شــخصیتی ب
ــر  ــه ســاح هــای نزدیــک زدن و ســنگین ت باشــید. مثــا وقتــی شــما ب
مثــل مــن عاقــه داریــد بیشــتر بایــد روی strength کار کنیــد زیــرا 
مثــا یــک ســاح یــا شمشــیر خــاص پیــدا مــی کنیــد یــا مــی ســازید 
کــه مــی بینیــد بــرای اســتفاده درســت از آن بایــد قدرتتــان را تــا ۱۳ 
بــاال بــرده باشــید. ولــی از آن ســمت وقتــی بخواهیــد برویــد ســمت 
ســاح هــای دورزن کــه از نــوار انــرژی بــرای شــلیک اســتفاده مــی کننــد 
برویــد بایــد روی بــاال بــردن المــان هــای دیگــر شــخصیتتان متمرکــز 
شــوید. در نتیجــه بایــد تکلیفتــان را در لــول آپ کــردن شــخصیتتان کــه 
سیســتمش دقیقــا مثــل ســولز اســت بــا خودتــان مشــخص کنیــد کــه 

مــی خواهیــد بــر چــه اساســی پیــش برویــد.

البتــه خــب یــک ســری المــان هــا کــه کاری بــه ایــن حــرف هــا ندارنــد 
و کا مفیــد هســتند مثــل اضافــه کــردن خــط ســامتی یــا نــوار قــدرت 
بدنــی یــا میــزان وزن قابــل حمــل کــه هــر وقــت اینهــا را در لــول آپ 
زیــاد کنیــد فــارغ از ایــن کــه چــه ســاحی داریــد برایتــان مفیــد هســتند. 
بــه طــور کلــی بایــد بگویــم تنــوع ســاح هــا در بــازی کامــا قابــل قبــول 
ــر ایــن کــه مــی توانیــد آنهــا را مدلشــان بســازید مــی  اســت و عــاوه ب
توانیــد روی آنهــا آیتــم هایــی را مجهــز کنیــد کــه قابــل ارتقــا هســتند و 
مثــا مــی توانیــد ســاحتان را بــا خــرج کــردن روح مثــل ســولز بــه لــول 
بــه لــول هــای ۱+ و ۲+ و ... ببریــد. اینجــا هــم مــواد اولیــه مثــل کربــن 
و... وجــود دارنــد ولــی بــرای ارتقــای ســاح بــه کار نمــی آینــد بلکــه بــرای 
ســاخت یــک ســاح یــا زره اســت کــه الزم هســتند. شــما مــی توانیــد 
ســاح هــا و زره هــای اضافــی را Dismant;e کنیــد تــا در ازایشــان مــواد 
خــام بگیریــد. صحبــت از زره هــم شــد و بایــد بگویــم در ایــن بــازی ســت 
هــای بســیار مختلــف زره هــم وجــود دارنــد کــه مثــل ســاح هــا تنــوع 
ــن  ــاوت هســتند. همچنی ــد و بســیار هــم متف ــی هــم دارن ــی خوب خیل
مثــل ســولز ایــن هــا وزن دارنــد و زره هــای ســنگین و متوســط و ســبک 
داریــم کــه هــر کــدام بســته بــه وزنشــان روی ســرعت حرکــت و واکنــش 
و غلــت زدن شــما تاثیــر مــی گذارنــد و البتــه در ایــن مــورد میــزان وزنــی 
کــه شــخصیتتان مــی توانــد حمــل کنــد هــم خیلــی مهــم اســت چــون 
مــی توانیــد ایــن را ارتقــا دهیــد تــا قابلیــت پوشــیدن زره هــای ســنگین 
تــر داشــته باشــید و خیلــی هــم کنــد نشــوید. مبــارزات بــازی بســیار 
ســخت و نفــس گیــر هســتند و بــر پایــه ضربــات نزدیــک معمولــی قــوی، 
ضربــات از راه دور بــا ســاح گــرم، دفــاع کــردن بــا ســپر و یــا غلــت زدن 
و جاخالــی دادن هســتند یعنــی دقیقــا مثــل ســولز  ولــی خــب بــازی آن 
باالنــس بــی نظیــر ســولز را نــدارد و برخــی جاهــا زیــاد از حــد ســخت مــی 

شــود کــه قابــل قبــول نیســت.
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در واقــع در بخــش هایــی از بــازی کــه البتــه خیلــی 
پرتعــداد نیســتند، باالنــس درجــه ســختی در بــازی 
کامــا از بیــن مــی رود و بــازی به طــور ناجوانمردانه 
و غلطــی ســخت مــی شــود کــه واقعــا اشــکتان را 
در مــی آورد. کا بــازی خیلــی رحــم و مــروت نــدارد 
و حتــی همــان ابتــدای بــازی یعنــی بعــد از مقــدار 
یــک ســاح  کــه هنــوز فقــط  کــردن  بــازی  کمــی 
داریــد و اصــا زره و ســپر و .. نداریــد شــما را مــی 
انــدازد در بــاس فایــت. تــازه نکتــه ی ســخت تــر از 
خــود بــاس فایــت هــا مســیر رســیدن از بونفایرهــا 
بــه آنهاســت کــه گاهــا بایــد کلــی دشــمن را بــا 
تکیــه بــر شــانس و اقبــال رد کنــد تــا ضربــه ای 
نخوریــد و دو عــدد آیتــم ســامتی کــه داریــد را 
مصــرف نکنیــد تــا بــرای بــاس فایــت آنهــا را داشــته 
باشــید. از نظــر تنــوع دشــمنان بــازی اصــا در حــد 
ســولز نیســت ولــی در حالــت نرمــال قــرار دارد و 
تنــوع دشــمنانش در حــدی هســت کــه نتــوان آن را 
نکتــه منفــی در نظــر گرفــت ولــی خــب نکتــه مثبتــی 
هــم بــرای بــازی نیســت. امــا از نظــر بــاس برعکــس 
ــازی  اســت و کلــی بــاس متنــوع و عالــی در ایــن ب
وجــود دارنــد کــه بســیار هــم هوشــمندانه خلــق 
شــده انــد و هــم از نظــر جذابیــت مبــارزه و هــم 
از نظــر جذابیــت طراحــی عالــی هســتند و خیلــی 
امــا  بــه چالــش مــی کشــند،  وقــت هــا شــما را 
چالــش خــوب و باالنــس شــده. از نــکات منفــی 
گیــم پلــی لودینــگ هــای آن اســت. ایــن موضــوع 
مخصوصــا در چنیــن عنــوان وحشــتناکی کــه در آن 

ده هــا و شــاید صدهــا بــار مــی میریــد خیلــی مهــم 
تــر مــی شــود و واقعــا اعصابتــان بعــد از هــر بــار 
مــردن خــرد مــی شــود کــه بایــد کلــی منتظــر شــوید 
تــا بــازی دوبــاره لــود شــود و تــازه ممکــن اســت 
دوبــاره بافاصلــه کشــته شــوید و بــاز همیــن آش و 
همیــن کاســه. ایــن موضــوع در طــول بــازی قطعــا 
شــما را آزار خواهــد داد چــون درجــه ســختی بــازی 
بســیار باالســت و بارهــا خواهیــد مــرد. در مــورد 
الهــام گیــری زیــاد و ادای احتــرام بــه ســری ســولز 
همــه چیــز در ایــن بــازی کامــا مشــخص اســت 
ــر  ــاز هــم فرات ــه ب ــد ک ــی ســازندگان خواســته ان ول
ــی  ــد و مســتقیما ســولز را تحســین کنند.وقت برون
داشــتم در یکــی از گوشــه هــای نقشــه کــه شــاید 
کســی غیــر از مــن اصــا ســراغش  هــم نــرود مــی 
گشــتم، ناگهــان طــی اتفاقــی جالــب یــک بونفایــر 
کامــل دقیقــا مثــل دارک ســولز پیــدا کــردم کــه 
تصویــرش را هــم برایتــان گرفتــم. نمــی دانــم بــاز 
هــم بونفایــر در بــازی هســت یــا نــه ولــی خــب 
ــه  ــرام ب ــوع ادای احت ــن ن ــن دیگــر مســتقیم تری ای
ســری ســولز اســت کــه در ایــن بــازی وجــود دارد و 
اتفاقــا بســیار هــم بــرای مــن بــه عنــوان یــک عاشــق 
و  نــکات خــوب  دیگــر  از  بــود.  ســولز، خوشــایند 
قابــل اشــاره در ایــن بــازی کــه تــا بــه حــال در هیــچ 
عنــوان دیگــری در ایــن ســبک ندیــده ایــم وجــود 
حالــت جــذاب بــازی کــوآپ بــه صــورت آفایــن و 
لــذت و جذابیــت  کــه  اســپلیت اســکرین اســت 
خاصــی دارد و البتــه در کنــار ایــن حالــت، سیســتم 

بــازی کــوآپ آنایــن در حالتــی مشــابه بــا ســری 
ســولز نیــز وجــود دارد کــه بــر اســاس کمــک کــردن 
بــه دیگــر بازیبــازان بــر اســاس عامــت هــای قــرار 
داده شــده اســت. یکــی از نکاتــی کــه ســازندگان 
ســعی کــرده انــد در بازیشــان متفــاوت از ســولز 
باشــد سیســتم آیتــم ســامتی اســت. در ســری 
ســولز هــر بــار در بونفایــر اســتراحت کنیــد ایــن 
آیتــم هــا پــر مــی شــوند ولــی در ایــن بــازی ایــن 
طــور نیســت و ایــن آیتــم هــا یــک نــوار دارنــد کــه بــا 
ضربــه زدن بــه دشــمنان پــر مــی شــود و هــر بــار کــه 
یــک دور نــوار کامــل شــود یــک آیتــم ســامتی بــه 
ــازی  ــه ســقفش در ب ــه مــی شــود )البت شــما اضاف
آیتــم  بــا  دوتاســت کــه مــی توانیــد مثــل ســولز 
هایــی خــاص تعــدادش را ارتقــا دهیــد(. یعنــی بــا 
اســتراحت در بونفایرهــا کــه در ایــن بــازی Rift نــام 
دارنــد آیتــم هــای ســامتی شــما پــر نمــی شــود. 
ولــی خــب نکتــه ی مشــترکش بــا ســولز در ایــن 
ــازی وقتــی کشــته شــوید و  اســت کــه در هــر دو ب
بــازی لــود شــود آیتــم هــای ســامتی شــما پــر مــی 
شــود. سیســتم ریســپاون دشــمنان نیــز در ایــن 
بــازی  متفــاوت از ســولز اســت و بــه نظــر مــی رســد 
کــه دشــمنان بــر اســاس گذشــت یــک میــزان زمــان 
معیــن دوبــاره ریســپاون مــی شــوند نــه هــر بــار کــه 
در بوتفایــر اســتراحت کنید.وقتــی هــم کــه کشــته 
شــوید کــه خــب دیگــر آنهــا ریپســپاون مــی شــوند. 
نکــردم  کیــف  موضــوع  ایــن  بــا  زیــاد  راســتش 
مخصوصــا وقتــی مــی خواهــی امتیــاز تجربــه فــارم 

کنــی نمــی توانــی در ریفــت هــا اســتراحت کنــی و 
بــاز دشــمنان ظاهــر شــوند و آنهــا را بکشــی و لــول 
بزنــی. در ایــن بــازی نمــی توانیــد خیلــی راحــت بیــن 
کل ریفــت هــا ســفر کنیــد. بلکــه آیتمــی خــاص و 
ــه شــما  ــه ب ــد ک ــدا کنی ــد پی ــازی بای ــاب را در ب کمی
ــل ســفر  اجــازه مــی دهــد برخــی ریفــت هــا را قاب
ســریع کنیــد کــه بایــد در ایــن کار خیلــی دقــت کنید 
چــون الزم اســت کــه در اکثــر مناطــق بــازی یــک 
ریفــت بــا ایــن قابلیــت داشــته باشــید. البتــه یکــی 
ــازی هســتند کــه خودشــان  ــی در ب دو ریفــت اصل
واقــع  در  دارنــد.  را  ســریع  ســفر  قابلیــت  اول  از 
ــه شــما نمــی دهــد  ــزی را راحــت ب ــازی هیــچ چی ب
و بایــد بــرای کوچکتریــن مزایــا، آیتــم الزمــش را 
پیــدا کنیــد. در Hellpoint وقتــی کشــته شــوید 
ــد )کــه  ــه ای کــه جمــع کــرده ای ــاز تجرب تمــام امتی
مثــل ســولز هــم بــرای لــول زدن اســت و هــم بــرای 
خریــد و ســاخت آیتــم و ســاح و ...( آنجــا مــی 
ماننــد و یــک بــار فرصــت داریــد کــه برگردیــد و آن را 
برداریــد ولــی خــب مشــکل اینجاســت کــه بــازی در 
ایــن زمینــه ایــراد دارد و بارهــا و بارهــا روح هایــم 
دیگــر برایــم قابــل دسترســی نبودنــد کــه بتوانــم 
بــردارم. مخصوصــا اگــر مرگتــان بــر اســاس افتــادن 
از بلنــدی باشــد کــه دیگــر بایــد قیــد هــر چــه تجربــه 
جمــع کــرده ایــد بزنیــد زیــرا بــازی بــه طــور مســخره 
تریــن  پاییــن  در  گــذارد  مــی  را  روح هایتــان  ای 
نقطــه ای کــه ســقوط کــرده ایــد و بــازی برایتــان 
پیــام مــرگ نشــان داده اســت! یعنــی مثــا مــی 

بینیــد کــه روح هایتــان در دره ســیاه هســتند و 
ــا دسترســی نخواهــد داشــت.  ــه آنه ــز ب ــر هرگ دیگ
ــه ی مهمــی  ــی بســیار نکت ــن عنوان ــرای چنی ــن ب ای
اســت و بازیبــار را خیلــی وقــت هــا اذیــت مــی کنــد. 
ســازندگان  کنــم.  بدتــر  را  اوضــاع  بگذاریــد  تــازه 
درصــد   ۹۰ در  گذارنــد  نمــی  هــم  همینطوریــش 
مواقــع روح هایتــان را برداریــد ولــی خــب بــرای 
ــک روح از شــما ســاخته  ــد ی ــان برداشــته ان اطمین
انــد کــه هــر بــار بمیریــد و دوبــاره بــازی لــود شــود 
و بخواهیــد مســیرتان را ادامــه دهیــد و یــا بــرای 
برداشــتن روح هایتــان برویــد، ایــن روح لعنتــی 
خودتــان مــی آیــد ســر راهتــان )در کنــار دشــمنان( 
و دقیقــا هــم قــدرت خودتــان را دارد و زره و ســاح 
خودتــان را دارد و دقیقــا هــم بــا ۲-۳ ضربــه شــما 
را مــی کشــد کــه ایــن واقعــا مســخره و مســخره 
ــرای اینطــور ســخت  ــدا دلیلــی ب اســت و اصــا و اب
کــردن بــازی کــه خــودش وحشــتناک ســخت اســت 
و اکثــر مواقــع روح هایتــان را بــه شــما پــس نمــی 
دهــد، وجــود نــدارد. یادتــان اســت کــه در ســولز 
قابلیــت داشــتیم کــه مثــا در بونفایــر یــک منطقــه 
تــر  قــوی  منطقــه  آن  کــه دشــمنان  کنیــم  کاری 
بشــوند و روح بیشــتری بدهنــد. یعنــی مثــا در بــار 
اول بــازی بودیــم ولــی بــا اســتفاده از آیتــم هایــی 
کاری مــی کردیــم کــه دشــمنان حاضــر در محــدوده 
ی یــک بونفایــر از نظــر ســختی مشــابه بــار ســوم 
بــازی کــردن یعنــی New Game ++ باشــند. حــاال 
در بــازی Hellpoint ایــن موضــوع هــم بــه ایــن 

شــکل وجــود دارد و هــم بــه صــورت برعکســش. 
یعنــی شــما آیتــم هایــی هــم داریــد کــه مــی توانیــد 
بــا آن دشــمنان یــک بونفایــر را دوبــاره ضعیــف 
کنیــد و کارتــان را راحــت تــر کنیــد کــه ایــن فکــر 
ــوده اســت، البتــه از  جالبــی از ســوی ســازندگان ب
ایــن آیتــم هــا اصــا در بــازی خیلــی زیــاد نیســت و 
کا در طــول بــازی مــن ۳ بــار مجســمه ی ســخت 
تــر کــردن و دو بــار مجســمه ی آســان تــر کــردن بــه 
دســت آوردم. برویــم بــه ســراغ موســیقی و صــدا. 
بــا ســاح  بــازی و ضربــه زدن  صداهــای محیــط 
هــا و همینطــور صــدای شــخصیت هــا در بــازی 
خــوب کار شــده انــد تــا شــاهد کیفیــت صداگــذاری 
اســتانداردی باشــیم امــا شــخصیت هــای ضعیــف 
و نچســب باعــث شــده انــد کــه صداگــذاری خــوب 
هــم نتوانــد آن هــا را در نظــر بازیبــاز بــه یــاد ماندنــی 
ــوان   ــوه دهــد، از لحــاظ موســیقی عن و جــذاب جل
Hellpoint در حــدی معمولــی کار کــرده اســت و 
قطعــات ســاندترک بــازی  گاهــا در شــرایط مختلف 
مــی تواننــد هیجــان و حــس و حــال الزم را بــه 
شــما تزریــق کننــد امــا هرگــز شــاهد یــک ســاند 
تــرک بــه یــاد ماندنــی و  خیلــی زیبــا نیســتیم و تــازه 
ــه خــوب هســتند  ــن ک ــا ای ــن قطعــات هــم ب همی
ولــی خیلــی وقــت هــا در گیــر و دار بــازی حــس 
مــی کنیــد اصــا وجــود ندارنــد و امــکان نــدارد بعــد 
ــان  ــه خاطرت ــازی قطعــه ای موســیقی ب ــان ب از پای

ــده باشــد. مان
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در واقــع مــی تــوان گفــت ســاند تــرک و موســیقی 
هــای بــازی تنهــا نیــاز بــازی را در حــد معقــول و 
اســتاندارد بــرآورده مــی کننــد ولــی همــان طــور کــه 
جــزو نقــاط ضعــف بــازی محســوب نمــی شــوند، 
جــزو نقــاط قوتــش نیــز نیســتند و مزیــت خاصــی 
را بــه آن اضافــه نمــی کننــد.  در کل بایــد گفــت 
صداگــذاری،  و  موســیقی  زمینــه  در   Hellpoint
مجموعــا کیفیــت  معمولــی دارد و مــی توانــد تــا 
حــدی گلیــم خــود را از آب بیــرون بکشــد. داســتان 
دارد.  عناوینــی  چنیــن  در  مهمــی  نقــش  هــم 
ــک داســتان  ــی فقــط ی ــازی از لحــاظ کل داســتان ب
معمولــی اســت و چنــدان نکتــه مهمــی نــدارد و 
در واقــع بــازی، داســتانی معمولــی را بــه صــورت 
پــر رمــز و راز و خــوب بــرای شــما روایــت مــی کنــد. 
حتــی نــوع رابطــه بــا شــخصیت هــای مختلــف هــم 
دقیقــا کپــی ســری ســولز اســت و آن هــا را معمــوال 
ــار  ــار در یــک منطقــه مــی بینیــد و ســپس ب یــک ب
بعــدی مــی بینیــد کــه جابجــا شــده انــد. ســپس 
بایــد بــا ایــن افــراد چندیــن بــار صحبــت کنیــد و 
آنهــا از شــما تقاضاهایــی دارنــد کــه بایــد آنهــا را 
ــش بــرود  انجــام دهیــد تــا خــط داســتانی اش پی
تــا ســرانجام بــه انتهــا برســد و بخــش بیشــتری از 
داســتان دنیــای بــازی برایتــان روشــن شــود کــه 
البتــه اینهــا همــه انتخابــی هســتند. البتــه تعــداد 
ایــن شــخصیت هــا در ایــن بــازی ابــدا بــه انــدازه 
ســری ســولز نیســت و خیلــی کمتــر اســت ولــی 
برخــی  هســتند  بــازی  در  کــه  هایــی  شــخصیت 

داســتان هــای جالبــی دارنــد و جالــب اســت کــه 
حتــی نــوع دیالــوگ هایشــان هــم مثــل شــخصیت 
هــای ســری ســولز اســت و حالتــی گنــگ و عجیــب 
دارد. ایــن شــخصیت هــای مختلــف در واقــع هــر 
بــازی را  کــدام بخــش هایــی از داســتان دنیــای 
بــرای شــما بیــان مــی کننــد و هــر یــک هــدف و 
پیشــینه ای دارنــد. شــخصیت پــردازی هــا در بــازی 
اصلــی  از شــخصیت  و  نیســت  چنــدان مناســب 
گرفتــه تــا بقیــه شــخصیت هــا هرگــز یــک ســاعت 
بعــد از بــازی هــم در یــاد شــما نخواهنــد مانــد و 
کامــا فرامــوش شــدنی هســتند. ولــی نکتــه ای 
کــه در مــورد داســتان بــازی مثبــت اســت یکــی 
فضاســازی بســیار تاریــک آن اســت کــه کســانی 
کــه بــه داســتان هــا و دنیاهایــی تاریــک و پــر رمــز 
داســتان  فضاســازی  ایــن  از  دارنــد  عاقــه  راز  و 
خوششــان مــی آیــد و یکــی هــم روایــت آن اســت 
کــه اصــا شــما را معطــل نمــی کنــد و خیلــی ســریع 
بخــش بــه بخــش داســتان را بــرای شــما پیــش 
 Hellpoint مــی بــرد و بــه انتهــا مــی رســاند. بــازی
واقعــا داســتان و فضایــی فــوق العــاده تاریــک و 
فانتــزی دارد کــه راســتش شــخصا خیلــی از ایــن 
قبیــل داســتان هــا خوشــم مــی آیــد. همچنیــن 
ــازی و صحبــت  ــا گشــت و گــذار در دنیــای ب ــد ب بای
ــا شــخصیت هــا تــا مــی توانیــد داســتان را بــرای  ب
ــد چــه اتفاقــی  ــد و بفهمی ــر کنی ــان روشــن ت خودت
دقیقــا  یعنــی  اســت،  داده  رخ  بــازی  دنیــای  در 
مثــل عناویــن ســولز. در داســتان بــازی کــه در یــک 

پایــگاه فضایــی بســیار  یــک  کهکشــان عظیــم و 
بــزرگ دنبــال مــی شــود شــما در قالــب شــخصیتی 
کــه از او بــا نــام Spawn یــاد مــی شــود، توســط 
یــک هــوش مصنوعــی عظیــم بــه نــام نویســنده 
خلــق مــی شــوید کــه گویــا کنتــرل آن پایــگاه را 
بــر عهــده داشــته اســت، ولــی گویــا مشــکاتی بــه 
ــد انجــام مــی داده  ــه داشــته ان ــل آزمایشــی ک دلی
انــد بــه وجــود آمــده اســت و انســان هــای آنجــا 
حــاال همگــی تبدیــل بــه دشــمنان وحشــی شــده 
انــد کــه از آنهــا بــا نــام قربانــی یــاد مــی شــود و بــه 
محــض دیــدن شــما حملــه مــی کننــد. گویــا خــود 
نویســنده هــم دچــار مشــکلی شــده اســت و بــه 
همیــن خاطــر شــما را خلــق کــرده اســت تــا برویــد و 
در دنیــای بــازی تحقیــق کنیــد و ببینیــد چــه اتفاقــی 
رخ داده اســت. شــما دیگــر از اینجــا بــه بعــد بایــد 
برویــد بــه ســوی بخــش هــای مختلــف دنیــای بــازی 
و اطاعــات جمــع کنیــد و بــا شــخصیت هــا صحبت 
کنیــد و بخــش هــای مختلــف را کــه بســته هســتند 
بــا کلیدهایــی کــه از بخــش هــای دیگــر مــی گیریــد 
بــاز کنیــد و آنجــا را جســتجو نمایید. عــدد اطاعاتی 
کــه کســب کــرده ایــد بــر اســاس درصــد نمایــش 
داده مــی شــود و هــر وقــت بشــود ۱۰۰ درصــد مــی 
توانیــد برگردیــد بــه نــزد نویســنده و آسانســور آنجــا 
را فعــال کنیــد و برویــد شــخصا نــزد نویســنده و 
پایــان بــازی را بــر اســاس تصمیمــی کــه مــی گیریــد 
رقــم بزنیــد. البتــه درســت اســت کــه گفتــم مــن 
امــا  آیــد  نــوع داســتان هــا خوشــم مــی  ایــن  از 

ــازی داســتان  ــر ایــن نیســت کــه بگوییــم ب دلیــل ب
خیلــی خوبــی دارد. نهایتــا هــم مــی پردازیــم بــه 
بخــش بصــری بــازی. بــازی Hellpoint  از لحــاظ 
گرافیکــی و در ابعــاد هنــری و فنــی عنوانــی اســت 
کــه هــم مــوارد مثبتــی را در آن مــی بینیــم و هــم 
ضعــف در آن مشــاهده مــی شــوند. گرافیــک فنــی 
Hellpoint مخصوصــا بــه ایــن دلیــل کــه هنــوز اول 
عرضــه بــازی هســتیم قابــل قبــول اســت. در طــول 
تجربــه بــازی چنــد بــار بــا بــاگ هــا و مشــکات فنــی 
مواجــه شــدم مثــل پریــدن بیــرون از بــازی و یــا 
ناگهــان ســیاه شــدن صفحــه و انجــام نشــدن هیــچ 
ــات  ــن اتفاق ــه ای ــم ک ــن را بگوی ــا خــب ای کاری. ام
در کل تجربــه ی طوالنــی مــن از بــازی فقــط ۴ بــار 
رخ دادنــد و تــازه ایــن را هــم بدانیــد کــه وقتــی مــن 
داشــتم بــازی را تجربــه مــی کــردم اصــا بــازی هنوز 
ــی دریافــت  ــود کــه بخواهــد آپدیت عرضــه نشــده ب
ــی اش حــل شــود. در  ــد و برخــی مشــکات فن کن
بــزرگ  اصــا  فنــی  بگویــم مشــکات  بایــد  واقــع 
نیســت کــه بخواهیــم بــه آن بــه عنــوان ضعفــی 
ــازی هــای خیلــی خیلــی  ــرا ب ــزرگ تکیــه کنیــم زی ب
بزرگتــر از ایــن هــم خیلــی بیشــتر از ایــن حــرف هــا 
ــازی  مشــکات فنــی داشــته و دارنــد. ســازندگان ب
Hellpoint تــا حــدود زیــادی هنــر خــود را در زمینــه 
خلــق دنیایــی تاریــک و فضاســازی ســنگین آن بــه 
مــا نشــان داده انــد و شــاهد عنوانــی هســتیم کــه 
در زمینــه طراحــی هنــری و فضاســازی، علیرغــم 
ایراداتــی کــه مثــل گاهــا خالــی و خشــک بــودن 

محیــط هــا دارد، تقریبــا موفــق عمــل کــرده اســت 
و شــاهد یــک دنیــای بســیار بســیار ســیاه، تاریــک 
و مــرده هســتیم کــه در نــوع خــود مناســب اســت. 
بایــد بــه ایــن موضــوع نیــز اشــاره کــرد کــه وضعیــت 
عناویــن  برابــر  در  بــازی  در  تکســچرها  کیفیــت 
قدرتمنــد حرفــی بــرای گفتــن نــدارد و مخصوصــا از 
نماهــای نزدیــک کامــا معمولــی هســتند.  طراحــی 
انجــام  لحــاظ ظاهــری جــذاب  از  شــخصیت هــا 
ــازی و دشــمنان  شــده اســت و شــخصیت هــای ب
و... حالتــی جــذاب دارنــد. البتــه تنــوع دشــمنان 
بــازی در مقایســه بــا ســری ســولز و عناویــن عالــی 
دشــمنان  از  خیلــی  و  نیســت  بــاال  الیــک  ســولز 
تکــراری را در بــازی مشــاهده خواهیــد کــرد ولــی 
خــب در عــوض بــاس هــای بــازی بســیار متنــوع و 
عالــی هســتند. بــه صــورت کلــی از لحــاظ طراحــی 
هــای هنــری بایــد گفــت شــاهد عنوانــی هســتیم 
کــه بــه طــور مناســبی یــک دنیــای بســیار تاریــک 
و مــرده ی فضایــی و کهکشــانی را بــا اتمســفری 
از واقعیــت و تخیــل و تکنولــوژی و هــوش هــای 
اســت.  کشــیده  تصویــر  بــه  عظیــم  مصنوعــی 
بهتریــن خصوصیــت گرافیکــی Hellpoint طراحــی 
فــوق العــاده تاریــک و مخــوف دنیــای غــم زده و 
ــط هاســت  ــازی و فضاســازی جــذاب محی Dark ب
ــا رنــگ بنــدی هــای مناســب تــری  کــه البتــه اگــر ب
ترکیــب مــی شــدند و کمــی متنــوع تــر از نظــر رنــگ 
ــر مــی  ــد خیلــی هــم ایــن موضــوع بهت بنــدی بودن
شــد. کار ســازندگان بــازی در ایــن زمینــه کــه دل و 

جــرات بــه خــرج داده انــد و ســراغ ســاخت چنیــن 
ــل تحســین اســت و  ــد بســیار قاب ــه ان ــی رفت عنوان
اعتقاد دارم که در مورد بازی های این ســازندگان 
کــه بودجــه کمتــری داشــته انــد و ریســک کــرده 
انــد، بایــد آن هــا را تشــویق نمــود. البتــه منظــورم 
بیشــتر از نظــر طراحــی هنــری و فضاســازی در ایــن 
بــازی اســت. رونــد بــازی بیشــتر در محیــط هــای 
بســته ی یــک پایــگاه فضایــی دنبــال مــی شــود کــه 
بــرای یــک بــار بــازی کــردن تنــوع خوبــی دارنــد و 
از نظــر طراحــی قابــل قبــول عمــل مــی کننــد ولــی 
بــرای دفعــات بعــدی مقــداری برایتــان تکــراری مــی 
بنــدی هــای تمامــا  شــوند. مخصوصــا کــه رنــگ 
ــاز از  ــا بازیب ــازی ســبب مــی شــوند ت تیــره دنیــای ب
دیــدن برخــی مناطــق و محیــط هــای بــازی خســته 
شــود. در واقــع بــرای عنوانــی مثــل Hellpoint کــه 
قــرار اســت چنــد بــار بــه ســراغ آن بیاییــد و دوبــاره 
آن را تجربــه کنیــد تــا همــه ی داســتان و دنیــای 
بــازی را کشــف کنیــد، بســیار اهمیــت باالیــی دارد 
کــه بــازی بتوانــد جذابیــت بصــری اش را بــرای شــما 
ــد کــه متاســفانه ایــن  در دفعــات بعــدی حفــظ کن
موضــوع چنــدان در بــازی بــه چشــم نمــی آیــد و 
فضــای بــازی و محیــط هایــش مقــداری در دفعــات 
ــی خــب  ــرای شــما تکــراری مــی شــوند ول بعــدی ب
ایــن موضــوع هــم دخیــل اســت کــه چــون مــدام 
ســولز را در ذهــن داریــم انتظارمــان مقــداری از 

ــاال اســت. ایــن عناویــن ب
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سیستم جذاب تجربه ی کوآپ آفاین بازی به صورت اسپلیت 
اسکرین در کنار تجربه ی کوآپ آناین، طراحی عالی کلی باس 

فایت مختلف ، قرار دادن برخی المان های کاما جدید نسبت به 
سری سولز در گیم پلی بازی که شخصیت خاصی به آن بخشیده 

است؛ وجود سیستم چرخه زمانی که در زمان های مختلف، 
دنیای بازی تغییرات خاص و مرموزی می کند و همچنین وجود 

دنیای زیرزمینی که موازی دنیای اصلی بازی است و رازهایی را در 
خود به همراه دارد، طراحی و فضاسازی تاریک و جذاب؛ داستانی 

مرموز که با گشت و گذار در دنیای بازی و صحبت با شخصیت 
ها و جمع کردن اطاعات، بیشتر و بیشتر برای شما روشن می 
شود؛ استفاده ی خوب از المان های اصلی سری سولز در گیم 

پلی بازی؛ محتوای مناسب و خوب، وجود پایان های مختلف بر 
اساس تصمیم شما 

پیچیده شدن بیش از حد دنیای بازی در برخی مواقع که 
بر عکس سری سولز در آن حس گم شدن می کنید، تنوع 

دشمنان بسیار کم، رنگ بندی های مرده و تکراری در برخی 
از مناطق بازی، افتضاح عمل کردن بازی در زمینه برداشتن 
روح ها از محل مرگ که باعث می شود در ۹۰ درصد مواقع 

بعد از یک بار مردن دیگر روح هایتان قابل دسترسی نباشند 
و این اصا قابل قبول نیست، درجه سختی بازی به خاطر 
وجود برخی المان های اضافی و مسخره )مثل خلق شدن 

یک روح از شما بعد از این که می میرید دقیقا با قدرت و زره 
و ساح های شما که به سراغتان می آید تا شما را بکشد( آن 
هم در کنار درجه ی سختی مرگبار بازی که خودش گاهی غیر 

باالنس است
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نورپــردازی در چنیــن عناوینــی مثــل 
Hellpoint بــا توجــه بــه ســبک و 
و  تاریــک  بســیار  بســیار  اتمســفر 
ســیاه آن، اهمیــت بســیار زیــادی 
و  حــال  و  حــس  انتقــال  نظــر  از 
بــازی  دنیــای  و  داســتان  اتمســفر 
ــوان گفــت  ــاز دارد و مــی ت ــه بازیب ب
 Hellpoint در  نورپــردازی  تقریبــا 
انجــام  مناســب  و  اســتاندارد  نیــز 
ــه  شــده اســت. Hellpoint در زمین
یــک  هنــری  طراحــی  و  گرافیــک 
و  اســت  جــذاب  نســبتا  عنــوان 
بســیاری از مناطــق مختلــف دنیــای 
طراحــی  باکیفیــت  و  زیبــا  بــازی، 
بــه  بــازی نیــز  انــد و دنیــای  شــده 
ماننــد داســتانی کــه در دل آن رخ 
دارای  و  ســیاه  بســیار  دهــد،  مــی 
تــم  و  اســت  آور  فضایــی خفقــان 
مقــداری  بــا  ترکیــب  در  »فضایــی 
فانتــزی« را در آن شــاهد هســتیم 
رخ  بــرای  را  بســتری مناســب  کــه 
کــرده  ایجــاد  بــازی  وقایــع  دادن 
اســت. امــا نکتــه منفــی هــم ایــن 
جاســت کــه اگــر در ایــن دنیــا شــاهد 
هــا  در محیــط  بیشــتری  جزییــات 
حالتــی  اکثــر  هــا  )محیــط  بودیــم 
خشــک و بســیار خالــی دارنــد کــه 
وجــود  آنهــا  در  جزییاتــی  هیــچ 
نــدارد( و رنــگ بنــدی بــازی نیــز بهتــر 
وضعیــت  بــود،  تــر  زنــده  کمــی  و 
طراحــی هنــری بــازی خیلــی خیلــی 
ایــن  انتهــای  در  شــد.  مــی  بهتــر 
کــه  بگویــم  اینطــور  بایــد  بررســی 

اســت  عنوانــی   Hellpoint بــازی 
کــه قطعــا آن را بــه کســی غیــر از 
دوســتداران عناویــن ســولز الیــک 
ــدون  ــر ب ــرا اگ ــم زی ــه نمــی کن توصی
زمینــه ی قبلــی و آشــنایی بــا ســری 
ســولز بــه ســراغ ایــن بــازی برویــد 
ضعــف  و  اش  ســختی  ی  درجــه 
داد  خواهــد  آزار  را  شــما  هایــش 
را  ایــن  بایــد  دیگــر  طــرف  از  امــا 
عناویــن  بــه  اگــر  کــه  بگویــم  هــم 
عاقمنــد  الیــک  ســولز  و  ســولز 
هســتید، Hellpoint کامــا ارزش 
برویــد  ســراغش  کــه  دارد  را  ایــن 
ــی در  ــرده المــان های ــرا ســعی ک زی
بــازی اش بگــذارد کــه جدیــد و نــو 
و متفــاوت از ســری ســولز باشــند و 
ایــن قابــل تحســین اســت. درســت 
اســت کــه برخــی از ایــن المــان هــای 
چنــدان هــم ایــده خوبــی نبــوده انــد 
ولــی برعکســش هــم وجــود دارد و 
ــن  ــز در ای ــد و جــذاب نی مــوارد جدی
بــازی بــه چشــم مــی خورنــد کــه آن 
را از حالــت یــک کپــی خــارج کــرده 
انــد و Hellpoint را عنوانــی قابــل 
ــدا  ــا اصــا و اب ــد. ی احتــرام مــی کنن
بــه ســراغ تجربــه Hellpoint نرویــد 
ــا اگــر  و کا بــی خیالــش شــوید و ی
ســراغش مــی رویــد حداقــل آن را 
۳-۴ ســاعت بــازی کنیــد و بعــد از 
یــک ســاعت نگوییــد اصــا خــوب 
ــا یــک  نیســت. ایــن بــازی را ابتــدا ب
از  بعــد  و  کــردم  شــروع  ســاعت 
بــازی کــردن ایــن ســبک ســاعت، 

گفتــم خیلــی معمولــی اســت. حتــی شــاید بــی 
خیالــش مــی شــدم. ســپس مقــداری بیشــتر 
بــازی کــردم و وقتــی برخاســتم در دلــم ایــن 
شــود.  مــی  تــر  جالــب  دارد  کــه  بــود  حــس 
ســپس همیــن طــور بــازی کــردن مــن طوالنــی 
ــازی را تمــام کــردم. هــر  ــا ایــن کــه ب تــر شــد ت
چقــدر و هــر ســاعتی کــه در Hellpoint جلوتــر 
مــی آییــد و بیشــتر بــا قلــق گیــم پلــی بــازی 
ــازی بهتــر مــی شــود. ایــن  آشــنا مــی شــوید، ب
بــازی را وقتــی ۳-۴ ســاعت پایــش بنشــینید 
و ســختی اش دســتتان بیایــد و قلقــش را یــاد 
بگیریــد، تــازه واقعیتــش را خواهیــد دیــد و یک 
ســولز الیــک خــوش ســاخت بــا حــال و هوایــی 
فضایــی و جدیــد را تجربــه خواهید کرد. در کل 
تصمیــم گیــری در مــورد خریــد یــا عــدم تجربــه 
ایــن بــازی بــر عهــده شــما عزیــزان اســت. مــی 
توانیــد در نهایــت بــه نقــد و نمــره بنــده توجــه 
فرماییــد و بــر اســاس ایــن کــه قبــا چــه مقــدار 
در مــورد بــازی هایــی کــه بــه شــما معرفــی یــا 
نقــد کــرده ام بــه مــن اعتمــاد داریــد، تصمیــم 

خــود را در مــورد تجربــه ایــن بــازی بگیریــد. 
ــد  ــازی بای ــن ب ــردن ای راســتش بعــد از تمــام ک
مــی  کــه  اســت  عنوانــی   Hellpoint بگویــم 
و  ســولز  عاشــقان ســری  و  توانــد طرفــداران 
بــازی هــای هاردکــور را بــه چالــش بکشــد و 
یــک تجربــه خــوب را برایشــان رقــم بزنــد ولــی 
خــب اصــا انتظــار عنوانــی در حــد ســولز یــا 
بهتریــن ســولز الیــک هــا را نداشــته باشــید چــرا 
کــه در بــازی کاســتی هایــی هــم مشــاهده مــی 
شــود ولــی اگــر ایــن هــا را بپذیریــد کــه اتفاقــا بــا 
توجــه بــه نــکات مثبــت بــازی کار خیلی ســختی 
هــم نیســت، یــک بــازی ســولز الیــک جــذاب و 
ــا ایــن کــه  خــوب را تجربــه خواهیــد کــرد کــه ب
ادای احتــرام مســتقیم بــه ســری ســولز اســت 
ولــی المــان هــای یونیــک خــودش را هــم دارد، 
کــه  ایــم  بــوده  شــاهد  اخیــر  هــای  ســال  در 
تعــداد خیلــی زیــادی از عناویــن ســری دارک 
ســولز و در واقــع زیــر ســبک جدیــدی کــه اســتاد 
ــع الهــام  ــوان منب ــه عن میازاکــی خلــق کــرد را ب
خــود قــرار دهنــد و از آن الگــو بگیرنــد. حــاال 

برخــی خیلــی کــم و کمرنــگ ایــن کار را کــرده 
انــد و برخــی هــم ایــن موضــوع را بــه وضوح هر 
چــه تمــام تــر بــروز داده انــد.  بایــد اشــاره کنــم 
کــه ســازندگان Hellpoint  خیلــی هــم کــم 
تجربــه نیســتند و قبــا روی بــازی هــای بزرگــی 
کــرده  کار  و...  ســیندیکیت  اساســین  مثــل 
انــد و حــاال اســتودیوی مســتقل خودشــان را 
تاســیس کــرده انــد. عنــوان Hellpoint یــک 
بــازی خــوش ســاخت اســت کــه کامــا در ادای 
احتــرام بــه شــاهکار آقــای میازاکــی ســاخته 
ادای  بــا  عنوانــی  ســازندگان  و  اســت  شــده 
ــق  ــه شــاهکار میازاکــی خل ــرام مســتقیم ب احت
کــرده انــد کــه خوشــبختانه پــات و دنیایــش از 
ســولز متفــاوت اســت و یــک شــخصیت مجــزا 
دارد. درواقــع بایــد بگویــم ســازندگان ایــن بازی 
در Cradle Games عنوانــی خــوش ســاخت و 
اســتاندارد را خلــق کــرده انــد کــه البتــه ضعــف 
هــای خــودش را هــم دارد ولــی بــدون شــک 
داران  دوســت  بــرای  را  کــردن  تجربــه  ارزش 

ســولز هــم داراســت.
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آریا مقدم

اگــر ذره ای بــا دنیــای بــازی هــا آشــنایی 
ــه  ــد مقال ــه حــال چن ــا ب ــا ت داشــته و ی
دربــاره ی بهتریــن بــازی هــای تاریــخ 
خوانــده باشــید، قطعــاً بــا نــام »هیدئــو 
کــه  نامــی  آشــنا هســتید.  کوجیمــا« 
معمــوالً بــا صفاتــی همچــون نابغــه، 
مــی  همــراه  خــاص  و  نــوآور  خــاق، 
شــود. نــوآوری هایــی کــه ایــن مــرد در 
صنعــت بــازی داشــته اســت، آن قــدر 
ــی هــا  ــرای خیل ــه او را ب ــاد اســت ک زی
ــه یــک افســانه کــرده اســت.  تبدیــل ب
تنهــا کارگردانــی کاربلــد  نــه  کوجیمــا 
فــردی  همــواره  کــه  زبردســت،  و 
اســت.  بــوده  عجیــب  و  متفــاوت 
ــا حاشــیه هــای  کارهــای او همیشــه ب
مــی  خــوب  و  اســت  همــراه  زیــادی 
دانــد کــه چطــور ذهــن مخاطــب را بــه 
چالــش بکشــد. معــروف تریــن اثــر او 
کــه مطمئنــاً بارهــا اســمش را شــنیده 
  )Metal Gear( ایــد، ســری متــال گیــر
اســت، امــا کوجیمــا هــر پــروژه ای را 

کــه اســتارت زده، آن پــروژه بــه طــرز 
خاصــی مخاطبــان را جــذب خــودش 
کــه  بــود  پیــش  ســال  چنــد  کــرده. 
کارگردانــی نســخه ی جدیــد از ســری 
ســایلنت هیــل بــه او داده شــد و او 
بــا دمویــی نیــم ســاعته از ایــن بــازی 
در  کنــد  نمــی  فــرق  کــه  کــرد  ثابــت 
چــه ژانــری بــازی مــی ســازد، او مــی 
توانــد هــر حســی را کــه مــی خواهــد 
بــه مخاطبــش تزریــق کنــد. بــا کنســل 
شــدن آن بــازی و جدایــی کوجیمــا از 
کمپانــی کونامــی، او کمپانــی خــودش 
 Kojima Productions نــام  بــا  را 
تاســیس کــرد و خیلــی زود مشــغول 
نــام  بــه  جدیــدش  آی پــی  ســاخت 
آنجایــی  از  Death Stranding شــد. 
بــازی  نیــز   Death Stranding کــه 
بــا  اول  همــان  از  بــود،  کوجیمــا 
فراوانــی  هــای  حاشــیه  و  شــایعات 
همــراه شــد. انتظــار مخاطبــان بــرای 
یــک  از  بــازی جدیــد کوجیمــا  دیــدن 

طــرف و تریلرهــای مبهــم و رمزآلــود 
 Death دیگــر،  طــرف  از  نیــز  بــازی 
مــورد  از  یکــی  بــه  را   Stranding
انتظارتریــن بــازی هــای ســال 2019 
تبدیــل مــی کــرد. ســرانجام ایــن بــازی 
کنســول  روی  انحصــاری  شــکل  بــه 
ی  جامعــه  کل  و  شــد  منتشــر   PS4
گیــم را بــه دو دســته تقســیم کــرد! 
 Death عــده ای کــه اعتقــاد داشــتند
پیــاده  ســاز  شــبیه  یــک   Stranding
عــده  و  اســت  ســربر  حوصلــه  روی 
در  شــاهکاری  را  آن  کــه  دیگــر  ای 
انقابــی در گیــم  داســتان ســرایی و 
پلــی خطــاب مــی کردنــد. بــه نظــر مــن، 
اســت،  انحصــاری  بــازی  یــک  وقتــی 
خیلــی هــا بــا جانبــداری بــه آن نــگاه 
مــی کننــد. Death Stranding نیــز از 
ایــن قاعــده مســتثنی نبــود. خیلــی از 
فــن هــای دوآتشــه ی پلــی استیشــن 
هنــوز بــازی نکــرده مــی گفتنــد بــازی 
شــاهکار اســت. در مقابــل فــن هــای 

Death Stranding
به سان انسان، به سان مرگ

کنســول هــای دیگــر نیــز آن را بخاطــر 
گیــم پلــی اش مســخره مــی کردنــد و 
مــی گفتنــد »بــازی نمــی خــرم کــه تــوش 
ــرای  ــازی ب ــون کــه ب ــم!«. اکن ــی کن حمال
نظــرم  بــه  اســت،  شــده  منتشــر   PC
خیلــی منطقــی تــر مــی تــوان خــود بــازی 

را مــورد بررســی قــرار داد.
انحصــاری  دیگــر   Death Stranding  
خاطــر  بــه  کســی  دیگــر  و  نیســت 
طرفــداری  آن  از  بودنــش  انحصــاری 
نمــی کنــد و ایــن اتفــاق بســیار خوبــی 
اســت. حــاال بعــد از گذشــت یــک ســال، 
مــی توانیــم ایــن بــازی را روی PC بــازی 
منطقــی  شــکل  بــه  بــار  ایــن  و  کنیــم 
روزهــای  ســنگین  جــو  از  خــارج  و  تــر 
عرضــه، آن را مــورد بررســی قــرار دهیــم. 
ماننــد  هایــی  بــازی  نقــد  دانیــد،  مــی 
وجــه  هیــچ  بــه   Death Stranding
 Death ســاده نیســت. وقتــی دربــاره ی
Stranding حــرف مــی زنیــم، صحبــت 
بــازی کامــاً ســلیقه ای اســت  از یــک 
کــه عــده ای را جــذب و عــده ای را دفــع 
خواهــد کــرد. اگــر یادتــان باشــد نمــره 
هایــی کــه بــه ایــن بــازی داده مــی شــد 
نیــز حالــت باینــری داشــتند. یکــی 5 مــی 
داد، دیگــری 10. یکــی آن  را انقابــی 
تریــن بــازی نســل هشــتم مــی خوانــد و 
دیگــری  نمایــش متکبرانــه ی کوجیمــا 
ــوغ خــود در چشــم  ــردن نب ــرو ک ــرای ف ب
مخاطــب! در طــول چنــد ســال اخیــر، 
واقعــاً هیــچ بــازی ای نبــوده کــه بتوانــد 
ــه دو دســته  ــن حــد ب ــا ای ــان را ت مخاطب
تقســیم کنــد. دو دســته کــه هیــچ نقطــه 
گویــد  مــی  یکــی  ندارنــد.  ی مشــترکی 
ســیاهِ ســیاه، دیگــری مــی گویــد ســفیدِ 
ــا دســته ی ســوم  ــد م ــا بیایی ســفید! ام
توجــه  بــدون  کــه  ای  دســته  باشــیم. 
بــه جنــگ هــای کنســولی و ســازنده ی 
بــازی، Death Stranding را بــه عنــوان 
یــک بــازی مــورد بررســی قــرار مــی دهند. 
تنهــا چیــزی کــه مــی توانــم بگویــم ایــن 

یــک   Death Stranding کــه  اســت 
بــازی بســیار متفــاوت اســت. اینکــه ایــن 
تفــاوت را تــا چــه حــد دوســت خواهیــد 
خــود شماســت.  عهــده ی  بــر  داشــت 
تجربــه ی مــن از بــازی ایــن گونــه بــود 
کــه یــک لحظــه عاشــق آن مــی شــدم و 
یــک لحظــه مــی خواســتم بــازی را پــاک 
کنــم و بــروم ســراغ عنوانــی دیگــر. شــاید 
شــما هــم مثــل مــن هیــچ وقــت چنیــن 
تجربــه ی عجیبــی در مــورد یــک بــازی 
نداشــته باشــید. مــی توانــم لیســت بلنــد 
باالیــی از چیزهایــی کــه ایــن بــازی را بــه 
ــان  ــد برایت ــل مــی کن یــک شــاهکار تبدی
بنویســم و لحظــه ای بعــد آن را بــا یــک 
ی  دربــاره  دیگــر  بــاالی  بلنــد  لیســت 
ــی اگــر  ــم. ول ــی کن ــازی خنث مشــکات ب
یــک صفــت را در یــک کارگــردان دوســت 
»جرئــت«  صفــت  آن  باشــم،  داشــته 
و  تمــام  کوجیمــا  کــه  چیــزی  اســت. 
ــه رخ همــه  ــازی ب ــن ب کمــال آن را در ای

مــی کشــد.
قــوت  ی  نقطــه  تریــن  بــزرگ  بــا 
بازیگــران  کــه  کنــم  مــی  بــازی شــروع 
ی  همــه  اســت.  قدرتمنــدش 
کاراکترهایــی کــه در بــازی مــی بینیــد، 
توســط بازیگــران درجــه یــک هالیــوود 
ایفــای نقــش شــده انــد. یــادم مــی آیــد 
در هــر تریلــری کــه از بــازی منتشــر مــی 
شــد و کوجیمــا شــخصیت جدیــدی را 
واج  و  هــاج  داد،  مــی  نشــان  بهمــان 
کــردن  جمــع  »پســر!  کــه  مانــدم  مــی 
ایــن همــه بازیگــر درجــه یــک و خــوب 
تــو یــه فیلــم ســینمایی هــم رویاییــه، 
ــد،  ــازی!«. مــی دانی ــه ب ــه ی چــه برســه ب
خیلــی وقــت نیســت کــه پــای بازیگرهــا 
بــه دنیــای بــازی بــاز شــده اســت و یــک 
دفعــه کوجیمــا مــی آیــد چندیــن و چنــد 
بازیگــر خفــن را در بــازی خــود معرفــی 

مــی کنــد!
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از آن جایــی کــه Death Stranding یــک عنــوان 
کامــاً داســتان محــور اســت، مســئولیت ســنگینی 
بــر دوش ایــن بازیگــران نهــاده شــده و تک تک آن 
هــا نقــش خــود را بــه زیبایــی هرچــه تمــام تــر ایفــا 
ــان خــوب حــس  ــد. نورمــن ریــداس، چن مــی کنن
ــر  ــه تصوی ــر را ب ــخ ســم پورت ــزوی و تل ــر من کاراکت
مــی کشــد کــه نظیــرش را در بــازی هــای دیگــر 
ندیــده ایــد. از طــرف دیگــر اســتادانی چــون مــدس 
میکلســن کــه همــه او را بــا ســریال هنیبــال مــی 
شناســند و لئــا ســیدو، بانــوی زیبــای فرانســوی 
ــد.  ــدون نقــص ایفــا کــرده ان نیــز نقــش خــود را ب
ســاعت هــا مــی شــود دربــاره ی تــک تــک نقــش 
ــه  ــک بازیگرهــا را ب ــک ت ــازی حــرف زد و ت هــای ب
خاطــر ایفــای نقــش به یادماندنی شــان تحســین 
کوجیمــا  هیدئــو  کارگــردان  وقتــی  البتــه  کــرد. 
کار  بــه  را  قدرتمنــدی  عوامــل  چنیــن  و  باشــد 
ــوان داشــت. بگیــرد، انتظــار دیگــری هــم نمــی ت

داســتان امــا جــای بحــث دارد. ایــده ی اصلــی 
داســتان بســیار جــذاب و خــاص اســت و بــه رابطه 
ی میــان مــرگ و زندگــی مــی پــردازد. از همــان 
تریلرهــای اولیــه ی بــازی نیــز کامــاً مشــخص 

بــود کــه بــا عنوانــی فلســفی و غیرمعمــول مواجــه 
روایــت   Death Stranding شــد.  خواهیــم 
و  نیســت  متمرکــز  دیگــر  کــه  اســت  آمریکایــی 
 Knot ــام ــه ن ــروه هــای کوچکــی ب مــردم آن در گ
ایــن  مــردم  زندگــی  کننــد.  مــی  زندگــی   City
آمریــکای آخرالزمانــی، بــه »پورتر«هایــی وابســته 
اســت کــه وظیفــه ی آن هــا حمــل کــردن بــار و 
تجهیــزات الزم، و رســاندن ایــن بارهــا بــه دســت 
آن هاســت. در ایــن آمریــکا خبــری از راه هــای 
آســفالت شــده و حتــی خاکــی نیســت و پورترهــا 
افــراد شــجاعی هســتند کــه مقابلــه بــا ســختی 
هــای راه، آب و هــوای بــد و دزدهــا را بــه جــان 
و  تاریــک  بســیار  بــازی  اتمســفر  انــد.  خریــده 
ســنگین اســت و دیــدن چنیــن دنیایــی حــس غــم 
و ناامیــدی را بــه خوبــی تحریــک مــی کنــد. امــا 
در عــوض مردمــی کــه مــی خواهنــد کشورشــان 
دوبــاره یکپارچــه شــود و از ایــن وضعیــت نجــات 
ــد. بخــش  ــزه مــی دهن ــه شــما انگی ــد، ب ــدا کنن پی
اصلــی داســتان مربــوط بــه پدیــده ی خاصــی بــه 
نــام BTهــا مــی شــود. BTهــا مربــوط بــه زندگــی 
پــس از مــر گ انــد، ولــی اکنــون پــا بــه دنیــای زنــده 

ــد. هــا گذاشــته ان
ــد متوجــه حضــور  تنهــا راهــی کــه یــک فــرد بتوان
اســت  نــوزادی  داشــتن  همــراه  شــود،  BTهــا 
ــر  ــاور ب ــازی ب ــه تکامــل نرســیده. در ب ــوز ب ــه هن ک
ایــن اســت کــه ایــن نــوزادان یــا همــان BBهــا، 
هنــوز کامــل بــه دنیــای زنــده هــا قــدم نگذاشــته 
BT متوجــه حضــور  تواننــد  مــی  بنابرایــن  انــد، 

هــا شــوند. داســتان بــازی خیلــی پیچیــده تــر و 
طوالنــی تــر از ایــن حــرف هاســت و بایــد خودتــان 
بــازی کنیــد تــا ببینیــد دقیقــاً موضــوع از چــه قــرار 

اســت. 
امــا البــای ایــن پیچیدگــی، نظــم خاصــی وجــود 
نــدارد کــه بــه داســتان فــرود و صعــود مشــخصی 
ببخشــد. بــازی تــا آخــر ســواالتی را در ذهــن شــما 
ــی جــواب  ــی از آن هــا ب ــد کــه خیل ایجــاد مــی کن
باقــی مــی ماننــد. البتــه اینکــه برخــی از ســواالت 
ــر  ــرای درگی ــد، تکنیکــی خــوب ب ــی جــواب بمانن ب
کــردن ذهــن مخاطــب بعــد از پایــان یــک فیلــم 
یــا بــازی اســت، امــا نــه هــر ســوالی. بــه نظــر 
مــی رســد Death Stranding بیشــتر از اینکــه 

بخواهــد ذهــن مخاطــب را درگیــر کنــد، از یــک

ســری مشــکات روایــی رنــج مــی بــرد کــه داســتان 
آن را ناقــص و ناتمــام مــی گــذارد. البتــه از همــان 
حــس  خیلــی  ســری  یــک  بــازی،  انتشــار  زمــان 
ــازی  ــد داســتان ب ــد و مــی گوین باهوشــی مــی کنن
کســی  هــر  و  اســت  عمیــق  و  پیچیــده  خیلــی 
متوجــه آن نمــی شــود و از ایــن حــرف هــا. دلیــل 
آن هــم صرفــاً ایــن اســت کــه کوجیمــا ســازنده ی 
بــازی اســت و در ذهــن ایــن افــراد، هــر چیــزی 
اگــر  و  اســت  نقــص  بــدون  بســازد  کــه کوجیمــا 
شــما بــا داســتان مشــکل داریــد، حتمــاً مشــکل 
اصــاً  باشــید قضیــه  امــا مطمئــن  از شماســت! 
ایــن نیســت. بیــن یــک پیچیدگــی معنــادار و یــک 
داســتان کــه صرفــاً دوســت دارد مبهــم و پیچیــده 
باشــد، مــرز واضحــی هســت. نمــی گویــم داســتان 
Death Stranding بــی معنــی اســت، امــا خیلــی 
جاهــا بــه نظــر مــی رســد کوجیمــا خواســته داســتان 
ــه  ــاز ب ــد. جایــی کــه مخاطــب نی را الکــی مبهــم کن
یــک ســری توضیــح دارد، او را زیــر نمادگرایــی و 
دیالــوگ هــای طوالنــی خفــه مــی کنــد. حتــی بــازی 
ــز مــی لنگــد.  ــدش نی ــه شــخصیت ب در پرداخــت ب

ــای نقــش آن  ــه ایف ــز )Higgs(  ک شــخصیت هیگ
بــر عهــده ی تــروی بیکــر دوســت داشــتنی اســت، 
نمــی توانــد آن طــور کــه بایــد و شــاید در بــازی تنش 
ایجــاد کنــد. کامــاً واضــح اســت کــه ســعی شــده 
ــی  ــل پیــش بین ــرک و غیرقاب ــک شــخصیت زی او ی
ایــن آدم بدهایــی باشــد کــه  داشــته باشــد و از 
همــه جذبــش مــی شــوند. امــا متاســفانه خیلــی تــا 
رســیدن بــه ایــن تصویــر فاصلــه دارد و خیلــی وقــت 
هــا اصــاً برایتــان مهــم نیســت کــه شــخصیتی بــه 
نــام هیگــز هــم در بــازی هســت! رویارویــی آخرتــان 
ــا ایــن کاراکتــر نیــز خیلــی هیجــان انگیــز نیســت  ب
و جــای خالــی یــک شــخصیت منفــی درســت و 
حســابی در بــازی تــا آخــر حــس مــی شــود. شــاید 
اگــر تمرکــز تیــم ســازنده بیشــتر روی ایــن بــود کــه 
بــازی لــذت بخــش باشــد تــا خــاص، داســتان بهتــر 
از ایــن مــی شــد. هــر چیــزی کــه پیچیــده باشــد 
لزومــاً لــذت بخــش، و هــر چیــزی کــه ســاده باشــد 

ــاً ســطحی نیســت!  لزوم
گیــم پلــی Death Stranding جایــی اســت کــه 
اکثــر مشــکات آن دیــده مــی شــود، امــا نهایتــاً 

مــی توانــم بگویــم حتــی گیــم پلــی ایــن بــازی هــم 
ــی  ــر، اصل ــک پورت ــوان ی ســلیقه ای اســت! بــه عن
تریــن وظیفــه ی شــما در بــازی حمــل کــردن بــار 
از یــک نقطــه بــه نقطــه ی دیگــر اســت. چیــزی کــه 
همــه قبــل از انتشــار بــازی دعــا مــی کردنــد کــه 
حقیقــت نداشــته باشــد، امــا نهایتــاً بــازی آمــد و 
ــا مــی  ــاً از م ــا دقیق ــای کوجیم ــه، آق ــه بل ــم ک دیدی
خواهــد همیــن کار را انجــام دهیــم! خوشــبختانه 
ــار آن قدرهــا هــم کــه ممکــن اســت فکــر  حمــل ب
ــر بخواهــم  ــه اگ ــد، طاقــت فرســا نیســت. البت کنی
صادقانــه بگویــم، ایــن کار چندیــن بــار حوصلــه ام 
را در حــدی ســر بــرد کــه دســتگاه را خامــوش کــردم 
و بــه ســراغ کار دیگــری رفتــم. معمــوالً شــروع اکثــر 
بــازی هــا طوفانــی اســت تــا مخاطــب جــذب شــود 
بــازی همــان  باحــال  هــای  مکانیــزم  از  و خیلــی 
 Death Stranding در  مــی شــود.  اول معرفــی 
امــا از همــان اول بــار مــی زنیــد و از کــوه بــاال مــی 
ــا  ــازی دارد ب ــد ب ــر کنی ــه شــاید فک ــد! جــوری ک روی
شــما شــوخی مــی کنــد و ایــن دیگــر چــه مکانیــزم 

مســخره ای اســت!



 Death که PS4 پیشرفت گرافیکی نسبت به نسخه ی
Stranding را در زمره ی زیباترین بازی های نسل هشتم قرار 

می دهد.
 بازی عالی کاراکترها که روح بازی به شمار می رود.

 داستان خاص و جذاب. 
 آهنگ های شاهکار که در بهترین لحظات نواخته می شوند.

ایده ی جسورانه و متفاوت هیدئو کوجیما در خلق یک اثر هنری.
لحظات پرتعداد سینمایی.

فضاسازی بی نظیر.

رابط کاربری و Inventory ضعیف و عذاب آور بازی
شخصیت پردازی ضعیف هیگز

گیم پلی خسته کننده و کم عمق بازی
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امــا اگــر کمــی صبــر داشــته باشــید، 
ــازی  ــج، شــش ســاعت، ب بعــد از پن
کــم کــم شــروع مــی کنــد و بــه شــما 
وســایل نقلیه و ابزار به درد بخوری 
مــی دهــد کــه کار حمــل و نقــل را 
خیلــی آســان تــر خواهنــد کــرد. بــه 
ــازی کــه مــی رســید دیگــر  اواســط ب
پیــدا کــردن یــک وســیله ی نقلیــه 
خیلــی  جــاده  و  پــل  ســاختن  یــا 
راحــت مــی شــود و بــازی بیشــتر از 
هــر چیــزی روی داســتان متمرکــز 
طــول  در  کــه  ابــزاری  شــود.  مــی 
شــوند،  مــی  داده  شــما  بــه  بــازی 
بســیار خاقانــه و جالــب هســتند. 
اول از نردبــان شــروع مــی کنیــد، 
بعــد مــی توانیــد پــل بســازید، بعــد 
کــم کــم مــی توانیــد بــا اســتفاده از 
ابــزار مختلــف دیگــر از بــاالی کــوه بــا 
زیــپ الیــن پاییــن برویــد و بســیاری 
چیزهــای دیگــر. خیلــی از اســلحه 
ــه  ــه همیــن شــکل خاقان ــز ب هــا نی
مثــال  بــرای  انــد.  شــده  طراحــی 
اســلحه ای داریــد کــه از خــون شــما 
بــه عنــوان شــارژ اســتفاده مــی کنــد 
مــی  آن،  از  ی  اســتفاده  بــرای  و 
توانیــد همــراه خــود کیســه هــای 
در حالــت  کــه  کنیــد  خــون حمــل 
عــادی بــرای پــر کــردن نــوار ســامت 

شــما بــه کار مــی رونــد.
شــما در بــازی ســه دشــمن اصلــی 
مهــم  و  اولیــن  داشــت.  خواهیــد 
طبیعــت  شــما  دشــمن  تریــن 
وحشــی بــازی خواهــد بــود. بــرای 
حمــل بــار از یــک نقطــه بــه نقطــه 
ســنگ،  میــان  از  بایــد  دیگــر،  ی 
و  بــرف  گِل،  رودخانــه،  کلــوخ، 
کــه  دیگــری  مانــع  هــر  خاصــه 
فکــرش را بکنیــد عبــور کنیــد. خــود 
بارهــا معمــوالً ســنگین انــد و اگــر 
بخواهیــد بارهــای گــم شــده ای کــه 
در محیــط وجــود دارنــد را نیــز حمــل 
ســم  تعــادل  کــردن  حفــظ  کنیــد، 
مشــکل خواهــد شــد. اگــر بارهایــی 
کــرده  ســوار  ســم  دوش  روی  کــه 
ایــد، از یــک حــدی بیشــتر شــود، او 
بــا ســرعت بســیار کمتــری حرکــت 
خواهــد کــرد و بــه محــض رســیدن 
ــع تعــادل خــودش را  ــه اولیــن مان ب
از دســت خواهــد داد. البتــه حفــظ 
تعــادل بــا دو دکمــه ای کــه خودتــان 
مــی توانیــد در  PC تعییــن کنیــد 
ممکــن خواهــد بــود، ولــی در کل، 
حمــل بــار بــا ایــن وضعیــت، بــدون 
اینکــه بارهــا آســیب خاصــی ببیننــد، 
کاری بســیار مشــکل خواهــد بــود. 
در اینجــا وســایل نقلیــه ای ماننــد 
موتــور و کامیــون هــای برقــی بــه 
کمــک شــما خواهنــد آمــد، امــا از 
از  بخــش عظیمــی  کــه  جایــی  آن 
راه کوهســتانی اســت، ایــن وســایل 
نقلیــه تــا یــک جایــی مــی تواننــد 
شــما را همراهــی کننــد و بقیــه ی 

پیــاده  پــای  بــا  بایــد  ناچــاراً  را  راه 
برویــد.

BTهــا  شــما  دشــمن  دومیــن 
هســتند. شــما بــا کمک یــک BB که 
روی ســینه ی شــما نصــب شــده، از 
نزدیــک شــدن BTهــا مطلــع مــی 
شــوید. بهتریــن راه ایــن اســت کــه 
ــاده و آرام  ــای پی ــا پ آن قســمت را ب
آرام رد شــوید، وگرنــه BTهــا ظاهــر 
مــی شــوند و بایــد بــا ســرعت تمــام 
از دســت آن هــا فــرار کنیــد. اگــر در 
ــه دام  ــق نشــوید و ب ــرار هــم موف ف
آن هــا بیفتیــد، یــا بایــد بــا یــک غــول 
بــی شــاخ و دم ســیاه مبــارزه کنیــد، 
ــا اینکــه BTهــا شــما را آن قــدری  ی
روی زمیــن مــی کشــند تــا بــه جایــی 
برخــورد کنیــد و آن وقــت تــازه شــاید 
بــی خیــال ماجــرا شــوند! البتــه هــر 
مــی  کشــیده  زمیــن  روی  کــه  بــار 
شــوید یــا هنــگام کــوه نــوردی زمیــن 
مــی  شــما  بارهــای  خوریــد،  مــی 
ریزنــد و بایــد یکــی یکــی آن هــا را 
از روی زمیــن و بعضــی وقــت هــا 
پاییــن کــوه )!( جمــع کنیــد کــه کار 
اســت.  ای  کننــده  خســته  بســیار 
نهایتــاً اگــر بــار شــما بیــش از حــد 
خاصــی آســیب ببینــد، امتیــاز شــما 
کمتــر مــی شــود و دچــار مشــکاتی 
بــازی خواهیــد شــد.  ادامــه ی  در 
آســان  بســیار  بــازی  خوشــبختانه 
اســت و مشــکل افتــادن بــار خیلــی 
اکثــر  شــخصاً  آیــد.  نمــی  پیــش 
پایــان  بــه   S رنــک  بــا  را  مراحــل 
رســاندم، بــدون آن کــه بــه مشــکل 

خاصــی بخــورم.
ســومین دشــمنان شــما، دشــمنان 
نــام   MULE انســانی هســتند کــه
دارند. MULEها دزدهایی هســتند 
ــا هــم  ــک ســری کمــپ و ب ــه در ی ک
زندگــی مــی کننــد. آن هــا اطــراف 
کمــپ خــود رادار کار گذاشــته انــد 
نزدیکــی  آن  شــوند  خبــردار  اگــر  و 
هاییــد، بــه ســمت تــان حملــه کــرده 
را  بارهایتــان  کننــد  مــی  ســعی  و 
بدزدنــد. مبــارزه بــا ایــن دشــمنان 
مــی توانســت هیجــان انگیــز باشــد، 
تعادلتــان  بایــد  کــه  بــه خصــوص 
لگــد  و  مشــت  هنــگام  هــم  را 
متاســفانه  امــا  کنیــد،  حفــظ  زدن 
یــا  کاربــری  رابــط  بــودن  پیچیــده 
بــازی، تجربــه ی شــما   UI همــان 
را بــه کلــی نابــود مــی کنــد. تــا مــی 
و  برداریــد  اســلحه  یــک  خواهیــد 
چهــار  بیاوریــد،  را  دشــمن  دخــل 
ســاعت بایــد بــه منــوی بارهایتــان 
انتخــاب  را  اســلحه  آن  و  برویــد 
را  بارهایتــان  دوبــاره  بعــد  کنیــد، 
بــه  جــوری بچینیــد کــه تعادلتــان 
هــم نخــورد، بعــد آقــای ســم پورتــر 
اســلحه را از کیفــش بیــرون بیــاورد 

تــا تــازه بتوانیــد شــلیک کنیــد! 

همــان طــور کــه گفتــم ابــزاری کــه بــازی بــه 
جالــب  و  خاقانــه  بســیار  دهــد  مــی  شــما 
انــد، امــا خیلــی وقــت هــا نمــی دانیــد ریســک 
برداشــتن یــک اســلحه ی اضافــه و ســنگین 
کــردن بــار روی دوش تــان، منطقــی اســت یــا 
نــه. ممکــن اســت ســر راه اصــاً بــه MULEهــا 
ــدی  ــد. ممکــن اســت اســلحه ی جدی برنخوری
نباشــد  طــوری  آن  داده شــده  بــه شــما  کــه 
کــه فکــر مــی کردیــد. تــازه اگــر هــم اســلحه 
بــه  زیــادی  باشــد و هــم وزن خیلــی  خــوب 
خــود اختصــاص ندهــد، اســتفاده از آن الکــی 
ســخت و پیچیــده اســت. بــه همیــن دلیــل 
ــا همــان  خیلــی وقــت هــا ترجیــح مــی دادم ب
بــازی  برســم.  را  MULEهــا  حســاب  مُشــت 
آیتــم زیــاد دارد و UI آن بــه قــدری ضعیــف 
و بــد عمــل مــی کنــد کــه عمــاً رمــق اســتفاده 
از خیلــی از ایــن آیتــم هــا را نخواهیــد داشــت. 
ــو،  ــک بــار یــا کارگ ــرای تحویــل دادن ی ــی ب حت

بایــد چندیــن بــار دکمــه بزنیــد و کات ســین 
هــای غیرضــروری ببینیــد. کات ســین هــای 
بســیار طوالنــی داســتان را هــم کنــار ایــن هــا 
ــازی بعضــی وقــت هــا واقعــاً  ــا ب قــرار دهیــد ت

فرسایشــی و حوصلــه ســربر شــود.
 از نظــر بصــری Death Stranding یکــی از 
زیباتریــن بــازی هــای نســل هشــت اســت. 
گرافیــک فنــی و هنــری بــازی حــرف نــدارد و 
ایــن موضــوع در نســخه ی  PC بیشــتر هــم بــه 
چشــم مــی خــورد. آهنــگ هایــی هــم کــه بــرای 
انــد شــاهکارند. کافــی  انتخــاب شــده  بــازی 
اســت یــک بــار در هنــگام قــدم زدن در محیــط 
بــازی، دوربیــن کمــی عقــب بیایــد و یکــی از 
تــا عاشــق  بــازی پخــش شــود  آهنــگ هــای 
بــازی شــوید! امــا زیبایــی اصلــی بــازی در پیــام 
ــن  ــد تمــام ای ــی کــه مــی فهمی آن اســت. وقت
مــدت تنهــا نبــوده ایــد. تمــام ایــن مــدت کــه 
نردبانــی مــی دیدیــد کــه در جــای مناســب قــرار 

داده شــده، جــاده ای مــی دیدیــد کــه رفــت 
ــی مــی  ــر مــی کــرد، و پل ــان را ســریع ت و آمدت
دیدید که رد شــدن از روی رودخانه را برایتان 
ــا گیمرهــای دیگــری در  ــرد، ب ــر مــی ک آســان ت
 Death سراســر جهــان متصــل بودیــد. وقتــی
ــازی مــی کنیــد، اتصــال خــود را  Stranding ب
بــه اینترنــت قطــع نکنیــد. چیزهــای عجیبــی 
خواهیــد دیــد... . کوجیمــا در کل مــدت بــازی 
بابــری کــردن اذیــت  از  نمــی خواســته شــما 
را  شــما  ی  حوصلــه  خواســته  نمــی  شــوید، 
ــا  ــز ب ــد همــه چی ســرببرد. مــی خواســته ببینی
کمــک بــه یکدیگــر چقــدر آســان تــر مــی شــود. 
 Death Stranding کــه  اســت  درســی  ایــن 
بــرای آن ســاخته شــده و همیــن ایــده، الیــق 

تشــویق اســت. 
بــه  نــه  کنیــد،  بــازی  را   Death Stranding
خاطــر اینکــه نقصــی نــدارد، بلکــه بــه خاطــر 

ایــن کــه بــازی مشــابه آن وجــود نــدارد.
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Dirt 5 مصاحبه با کارگردان بازی
محمد حسین کریمی

عرضــه ی  زمــان  بــرای  مســابقه ای  بــازی   چنــد 
ــه  کنســول های نســل بعــدی تاییــد شــده اند امــا ب
ــن آن هــا Dirt 5 از  نظــر می رســد امیدوارکننده تری
اســتودیوی کُدمســترز )Codemasters( باشــد. 
بســیاری از طرفــداران ســبک مســابقه ای منتظــر 

ایــن عنــوان هســتند و بــا توجــه بــه چیزهایــی کــه 
اثــری فوق العــاده  ایــن لحظــه دیده ایــم،  بــه  تــا 
طرفــداران  انتظــار  در  امیدوارکننــده  و  جــذاب 
البتــه شــامل بخــش تک نفــره  کــه  بــود  خواهــد 
اســپلیت  قابلیــت  کامــل،  داســتانی  خــط  بــا 

اســکرین )Split-Screen( چندنفــره و گزینه هــای 
ــرای بخــش آنایــن می شــود. از طرفــی  مختلفــی ب
 Playground Mode حالت هــای متعــددی ماننــد
بــرای ایــن اثــر طراحــی شــده کــه مطمئنــاََ ارزش 

تجربــه را باالتــر می بــرد.

Dirt 5 بازگشــته اســت تــا رویکــردی ســرگرم کننــده و غیــر جدی تــر نســبت بــه نســخه ی چهــارم  
پیش گیــرد. دلیــل اصلــی ایــن تصمیم گیــری از ســونی تیــم شــما چــه بــود؟

در ادامه مصاحبه ای با طراح ارشد بازی، مایکل مُرتون )Michael Moreton(، را می خوانید 
که بیشتر در مورد کارگردانی اثر و ساخت یک اثر میان نسلی جذاب صحبت کرده است.

92 91

سی
برر

 و 
قد

ن

سی
برر

 و 
قد

ن

Ga
m

ef
a.

co
m

Ga
m

ef
a.

co
m



تصمیــم  ایــن  بــرای  مختلــف  دلیــل  چندیــن 
وجــود دارد. زمانــی کــه در مرحلــه ی پیش تولیــد 
و تحقیقــات قــرار داشــتیم احســاس کردیــم کــه 
 DiRT 2 بــه  نســبت  مــا  رویکــرد  و  پیش زمینــه 
پنجــم مناســب  بــرای نســخه  بیشــتر   DiRT 3 و
هســتند. از طرفــی متوجــه شــدیم یــک رویکــرد 
و  بیشــتر  دسترســی  بــرروی  بیشــتر  تمرکــز  بــا 

مــا  کــه  چــرا  اســت  منطقی تــر  عــام  مخاطبیــن 
یــک برنــد دیگــر بــا نــام DiRT Rally داریــم کــه بــه 
صــورت حرفــه ای شبیه ســازی عناویــن مســابقه ای 
یــک  کــه  داشــتیم  قصــد  مــا  می کنــد.  دنبــال  را 
ارمغــان  بــه  بازی بــازان  بــرای  متفــاوت  تجربــه ی 

بیاوریــم.

اســتایل فســتیوالی بــازی ذهــن مــا را بــه ســمت Motorstorm می بــرد. آیــا ایــن 

فرنچایــز منبــع الهــام بــرای Dirt 5 بــوده اســت؟ چــه مــوارد دیگــری بــرای کارگردانــی و 

مســیر ایــن بــازی تاثیــر گذاشــته اســت؟

پایه هــای اصلــی DiRT 5 مــا را بــه ســمت خلــق 
یــک تجربــه ی تقویــت شــده و ســرگرم کننده بــرد 
کــه البتــه در تقابــل بــا ســری DiRT Rally قــرار 
می گیــرد. مــا از منابــع متعــددی الهــام گرفته ایــم، 
همچنــان از نســخه ی قبلــی ســری DiRT الهاماتــی 
مــا   .Motorstorm عناویــن  کنــار  در  داشــته ایم 
همچنیــن ســعی کردیــم الهاماتــی از مســابقات 
 King of the ماننــد  اســپورت  موتــور  واقعــی 

مــا  کنیــم.  اعمــال  جدیــد  بــازی  در   Hammers
ــم آن تجربه هــا در ســبک مســابقه ای  ســعی کردی
و  پویــا  هــوای  و  آب  بــا  و  کــرده  آوری  جمــع  را 
کاس هــای مختلــف طراحــی شــده ترکیــب کنیــم.

تمرکــز زیــادی بــرروی بخــش داســتانی )کمپیــن( DiRT 5 وجــود دارد کــه البتــه ایــن بخــش روایتــی صداپیشــگانی ماننــد نــوالن 

نــورث و تــروی بیکــر را شــامل می شــود. آیــا می توانیــد در مــورد نقــش آن هــا در بــازی و نحــوه ی داســتان گویــی صحبتــی داشــته 

باشــید؟

تــروی و نــوالن هــر دو در نقــش مقابــل شــخصیت 
یــک  مــا  دارنــد.  قــرار  )بازی بــاز(  داســتان  اصلــی 
یــک  رقبــای  مــورد  در  شــاد  و  زنــده  داســتان 
مســابقه ی رانندگــی بــزرگ رالــی خلــق کرده ایــم. 
کــه  دهیــم  ترتیــب  را  روایتــی  می خواســتیم  مــا 
بــا  آن هــا  تعامــل  و  شــخصیت ها  از  بازی بــازان 

همچنــان  امــا  شــوند  آگاه  راحتــی  بــه  یکدیگــر 
داشــته  را  خــود  خــاص  انتخاب هــای  بتواننــد 
باشــند و تصمیــم بگیرنــد کــه در مرحلــه ی بعــد چــه 
نــوع مســابقه ای را انتخــاب کننــد. مــا احســاس 
می کنیــم کــه اضافــه کــردن چنیــن داســتانی باعــث 
معنــا  نیــز  بازی بــاز  انتخابی هــای  اســت  شــده 

داشــته باشــند و تمامــی ایــن مــوارد موفقیــت آمیــز 
باشــند.

 off-Road( چــرا بــرای ایــن نســخه داســتان در نظــر گرفتیــد؟ ایــن موضــوع چــه چیــزی را بــه یــک بــازی مســابقه ای آف-رود

می کنــد؟ اضافــه   )Racing

بازی بــاز خیلــی  بــرای  ایــن  کردیــم  احســاس  مــا 
 DiRT 5 مهــم اســت کــه بازی بــاز را وارد دنیــای
کنیــم و بــه آن هــا ایــن حــس را القــاء کنیــم کــه 
در  و  دارد  معنــا  می دهــد  انجــام  کــه  کارهایــی 
حقیقــت بــه نوعــی یــک ســرمایه گذاری را انجــام 
بــه  شــخصیت های  کــردن  اضافــه  می دهــد. 
یادمادنــی بــه مــا اجــازه می دهنــد کــه ایــن کار را 

ــرای ایــن کــه بتوانیــم المان هــای  انجــام دهیــم. ب
جهــان  از  وســیع تری  بخــش  بــرای  را  بیشــتری 
 Donut اســتودیوی  ســراغ  بیاوریــم  ارمغــان  بــه 
را  خــود  تخصــص  و  دانــش  کــه  رفتیــم   Media
بــه مــا ارائــه دادنــد. در حقیقــت آن هــا وظیفــه ی 
تمرینــی،  بخــش  داســتانی،  مقدمــه ی  ســاخت 
قســمت های  و  روایتــی  جلــوی  بــه  رو  رویــه ی 

ویرایــش شــده را بــر عهــده دارنــد کــه البتــه همگــی 
بخــش کمپیــن را شــکل می دهنــد. مــا هیچوقــت 
ــا بخــش داســتانی  نمی خواســتیم کــه بازی بــازان ب
از مســابقه ها و گیم پلــی دور شــوند امــا احســاس 
می کنیــم کــه بــا اضافــه کــردن ایــن پیش زمینــه 
ــا  ــی  و ب ــه ی غن ــک تجرب و بخــش داســتانی حــاال ی

بــرای مخاطبیــن شــکل می گیــرد. معناتــر 
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DiRT 5 یــک اثــر میــان نســلی بــه حســاب می آیــد بدیــن معنــا کــه بــرای کنســول های نســل حاضــر نیــز عرضــه خواهــد شــد. چــه 

نــکات مثبــت و منفــی بــرای توســعه ی یــک اثــر میــان نســلی وجــود دارد؟

بــرروی ســخت  افــزار جدیــد همیشــه  کار کــردن 
حقیقــت  در  بــازی  ایــن  اســت!  هیجان انگیــز 
ــه حســاب  ــم ســازنده ی آن ب ــای همیشــگی تی روی
کنســول های  جدیــد  ویژگی هــای  دیــدن  می آیــد. 
بــرای  آن هــا  اکتشاف/بررســی  و  بعــدی  نســل 
ــرای خلــق یــک  ــردن حداکثــر اســتفاده از آن هــا ب ب
تجربــه ی بی نظیــر و تــازه یکــی از نقــاط برجســته ی 
شــغل مــا اســت و  ورود بــه نســل جدیــد تفاوتــی 
بــا قبــل نــدارد چــرا کــه همچنــان هیجــان بــه دنبــال 
بــه مــا اجــازه داده  خــود مــی آورد. نســل جدیــد 
ــه و  ــداران اولی ــان خری ــی می ــا فضــای خال اســت ت
افــراد دیگــری کــه فعــاََ قصــد تهیــه ی کنســول های 

نســل بعــدی را ندارنــد پــر کنیــم و همزمــان بتوانیــم 
از  یــک  هــر  بــرای  را  ممکــن  تجربــه ی  بهتریــن 
سیســتم های مقصــد بــه ارمغــان بیاوریــم و اگــر 
آن هــا بعدهــا تصمیــم بــه آپگریــد کــردن بگیرنــد مــا 
ایــن فرصــت را بــه بازی بــازان می دهیــم تــا آخریــن 
ــه ی اضافــی کســب  ــدون هیــچ هزین بهبودهــا را ب
ــرای کیت هــای توســعه ی  کننــد. اگرچــه توســعه ب
تمامــی  نیســت!  چالــش  بــدون  چنــدان  جدیــد 
اعضــای ســازنده می بایســت بــه ســخت افزارهای 
جدیــد و عملکــرد آن هــا عــادت کننــد و تازگــی آن هــا 
ــی را کشــف  ــه طــور مــدام راه های باعــث می شــد ب
کنیــم کــه قابلیت هــای ســخت افزار آن هــا نمایــان 

شــود و همچنیــن راه هــای اســتفاده ی حداکثــری 
را  خــود  محدودیت هــای  کشــف  همچنیــن  و 
تجربــه ای  یــک  ایــن  مطمئنــاََ  کنیــم.  شناســایی 
می دهــد.  زیــادی  درس هــای  مــا  بــه  کــه  اســت 
ایــن بســیار عالــی اســت کــه مــا تیــم بســیار ســخت 
کوشــی داریــم کــه دائمــاََ بــه دنبــال فراتــر بــردن 
مرز هــای بازی هــای ویدیویــی هســتند و همچنیــن 
ســعی دارنــد اعمــال ویژگی هــای تــازه را راحت تــر از 

همیشــه انجــام دهنــد.

مــا می دانیــم کــه نســخه ی نســل بعــدی بــه نــرخ فریــم ۱۲۰ نیــز دســت پیــدا می کنــد. مثال هــای دیگــری کــه نســخه ی نســل بعــدی 

بــازی از ســخت افزارهای جدیــد بهــره می برنــد چیســت؟ بــه عنــوان مثــال شــما چگونــه از قابلیت هــای دوال  ســنس بهــره برده ایــد؟

مــا واقعــاََ در مــورد قابلیت هــای پَــد دوال ســنس 
و فرصت هایــی کــه بــه ارمغــان مــی آورد هیجــان 

ــن شــانس را  ــا ای ــه م ــر ب ــن کنترل زده هســتیم، ای
می دهــد کــه بــه بازی بــاز ایــن اجــازه را بدهیــم کــه 

ــل را حــس  ــه اتومبی ســطح جــاده و واکنــش آن ب
کنــد.

شــما بــا ســری DIRT وارد بخــش واقعیــت مجــازی ایــن صنعــت نیــز شــده اید. آیــا هیــچ برنامــه ای بــرای پشــتیبانی نســخه ی جدیــد 

از واقعیــت مجــازی داریــد؟

در حــال حاضــر تمامــی تــاش مــا متمرکــز شــده 
اســت بــرروی هــر چــه بهتــر شــدن DiRT 5. مــا 

واقعیــت  بــرای  برنامــه ای  حــال حاضــر هیــچ  در 
مجــازی نداریــم امــا ایــن بــدان معنــا نیســت کــه در 

آینــده ایــن اتفــاق رخ نخواهــد داد.

آیا توسعه ی این اثر به عنوان اولین بازی مسابقه ای نسل بعدی فشاری برروی پروسه ی ساخت و تیم به وجود آورد؟

همیشــه ایــن چنیــن اســت! مــا واقعــاََ بــه بــازی کــه 
ســاخته ایم افتخــار می کنیــم و احســاس می کنیــم 
کــه یــک تجربــه ی اساســی بــه همــراه قابلیت هــای 
جدیــد و حالت هــای تــازه بــرای بازی بــازن بــه وجــود 
ــازان از ســری  آورده ایــم کــه مرزهــای انتظــار بازی ب
ــرد. مــا همچنیــن  ــر از حــد خــود می ب DiRT را فرات
ایــن موضــوع کار کردیــم  بــرروی  بســیار ســخت 

بازی بــازان  انــواع  بــرای  عالــی  تجربــه ی  یــک  تــا 
ــه دهیــم. اگــر مــا در  ــاال ارائ ــا ســطح ب از مبتــدی ت
تنهــا  بعــدی  زمــان عرضــه ی کنســول های نســل 
پیــدا  اطمینــان  بایــد  بــازی مســابقه ای هســتیم 
می کردیــم کــه مــورد عاقــه ی تمامــی بازی بــازان 
اتومبیــل  کنتــرل  یــک سیســتم  مــا  گیــرد.  قــرار 
خــاص بــه وجــود آوردیــم کــه طرفــداران بازی هــای 

کُدمســترز از آن قدردانــی کننــد کــه البتــه بــرای 
اســتاد شــدن در آن پیچیدگی هــا و عمــق خاصــی 
اســت  حالــی  در  ایــن  البتــه  شــود  رعایــت  بایــد 
کــه ســطوحی از تنظیمــات »کمــک« )Assist( را 
اعمــال کردیــم تــا بازی بازانــی کــه تنهــا قصــد لــذت 

ــز ارضــا شــوند. ــد نی ــردن را دارن ب

در آخر، اگر تروی بیکر و نوالن نورث مسابقه دهند، فکر می کنید کدام یک برنده باشند؟

سوال بسیار سختی است، می توانم درخواست ویدیو چک دهم؟

در آخر، اگر تروی بیکر و نوالن نورث مسابقه دهند، فکر می کنید کدام یک برنده باشند؟
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محمد آریامقدم 

ســال  در  ابتــدا   Cuphead عنــوان 
2017 بــه بــازار عرضــه شــد. محصــول 
اســتودیو MDHR را مــی تــوان یکــی از 
بهتریــن انحصاری هــای مایکروســافت 
تــا ســال 2019 دانســت. ایــن بــازی 
 Xbox ابتدا در ســال 2017 فقط برای
One و PC منتشــر شــد. اکثــر بــازی 
هــای انحصــاری مایکروســافت در ایــن 
نســل بــرای رایانــه هــای شــخصی هــم 
منتشــر شــده انــد و Cuphead هــم 
امــا  نبــود.  مســتثنی  قاعــده  ایــن  از 
بــازی  مثــل  درســت  بعــد،  ســال  دو 
بــازی   ،Ori and the Blind Forest
Cuphead هــم بــرای نینتنــدو ســوییچ 
ایــن  بــرای  منتشــر شــد. همــه چیــز 
و  نیافــت  جــا خاتمــه  بــازی، همیــن 
ــن  ــی همی در ژوالی ســال 2020، یعن
بــرای   Cuphead پیــش،  مــاه  چنــد 
کنســول نســل هشــتمی ســونی هــم 
منتشــر شــد. از ســه چهــار مــاه پیــش، 
ایــن  هــم   PS4 کنســول  کاربــران 

 Cuphead فرصــت را داشــته انــد تــا از
کــه  عنوانــی  ببرنــد.  را  لــذت  نهایــت 
یکــی  گیمرهــا،  از  برخــی  عقیــده  بــه 
ــازی هــای مســتقل نســل  ــن ب از برتری

هشــتم هــم بــه شــمار مــی رود.
در حالــی کــه بــازی Cuphead بــازی 
جالــب و دوســت داشــتنی بــه نظــر مــی 
رســد، ولــی نبایــد فریــب ظاهــر ایــن 
از آن   Cuphead را بخوریــد!  عنــوان 
دســته از بــازی هایــی اســت کــه بــرای 
ــادی  ــد زحمــت زی موفقیــت در آن، بای
خودمانــی  و  تعــارف  بــدون  بکشــید. 
تــر بگویــم؛ Cuphead بــازی ســختی 
اســت! در ادامــه و در مجلــه گیمفــا، 
قصــد داریــم تــا بیشــتر در رابطــه بــا 
ــا پایــان  ایــن عنــوان صحبــت کنیــم. ت
بــا نقــد و بررســی نســخه PS4 بــازی 
Cuphead در خدمــت شــما هســتیم.
ســاده،  داســتان   Cuphead بــازی 
سرراســت و جالبــی دارد! ترکیــب ایــن 
ســه عنصــر در یــک داســتان، باعــث 

بتوانــد  هــم  بازیکنــی  هــر  تــا  شــده 
داســتان ایــن بــازی را درک کنــد و هــم 
ببــرد. در جزیــره خیالــی  لــذت  آن  از 
بــه   Cuphead شــخصیت   ،Inkwell
ــا کتــری  همــراه بــرادرش Mugman ب
زندگــی   )  Elder Kettle  ( بــزرگ 
خــوش و خرمــی را تجربــه می کننــد. 
درســت بــر خــاف توصیه هــای کتــری، 
وارد  داشــتنی  دوســت  بــرادر  دو 
یــک  وارد  و  کازینــوی شــیطان شــده 
قمــار می شــوند. برنــده ایــن قمــار بــرای 
ــن دو  ــار پشــت ســر هــم، ای ــن ب چندی
بــرادر هســتند. تــا جایــی کــه شــیطان 
ــرای  ــد ب ــک پیشــنهاد جدی ــه آن هــا ی ب
ــر ماگمــن و کاپ  ــه کــردن دارد. اگ ارائ
هــد یــک بــار دیگــر برنــده ایــن بــازی 
ــد و اگــر  ــو را می برن ــول کازین شــوند، پ
ببازنــد، شــیطان روح آن هــا را خواهــد 
بــرد. کاپ هــد شــرط را می بــازد و یــک 
معاملــه جدیــد پیــش روی دو بــرادر 

ــرد.  ــرار مــی گی ق

 Cuphead ps4
قمار با شیطان 

بــه طــور کلــی همــان طــور کــه اشــاره شــد، درک 
داســتان بــازی اصــا دشــوار نیســت. خوشــبختانه 
روایــت داســتان بــازی هــم در ســطح قابــل قبولــی 
قــرار داشــته و هــر بازیکــن بــا هــر ســن و ســالی 
می توانــد Cuphead را بــه طــور کامــل درک کنــد. 
عنــوان Cuphead یکــی از آن بازی های مســتقلی 
اســت کــه داســتان، مهــم تریــن عنصــرش نیســت. 
بــا ایــن وجــود، در ایــن زمینــه مــی توانــد بازیکــن را 

راضــی نگــه دارد.  
 Cuphead پیــش از هــر چیــز، بایــد بدانیــد کــه
 Run and Gun اکشــن  بعــدی  دو  بــازی  یــک 
اســت. در واقــع نکتــه ای کــه در مــورد داســتان 
بــازی گفتیــم، در رابطــه بــا گیــم پلــی ایــن اثــر ســال 
2017 هــم صــدق مــی کنــد؛ مــا بــا یــک گیــم پلــی 
ــن  ــدون پیچیدگــی طــرف هســتیم. بدی ســاده و ب
ترتیــب، حتــی افــرادی کــه ســابقه خاصــی در بــازی 
کــردن ندارنــد هــم مــی تواننــد از ایــن بــازی ســر 
ــازی بیشــتر از هــر  ــی ب ــم پل ــد. تمرکــز گی در بیاورن
اســت.  بــازی  فایــت هــای  بــاس  روی  بــر  چیــز، 

ــون هــای دهــه  ــوان Cuphead شــدیدا از کارت عن
1930 الهــام گرفتــه و بــه همیــن خاطــر، بــاس 
هــای بــازی از لحــاظ ظاهــری شــباهت زیــادی بــه 
شــخصیت هــای شــرور کارتــون هــای آن دوران 
ــی خــوب  ــاس هــا خیل ــن ب ــد. روی طراحــی ای دارن
کار شــده و حتــی شــخصیت هــای خیلــی جالبــی 
اســتودیو  کــه  اســت  مشــخص  هســتند.  هــم 
MDHR اهمیــت باالیــی بــرای بــاس هــای بــازی 
خــود قائــل شــده اســت. البتــه درک ایــن موضــوع 
خیلــی ســخت نیســت. همــان طــور کــه اشــاره 
روی  بــر  بــازی  پلــی  گیــم  محوریــت  کا  شــد، 
همیــن بــاس هاســت کــه اتفاقــا غلبــه بــر آن هــا 
ــود. نکتــه مهــم  هــم کار نســبتا ســختی خواهــد ب
ایــن اســت کــه در حیــن مبــارزات، هرگــز نمــی 
توانیــد یــک نفــس راحــت بکشــید! شــما تــا زمانــی 
پاهایــش  روی  همچنیــن  مقابلتــان  بــاس  کــه 
ایســتاده، در خطــر خواهیــد بــود. در همیــن حیــن، 
بایــد مراقــب اطرافتــان هــم باشــید. گاهــی اوقــات 
شــانس نیــز در موفقیــت یــا شکســت شــما دخیــل 

Cuphead آن قــدر ســخت  بــازی  بــود.  خواهــد 
اســت کــه احتمــاال در مبــارزه بــا هــر بــاس، دســت 
کــم یکــی دو بــاری را شکســت خواهیــد خــورد. 
مهــم تریــن نکتــه در Cuphead ایــن اســت کــه از 

بگیریــد.  قبلــی درس  شکســت های 
مبــارزات شــما بــا باس هــای بــازی از یــک ســری 
فرمــول مشــخص و از پیــش تعییــن شــده پیــروی 
شــما  موفقیــت  خاطــر،  همیــن  بــه  کننــد.  مــی 
وابســته بــه خاقیتــی کــه در مبــارزات بــه خــرج 
مــی دهیــد نیســت! بلکــه وابســته بــه ایــن اســت 
ــل  ــاس مقاب ــارزات ب ــوی مب ــدازه الگ ــه تــا چــه ان ک
خــود را حفــظ کــرده ایــد. البتــه حتــی درک و حفــظ 
کــردن نحــوه مبــارزات یــک بــاس هــم نمــی توانــد 
چالــش برانگیــز بــودن بــازی را زیــر ســوال ببــرد. 
شــما همچنــان بایــد بتوانیــد در مقابــل حمــات 
وی از خــود دفــاع کنیــد و در مبــارزه، قــوی تــر از 

دشــمن خــود ظاهــر شــوید.



ــازی  ــن ب ــر. پرفورمنــس ای ضعیــف ت
بــر روی کنســول هــای Xbox One و 

PS4 تقریبــا مشــابه اســت.
Cuphead آن هــم  انتشــار دوبــاره 
تــوان  نمــی  را   PS4 کنســول  بــرای 
یــک  دنیــا،  گیمرهــای  همــه  بــرای 

دانســت.  کننــده  خوشــحال  اتفــاق 
بــه هــر حــال فرامــوش نکنیــد کــه 
بــازی  برتریــن  از  یکــی   Cuphead
هــای مســتقل ایــن چنــد ســال اخیــر 
حالــت  از  شــدن  از  خــارج  و  بــوده 
بــه  توانــد  نمــی  خیلــی  انحصــاری، 

مایکروســافت،  طرفــداران  مــذاق 
ایــن  ایــن حــال،  بــا  بیایــد.  خــوش 
بــه قشــر  را  فرصــت  ایــن  موضــوع 
تــا  داده  گیمرهــا  از  تــری  وســیع 
ــد.  ــه کنن ــد Cuphead را تجرب بتوانن
داران  دوســت  بــرای  کــه  عنوانــی 

تجربــه ای  مســتقل،  هــای  بــازی 
واجــب و البتــه، خاطــره انگیــز و بــه 

بــود.  خواهــد  ماندنــی  یــاد 

جلوه های بصری فوق العاده 
داستان ساده، قابل درک و قابل قبول 

تنوع باس ها 
ساندترک های بازی 

برخی از مراحل بازی می توانستند طراحی بهتری داشته باشند  
خسته کننده شدن بازی در برخی از مبارزات 

9
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آســان  چنــدان   Cuphead در  کــه  موضوعــی 
نخواهــد بــود. شــما در طــول بــازی مــی توانیــد 
ســکه هــا را جمــع آوری کــرده و آن هــا را جهــت 
خریــد آیتــم هایــی مثــل اســلحه خــرج کنیــد. هــر 
ســاحی نقــاط ضعــف و قــوت خــاص خــودش را 
دارد. در نظــر داشــتن ایــن نکتــه و گرفتــن تصمیــم 
درســت در هنــگام خریــداری ســاح جدیــد هــم 

ــازی  ــادی در طــول ب ــه شــما کمــک زی ــد ب مــی توان
ــد.  کن

از نقــاط قــوت بــازی Cuphead، مــی تــوان بــه 
طراحــی هنــری بــازی اشــاره کــرد. بــا عنوانــی طــرف 
ــام  ــون هــای دهــه 1930 اله ــه از کارت هســتیم ک
بــه بهتریــن شــکل ممکــن  ایــن کار را  گرفتــه و 
انجــام داده اســت. طراحــی بــاس هــا عالــی اســت 

و جزئیــات آن هــا بــه بهتریــن شــکل ممکــن رعایت 
شــده اســت. بــا ورود بــه هــر بخــش جدیــد از بازی، 
بــا یــک ســری جلــوه هــای بصــری جدیــد ســر و کار 
خواهیــد داشــت. موضوعــی کــه بــاز هــم خاقیــت 
اســتودیو MDHR را در رابطــه بــا طراحــی هنــری 
 PS4 بــازی مــی رســاند. از لحــاظ فنــی هــم، نســخه
نــه بهتــر از نســخه هــای کنســول رقیــب اســت و نــه 
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Release Date 
September 4, 2020
Platforms
Microsoft Windows
PlayStation 4
Stadia
Xbox One
PlayStation 5
Xbox Series X/S
Developer(s)  
Crystal Dynamics[a]
Publisher)s(
Square Enix
Genre(s)
Action-adventure, role-
playing game, beat ‹em 
up

مصطفی زاهدی

گــروه انتقــام جویــان سالهاســت بــه 
بحــث داغ دنیــای ســینما تبدیــل شــده 
انــد و حــال شــاهد ایــن بــوده ایــم کــه 
بــازی  دنیــای  بــه  پــا  جویــان  انتقــام 
ــا  ــد. آی ــز گذاشــته ان ــی نی هــای ویدئوی
ایــن گــردآوری انتقــام جویــان نتیجــه 
همــراه  بــه  دلچســب  و  جــذاب  ای 
داشــته اســت؟ بــا نقــد و بررســی ایــن 

عنــوان همــراه مــا باشــید...
از داســتان بــازی شــروع مــی کنیــم. 
آغــاز   A-Day روز  از  بــازی  اتفاقــات 
مــی شــوند. جایــی کــه قهرمانــان در 

کنــار مــردم مشــغول جشــن گرفتــن 
ایــن روز در پایــگاه خــود هســتند کــه 
و   Taskmaster حملــه  بــا  ناگهــان 
قدرتمنــد  تکنولــوژی  از  او  اســتفاده 
اونجــرز، هــزاران انســان جــان خــود را 
از دســت داده و فاجعــه ای مرگبــار رخ 
مــی دهــد. بعــد از ایــن اتفاقــات افــکار 
 Avengers عمومــی و سیاســتمداران
را مقصــر مــی داننــد و فشــار روانــی 
در  شــود.  مــی  وارد  آنهــا  بــر  زیــادی 
ادامــه بــه دلیــل ایــن فاجعــه، اونجــرز 
ــف  از هــم مــی پاشــد و اعضــای مختل

ایــرون  و  آمریــکا  کاپیتــان  ماننــد  آن 
مــن، بــه زندگــی مخفیانــه و زیرزمینــی 

روی مــی آورنــد.
ــج ســال، کامــاال خــان  حــال بعــد از پن
طرفــداران  از  کــه    ,Ms. Marvel یــا 
روز  فاجعــه  از  بعــد  و  بــوده  اونجــرز 
پیــدا  بشــری  فــوق  قــدرت   A-Day
کــرده اســت، تــاش دارد تــا اعضــای 
انتقــام جویــان را پیــدا کــرده و گــروه را 
ــا آنهــا بتواننــد  ــاره تشــکیل دهــد ت دوب
در مقابــل شــرکت بــزرگ AIM مقابلــه 

کننــد.

Marvel’s Avengers
سرگرم کننده اما معمولی... 

اتفاقــات  از  بــود  ای  خاصــه  ایــن 
و  داســتان  کلــی  هــدف  و  ابتدایــی، 
شــاهد  ادامــه  در  بــازی.  جریانــات 
اتفاقــات مختلــف و رویارویــی اعضــای 
مختلــف اونجــرز بــا کامــاال و برخــورد 
ایــن  کــه  هســتیم  مختلفــی  هــای 
و  روایــت  از  مهمــی  بخــش  لحظــات 
نیــز  را  کامــاال  شــخصیت  پرداخــت 

دهنــد. مــی  تشــکیل 
هــای  شــخصیت  پرداخــت  مــورد  در 
مختلــف انتقــام جویــان بایــد بگویــم 
نــه مــی تــوان شــخصیت پــردازی آنهــا 
را عالــی و بــی عیــب و نقــص نامیــد، و 
نــه مــی تــوان پرداخــت شــخصیتی آنهــا 
کــرد.  را ضعیــف و ســطحی قلمــداد 
در کل شــاهد عملکــرد متوســط)و تــا 
حــدی رو بــه بــاال( در زمینــه شــخصیت 
شــخصیت  برخــی  هســتیم.  پــردازی 
هــا ماننــد خــود کامــاال در طــول بــازی 
بــه خوبــی رشــد کــرده و پرداختــه مــی 
شــوند و از آن طــرف برخــی شــخصیت 
سینوســی  عملکــرد  دیگــر  هــای 
دارنــد. امــا مشــکل اساســی در ایــن 
بخــش ایــن اســت کــه آنچنــان شــاهد 
چــه  خاصــی  و  درخشــان  شــخصیت 
در تیــم انتقــام جویــان و چــه در بیــن 
اکثــر  و  نیســتیم  هــا   Super-Villan
ایــن عنــوان،  اجراهــا و نقــش هــای 
آنچنــان  نکتــه  و  هســتند  معمولــی 
خاصــی در خــود ندارنــد .  بــا ایــن وجــود 
هــای   Plot Twist برخــی  لطــف  بــه 
ــدن هوشــمندانه  ــگاه و گنجان گاه و بی
اتفاقــات و حــوادث، در کل مــی تــوان 

بــه ایــن بخــش نمــره قبولــی داد.
پلــی،  گیــم  و  مبــارزات  بخــش  در 
شــخصیت  چندیــن  بــا  گــه  آنجــا  از 
ــزار هــای  ــت هــا و اب ــا قابلی ــف ب مختل
شــاهد  هســتیم،  مواجــه  گوناگــون 
هســتیم.  نیــز  متفاوتــی  مبــارزات 
ــر قــدرت  ــه ب ــا تکی ــال Hulk ب ــرای مث ب
فیزیکــی خــارق العــاده خــود نبــرد هــا 
را بــه پیــش مــی بــرد و کســی مثــل 
ایــرون مــن، بیشــتر بــه ســمت نبــرد 
 Tanged های از راه دور و استفاده از
ایــن  در  دارد.  تمایــل  هــا   Attack
بیــن شــخصی مثــل کاپیتــان آمریــکا 
نیــز هــم در بخــش مبــارزات نزدیــک 
عملکــرد خوبــی دارد، هــم در مبــارزات 

بــا فاصلــه نســبتا دور.
 از لحــاظ مبارزاتــی، فیزیــک حــرکات، 
انیمیشــن هــای شــخصیت هــا، تنــوع 
انتقــام  حــرکات  تنــوع  و  حمــات 
جویــان بســیار قابــل قبــول اســت و در 
کل شــاهد یــک بخــش مبارزاتــی قابــل 

قبــول و جــذاب هســتیم.
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درخــت  هــا،  شــخصیت  از  کــدام  هــر  همچنیــن 
مهــارت و ابــزار و تجهیــزات مخصــوص خــود را دارا 
هســتند کــه بــه مــرور زمــان ارتقــاء یافتــه و مــوارد 
بیشــتری بــرای شــما آزاد مــی گــردد. امــا مســأله 
بــازی  ایــن جاســت کــه از آنجایــی کــه دشــمنان 
آنچنــان عمــق مبارزاتــی خاصــی ندارنــد، بعــد از آنکه 
بــه ترکیــب حماتــی مــورد نظــر بــرای هــر شــخصیت 
دســت یابیــد، آنچنــان نیــاز خاصــی بــه اســتفاده از 
حمــات دیگــر پیــدا نمــی کنیــد. همچنیــن هــوش 
مصنوعــی دشــمنان نیــز گاهــی اوقــات مشــکات 
ریــزی در خــود دارد کــه رونــد عــادی مبــارزات را بــا 

مشــکل مواجــه مــی ســازد.

پلــی،  گیــم  بخــش  در  بــازی  مشــکل  بزرگتریــن 
مربــوط بــه طراحــی مراحــل آن اســت کــه تــا حــد 
زیــادی یکنواخــت و تکــراری مــی شــود چــرا کــه 
در  بــار  هــا  ده  کلــی  ســاختار  و  اصــول  یکســری 
مراحــل مختلــف مــورد اســتفاده قــرار مــی گیــرد 
بــه  ده ســاعت،  از گذشــت  بعــد  بازیبــاز  و عمــا 
طــور واضــح در مــی یابــد درگیــر چرخــه تکــراری و 
ــراری شــده اســت.  ــت هــای تک یکنواخــت از فعالی
شــبیه  یکدیگــر  بــه  بســیار  کــه  هایــی  فعالیــت 
انــد و بیشــتر بهانــه و بســتری بــوده انــد تــا شــما 
بتوانیــد در نقــش قهرمانــان دشــمنان را بــه خــاک 
و خــون بکشــید! در واقــع اگــر شــاهد تنــوع بیشــتر 
و بهتــر مراحــل و Objective هــا بودیــم، ســطح 

رفــت. در  مــی  باالتــر  بــه مراتــب  کیفــی مراحــل 
بخــش گرافیکــی بایــد گفــت از لحــاظ هنــری شــاهد 
هســتیم.  اســتاندارد  و  قبــول  قابــل  عملکــردی 
طراحــی چهــره هــا، ســاختار بافــت هــا، نورپــردازی، 
ســایه زنــی هــا و دیگــر مــوارد هنــری ســطح کیفــی 
مطلوبــی را دارا هســتند.  امــا متاســفانه مشــکل 
ایــن جاســت در بخــش فنــی مشــکات بســیاری 
در بطــن بــازی وجــود دارنــد. از افــت فریــم هــای 
شــلوغ  لحظــات  برخــی  در  وحشــتناک  و  متعــدد 
هنــگام  گرافیکــی  هــای  بــاگ  برخــی  تــا  گرفتــه، 
مبــارزات. البتــه بایــد بگویــم آن قــدر هــم ایــن بــاگ 
ــن مشــکات  ــن حــال ای ــا ای ــرار نیســتند ب هــا پرتک
بــه تجربــه کلــی بــازی لطمــه وارد خواهنــد ســاخت.

سخن پایانی:
ــا مشــکات فنــی مختلــف و یکســری کمبــود هــای کلــی  بایــد گفــت عنــوان Marvel›s Avengers تــا حــد ایــده آل بســیار فاصلــه دارد چــرا کــه ایــن اثــر ب
دســت و پنجــه نــرم مــی کنــدو بــا ایــن وجــود، ســاختار کلــی مبــارزات و داســتان بــازی لــذت بخــش اســت و مــی توانــد شــما را ســاعت هــا ســرگرم ســازد. اگــر 

مشــکات و کمبــود هــای بــازی را نادیــده بگیریــد.

داستان بازی قابل قبول است - مبارزات بازی لذت بخش هستند 
- گرافیک هنری بازی استاندارد های الزم را داراست - بازی با 

وجود کم و کاستی ها تجربه لذت بخشی را به مخاطبان خود ارائه 
می دهد

مشکات فنی و باگ های گرافیکی - طراحی مراحل 
بازی می توانست بسیار خاقانه تر صورت بگیرد - هوش 

مصنوعی دشمنان می توانست بهتر باشد
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ــر مهمــی اســت  ــن اث ــازی Project Cars 3 اولی ب
اســایتلی  اســتودیو  شــدن  ملحــق  از  پــس  کــه 
زیرمجموعــه ی  بــه   )Slightly Mad( مــد 
آن هــا  ســوی  از   )Codemasters( کُدمســترز 
رویکــرد   Project Cars 3 می شــود.  منتشــر 
ــه بازی هــای قبلــی ایــن  کامــاََ متفاوتــی نســبت ب
ســری اتخــاذ کــرده و تمامــی المان هــای اصلــی 
طــور  بــه  را  اول  بــازی  اساســی  مکانیک هــای  و 
ســوم  نســخه ی  اســت.  کــرده  رو  و  زیــر  کامــل 
اثــری اســت کــه بیــش از همــه چیــز بــرروی لــذت 
رانندگــی تمرکــز دارد و همچنیــن موتورگرافیکــی 
اســایتلی مــد را بــه ســمتی ســوق می دهــد کــه 
اتومبیل هایــی  شــاهد لوکیشــن های رانندگــی و 
حــال  عیــن  در  باشــیم.  ســندباکس  فضــای  در 
آرکیــد  رانندگــی  اثــر  یــک  هیجان هــای  بــار  ایــن 
وارد بــازی شــده اســت تــا اینبــار نظــر مخاطبیــن 
بیشــتری را نیــز جلــب کنــد. بخــش Creer جدیــد 
شــما را بــه ســمت هایایت هــا و مســابقات شــبانه 
بــا جوایــز جــذاب هدایــت می کنــد. چالش هــا و 
اتفاقاتــی کــه در ایــن اثــر رخ می دهــد پیشــرفت 
شــما را رقــم خواهــد زد و اگــر بخواهیــم واقعبیــن 
باشــیم چنیــن رویکــردی مســیر هموارتــری را بــرای 
ایــن ســری رســم می کنــد. آیــا ایــن رویکــرد جدیــد 
و تمرکــز بــر مناطــق کامــاََ متفــاوت بــرروی کیفیــت 
بصــری و نــرخ فریــم نســخه ی اکس باکــس وان و 
پلی استیشــن ۴ تاثیــر مثبــت داشــته و یــا ایــن کــه 
ــه ایــن ســری وارد شــده  از ایــن جهــت ضربــه ای ب
اســت؟ بــا تحلیــل فنــی و بررســی عملکــرد بــازی 

Project Cars 3 بــا مــا همــراه باشــید.
نــام  بــا  تغییــرات  ایــن  تمامــی  همــه  از  اول 
نامــی  شــد  آغــاز   Project Cars Revolution
کــه تیــم ســازنده قــرار بــود بــرروی ایــن اثــر نهــاده 
ماننــد  آثــاری  از  الهام گیــری  بــا  بــازی  شــود. 

 Grid بــازی  یــا  و   Project Gotham Racing
از تیــم کُدمســترز ســاخته شــده اســت و ســطح 
ــات  ــه برخــی اوق ــوده ک ــاال ب ــدر ب ــری آن ق الهام گی
ــر از ســری  ــا یــک اث نمی تــوان تشــخیص داد کــه ب
Project Cars رو بــه رو هســتیم. بایــد متذکــر 
ایــن  شــویم کــه هســته ها و پایه هــای اساســی 
طرفــی  از  و  مانده انــد  باقــی  همچنــان  ســری 
ویژگی هــای بی نظیــری ماننــد آب و هــوای پویــا، 
چرخــه ی روز و شــب، جذابیــت خودرو هــا و انجیــن 
فیزیــک همچنــان مشــابه نســخه ی قبلــی اســت. 
بــه عنــوان یــک تجربــه ی ســندباکس ایــن اثــر بــه 
صــورت  بــه  را  مســابقات  می دهــد  اجــازه  شــما 
ســرگرمی  و  کنیــد  تجربــه  شــده  شخصی ســازی 
اصلــی ایــن اســت کــه هــر کــدام از رویدادهــا و 
ــا چالش هــای خاصــی همــراه  مســابقات Creer ب
 Tony هســتند کــه البتــه بــه شــیوه ی بازی هــای
Hawk طراحــی شــده اند. اگــر خواهــان بــاز کــردن 
ابتــدا  بایــد  هســتید  بعــدی  چالــش  و  مســابقه  
چالــش حــال حاضــر را بــه اتمــام برســانید و همیــن 
موضــوع باعــث شــده اســت کــه آن حــس خشــک 

دو نســخه ی قبلــی تــا حــدودی ازبیــن بــرود.
آیــا تغییــرات اعمــال شــده نتیجــه می دهنــد؟ بــرای 
برخــی از طرفــداران بلــه امــا ایــن یــک تصمیــم 
بســیار بحث برانگیــز بــرای تیــم توســعه بــه حســاب 
می آیــد چــرا کــه بــه طــور کلــی ممکــن اســت دو 
دســتگی در طرفــداران خــود ایجــاد کنــد. ممکــن 
اســت کســانی کــه از جهــت شبیه ســاز بــودن و 
ارائــه ی حــس واقعــی یــک مســابقه ایــن ســری را 
ســتایش می کردنــد از رویکــرد جدیــد چنــدان راضی 
نباشــند امــا در عیــن حــال تغییــرات ایجــاد شــده 
باعــث خواهنــد شــد کــه قشــری تــازه از طرفــداران 
 Project Cars بازی هــای مســابقه ای بــه ســری
پشــتیبانی  می تــوان  احتمــاالََ  شــوند.  جــذب 

بهبودیافتــه از کنترلــر را یکــی از تغییــرات اساســی 
و مفیــد اعمــال شــده دانســت، شــاید بتــوان گفــت 
کــه اســایتلی مــد ایــن بــار از نظــر کنتــرل عملکــرد 
بســیار خوبــی داشــته اســت، از حساســیت پیــش 
 Dead ــا حــل مشــکات پیرامــون ــه ت فــرض گرفت
لطــف  بــه  کنترلــر.  نکــردن  عمــل  و  Zoneهــا 
حــاال  زمینــه  ایــن  در  گرفتــه  صــورت  تغییــرات 
اتومبیل هــا بســیار درگیرکننده تــر  کــردن  کنتــرل 
و هیجان انگیزتــر از قبــل شــده و می توانــد نظــر 
بازی بــازان را بــه خــود جلــب کنــد. در کنــار همــه ی 
بازســازی شــده و حالــت  رابــط کاربــری  این هــا، 
Creer جدیــد نشــان می دهــد کــه تیــم ســازنده بــه 
هیــچ عنــوان کــم کاری نکــرده و تمامــی ایــن مــدت 

ــوده اســت. ــد ب ــازی جدی مشــغول توســعه ی ب
کنســول ها  بــرروی  بــازی  اجــرای  کیفیــت  امــا 
ــه اســت و تکنولــوژی اســتودیوی اســایتلی  چگون
چــه  بــه   The Madness Engine یعنــی  مــد 
شــکل خودنمایــی خواهــد کــرد. در اکثــر اوقــات 
اول  نســخه ی  دو  بــا  مشــابه  نتیجه هایــی  شــما 
متاســفانه  می کنیــد.  دریافــت   Project Cars
تمــام  حالــت  شــدن  منقطــع  و  پویــا  رزولوشــن 
ــی  صفحــه )Fullscreen Tearing( هــر دو عوامل
کنســولی  نســخه های  عملکــرد  در  کــه  هســتند 
بســیاری از بازی هــا شــاهدش هســتیم امــا بــه 
بنــدی  میــان کنســول ها مقایــس  کلــی در  طــور 

تکنیکــی بســیار مشــابه اســت.
نســخه ی  دو  میــان  را  مقایســه ای  تصویــر  ایــن 
اکــس  وان  اکس باکــس  و  وان  اکس باکــس 
ــه طــور کــم و  ــال ب ــوان مث ــه عن مشــاهده کنیــد. ب
بیــش کیفیــت تصویــر در کنســول قوی تــر افزایــش 
جزئیــات  و  ســایه ها  بافت هــا،  اســت.  یافتــه 
اتومبیــل همگــی مشــابه هســتند و تفاوتــی در 
کار نیســت اگرچــه تــا حــدودی انســداد محیطــی 
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بهتــر و دورنمــای پرجزئیات تــری را بــرروی کنســول 
تصویــر  کیفیــت  امــا  هســتیم  شــاهد  قوی تــر 
تفــاوت اساســی میــان ایــن دو نســخه بــه حســاب 

می آیــد.
دقیق تــر  بررســی های  و  اعــداد  ســراغ  بــه  حــاال 
می رویــم. در ســمت چــپ تصویــر شــاهد کیفیــت 
اس  وان  اکس باکــس  نســخه ی  از  خروجــی 
هســتیم کــه ۱۰۸۰p را هــدف قــرار داده اســت امــا 
در حقیقــت بــا رزولوشــن پویــا و حتــی پایین تــر 
ــن رزولوشــن مشــاهده  طــرف هســتیم. پایین تری
شــده بــرروی نســخه ی اکس باکــس وان اس کــه 
بــا آب و هــوای بارانــی و وجــود تمامــی اتومبیل هــا 
در راســتای دیــد ظبــط شــده عــدد ۱۱۵۲ در ۶۴۸ را 
نشــان می دهــد. بــدون شــک اجــرای بــازی بــرروی 
کنســول پایــه تارتریــن تصویــر را بــه مخاطــب ارائــه 
کنــار  در  را  آن  کــه  زمانــی  مخصوصــاََ  می دهــد 
دهیــد،  قــرار  اکــس  وان  اکس باکــس  نســخه ی 
اجــرا می شــود.   ۴K بــا رزولوشــن کــه  نســخه ای 
نســخه ی اکس باکــس وان اکــس بــازی در بهتریــن 
ــدا  ــه رزولوشــن ۲۸۸۰ در ۱۶۲۰ دســت پی ــت ب حال
می کنــد کــه تــا حــد زیــادی مشــابه نســخه ی قبلــی 
ــن  ــن تفــاوت کــه در بدتری ــا ای ــن ســری اســت ب ای
حالــت بــه رزولوشــن ۲۴۹۶ در ۱۴۰۴ افــت می کنــد 
ــی  ــا رزولوشــن بســیار خوب ــی مــا ب ــه طــور کل امــا ب
طــرف هســتیم. در نهایــت بایــد گفــت کــه بــه غیــر 
ــده  از مــوارد ذکــر شــد تفــاوت اساســی دیگــری دی

نمی شــود.
در ایــن میــان بایــد بــه یــک نکتــه ی مهــم اشــاره 
و  پــرو   ۴ پلی استیشــن  نســخه ی  دو  هــر  کــرد. 
تنظیمــات  قســمت  در  اکــس  وان  اکس باکــس 
گزینــه ی انتخــاب حالــت رزولوشــن یــا نــرخ فریــم 
وجــود دارد کــه بــا توجــه بــه عاقــه ی کاربــر تعییــن 
پایــه  کنســول های  نســخه ی  در  امــا  می شــود 
چنیــن  شــاهد  می رفــت  انتظــار  کــه  همان طــور 
قابلیتــی نیســتیم. بــه صــورت پیــش  فــرض حالــت 
ــت  ــه در ثاب رزولوشــن فعــال شــده اســت کــه البت
نگــه داشــتن نــرخ فریــم ۶۰ بــه مشــکل بــر مــی 
کیفیــت  فریــم  نــرخ  حالــت  انتخــاب  امــا  خــورد 

گرافیکــی را ثابــت نگــه مــی دارد امــا بــرای ثابــت 
نگــه داشــتن نــرخ فریــم بــا رزولوشــن پویاتــری رو 
ــدون  ــا ب ــه ی م ــه تجرب ــا توجــه ب ــه رو هســتیم. ب ب
توجــه بــه ایــن کــه چــه گزینــه ای را بــرای تجربــه ی 
اکــس  وان  اکس باکــس  کرده ایــد،  انتخــاب  اثــر 
در حالتــی کــه شــاهد ۲۰ اتومبیــل در افــق دیــد 
هســتیم و همچنیــن هــوا بارانــی اســت می توانــد 
تــا ۱۴۰۴p نیــز کاهــش رزولوشــن داشــته باشــد. در 
ــا ایــن موضــوع  ــو بیشــتر در رابطــه ب ادامــه ی ویدی

صحبــت خواهیــم کــرد.
پلی استیشــن  کنســول های  ســراغ  بــه  حــاال 
انتظــار  کــه  همان طــور  پایــه  کنســول  می رویــم. 
داده  قــرار  هــدف  را   ۱۰۸۰p رزولوشــن  مــی رود 
ــه  ــن شــرایط ب ــن تفــاوت کــه در بدتری ــا ای اســت ب
ــه طــور معمــول  ــد. ب ۱۳۴۴ در ۷۵۶ ســقوط می کن
مــا متوجــه ی ایــن موضــوع شــدیم کــه بــازی در 
اکثــر مســابقات بــا رزولوشــن ۹۷۲p عمــل می کنــد 
بنابرایــن حداقــل در ایــن مــورد از اکس باکــس وان 
بهتــر عمــل می کنــد. نســخه ی پــرو نیــز هــدف خــود 
ــد  ــی کــه می توان را ۱۴۴۰p قــرار داده اســت در حال
افــت بســیار زیــادی تــا  ۱۰۸۰p نیــز داشــته باشــد. 
 Project Cars بــاز هــم شــاهد عملکــردی مشــابه
اکثــر  در  کــه  معمولــی  رزولوشــن  هســتیم.   2
شــاهدش  پــرو   ۴ پلی استیشــن  بــرروی  اوقــات 

هســتیم ۱۱۵۲p اســت.
اعــداد و ارقــام را بررســی کردیــم و بــه طــور کامــل 
آن هــا را مــورد بحــث قــرار دادیــم و حقیقــت ماجــر 
ــه  ایــن اســت کــه تفــاوت میــان ایــن کنســول ها ب
شــمارش پیکســل ها، تفاوتــی جزئــی در انســداد 
محیطــی و دورنمــای بهتــر در کنســول های میــان 
نســلی بــر می گــردد. اگرچــه بایــد متذکــر شــویم 
بــا  اســت  ممکــن  پایــه  کنســول های  بــرروی 
تجربــه ای تارتــر رو به رو شــوید مخصوصاََ نســخه ی 
از  پشــتیبانی  بــا وجــود  وان. حتــی  اکس باکــس 
anti-aliasing و موشــن بلــور بــاز هــم بــه صــورت 
ــود.  ــد ب ــم شــاهد افــت رزولوشــن خواهی ــل تای ری
هیــچ راهــی بــرای توجیــه ایــن مــورد وجــود نــدارد، 
ایــن عالــی اســت کــه شــاهد تعبیــه ی یــک نــوع 

رزولوشــن پویــا هســتیم امــا مشــکل ایــن اســت 
کــه رزولوشــن پویــا تنهــا فشــار بــرروی پردازنــده ی 
جزئیــات  بــه  و  می دهــد  کاهــش  را  گرافیکــی 
ــر  ــه و پاشــیده شــدن آب زی موجــود در یــک صحن
رویکــردی  چنیــن  امــا  می دهــد  انعطــاف  تایر هــا 
 )CPU( تاثیــری بــرروی انطبــاق پردازنــده ی مرکــزی
نــدارد. اگــر شــما تعــداد اتومبیل هــا کــه هــر کــدام 
آخریــن  بــه  را  هســتند  مصنوعــی  هــوش  یــک 
نیازمنــد  کنســول ها  برســانید  ممکــن  میــزان 
ظرفیــت بیشــتر پردازنــده ی مرکــزی هســتند کــه 
در  کارشــان  می شــود  باعــث  موضــوع  همیــن 
رســیدن بــه ۶۰ فریــم بــر ثانیــه و ثابــت مانــدن 

بــرروی آن ســخت شــود.
بخــش عظیمــی از مشــکل ایــن اســت کــه هیــچ 
 Creer بخــش  نمی تواننــد  کنســول ها  از  یــک 
را بــدون افــت کیفیــت و نــرخ فریــم اجــرا کننــد 
اولیــن  از  صفحــه ای  شــکاف های  همچنیــن  و 
مســابقه ی تمرینــی گرفتــه تــا اولیــن مســابقه ی 
شــبانه ی شــانگهای شــاهد شــکاف های متعــددی 
اساســی  مشــکلی  هســتید.  صفحــه  بــرروی 
نســخه ی اکس باکــس وان ایــن اســت کــه بعضــی 
در  زیــادی  اتومبیل هــای  کــه  زمانــی  در  اوقــات 
تــا  مــداوم  طــور  بــه  می شــود  پدیــدار  صفحــه 
زیــر ۵۰ نیــز افــت فریــم دارد و تــا زمانــی کــه از 
اتومبیل هــای دیگــر فاصلــه نگیریــد ایــن مشــکل 
نمی گــردد.  بــاز   ۶۰ بــه  فریــم  و  نمی شــود  حــل 
حالــت  در  اکــس  وان  باکــس  اکــس  نســخه ی 
رزولوشــن بــازی را روان تــر اجــرا می کنــد اگرچــه 
بــاز هــم شــاهد افت هایــی در نــرخ فریــم هســتیم 
ــک  ــه ی ــه نســخه ی پای ــی نســبت ب ــه طــور کل ــا ب ام
بهبــود بــه حســاب می آیــد. بیشــتر ایــن کاهــش 
پرجزئیات تــر  مناطــق  و  مســابقات  در  فریم هــا 
رخ می دهــد، بــه عنــوان مثــال حتــی مســابقه ی 
شــانگهای در کنســول اکس باکــس وان اکــس نیــز 
بــه  بــه همــراه دارد و  را  کاهش هایــی در فریــم 

حــدود ۴۰ فریــم بــر ثانیــه نیــز افــت می کنــد.

بــرروی  ریــت”  “فریــم  حالــت  چگونــه  بنابرایــن   
و  اکــس  وان  اکس  باکــس  کنســول های 
بهتــر  کیفیــت  تجربــه ی  بــه  پــرو   ۴ پلی استیشــن 
 Azure Coast لوکیشــن  بــه  مــا  کمــک می کنــد؟ 
رفتیــم تــا ایــن موضــوع را بــا ۲۰ اتومبیــل در یــک 
تســت  بارانــی  هــوای  و  آب  همچنیــن  و  صحنــه 
کنیــم. نتیجــه در حالــت “رزولوشــن” بــرروی کنســول 
اکس باکــس وان اکــس چنــدان عالــی نبــود و ۵۰ تــا 
۶۰ فریــم ارائــه مــی داد. حالــت را بــه “نــرخ فریــم” 
تغییــر دادیــم کــه تجربــه را بیــن ۳ تــا ۴ فریــم بهبــود 
می دهــد. ایــن مطمئنــاََ از نظــر نــرخ فریــم بهتــر اســت 
ــازی  ــم. ب ــزی را نمی خواهی امــا مــا کامــاََ چنیــن چی
بــه طــور  اتومبیــل  کــه شــاهد چندیــن  در حالتــی 
همزمــان باشــید و همچنیــن آب و هــوای بارانــی 
انتخــاب شــود بــدون توجــه بــه حالتــی خــاص در 
تنگنــا قــرار می گیــرد. ایــن یــک توضیــح مفصــل بــرای 
عملکــرد بــازی بــرروی کنســول های اکس باکــس بــود 
بــرروی سیســتم های  بــه ســراغ عملکــرد آن  حــاال 

می رویــم. پلی استیشــن 
پلی استیشــن ۴ و پلی استیشــن ۴ پــرو نیــز تقریبــاََ 
بــا مشــکاتی مشــابه رو بــه رو هســتند. بایــد بــه ایــن 
نکتــه نیــز اشــاره کنیــم کــه رویدادهــای Hot Lap کــه 
تنهــا یــک اتومبیــل در صحنــه را شــامل می شــوند 
ــر فشــاری را از کنســول طلــب نمی کننــد  و شــرایط پ
امــا  را حفــظ می کننــد  ثانیــه  بــر  ۶۰ فریــم  تقریبــاََ 
لوکیشــن های  در  مــداوم.  کامــاََ  صــورت  بــه  نــه 
شــانگهای و کنیــون کنســول پایــه ی پلی استیشــن ۴ 
نــرخ فریــم را بیــن ۴۵ تــا ۶۰ نگــه مــی دارد کــه کمــی 
بدتــر از نســخه ی اکس باکــس وان اســت. دیگــر در 
“فریــم  حالــت  بــرای  گزینــه ای  پایــه  کنســول های 
ریــت” وجــود نــدارد و مــا بایــد بــا همیــن حالــت بــه 

ــم. ــازی کــردن بپردازی ب
 Azure الزم بــه ذکــر اســت کــه مســابقاتی ماننــد
پایــه   ۴ پلی استیشــن  بــرروی  شــدت  بــه   Coast
فشــار وارد می کننــد و کیفیــت را تحــت تاثیــر قــرار 
ــر  ــرای ایــن اث ــه ی ممکــن ب ــد. بهتریــن تجرب می دهن
را بــرروی اکس باکــس وان اکــس دریافــت می کنیــد 
شــامل  پــرو   ۴ پلی استیشــن  بــرروی  کــه  چــرا 
افت هــای بدتــری نســبت بــه وان اکــس هســتیم.

Project Cars 3 یــک تحــول در ایــن ســری اســت 
کــه بــه آن نیــاز داشــتیم، کنترل هــای آن بازســازی 
 Creer و بهبــود الزم را بــه خــود دیده انــد و حالــت
نیــز بســیار ســرگرم کننــده اســت. همــکاری میــان 
اســایتلی مد اســتودیوز و کُدمســترز یکی از بهترین 
تجربه هــا در ایــن ســری را بــه ارمغــان آورده  کــه 
البتــه یــک ســری از المان هــای اساســی دو نســخه ی 
اول را فــدای تجربه هــای جدیــد کــرده اســت. بــه 
ــازه  ــی ت ــدی و قالب همیــن دلیــل شــاهد یــک قاب بن
بــرای ســری Project Cars هســتیم. هیــچ فراری از 
تکنولــوژی دقمــی کنســول های پایــه و حتــی کنســول 
بــا  بایــد  نــدارد و تیم هــای توســعه  قوی تــر وجــود 
آن هــا هماهنــگ شــوند. ایــن بســیار تاســف برانگیــز 
اســت کــه تحــوالت بــه وجــود آمــده در گیم پلــی و 
انقابــی کــه در ســری شــکل گرفتــه اســت بــه دلیــل 
ســخت افزارهای قدیمــی کنســول ها نمی توانــد ۶۰ 
فریــم بــر ثانیــه را حفــظ کنــد و در بخش هایــی بــا 
رزولوشــن پویــا طــرف هســتیم. احتمــاالََ در بــازی 
نســل  کنســول های  قــدرت  از  اســتفاده  و  بعــدی 
بعــدی بســیاری از ایــن مشــکات برطــرف شــود و بــه 

ــد. پتانســیل حقیقــی خــود دســت یاب
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نــکات منفــی عملکــرد ایــن اثــر بــرروی کنســول ها 
را می تــوان افــت فریــم در مناطــق شــلوغ دانســت 
و همچنیــن رزولوشــن پویــا نیــز باعث شــده اســت 
تجربــه ای هماهنــگ را شــاهد نباشــیم. اگرچــه 
ــرو  ایــن مشــکات در نســخه ی پلی استیشــن ۴ پ

و اکس باکــس وان اکــس کمتــر دیــده می شــود 
رزولوشــن  از  غیــر  بــه  دارد  بــاز هــم وجــود  امــا 
پویــا و افــت فریــم، شــکاف های صفحــه  نیــز در 
ایــن  تمامــی  می شــود.  دیــده  صحنه هــا  برخــی 
مشــکات را نمی تــوان از تیــم ســازنده دانســت 

بلکــه کنســول های پایــه بــا ســخت افزار قدیمــی 
خــود توانایــی بــه حداکثــر رســیدن کیفیــت را از 

توســعه دهنــده ســلب می کنــد.

ایــن عنــوان نــکات مثبتــی را از نظــر فنــی در خــود 
و  جدیــد  بازی بــازان  میشــوند  باعــث  کــه  دارد 
دوســت داران ســبک ریســینگ آرکیــد نیــز بــه آن 

جــذب شــوند. کنتــرل بــازی بهبــود یافتــه اســت 
کــه باعــث می شــود بازی بــازان جدیــد و آرکیدبــاز 
جذابیــت بیشــتری را در ایــن اثــر ببیننــد. همچنیــن 

و  پویــا  هــوای  و  آب  بازگشــت   ،Creer حالــت 
تعبیــه ی چالش هــای گونــان نیــز باعــث می شــوند 

از تجربــه ی اثــر خســته نشــوید.

بر همین اساس ما به این بازی نمره ی فنی  ۸٫۵ از 10 را اختصاص می دهیم.
از اینکه با قسمتی دیگر از تحلیل فنی همراه ما بوده اید بسیار سپاسگزارم
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Midnight Club 3: Dub Edition Remix 
ســری میدنایــت کاب یــک فرنچایــز ریســینگ 
آرکیــد اســت کــه توســط شــعبه ســن دیگــوی راک 
اســتار در ســال ۲۰۰۰ خلــق شــد. ایــن ســری کــه از 
گنــگ واقعــی hashiriya الهــام گرفتــه شــده بــود 
 Midtown Madness شــباهت زیــادی بــه ســری
داشــت کــه قبــا توســط همیــن ســازنده ســاخته 
شــده بــود. ســری میدنایــت کاب بــر رقابــت در 
ریســینگ هــای خیابانــی در قالــب اپــن ورلد تمرکز 
داشــت و در نســخه های مختلف ســری، شــما در 
انــواع و اقســام شــهرها کــه بــر اســاس شــهرهای 
 New York  , London, Los مختلــف دنیــا مثــل
Angeles, Paris و , Tokyo خلــق شــده بــودن 
مســایقه مــی دادیــن. بیــن عناویــن ایــن ســری 

 Midnight Club 3: Dub برتریــن بــازی عنــوان
Edition Remix هســت کــه در واقــع یــک نســخه 
 Midnight Club 3: ــازی کامــا بهبــود یافتــه از ب
Dub Edition بــود کــه یــک ســال بعــد از انتشــار  
نســخه ی اصلــی ســوم یعنــی در ســال ۲۰۰۶ و در 
قالب Greatest Hits بر روی پلی استیشــن ۲ و 
در قالــب Platinum Hits بــر روی ایکــس باکــس 
خــاف  بــر  بــازی  از  ادیشــن  ایــن  شــد.  منتشــر 
ــی  ــی اس پ ــرای کنســول پ ــی ســوم ب نســخه اصل
ــازی  ــوای ب ــن نســخه تمــام محت منتشــر نشــد. ای
اصلــی اعــم از شــهرها، ماشــین هــا و موزیــک هــا 
رو در اختیــار داشــت و در کنــار اونهــا مــوارد خیلــی 
زیــادی مثــل ۲۴ ماشــین جدیــد و ۲۵ موزیــک 
الیســنس شــده ی جدیــد هــم بــه ایــن نســخه 

نســخه  ایــن  همچنیــن  بــودن.  شــده  اضافــه 
بــازی  اطاعــات  کــه  داد  مــی  اجــازه  بازیبــاز  بــه 
ممــوری  در   Midnight Club 3: Dub Edition
کارت را بــه ایــن نســخه ریمیکــس ایمپــورت کننــد 
 Midnight Club .تــا پیشرفتشــان حفــظ شــود
هــم  اصلــی  بــازی  از   3: Dub Edition Remix
کــه متــای ۸۴ را کســب کــرده بــود بازخوردهــای 
بهتــری دریافــت کــرد و نهایتــا موفــق شــد امتیــاز 
و  دهــد  اختصــاص  خــودش  بــه  را   ۸۷ متــای 
ریســینگ  عناویــن  بهتریــن  از  یکــی  بــه  تبدیــل 
 Midnight Club 3: بــازی زیبــای آرکیــد شــود. 
Dub Edition Remix در مطلــب مــا از »برتریــن 
عناویــن کمپانــی راک اســتار« در جایــگاه دهــم 

قــرار مــی گیــرد. 

سعید آقابابایی
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راک اســتار یکــی از مهــم تریــن، محبــوب 

تریــن و تاثیرگذاریــن نــام هــا در دنیــای 

بــازی هــا بــه حســاب مــی آیــد و اگــر یــک 

کمپانــی مهــم تریــن نقــش را در نشــان 

داشــته  هــا  بــازی  دنیــای  دادن عظمــت 

باشــد بــدون شــک آن راک اســتار اســت 

کــه بــا فرتچایــزی مثــل جــی تــی ای حتــی 

ــار  ــد صنعــت هالیــوود را هــم کن مــی توان

بزنــد. امــروز قصــد داریــم تــا نگاهــی بــه 

برتریــن بــازی هــای کمپانــی محبــوب راک 

اســتار طــی ســال هــا فعالیتــش در دنیــای 

بــا  بیشــتر  و  باشــیم  داشــته  هــا  بــازی 

عناویــن اکثــرا شــاهکار ایــن کمپانــی آشــنا 

شــویم. بــا مجلــه گیمفــا در ادامــه مطلــب 

»برتریــن بــازی هــای کمپانــی راک اســتار« 

همــراه باشــید.
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The Warriors
بــه عنوانــی کــه مــی شــود گفــت  مــی رســیم 
بــازی راک اســتار  تریــن  ناشــناخته  نوعــی  بــه 
تــا امــروز محســوب مــی شــود ولــی ایــن کمتــر 
بــودن  پاییــن  بــر  دلیلــی  ابــدا  شــدن  شــناخته 
کیفیــت بــازی نیســت و اتفاقــا بــا عنوانــی بســیار 
باکیفیــت و جــذاب طــرف هســتیم. ابــن بــازی کــه 
ــک بــازی  The Warriors یــا مبــارزان نــام دارد ی
در ژانــر Beat ‘em up اســت کــه توســط شــعبه 
ی تورنتــوی راک اســتار ســاخه شــد و در نســل 
ــرای  ــی ب ــن کمپان ششــم و ســال ۲۰۰۵ توســط ای
پلــی استیشــن ۲ و ایکــس باکــس منتشــر شــد و 
دو ســال بعــد در یــال ۲۰۰۷ بــرای کنســول دســتی 
پــی اس پــی نیــز در دســترس عالقمنــدان قــرار 

گرفــت. ایــن بــازی بــر اســاس یــک فیلــم ســینمایی 
در ســال ۱۹۷۹ بــا همیــن نــام خلــق شــده بــود کــه 
آن هــم بــر اســاس یــک رمــان در ســال ۱۹۶۵ بــا 
ــازی  ــی ب ــم پل ــود. گی ــام ســاخته شــده ب ــن ن همی
ــز  ــی بســیار جــذاب و هیجــان انگی شــامل مبارزات
در دنیایــی ۳ بعــدی بــود کــه بــرای افزایــش تنــوع 
بــازی، مراحــل و ســکانس هایــی مثــل تعقیــب و 
گریــز هــم در آن قــرار داده شــده بــود کــه بــه تنــوع 
بــازی کمــک زیــادی کــرده بــود. وقایــع بــازی در 
ــال مــی شــد و داســتان  نیویــورک ســال ۱۹۷۰ دنب
یــک گنــگ بــه نــام The Warriors را دنبــال مــی 
کــرد کــه بــه قتلــی کــه مرتکــب نشــده بودنــد متهــم 
بودنــد. بــازی The Warriors موفــق شــد تــا بعــد 
از انتشــار بازخوردهای فوق العاده ای  را از ســوی 

منتقدیــن و بازیبــازان دریافــت کنــد و امتیــازات 
خیلــی خوبــی را بــه خــودش اختصــاص داد کــه 
نهایتــا منجــر بــه کســب امتیــاز متــای 85 بــرای این 
ــاه  ــازی ۳ م ــن ب ــوان شــدند. خــط داســتانی ای عن
ــب  ــال مــی شــد و جال ــم دنب ــل از اتفاقــات فیل قب
اســت بدانیــد کــه تــک تــک شــخصیت هــای بــازی، 
 The Warriors توســط همــان نقــش در فیلــم
صداگــذاری شــدند کــه ایــن موضــوع بــه جذابیــت 
 The Warriors ــازی زیبــای ــود. ب ــازی افــزوده ب ب
در مطلــب مــا از »برتریــن عناویــن کمپانــی راک 

اســتار« در جایــگاه نهــم قــرار مــی گیــرد.

9
9



11
4

11
3

ها
ین 

رتر
ب

ها
ین 

رتر
ب

Ga
m

ef
a.

co
m

Ga
m

ef
a.

co
m

Bullye
راک اســتار حتــی سیســتم درســی و مدرســه هــا را 
هــم رهــا نکــرد و عنوانــی بــه نــام بولــی را ســاخت 
کــه یــک شــبیه ســاز کامــل بــود از خرابــکاری در 
مدرســه و تبدیــل شــدن بــه شــرورترین شــاگرد 
مدرســه. جالــب اســت کــه یــک نکتــه بــا وجــود 
تمــام ایــن موضوعــات جنجالــی در مــورد بــازی 
هــای راک اســتار وجــود دارد کــه فــارغ از مســائل 
حاشــیه ای و بحــث هایــی کــه پیرامــون بــازی های 
ایــن شــرکت هســت، از نظــر کیفیــت عناوینــی 
ــی  ــر و فــوق العــاده هســتند و بول ــی نظی واقعــا ب
هــم ابــدا از ایــن قضیــه مســتثنی نبــود و هیــچ 
عنوانــی حتــی تــا امــروز شــبیه آن وجــود نــدارد کــه 
جــرات کــرده باشــد ایــن طــور بــه موضــوع جســاس 

اموزش نوجوانان در مدرســه ورود کرده و شــدیدا 
آن را بــه چالــش بکشــد، باالخــره یــک راک اســتار 
کــه بیشــتر در دنیــای بــازی هــا نداریــم. بــازی بولی 
در ســال ۲۰۰۶ و در نســل ششــم ابتــدا بــه صــورت 
ــی استیشــن ۲ منتشــر شــد و  ــرای پل انحصــاری ب
دو ســال بعــد یعنــی در ســال ۲۰۰۸ و در نســل 
ایکــس  شــخصی،  هــای  رایانــه  نســخه  هفتــم 
باکــس ۳۶۰ و وی نیــز در دســترس عالقمنــدان 
قــرار گرفــت و در ســال ۲۰۱۶ نســخه گوشــی هــای 
هوشــمند آن نیــز منتشــر شــد. هــر موضوعــی کــه 
فکــرش را بکنیــد کــه یــک دانــش آمــوز در مدرســه 
ــا آنهــا دســت و پنجــه نــرم مــی  ای شــبانه روزی ب
ــن شــکل ممکــن  ــن و واقعــی تری ــه بهتری ــد، ب کن
در بولــی وجــود داشــت و از سیســتم حضــور در 

کالس هــای درس گرفتــه تــا قلــدر بــازی و دعــوای 
دانــش امــوزان و تمامــی مــوارد دیگــر مربــوط بــه 
ایــن حــوزه، در بولــی کامــال شــبیه ســازی شــده 
بودنــد و بــازی ازادی فــوق العــاده ای را در اختیــار 
شــما قــرار مــی داد. بولــی موفــق شــد بازخوردهــای 
بســیار مثبتــی را از ســوی منتقدیــن و بازیبــازان 
دریافــت کــرده و امتیــاز متــای ۸۷ را بــه خــودش 
اختصــاص داد کــه واقعــا میشــه گفــت امتیازاتــی 
خاطــر  بــه  شــد  کســر  عنــوان  ایــن  از  کــه  هــم 
موضــوع نمایــش خشــونت در مدرســه بــود کــه  
بــه نوعــی بازیبــاز را تشــویق بــه دانــش امــوزی 
شــرور بــودن مــی کــرد.  بــازی بولــی در مطلــب 
مــا از »برتریــن عناویــن کمپانــی راک اســتار« در 

جایــگاه ششــم قــرار مــی گیــرد.
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Manhunt
وقتــی نــام بــازی شــکار انســان باشــد و ســازنده 
اش هــم راک اســتار عزیــز، یعنــی خــدا آخــر و 
عاقبــت مــا رو بــا مخالفیــن خشــونت و مخالفیــن 
دنیــای بــازی بــه خیــر کنــه! بــدون شــک هــر گاه کــه 
صحبــت از شــوکه کننــده تریــن و بحــث برانگیــز 
 Manhunt تریــن عناویــن تاریــخ مطــرح باشــد
ولــی  اســت.  لیســت  آن  ســردمداران  جــزو 
خودمانیــم عجــب عنوانــی هــم بــود. یــادش بخیر. 
در آن زمــان کــه بــا کنســول پلــی استیشــن ۲ ایــن 
بــازی را تجربــه مــی کــردم تاکنــون چیــزی مثــل 
ــی  ــد وقت ــه ای مانن ــال صحن ــودم و مث ــده ب آن ندی
کــه بــا کیســه پالســتیکی شــخصی را خفــه مــی 
کردیــم تــا همیشــه از آن زمــان تــا بــه حــال در یــاد 
مــن مانــده اســت و یکــی از خشــن تریــن صحنــه 
هایــی اســت کــه تاکنــون در بــازی هــای رایانــه ای 
 Stealth یــک عنــوان Manhunt دیــده ام. بــازی
و Survival Horror اســت کــه در ســال ۲۰۰۳ 
بــرای پلتفــرم PlayStation 2 عرضــه گردیــد و 
ــز شــاهد انتشــار نســخه هــای  ــک ســال بعــد نی ی
بودیــم.  آن   Xbox و   Microsoft Windows
 Rockstar Games انتشــار ایــن بــازی که توســط
توســعه یافتــه بــود را خــود ایــن کمپانــی عهــده دار 
بــود. بعــد از انتشــار Manhunt  اکثریــت افــراد 
را تحســین کردنــد  آن  بــازی  حاضــر در صنعــت 

ولــی خــب عــده بیشــتری هــم بــازی را بــه خاطــر 
اش  گســیخته  افســار  و  وحشــتناک  خشــونت 
حســابی کوبیدنــد، مخصوصــا ایــن کــه صحبــت از 
۱۷ ســال قبــل اســت و راک اســتار در آن زمــان 
عنوانــی را بــا حــدی از خشــونت عرضــه کــرد کــه 
ــه  هنــوز در ســال ۲۰۲۰ هــم محتوایــش نســبت ب
اکثــر بــازی هــای خشــن، خشــونت بارتــر اســت. 
در واقــع اکثــر امتیازاتــی کــه از بــازی کــم شــد بــه 
ــازی و ضعــف ان  ــی ب ــم پل خاطــر المــان هــای گی
هــا نبودنــد بلکــه بــه دلیــل موضــوع و تــم خشــن و 
زمینــه بحــث برانگیــزی بــود کــه بــازی داشــت و بــه 
ــان و افسارگســیخته ای کــه  خاطــر خشــونت عری
در آن شــاهد بودیــم. هــر چنــد کــه یکــی از دالیــل 
اصلــی محبوبیــت بســیار زیــاد بــازی نیــز همیــن 
ــان  ــی مخالف ــه از طرف ــود ک خشــونت شــدید آن ب
بــازی هــای راک  دیگــر  ماننــد  و  زیــادی داشــت 
اســتار از ســمت دیگــر روز بــه روز بیــن گیمرهــا 
محبــوب تــر مــی شــد و تبدیــل بــه یکــی از عناویــن 
العــاده و افســانه ای راک اســتار گشــت.  فــوق 
در نتیجــه نظــرات مختلــف در مــورد ایــن بــازی، 
بــرای Manhunt حاصــل  متــای ۱۰۰/۷۶  امتیــاز 
شــد کــه البتــه امتیــازات کــم شــده واقعــا فقــط 
ــه از لحــاظ  ــد وگرن ــازی بودن ــه خاطــر خشــونت ب ب
کیفیــت گیــم پلــی یکــی از برتریــن و اســترس زا 
بقــا  وحشــت  و  کاری  مخفــی  عناویــن  تریــن 

محســوب مــی شــود. Manhunt بــه طــور کلــی 
بــا مخالفــت هــای اجتماعــی زیــادی روبــرو شــد 
کــه تقریبــا همگــی آن هــا بــه دلیــل صحنــه هــای 
بــازی وجــود  کــه در  بــود  خشــونت وحشــتناکی 
داشــت و همچنیــن زبــان بســیار بزرگســاالنه آن. 
ممنوعیــت  کشــورها  از  بســیاری  در   Manhunt
ــه یکــی از بحــث  ــل ب انتشــار دریافــت کــرد و تبدی
برانگیــز تریــن عناویــن تاریــخ بــازی هــای رایانــه ای 
ــه ایــن دلیــل کــه ســاخت راک  شــد، مخصوصــا ب
اســتار بــود و ایــن کمپانــی از گذشــته و بــا بــازی 
هــای قبلــی خــود  دشــمنان زیــادی را در بخــش 
ــا  ــرای خــود دســت و پ هــای مختلــف اجتماعــی ب
کــرده بــود! تمامــی ایــن جنجــال هــا و حــرف هــای 
پیرامــون ایــن عنــوان زمانــی بیشــتر شــد و بــه اوج 
رســید کــه توســط رســانه هــای بریتانیــا اعــالم شــد 
کــه Manhunt عامــل اصلــی الهــام یــک نوجــوان 
بــرای مرتکــب شــدن جنایــت و قتــل بــوده اســت 
و هــر چنــد کــه ایــن موضــوع مدتــی بعــد توســط 
پلیــس و دادگاه کامــال رد شــد، ولــی کار خــود را 
کــرده بــود و بحــث و جنجــال هــای حــول و حــوش 
ایــن عنــوان را بســیار بیشــتر از قبــل کــرده بــود.   
بــازی زیبــای Manhunt در مطلــب مــا از »برتریــن 
عناویــن کمپانــی راک اســتار« در جایــگاه هشــتم 

قــرار مــی گیــرد.
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Max Payne 3
ــن  ــوب تری ــدون شــک یکــی از محب مکــس پیــن ب
امــروز  بــه  تــا  هــا  بــازی  تاریــخ  فرنچایزهــای 
ــه فــوق  محســوب میشــود کــه شــاهد یــک ۳ گان
ایــن ســری  از  یادماندنــی  بــه  و  العاغــده جــذاب 
ــا نســخه  بودیــم کــه البتــه نســخه اول و دوم آن ب
ســوم کــه توســط راک اســتار ســاخته شــده تفــاوت 
تقریبــا زیــادی دارن. بــازی    Max Payne 3 بــا 
هزینــه ای بســیار بــاال یعنــی در حــدود ۱۰۵ میلیــون 
ایــن  و  شــد  ســاخته  اســتار  راک  توســط   دالر 
کمپانــی در ســال ۲۰۱۲ آن را بــرای پلتفــرم هــای 
PC, Playstation 3 و Xbox 360 منتشــر نمــود 
و البتــه ثابــت شــد کــه هزینــه بــاالی ســاخت ایــن 
 Max Payne 3 .بــازی ارزشــش را داشــته اســت
بعــد از انتشــار هــم از لحــاظ بازخوردهــای منتقدیــن 
و طرفــداران و هــم از نظــر فــروش بســیار موفقیــت 
آمیــز عمــل کــرد و توانســت تــا از منابــع و مجامــع 
را  امتیــازات بســیار عالــی  دنیــا  معتبــر گیمینــگ 

دریافــت نمایــد کــه ایــن امتیــازات نهایتــا منجــر بــه 
 Max Payne کســب امتیــاز متــای ۱۰۰/۸۷ شــد و
3 امــروز بــه عنــوان یکــی از برتریــن عناویــن شــوتر 
بــازی هــا شــناخته  تاریــخ  ســوم خلــق شــده در 
میشــود. بــدون شــک بــرای طرفــداران قدیمــی تــر 
بــازی هــای رایانــه ای، بــازی کــردن عنــوان مکــس 
پیــن ۳ بــا آن همــه خاطراتــی کــه از دو نســخه اول 
آن دارا هســتیم و شــناخت کاملی که از شــخصیت 
آســیب دیــده و ویــران شــده مکــس داریــم، بســیار 
ــا  ــار ب ــن ب ــرای اولی ــه ب ــود ک ــر از کســانی ب جــذاب ت
نســخه ســوم بــا ایــن ســری آشــنا شــده انــد.   گیــم 
پلــی  Max Payne 3  بــر روی المــان هــای شــوتر 
خــوش  العــاده  فــوق  پلــی  گان  شــخص،  ســوم 
دســت و لــذت بخــش،   کیفیــت عالــی کاورگیــری 
و  جذابیــت بســیار بــاالی مبــارزات تمرکــز دارد و 
ــازی واقعــا  ترکیــب ایــن بخــش هــا در گیــم پلــی ب
شــگفت انگیــز اســت. لــذت شــلیک و مبــارزات و 
کاور گیــری و همچنیــن اســتفاده از قابلیــت بــی 

ــه  ــازی Max Payne 3 ب ــر Bullet Time در ب نظی
حــدی باالســت کــه آن را تبدیــل بــه یکــی از برتریــن 
شــوترهای ســوم شــخص تاریــخ بــازی هــای رایانــه 
ای کــرده اســت. بــازی زیبــای مکــس پیــن ۳ در 
راک  کمپانــی  عناویــن  »برتریــن  از  مــا  مطلــب  

ــرد. ــم قــرار مــی گی ــگاه هفت اســتار« در جای
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Grand Theft Auto III
بــازی جــی تــی ای ۳ بــه نوعــی یــک نقطــه عطــف 
ایــن ســری محســوب مــی شــود کــه  تاریــخ  در 
از  حــد  آن  در  بــازی  کمتــر  انتشــارش  زمــان  در 
بــازی  ایــن  واقــع  در  و  داشــت  وجــود  کیفیــت 
اســتانداردهای ســری را چنــد پلــه ارتقــا داد. جــی 
تــی ای ۳  توســط دی ام ای دیزایــن کــه یکــی از 
اســتودیوهای راک اســتار هســت ســاخته شــد و 
ایــن کمپانــی در ســال ۲۰۰۱ جــی تــی ای ۳ را بــرای 
پلــی استیشــن ۲ منتشــر کــرد و در ســال هــای 
۲۰۰۲ و ۲۰۰۳  هــم نســخه رایانــه هــای شــخصی 
و ایکــس باکــس ایــن بــازی عرضــه شــد. همینطــور 
در ادامــه و طــی ســال هــای بعــد ایــن بــازی بــرای 

کلــی از پلتفــرم هــای مختلــف دیگــر هــم عرضــه 
شــد تــا خیلــی هــا از تجربــه ایــن شــاهکار بــی 
نصیــب نماننــد. وقایــع ایــن بــازی در شــهر لیبرتــی 
ــال مــی  ــود دنب ــورک ب ــه از نیوی ســیتی کــه برگرفت
نــاک  بــه  جنایتــکار  شــخصیتی  داســتان  و  شــد 
کالود را دنبــال مــی کــرد کــه بعــد از ایــن کــه در 
جایــی رهــا مــی شــود تــا بمیــرد، نجــات پیــدا کــرده 
و در ادامــه خیلــی بیشــتر در دنیــای گنــگ، جــرم و 
فســاد فــرو مــی رود. جــی تــی ای ۳ بعــد از انتشــار 
شــدیدا مــورد تحســین بازیبــازان و منتقدیــن قــرار 
گرفــت و تقریبــا از تمامــی مجامــع و منابــع معتبــر 
گیمینــگ در دنیــا، امتیــاز کامــل رو دریافــت کــرد 
و نهایتــا نیــز از مجمــوع ایــن بازخوردهــا امتیــاز 

ــه  ــز ۹۷ را دریافــت کــرد کــه ب ــای شــگفت انگی مت
عنــوان یکــی از برتریــن بــازی هــای تاریــخ شــناخته 
ــازی هــم مثــل دیگــر عناویــن  ــن ب ــه ای شــود. البت
راک اســتار جنجــال هــا و بحــث هایــی بــه همــراه 
داشــت کــه بــه خشــونت بســیار زیــاد و واقعــی بــه 
همــراه اســتفاده زیــاد از مســائل جنســی مربــوط 
مــی شــدند ولــی ایــن موارد ذره ای هم نتوانســتند 
روی موفقیــت بــازی تاثیــر بگذارنــد و جــی تــی ای 
ــازی ســال ۲۰۰۱  ــن ب ــه پروفــروش تری ــل ب ۳ تبدی
 Grand Theft Auto III شــاهکار  بــازی  شــد. 
در مطلــب مــا از »برتریــن عناویــن کمپانــی راک 

5اســتار« در جایــگاه پنجــم قــرار مــی گیــرد.
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Grand Theft Auto: San Andreas
نســخه چهــارم و پنجــم ســری جــی تــی ای کــه 
ــد شــاهکارهایی  ــازی ســال شــده ان هــر دو هــم ب
طرفــداران  هــم  هنــوز  امــا   هســتند،  جاودانــه 
 Grand Theft Auto: San Andreas وقتــی از
حــرف مــی زننــد  انــگار یــک طــور دیگــر و بــا   شــور 
و اشــتیاق خاصــی حــرف مــی زننــد کــه در مــورد 
هیــچ نســخه دیگــری از ایــن ســری وجــود نــدارد. 
بازی Grand Theft Auto: San Andreas   در 
ابتــدا در ســال ۲۰۰۴ تنهــا بــر روی پلتفــرم  پلــی 
استیشــن ۲ در نســل ششــم منتشــر گردیــد، ولــی 
بــرای   ۲۰۱۵ تــا   ۲۰۰۵ هــای  ســال  طــی  و  بعــدا 
بســیاری از پلتفــرم هــای دیگــر نیــز عرضــه گردیــد 
تــا همــه از تجربــه ایــن شــاهکار بهــره منــد شــوند.  
ایــن بــازی بــه واســطه داســتان و روایــت قدرتمنــد 
، شــخصیت هایــی بــه یادماندنــی، المــان هــای 
گذاشــتن  آزاد  و  جــذاب  نهایــت  بــی  پلــی  گیــم 

ــه  ــای ۹۵ را ب ــاز مت ــاز،  توانســت امتی کامــل بازیب
خــودش اختصــاص دهــد و در رقابــت بــا عناوینــی 
ــو ۲ و متــال  ــف ۲ و هیل ــل هــاف الی شــاهکار مث
گیــر ســالید ۳ بــه عنــوان بازی ســال ۲۰۰۴ انتخاب 
ــازی  ــر ب ــی نظی ــن نشــان از کیفیــت ب شــود کــه ای
ــازی ســال شــدن،  ــر ب داشــت. همچنیــن عــالوه ب
Grand Theft Auto: San Andreas به عنوان 
پرفــروش تریــن بــازی ســال ۲۰۰۴، پرفروش ترین 
بــازی تاریــخ پلــی استیشــن ۲ و یکــی از پرفــروش 
تریــن بــازی هــای تاریــخ نیــز شــناخته مــی شــود. 
ــام  ــه ن ــکا ب ــی از آمری ــی خیال ــازی در ایالت ــع ب وقای
San Andreas دنبــال مــی شــود کــه برگرفتــه از 
 San Andreas کالیفرنیــا و نــوادا اســت. ایالــت
 Los خــودش شــامل ۳ شــهر بــزرگ اســت. شــهر
Santos کــه برگرفتــه از Los Angeles اســت. 
 San Francisco کــه برگرفتــه San Fierro شــهر
کــه   Las Venturas شــهر  همینطــور  و  اســت 

اســت!   Las Vegas از  شــده  گرفتــه  الهــام 
ــه  ــازی، داســتان شــخصیتی ب بخــش تــک نفــره ب
نــام Carl »CJ« Johnson را دنبــال مــی کنــد 
کــه یــک gangbanger ســابق اســت و بعــد از 
بــه قتــل رســیدن مــادرش، از لــوس ســانتوس بــه 
خانــه، یعنــی لیبرتــی ســیتی بازگشــته اســت. او 
مجــددا دوســتان و خانــواده اش را پیــدا مــی کنــد 
و بیشــتر زمــان بــازی در تــالش بــرای دوبــاره ســرپا 
کــردن و تثبیــت کــردن وضعیــت گنــگ ســابقش، 
برخــورد بــا پلیــس هــای فاســد و همچنیــن ذره 
ذره یافتــن حقیقــت در بــاره قتــل مــادرش اســت. 
جالــب اســت بدانیــد کــه پــالت و هســته داســتانی 
اتفــاق واقعــی در شــهر  پایــه چندیــن  بــر  بــازی 
لــوس آنجلــس نوشــته شــده اســت.  بــازی زیبــای 
Grand Theft Auto: San Andreas در مطلب 
مــا از »برتریــن عناویــن کمپانــی راک اســتار« در 

جایــگاه چهــارم قــرار مــی گیــرد.
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Red Dead Redemption

ــی اگــر  راک اســتار کاری را انجــام نمــی دهــد ول
قصــد کنــد کــه آن را انجــام دهــد غوغــا مــی کنــد. 
ایــن جملــه کل وضعیــت راک اســتار اســت. غــول 
ســاز  حاشــیه  همیشــه  ولــی  بــزرگ  و  محبــوب 
را  کــه عناوینــی  بــازی هــای ویدئویــی. شــرکتی 
ــار دارد کــه همــه رکوردهــای فــروش و ..  در اختی
را زده انــد. ســال ۲۰۱۰ بــود کــه راک اســتار یــک 
انقــالب بــزرگ در بــازی هــای وســترن جهــان آزاد 
ایجــاد کــرد و عنوانــی را ســاخت کــه ایــد در ابتــدا 
کســی فکــر نمــی کــرد تبدیــل بــه چنیــن افســانه ای 
شــود و گمــان بــر ایــن بــود کــه ماننــد بــازی قبلــی 
خــود یعنــی Red Dead Revolver یــک عنــوان 
ــدا  ــه اصــال و اب ــی قضی خــوب و جــذاب باشــد. ول
 Red Dead Redemption بــازی   نبــود.  ایــن 
منتشــر شــد و در صنعــت بــازی هــای رایانــه ای 
موجــی از تحســین و شــوق را بیــن بازیبــازان و 
منتقــدان ایجــاد کــرد، انــگار کــه یــک جــی تــی ای 

 Red Dead  جدیــد عرضــه شــده اســت. عنــوان
و  کــرد  درو  را  جوایــز  تمامــی   Redemption
انــواع و اقســام امتیــازات کامــل و بــی نظیــر را 
دریافــت نمــود. کســب امتیــاز متــای ۹۵ فقــط 
ایــن اســت کــه تقریبــا تمامــی نمــرات  نشــانگر 
ــوده اســت و خــوب مــی دانیــد کــه  ــازی کامــل ب ب
در ایــن زمانــه بــا ایــن همــه فکــر و عقایــد مختلــف 
ــازی از همــه نمــره کامــل  منتقــدان، وقتــی یــک ب
ــرار  ــی تک ــک شــاهکار ب ــا ی ــی چــه. تنه ــرد یعن بگی
مــی توانــد چنیــن کاری را انجــام دهــد کــه البتــه 
بــی  شــاهکار  یــک   Red Dead Redemption
تکــرار بــود. داســتانی فــوق العــاده زیبــا و غمنــاک، 
گرافیکــی بــی نظیــر، دنیایــی فــوق العــاده عظیــم 
ــی نقــص  ــوا، صداگــذاری و موســیقی ب ــر محت و پ
و البتــه گیــم پلــی و مبــارزات بــا باالتریــن حــد 
کیفیــت، همــه و همــه دســت بــه دســت هــم 
دادنــد تــا یکــی از برتریــن بــازی هــای تاریــخ خلــق 
 Red ــوان تصــور کــرد ــه نوعــی کــه مــی ت شــود. ب

Dead Redemption یــک نســخه از جــی تــی ای 
در دنیــای وســترن اســت دقیقــا بــا همــان کیفیــت 
و اســتانداردهای محبــوب تریــن بازی راک اســتار. 
مبــارزات و گان پلــی فــوق العــاده عالــی و خــوش 
هــای  برتریــن  از  یکــی  شــک  بــی  بــازی  دســت 
نســل هفتــم بــود و گیــم پلــی بــی نظیــری داشــت. 
ــال  ــن ســوم شــخص دنب ــه دوربی ــارزات از زاوی مب
مــی و ماننــد تقریبــا تمامــی بــازی هــای شــوتر 
ســوم شــخص بــر پایــه کاور گیــری و تیرانــدازی 
بنــا شــده بــود، امــا ایــن کیفیــت و خــوش دســت 
در  کاورگیــری  و  هــا  ســالح  و  تیرانــدازی  بــودن 
کــرد  مــی  هــم  شــاهکارتر  را  آن  کــه  بــود  بــازی 
  Red Dead Redemption تــا  شــد  باعــث  و 
ــه ای هیــچ نقصــی نداشــته  ــا در هیــچ زمین تقریب
 Red Dead Redemption باشــد. بــازی زیبــای
در مطلــب مــا از »برتریــن عناویــن کمپانــی راک 

ــرد. ــرار مــی گی ــگاه ســوم ق اســتار« در جای
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Grand Theft Auto III
ــی هــای شــاهکار  راک اســتار از آن معــدود کمپان
ســاز ماننــد ناتــی داگ اســت کــه انــگار بلد نیســتند 
چیــزی جــز عناویــن بــی نظیــر بســازند! بیــن تمــام 
گل  گفــت  میشــود  اســتار  راک  شــاهکارهای 
سرســبد آن هــا  Grand Theft Auto ۵  اســت 
کــه بــا انتشــارش، دنیــا را بــه تحســین واداشــت و 
بــه همــراه بخــش شــاهکار آنالینــش، رکوردهــای 
مختلفــی را در تمــام حــوزه هــای ســرگرمی ثبــت 
کــرد و در فــروش حتــی از غــول هــای هالیــوودی 
هــم جلــو زد. در نســل هشــتم و در ســال ۲۰۱۴ 
ــرای پلــی استیشــن ۴ و  ــوان جــی تــی ای ۵، ب عن
ایکــس باکــس وان عرضــه شــد و ســپس در حدود 
یــک ســال بعــد بــرای رایانــه هــای شــخصی منتشــر 
شــد.  عناویــن جــی تــی ای همــواره  توانســته انــد 
حــس و حــال قــرار گیــری در زندگــی یــک گانگســتر 
واقعــی را آن هــم بــدون هیــچ سانســوری و بــه 
صــورت کامــال واقــع گرایانــه بــه بازیبــاز منتقــل 

کننــد و نســخه پنجــم نیــز از ایــن فاعــده مســتثنی 
ــه بهتریــن شــکل هــم  نبــود و اتفاقــا ایــن کار را ب
انجــام مــی داد و شــما را در قالــب ۳ گاتگســتر 
مختلــف قــرار مــی داد کــه هــر کــدام از زمیــن 
 Grand  تــا آســمان بــا هــم متفــاوت بودنــد. در
Theft Auto V همــه چیــز در باالتریــن ســطح 
ــک  ــذت ممکــن از ی ــرار داشــت و اوج ل ــت ق کیفی
بــازی را بــه بازیبــازان منتقــل مــی کــرد. ایــن عنوان 
در همــه زمینــه هــا از تیرانــدازی و گان پلــی گرفتــه 
تــا داســتان و گرافیــک و صداگــذاری و موســیقی   
بــی نظیــر بــود و ســاعات بســیار جذابــی را بــرای مــا 
رقــم زد. از همــه مهــم تــر ایــن کــه جــی تــی ای ۵ 
مقــدار محتــوای شــگفت انگیــزی داشــت کــه مــی 
توانســت مــاه هــا شــما را مشــغول کنــد و تــازه 
ایــن فقــط بخــش داســتانی بــازی بــود. بخــش 
آنالیــن بــازی هــم بــرای خــودش دنیایــی جداســت 
را  شــما  توانــد  مــی  هــا   ســال  آن،  محتــوای  و 
ســرگرم کنــد و یــک زندگــی کامــل را در آن داشــته 

باشــید. جــی تــی ای ۵ بــه واســطه داســتان گویــی 
بــی نظیــر از زاویــه دیــد ۳ شــخصیت اصلــی و 
خلــق دنیایــی شــاهکار و واقعــی موفــق شــد تــا 
پــس از انتشــار بازخوردهــای فــوق العــاده ای را 
رویایــی  متــای  امتیــاز  نهایتــا  و  نمایــد  دریافــت 
۱۰۰/۹۷ را بــه خــود اختصــاص داد تــا در جمــع 
چنــد بــازی برتــر تاریــخ کــه متــای بــاالی ۹۵ دارنــد 
قــرار بگیــرد. عنــوان جــی تــی ای ۵، در لیســت 
مــا از »برتریــن بــازی هــای کمپانــی راک اســتار« 
در رتبــه نخســت قــرار گرفتــه اســت. همــان رتبــه 
ای کــه در هــر لیســتی کــه جــی تــی ای ۵ در آن 
حضــور داشــته باشــد، احتمــاال متعلــق بــه ایــن 

ــازی خواهــد بــود. ب

1
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Red Dead Redemption II
مــی رســیم بــه شــاهکاری جاودانــه بــه نــام رد دد 
ردمپشــن ۲. عنوانــی کــه نســخه ی دوم شــماره 
قبلــی لیســت مــا و در واقــع نســخه ســوم ســری 
رد دد محســوب میشــود و  در نســل هشــتم و 
پلــی  بــرای  اســتار  راک  ۲۰۱۸توســط  ســال  در 
پــی ســی   و  باکــس وان  ایکــس  و  استیشــن ۴ 
منتشــر شــد.   Red Dead Redemption 2 بــه 
ــق  ــه کامــال واقعــی و خل ــک تجرب ــه ی واســطه ارائ
دنیایــی کامــل بــر اســاس غــرب وحشــی و زندگــی 
در آن در کنــار المــان هــای گانگســتری و وســترن 
و گیــم پلــی واقــع گرایانــه، موفــق شــد تــا پــس 
از انتشــار بازخوردهایــی فراتــر از شــگفت انگیــز را 
از ســوی منتقدیــن و بازیبــازان دریافــت نمایــد. 
نهایتــا نیــز ایــن عنــوان زیبــا همــان طــور کــه انتظــار 
مــی رفــت توانســت از مجمــوع نقــد هــا و نمــرات 
خــود، امتیــاز متــای رویایــی ۱۰۰/۹۷ را بــه خــود 
کنــار چنــد  در  نظــر  ایــن  از  تــا  اختصــاص دهــد 
 Red بــازی برتــر تاریــخ قــرار بگیــرد. بــازی نخســت
Dead Redemption که در نســل هفتم منتشــر 
شــد و جایــزه بــازی ســال را هــم دریافــت کــرد یــک 

شــاهکار جاودانــه و بــی نهایــت هیجــان انگیــز بــود  
ولــی بــرای نســخه دوم  راک اســتار پــا را چنــد پلــه 
باالتــر گذاشــت و یــک دنیــای واقعــی وســترن و 
یــک زندگــی واقعــی در دوران غــرب وحشــی خلــق 
کــرد، آن هــم بــا ریزتریــن جزییاتــی کــه فکــرش 
تــا  اســب هــا گرفتــه  تیمــار  از  یعنــی  بکنیــد.  را 
شیردوشــی و مبــارزات کامــال واقعــی وســترن ، 
ســرقت هــای گانگســتری، طراحــی دقیــق و جــزء 
بــه جــزء تــک تــک آیتــم هــا بــر اســاس واقعیــت و 
 Red بســیاری از موارد دیگر همه و همه در بازی
شــاید  و  دارنــد  وجــود   Dead Redemption 2
حتــی طرفدارانــی کــه انتظارشــان از بــازی زیــاد 
بــود هــم دیگــر انتظــار چنیــن ســطحی از واقعیــت 
را شــگفت زده  اســتار همــه  و راک  نداشــتند  را 
کــرد. در بــازی دوم ســرعت گیــم پلــی کامــال تحــت 
تاثیــر واقــع گرایــی بــازی قــرار گرفتــه بــود کــه خــب 
ایــن مناســب ذائقــه تمــام بازیبــازان هــم نیســت و 
بــرای برخــی ایــن ســطح واقــع گرایــی زیــاد جــذاب 
ــه نوعــی نســخه اول جذابیــت بیشــتری  ــود و ب نب
ــی اینجاســت  ــه اصل ــا نکت ــا داشــت. ام ــرای اونه ب
 Red Dead کــه بــا وجــود تمــام ســالیق مختلــف

کل  برتــر  بــازی  چنــد  از  یکــی   Redemption 2
تاریــخ اســت کــه باعــث شــد ارزش و اعتبــار دنیــای 
بــازی هــا باالتــر بــرود و نشــان داد کــه بــازی مــی 
ســرگرمی  نــوع  تریــن  کامــل  و  باالتریــن  توانــد 
 Red Dead Redemption باشــد. بــازی زیبــای
2 در مطلــب مــا از »برتریــن عناویــن کمپانــی راک 

ــرد. ــگاه دوم قــرار مــی گی اســتار« در جای
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